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 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 توانا مهال:  نویسنده

 

 است شده آماده دانلود نگاه تدرسای کتاب این

 www.negahdl.com 

 شقیع و میشه محدود زمین به که عشقی!  میکشه تصویر به رو متفاوت عشقِ نوع دو داستان این

 ! میشه آسمون درگیرِ و میره فراتر زمین از که
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 تو!  شدم عاشقت لحظه وازهمان آوردم ایمان وجودت به دیدم درخواب را تو که ای لحظه درست

 ! بود ام فراترازاراده... تقدیر همانندِ راخواستن،

!  یکندم تلخ را حضورش شیرینیِ ، هرچیز پایانِ به اندیشیدن ، نکن فکر پایان به هیچگاه...  پس

 ... کند غافلگیر تورا بگذارپایان

 ! آغاز همچون

 : مقدمه

 ها قلب ی آفریننده نام به

 شد؟ قرارماکی

 رویا؟ بگوکدوم

 ساحل؟ کدوم شب

 !دریا؟ کدوم لب

 !را خواب خسته شب که چنان میخواهمت

 !را آب تشنه لب چنانکه میجویمت

 ! را آفتاب دمان سپیده شبنم یا صبح چشم به ستاره چنانکه محوتوآم

 !را تاب گهواره به خفته یاکودکان باد برای درختان آنچنانکه بیتابم

 !را عقاب پریدن بال یاآنچنانکه دل برای تپیدن چنانکه ای بایسته

 !را سراب بیابان التهاب چونانکه آفرینمت می اگرنباشی حتی

 ! اند فرشته همه که هستند دراطرافمان قلبهایی

 !یندآ می یاریت به باشی نیازداشته آنها به وهرگاه خدایند محبت که وزیبا پاک خالص قلبهایی

 ! میکنند زندگی باهم دوانسان همانطورکه ، معناپیدامیکنند باهم دوفرشته

 ...بود نشسته پنجره لبه روی کوچک ای پرنده
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 ... پاشیدم جلویش دانه ومقداری رفتم سمتش به آرام

 ...دارم آنهارادوست بسیار میکنندومن النه کلبه ی پنجره جلوی همیشه زیبا های پرنده

 یشودم رسیدگی من ی درکلبه آنها به حسابی میدانندکه رافرامیخوانندچون دوستانشان همیشه

 مثل تنهایی؟آره؟منم من مثل کوچولوتوهم پرنده آخی: گفتم میکردم نوازشش ودرحالیکه لبخندزدم

 توخیلی

 ... ودلگیرشده کوچیک ودنیام تنهام که وقته

 ... شدم ها پرنده جدیدبرای ی لونه ساختن ومشغول کشیدم آه

 آوازشون هرروزباصدای! میشینن تختم واطراف توکلبه میان بازم لونه داشتن اوناباوجود

 ...بیدارمیشم

 لباسای برم شون خونه به تاباهاش رهامیاددنبالم!دیگه کننده وخسته روزتکراری یک

 ...میکنم نگاه توآینه خودم وبه ومیپوشم سرتاپامشکیم

 رنگ هیچ سمت به خواد نمی ودلم کردم عادت تیره های رنگ به! عسلی باچشمای الغر دختر یک

 ...برم ای دیگه

 ! مرگ بوی... میده مرگ بوی بکشی، سرک هرجاشو که پرازدرده اونقدر من زندگی

 ...نواختنش به میکنم وشروع قرارمیدم لبم وروی دهنیم وساز میشینم پنجره ی لبه روی

 ... میرسه گوش به کنارم وزیبا اروم ها آوازپرنده صدای دارم خوبی حس

 محبت بهم مادرواقعی یک مثل همیشه رها مامان رونداشتم وهیچکس بودم تنها اش همه ازبچگی

 میکرد

 هک وگفتم جداشدم ازشون خاطرهمین به نیست واقعیم مامان میدونستم که من ولی وهواموداشت

 دل وبرات رفتارکنن باهات یتیم بچه یک مثل همیشه که داره درد خیلی کنم تنهازندگی میخوام

 بسوزونن

 . دادم روترجیح تنهایی شدکه این
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 کوچیک ازوقتی... نداشت دوسم کسی هیچوقت... نمیشد دوست باهام هیچکس مدرسه تو حتی

 تعجب همیشه!  داشتن ودوسم بودن وابسته بهم اونا فقط... اطرافم اومدن می ها پرنده بودم

 تدوس منو هیچکس... نیستم خوبی دختره که من! دارن دوستم همه این ها پرنده چرا که میکردم

 ! ؟ پیشم میان ها پرنده چرا پس!  نداره

 ! ننمیذاشت تنهام و بودن کنارم همیشه اونا اینکه به... ها آوازپرنده به بودم کرده خوش دلمو فقط

 ! برسونن خدا به صدامو و آسمون به برن که خواستم اونا از بودم کوچیک خیلی وقتی

 فقط داخ میکردم فکر!  ندارم رو هیچکس و تنهام خیلی من که بگن و خدا پیش برن گفتم بهشون

 ! میشنوه رو ها پرنده صدای

 ! " همیکن پیدا ومنو میاد داره دوست منو که کسی روزاون یک باالخره ":  میگفتم باخودم همیشه

 ! نداره دوستم کسی که کنم باور نمیخواستم هیچوقت آخه

 منتظرِ پس!  نباشم مهم هیچکس برای که این به!  کردم عادت تنهایی به دیگه االن هرچند

 !!! نیستم هیچکس

 ...و میشم ساله امروزهجده

 آراینده.  فرشته:  آراد

 دورازآمیختگی و زالل و پاک: سارا

 بزرگوار و سرور:  امیرکیان

 یخوادم کی نمیدونم!میکنه ازجا وداره در اینطوری که رهاست...برداشتم ازنوشتن دردست باصدای 

 !بشه ادب

 !شی؟ بزرگ میخوای رها؟کی خبرته چه-

 !دیگه؟ کردنته سالم عوض-

 است بامزه خیلی اش قیافه داره شادی روحیه من برعکس که قدکوتاست دخترتپل یک رها

 !کرده اش بیشتربامزه رنگش نارنجی لباسای
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 !پوشیدی؟ سارابازمشکی-

 !رهاخانوم موقوف فضولی -

 اصال نم توزندگی راستش...کنم نگاه چیزمثبت همه به شاد ی باروحیه اون مثل اصالنمیتونم من

 رایب وقتی غمهام ی همه...تنهاییهام ی همه! کنم توجه بهش بخوام که نمیشه پیدا مثبتی نکته

 !نمیزارن بودن شاد

 !اش نامه میادیا یاخودش باالخره نده زحمت خودت به اینهمه بابا!  توفکر سارابازرفتی- -

 ! نمیاد خوشم ات مسخره شوخیهای ازاین چندباربگم! رها بسه-

 ! بودم متنفر بیجا های ازشوخی همیشه

 !میگیری سخت داری زیادی ؟تودیگه گفتم چی هارشدی؟مگه باز تو باشه-

 ... کردیم حرکت ازارب سمت به رها وبا برداشتم رو پُشتیم کوله

 یدخر به کرد شروع همیشه مثل رها! متنوع باکاالهای زیبا های غرفه جاپربوداز همه واردبازارشدیم

 ... زیورآالت

 !کرد بازشروع...پوففف:گفتم باکالفگی

 !اَن؟ تو مثل همه فکرکردی چیه-

 ! کردن انتخاب به کرد شروع بازبودمشتاقانه زیادی ذوق از دهنش که درحالی

 ادووش برگشت پر دست همیشه مثل... شدم خیره بهش حوصله وبی ام زیرچونه دستموگذاشتم

 بریم؟: سمتم بازاومد بانیش خندون

 تنهایی کنارنیومدم وباهاش نکردم عادت بهش که هم وتنهاچیزی بودم تنها همیشه توزندگیم

 ! بوده

 داد تکون دست وبرامون لبخندزد ما بادیدن ویداجون افتادیم راه شون خونه سمت به رها با

 مشتاقانه رها نشستیم ها صندلی روی همه... زیباست خیلی شون خونه جلوی ی محوطه

 ... داد رونشون خریدهاش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

6 

 

 داخلِ صورتی شمدونیِ گلهای... بود چای حاویِ که بود زیبا چینیِ های فنجون و قوری میز روی

 ...گلدون

 ..میکرد مستم وعطرشون....بود زیباترکرده رو میز

 ... بیام خودم به شد باعث جون ویدا صدای

 !؟.نداره دوست زیورآالت نمیدونی کردی؟مگه واذیت جون توبازسارا: گفت رها به رو

 : گفتم میکردم جا جابه پشتم رو کولَمو درحالیکه

 ! نداره اشکالی ویداجون نه-

 ؟ بیاریش فر ازتو میشه... عزیزم پُختم توتفرنگی تارتِ!  جان رها:  گفت رها روبه و زد لبخند

 !چشم-

 کنه روتموم حرفش رها ازاومدن قبل اصرارداشت که درحالی...کرد من روبه سریع رها بعدازرفتن

 ... داشتم دوستت رها مثل همیشه من!جان سارا: وگفت گرفت دستمو

 جعبه این شدی ساله81 تاوقتی خواست ازمن بره ما ازپیش همیشه برای مامانت که ازاین قبل

 ... بدم روبهت

 اورد بیرون پُفیش اززیردامن رنگی ای سورمه ی جعبه میزد حرف جدی کامالبالحن درحالیکه

 ...شدم خیره جعبه به باتعجب

 سارا؟-

 وشمگ بله؟: بودم خیره گردنبند به شوک تو چنددقیقه شدم متوجه و اومدم ازفکربیرون باصداش

 !باشماست

 وغیرازت کسی اینکه وبرای نکردم بازش داده روبهم جعبه این مامانت ازوقتی دخترگلم ببین-

 کردم قایمش االن تا نکنه بازش

 کنی بازش راحت وباخیال خونه بری که خودت به حاالمیدمش عزیزم باشه راحت خیالت

 !مبارک تولدت:لبخندزد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

7 

 

 ... دارید لطف من به شماهمیشه!ویداجون ممنون: روگرفتم جعبه سریع

 ... ولبخندزدم توکیفم انداختم رو جعبه سریع موند نصفه حرفم رها بااومدن

 ! وکیک چای از بفرماییداینم-

 رسوندم خونه به وخودمو کردم وبهونه سردرد من بعدش خوردیم صبحانه رها و کنارویداجون در

 ! دردمیکرد واقعاسرم! نگفتم دروغ البته

 ... روبازکردم جعبه بیصبرانه

 کرد وجلب توجهم ازهمه اول تاخورده قدیمی کاغذکاهی یک

 کردم بازش سریع

 سالم"

 ... گرفتی روجشن سالگیت81 رومیخونی نامه این داری که االن!  سارا دخترعزیزم

 مادر داشتن لذت وقت وتوهیچ.... کردم محروم ام پرمهرمادری توراازاغوش که روببخش من

 سپری را ات زندگی سالهای اولین وقتی... گذاشتم تنهات بودکه سالت 6... نکردی درک وپدررا

 روزی که دارم وامید مینویسم برایت عمرم لحظات اخرین در را نامه این مراببخش... آه... میکردی

 رویا هب بیشترشبیه که عجیبی خواب دیدم خواب... آمدنت دنیا به از قبل شبِ.. میرسد دستت به

 . بنامم سارا را نوزاد آن نام که عهدکردم داشتم دراغوش ومعصوم پاک نوزاد یک!  بود

 برکت...وتو شد عوض ما هردوی زندگی!بود وپدرت من روززندگی زیباترین تو دنیاامدن روزبه

 ! ات زندگی زیباییِ خاطر به شکرگزارخداوندباش همیشه! ماشدی زندگی

 را اش بینی پیش که مامیشوند زندگی وارد زمانی درست ها فرشته رکه بسپا خاطر رابه این وحتما

 رستد... داد هدیه من به پدرت زیبا گردنبند یک!  ماشدی زندگی وارد که تو مثل درست! نمیکنیم

 .....تو اومدن دنیا ازبه قبل

 !من ی فرشته همراهت خدابه... نکن فراموش را وپدرت ومن باش داشته همراهت به انراهمیشه

 ! مادرت دوستدارتو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

8 

 

 آه ردمک بررسی رو جعبه داخل دوباره... شد جاری اشکام دنبالش وبه فشردم انگشتام روبین برگه

 خاصی رقب انداختمش گردنم وبه اینه جلو رفتم... بود بنفش رنگش! زیبایی گردنبند چه! من خدای

 سنگین پلکام و کردم حس عجیبی ارامش داشت

 کردم لمسش رفت سمتش به ناخوداگاه دستم... روتخت افتادم و کشیدم راحتی نفس شد

 ...برد خوابم بالفاصله

 بهش میبندم قرمز ربان ویک ومیبافم موهام... میکنم تن روبه قرمزابریشمی پیراهن

 دویدن به میکنم شروع دشت توی میشم خارج وازکلبه میگیرم دست به را ام سبدحصیری

 زیبا صدای و وزه می خنکی نسیم فراگرفته را دشت بخشی لذت سکوت...

 بازکردم وازهم ودستام وبستم چشمام میده بهم بیشتری ارامش گنجشکها وگوشنواز

 ....که میبردم لذت خوبم هنوزازحس... لبخندزدم!  بگیرم رادراغوش کسی میخوام انگار

 !آی: گفتم ناله با و روسرم دستموگذاشتم زد هم روبه خوبم حس ومحکمی سخت جسم

 ایه باشونه قدبلند مرد یک!  بهش دمز زل مبهوت...برخوردکرد بانگاهش نگاهم باال سرموگرفتم

 بگیرم حدی رودر سرم مجبوربودم بهش کردن نگاه برای که پهن

 !فیل کناریک بودم مورچه مثل!  بگیره درد گردنم باالکه

 کی بردارم چشم ازش تونستم نمی اصال که بود ودرخشنده اونقدرزیبا ونافذش مشکی چشمای

 نگاهش مبهوت کرد مجذوبم مهربونش ی چهره... میزد موج معصومیت توش داشت خاصی برق

 !بودم شده ومسحورش میکردم

 !سالم-

 ایستاده وسرراهم بهم بود زده زل.... اروم خیلی کردم سالم بهش اومدم خودم به باصداش

 !برداره چشم ازم قصدنداشت اصال.بود

 !کنار؟ برید میشه ببخشید!  اهم:  کردم صاف صدامو

 ! سارا:  گفت وار وزمزمه اروم گرفتم فاصله ازش کالفه!  نمیزد هم پلک بود زده زل بهم همچنان

 !میدونه؟ روازکجا من اسم این خدایا. ایستادم وازحرکت شد گرد چشمام اسمم باشنیدن
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 !لبخندمیزد وداشت بود ایستاده سرم پشت درست انتظارم برخالف که سمتش برگشتم

 !لبخندِزیبایی چه

 !هستم آراد:  اورد پایین تعظیم حالت روبه سرش

 ! وفرارکردم کردم استفاده ازفرصت بود هنوزپایین سرش

 وای! مجواب بی سوالهای توصندوقچه رفت اینم بیخیال! روازکجامیدونه اسمم نپرسیدم ازش حتی

 منشست... فکرنکن هیچی به دیگه شد تموم چی همه! سارا باش اروم! میزنه اینطوری چرا قلبم

 نه!  من خدای وااای ؟ یهو شد پیداش ازکجا یارو این خدایا....شدم فرنگی توت چیدن ومشغول

 به!  سابقم هنوزسارای من... نمیزارم!  اره... نمیزارم رونداره ارامشم کردن مختل حقِ هیچکس...

 ... کردم حرکت کلبه سمت

 ... اوازخوندن به کردم شروع

 سو بی دستای این آرامش تو گیسوی....جادوگرگیسو... جاده چشمای آی من افسونگرچشمای

 یخوابب چشمای با پنجره تواین بیتابِ....  مهتاب روبالشت میریزه موهات شبهاکه دخترآفتاب آهای

 !تکرار ی لحظه آهای...دیدار ساعت آهای

 .... خودم ونرم گرم تخت به رسیدم باالخره! آخیششش

 ...که روش وبندازم خودم خواستم

 ....برداشتمش بااحتیاط شد جلب کاغذ یک به توجهم

 !لبخندتوبازشود های باشکوفه فقط که بنویسم ای نامه برایت خودم ی لهجه با میخواستم"

 !من زندگی شدی رویا تو ساده سالم بایک!من ی قصه بربانوی سالم

 خواب توبه عشق به فقط من رویای تو اومدی ازوقتی. بخوای یا باشی خبرداشته اینکه بدون

 دیدارما قرار! کنم راتجربه باتوبودن ناب تارویای بمانم خفته خواب درون میخواهد ودلم...میروم

 !شو شریک باهام ها ستاره تودیدن! 9 ساعت

 !آراد تو دوستدارهمیشگی
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 وفراموش چیز همه داشتم تازه!عه!  شدم خیره بود تودستم که ای نامه هنوزبه وناباوری بهت تو

 ...نه!  نه!  شده تنگ براش دلم چقدر وای نرم؟ ؟ برم... میکردم

 میارم در ادا و میکنم وآویزون لوچم و لب... زد و حرف این که نیستم من این

 ... بشم شریک هاباهاش ستاره دیدن تو که نمیرم

 ! ایه کننده قانع دلیل این آره! میدونه وازکجا اسمم بفهمم اینکه....و کنجکاوی جهت به فقط

 ... بیادسمتم نکنه جرات دیگه که بدم درسی بایدبهش

 ! کن کمکم خدایاخودت... باز حقه باز زبون

 ....برد خوابم که کردم غرغر اونقدرزیرلب

 !شد؟ 1 ساعت کی! واااای... پریدم جا از ساعت وبادیدن بازکردم چشم وناله آه با

 تل ویک زدم وشونه موهام کشیدم بیرون سفید ابریشمی پیراهن یک و وبازکردم کمد در سریع

 ... وپوشیدم سفیدعروسکیم کفشهای روش زدم سفید

 ... میرفتم راه کوچیک ی کلبه تو فقط رو مونده باقی زمان تمام

 ! بودم نکرده تجربه و استرس همه تاحاالاین شدم چرااینطوری من وااای

 !خودت امید خدایابه... شدم خارج اازکلبه آروم

 !چقدرزیبا زدن قدم به کردم شروع!  خنگه پسره چقدراین وای ؟ کجا حاالبرم

 ... میزنم قدم زیرنورش وحاالدارم پوشیدم لباس ماه مثل درست من

 میبردم لذت یاس گلهای وازعطرخوش بودم رویایی ی صحنه محواین

 اوه شد جلب سیرک چادر یک به توجهم...که وچیدم یاس گلهای از یکی وسریع خیزبرداشتم

 قدم اهسته... داخل میخوادبرم دلم باشه باشکوهی حتمابایدمهمونی چقدرزیباست!من خدای

 چه من خدای!بود برگزارشده مهمونی داخلش ولی چادرسیرک یک بود درست حدسم... برمیدارم

 !بامزه
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 هب چه وای... بودن رقص ی آماده بودن ایستاده کنارهم مرد و زن بود پرکرده فضارو مالیمی نورآبی

 یهودستم هک! ترببینم واضح تابتونم کردم وقدبلندی پشتم دستاموبردم بااشتیاق رسیدم موقع

 بودنمیدیدمش بهم پشتش... شد کشیده شخصی توسط

 به باش مطمئن کن ول دستمو نسبتامحترم آقای آهای:دادزدم میکشید خودش ودنبال من

 !میشی مجازات خاطرکارت

 آوردم می کم نفس داشتم واقعا دیگه...دنبالش دویدمنم تونست که تاجایی! انگار خیرانگارنه نه

 زد زل وبهم سمتم برگشت ایستاد برکه وکناریک داد رضایت باالخره که

 !چشه این!  وا!  میلرزید دستاش! است پسره همون اینکه... اینکه! یاخدا

 ! میلرزید چشماش مردمک بود شلوارسفیدتنش بلیز یک

 آروم دستمو دوباره که برگردم خواستم! کنه؟ نگاهم فقط که اینجا آورده منو مثال چی که خب

 !بود شده قفل مچم دور ومحکم قوی دستش ولی تقالکردم... گرفت

 ! رولبم وگذاشت انگشتش یهو که کردم ناله

 !ام؟ لحظه منتظراین چندوقته میدونی:  وارگفت زمزمه و نزدیک وآورد سرش

 ... گذاشت موهام رو و یاس گلهای

 !میگفتم تودلم اینارو ی همه! نمونی تظرمن میخواستی! چی که خب

 منشست ناخوداگاه منم نشست برکه کناریک... کشید خودش دنبال و من شئ یک مثل دوباره

 شناور رابینیلوف گلهای.... برکه روی! ببینم وداخلش ماه تصویر انعکاس میتونم! زیبایی ی برکه چه

 ... بودن

 ... بگی بهم میشه:  وبستم چشمام گیرنشم جو کردم سعی

 !کن نگاه برکه این به--

 !سارا...تو اسم مثل درست! وپاکه زالل چقدر

 ؟ میبینمت رویام تو چندوقته میدونی
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 !میمونی؟ کنارم ابد تا:  داد وادامه سمتم گرفت و دستش

 !نمیتونم زیباش ازلحن بگذرم ازهرچی... میزد حرف وشمرده آروم

 ! نمیارم طاقت تو بدون من:  گفت غمگینی بالحن

 .وگرفته محزون... دوخت چشم ها ستاره به وباحسرت باال وگرفت سرش

 ناو!  شدم گیج واقعا که من! میگه رو وپرتها چرت این داره نیومده هنوز نمیکشه هم پرروخجالت

 !!!نمیارم؟ طاقت تو بدون میگه که کجادیده منو! کیه؟

 !کنم نگاهش خوب که بود شده فراهم برام دوباره فرصت....ها ستاره به بود زده زل

 !تاحاالندیدم مخلوقت این زیبایی به میکنم اعتراف خدایا!  زیباست چقدر

 !کرد ونگاهموغافلگیر برگشت یهو... بردارم چشم ازش نمیخواست دلم

 ...من!  ببین:  گفتم وسریع نیاوردم کم ولی شدم هول

 ! بمون کنارم روفقط امشب.... ! نگو هیچی:  گفت آرومش وبالحن زد لبخند

 ! ببینمت نمیخوام هم دیگه شنیدی؟ بیرون بریز رو سرته تو که خیاالتی--

 ! !! میده شرمانه بی پیشنهادِ!  واال

 ! بچه یک مثل درست معصومه نگاهش چقدر... لرزید دلم! زد زل بهم وغمگین وآوردباال سرش

 !کرده؟ جذابش حد تااین که چهرشه تو چی!  نازی تو چقدر اوخی

 ...امشب فقط:  گفت مظلومی بالحن

 !خیر نه: دادم پاسخ صریح خیلی

 ! نمیکشه خجالتم...وقیحه چقدر... داره رویی چه... بلندشدم حرفم دنبال به

 ! وآسمونم زمین بین کردم حس یهو که میزدم قدم داشتم

 !چی؟؟ً کرد؟ بغل رو من! نبود روزمین دیگه پاهام

 ....بدم خرج به بیشتری خشونت باید معلومه اینطورکه!  کرد چطورجرات
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 ! زدم ولگد مشت بهش تونستم که تاجایی

 ...زمین وبزار من--

 ! . میکنم خواهش..امشب فقط: گفت آروم ملتمسانه بالحن

 !اش شونه رو گذاشتم وناخودآگاه سرم نمیبینمش؟ دیگه یعنی

 ندادم اهمیت فکرم به دیگه اونقدرزیادبودکه آرامش اون! چی؟ کنه استفاده سوء بخوادازم اگه

 ....برد وخوابم

 ومثلت اما نبودامیدی که رسیدی وقتی بودم خسته آدما ی ازهمه بودم شکستته که رسیدی وقتی

 !رسیدی معجزه

 توروخدا وفریاد وبغض اشک عالم یه بعد بودم آدماخسته ی ازهمه بودم شکسته که رسیدی وقتی

 !فرستاد من برای

 هب گذشته های قصه آدمای نیست همین توفقط فرق خیلیه نیس زمین رو تو جای میدونم خوب

 !فرشته میگن تو مثل کسی

 برات کمه اونم بخواه ازم توجون نجات ی فرشته نجات ی فرشته

 کستیوش قفل دوراومدی خیلی جای توازیه بود ها توقصه فقط تو شبیه اشنابود که جا ازیه رسیدی

 دیده تورو توخوابم... بود من روی روبه هرجا همیشه بود من ارزوی که همونی تو اومدی نور مثل

 .. بودم رسیده بهت شبها خیلی بودم

 8 فصل

 نجات*

 کی نمیدونم!میکنه ازجا وداره در اینطوری که رهاست... برداشتم نوشتن از دست ، در باصدای

 !بشه ادب میخواد

 !شی؟ بزرگ میخوای رها؟کی خبرته چه-

 !دیگه؟ کردنته سالم عوض-

 است بامزه خیلی اش قیافه داره شادی روحیه من برعکس که قدکوتاست دخترتپل یک رها
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 !کرده اش بیشتربامزه رنگش نارنجی لباسای

 !پوشیدی؟ سارابازمشکی-

 !رهاخانوم موقوف فضولی -

 اصال نم توزندگی راستش...کنم نگاه چیزمثبت همه به شاد ی باروحیه اون مثل اصالنمیتونم من

 رایب وقتی غمهام ی همه...تنهاییهام ی همه! کنم توجه بهش بخوام که نمیشه پیدا مثبتی نکته

 !نمیزارن بودن شاد

 !اش نامه میادیا یاخودش باالخره نده زحمت خودت به اینهمه بابا!  توفکر سارابازرفتی-

 ! نمیاد خوشم ات مسخره شوخیهای ازاین چندباربگم! رها بسه-

 ! بودم متنفر بیجا های ازشوخی همیشه

 !میگیری سخت داری زیادی ؟تودیگه گفتم چی هارشدی؟مگه باز تو باشه-

 ... کردیم حرکت بازار سمت به رها وبا برداشتم رو پُشتیم کوله

 یدخر به کرد شروع همیشه مثل رها! متنوع باکاالهای زیبا های غرفه جاپربوداز همه واردبازارشدیم

 ... زیورآالت

 !کرد بازشروع...پوففف:گفتم باکالفگی

 !اَن؟ تو مثل همه فکرکردی چیه-

 ! کردن انتخاب به کرد شروع بازبودمشتاقانه زیادی ذوق از دهنش که درحالی

 ادووش برگشت پر دست همیشه مثل... شدم خیره بهش حوصله وبی ام زیرچونه دستموگذاشتم

 بریم؟: سمتم بازاومد بانیش خندون

 تنهایی کنارنیومدم وباهاش نکردم عادت بهش که هم وتنهاچیزی بودم تنها همیشه توزندگیم

 ! بوده

 داد تکون دست وبرامون لبخندزد ما بادیدن ویداجون... افتادیم راه شون خونه سمت به رها با
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 مشتاقانه رها نشستیم ها صندلی روی همه... زیباست خیلی شون خونه جلوی ی محوطه

 ... داد رونشون خریدهاش

 داخلِ صورتی شمدونیِ گلهای... بود چای حاویِ که بود زیبا چینیِ های فنجون و قوری میز روی

 ...گلدون

 ..میکرد مستم وعطرشون....بود زیباترکرده رو میز

 ... بیام خودم به شد باعث جون ویدا صدای

 !؟.نداره دوست زیورآالت نمیدونی کردی؟مگه واذیت جون توبازسارا: گفت رها به رو

 : گفتم میکردم جا جابه پشتم رو کولَمو درحالیکه

 ! نداره اشکالی ویداجون نه-

 ؟ بیاریش فر ازتو میشه... عزیزم پُختم توتفرنگی تارتِ!  جان رها:  گفت رها روبه و زد لبخند

 !چشم-

 کنه روتموم حرفش رها ازاومدن قبل اصرارداشت که درحالی...کرد من روبه سریع رها بعدازرفتن

 ... داشتم دوستت رها مثل همیشه من!جان سارا: وگفت گرفت دستمو

 جعبه این شدی ساله81 تاوقتی خواست ازمن بره ما ازپیش همیشه برای مامانت که ازاین قبل

 ... بدم روبهت

 اورد بیرون پُفیش اززیردامن رنگی ای سورمه ی جعبه میزد حرف جدی کامالبالحن درحالیکه

 ...شدم خیره جعبه به باتعجب

 سارا؟-

 وشمگ بله؟: بودم خیره گردنبند به شوک تو چنددقیقه شدم متوجه و اومدم ازفکربیرون باصداش

 !باشماست

 وغیرازت کسی اینکه وبرای نکردم بازش داده روبهم جعبه این مامانت ازوقتی دخترگلم ببین-

 کردم قایمش االن تا نکنه بازش
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 کنی بازش راحت وباخیال خونه بری که خودت به حاالمیدمش عزیزم باشه راحت خیالت

 !مبارک تولدت:لبخندزد

 ... دارید لطف من به شماهمیشه!ویداجون ممنون: روگرفتم جعبه سریع

 ... ولبخندزدم توکیفم انداختم رو جعبه سریع موند نصفه حرفم رها بااومدن

 ! وکیک چای از بفرماییداینم-

 رسوندم خونه به وخودمو کردم وبهونه دردسر من بعدش خوردیم صبحانه رها و کنارویداجون در

 ! دردمیکرد واقعاسرم! نگفتم دروغ البته

 ... روبازکردم جعبه بیصبرانه

 کرد وجلب توجهم ازهمه اول تاخورده قدیمی کاغذکاهی یک

 کردم بازش بیصبرانه

 سالم"

 ... گرفتی روجشن سالگیت81 رومیخونی نامه این داری که االن!  سارا دخترعزیزم

 مادر داشتن لذت وقت وتوهیچ.... کردم محروم ام پرمهرمادری توراازاغوش که روببخش من

 سپری را ات زندگی سالهای اولین وقتی... گذاشتم تنهات بودکه سالت 6... نکردی درک وپدررا

 روزی که دارم وامید مینویسم برایت عمرم لحظات اخرین در را نامه این مراببخش... آه... میکردی

 رویا هب بیشترشبیه که عجیبی خواب دیدم خواب... آمدنت دنیا به از قبل شبِ.. میرسد دستت به

 . بنامم سارا را نوزاد آن نام که عهدکردم... داشتم دراغوش ومعصوم پاک نوزاد یک!  بود

 برکت...وتو شد عوض ما هردوی زندگی!بود وپدرت من روززندگی زیباترین تو دنیاامدن روزبه

 ! ات زندگی زیباییِ خاطر به شکرگزارخداوندباش همیشه! ماشدی زندگی

 را اش بینی پیش که مامیشوند زندگی وارد زمانی درست ها فرشته رکه بسپا خاطر رابه این وحتما

 رستد... داد هدیه من به پدرت زیبا گردنبند یک!  ماشدی زندگی وارد که تو مثل درست! نمیکنیم

 .....تو اومدن دنیا ازبه قبل

 !من ی فرشته همراهت خدابه... نکن فراموش را وپدرت ومن باش داشته همراهت به آنراهمیشه
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 "!  مادرت دوستدارتو

 آه ردمک بررسی رو جعبه داخل دوباره... شد جاری اشکام دنبالش وبه فشردم انگشتام روبین برگه

 داختمشان گردنم وبه اینه جلو رفتم...ومیدرخشید بود طالیی رنگش! زیبایی گردنبند چه! من خدای

 سنگین پلکام و کردم حس عجیبی ارامش داشت خاصی برق

 کردم لمسش رفت سمتش به ناخوداگاه دستم... روتخت افتادم و کشیدم راحتی نفس شد

 ...برد خوابم بالفاصله

*** 

 بهش میبندم قرمز ربان ویک ومیبافم موهام... میکنم تن روبه قرمزابریشمی پیراهن

 دویدن به میکنم شروع دشت توی میشم خارج وازکلبه میگیرم دست به را ام سبدحصیری

 زیبا صدای و وزه می خنکی نسیم فراگرفته را دشت بخشی لذت سکوت...

 بازکردم وازهم ودستام وبستم چشمام میده بهم بیشتری ارامش گنجشکها وگوشنواز

 ....که میبردم لذت خوبم هنوزازحس... لبخندزدم!  بگیرم رادراغوش کسی میخوام انگار

 !آی: گفتم ناله با و روسرم دستموگذاشتم زد هم روبه خوبم حس ومحکمی سخت جسم

 ایه باشونه قدبلند مرد یک!  بهش زدم زل مبهوت...برخوردکرد بانگاهش نگاهم باال سرموگرفتم

 بگیرم حدی رودر سرم مجبوربودم بهش کردن نگاه برای که پهن

 !فیل کناریک بودم مورچه مثل!  بگیره درد گردنم باالکه

 کی بردارم چشم ازش تونستم نمی اصال که بود ودرخشنده اونقدرزیبا ونافذش مشکی چشمای

 نگاهش مبهوت کرد مجذوبم مهربونش ی چهره... میزد موج معصومیت توش داشت خاصی برق

 !بودم شده ومسحورش میکردم

 !سالم-

 ایستاده وسرراهم بهم بود زده زل.... اروم خیلی کردم سالم بهش اومدم خودم به باصداش

 !برداره چشم ازم قصدنداشت اصال.بود

 !کنار؟ برید میشه ببخشید!  اهم:  کردم صاف صدامو
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 ! سارا:  گفت وار وزمزمه اروم گرفتم فاصله ازش کالفه!  نمیزد هم پلک بود زده زل بهم همچنان

 !میدونه؟ روازکجا من اسم این خدایا. ایستادم وازحرکت شد گرد چشمام اسمم باشنیدن

 !لبخندمیزد وداشت بود ایستاده سرم پشت درست انتظارم برخالف که سمتش برگشتم

 !لبخندِزیبایی چه

 !هستم آراد:  اورد پایین تعظیم حالت روبه سرش

 ! وفرارکردم کردم استفاده ازفرصت بود هنوزپایین سرش

 وای! مجواب بی سوالهای توصندوقچه رفت اینم بیخیال! روازکجامیدونه اسمم نپرسیدم ازش حتی

 منشست... فکرنکن هیچی به دیگه شد تموم چی همه! سارا باش اروم! میزنه اینطوری چرا قلبم

 نه!  من خدای وااای ؟ یهو شد پیداش ازکجا یارو این خدایا....شدم فرنگی توت چیدن ومشغول

 به!  سابقم هنوزسارای من... نمیزارم!  اره... نمیزارم رونداره ارامشم کردن مختل حقِ هیچکس...

 ... کردم حرکت کلبه سمت

 ... اوازخوندن به کردم شروع

 سو بی دستای این آرامش تو گیسوی....جادوگرگیسو... جاده چشمای آی من افسونگرچشمای

 یخوابب چشمای با پنجره تواین بیتابِ....  مهتاب روبالشت میریزه موهات شبهاکه دخترآفتاب آهای

 !تکرار ی لحظه آهای...دیدار ساعت آهای

 .... خودم ونرم گرم تخت به رسیدم باالخره! آخیششش

 ...که روش وبندازم خودم خواستم

 ....برداشتمش بااحتیاط شد جلب کاغذ یک به توجهم

 !لبخندتوبازشود های باشکوفه فقط که بنویسم ای نامه برایت خودم ی لهجه با میخواستم"

 !من زندگی شدی رویا تو ساده سالم بایک!من ی قصه بربانوی سالم

 خواب توبه عشق به فقط من رویای تو اومدی ازوقتی. بخوای یا باشی خبرداشته اینکه بدون

 دیدارما قرار! کنم راتجربه باتوبودن ناب تارویای بمانم خفته خواب درون میخواهد ودلم...میروم

 !شو شریک باهام ها ستاره تودیدن! 9 ساعت
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 "! آراد تو دوستدارهمیشگی

 وفراموش چیز همه داشتم تازه!عه!  شدم خیره بود تودستم که ای نامه هنوزبه وناباوری بهت تو

 ...نه!  نه!  شده تنگ براش دلم چقدر وای نرم؟ ؟ برم... میکردم

 میارم در ادا و میکنم وآویزون لوچم و لب... زد و حرف این که نیستم من این

 ... بشم شریک هاباهاش ستاره دیدن تو که نمیرم

 ! ایه کننده قانع دلیل این آره! میدونه وازکجا اسمم بفهمم اینکه....و کنجکاوی جهت به فقط

 ... بیادسمتم نکنه جرات دیگه که بدم درسی بایدبهش

 ! کن کمکم خدایاخودت... باز حقه باز زبون

 ....برد خوابم که کردم غرغر اونقدرزیرلب

 !شد؟ 1 ساعت کی! واااای... پریدم جا از ساعت وبادیدن بازکردم چشم وناله آه با

 تل ویک زدم وشونه موهام کشیدم بیرون سفید ابریشمی پیراهن یک و وبازکردم کمد در سریع

 ... وپوشیدم سفیدعروسکیم کفشهای روش زدم سفید

 ... میرفتم راه کوچیک ی کلبه تو فقط رو مونده باقی زمان تمام

 ! بودم نکرده تجربه و استرس همه تاحاالاین شدم چرااینطوری من وااای

 !خودت امید خدایابه... شدم خارج اازکلبه آروم

 !چقدرزیبا زدن قدم به کردم شروع!  خنگه پسره چقدراین وای ؟ کجا حاالبرم

 ... میزنم قدم زیرنورش وحاالدارم پوشیدم لباس ماه مثل درست من

 میبردم لذت یاس گلهای وازعطرخوش بودم رویایی ی صحنه محواین

 اوه شد جلب سیرک چادر یک به توجهم...که وچیدم یاس گلهای از یکی وسریع خیزبرداشتم

 قدم اهسته... داخل میخوادبرم دلم باشه باشکوهی حتمابایدمهمونی چقدرزیباست!من خدای

 چه من خدای!بود برگزارشده مهمونی داخلش ولی چادرسیرک یک بود درست حدسم... برمیدارم

 !بامزه
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 هب چه وای... بودن رقص ی آماده بودن ایستاده کنارهم مرد و زن بود پرکرده فضارو مالیمی نورآبی

 یهودستم هک! ترببینم واضح تابتونم کردم وقدبلندی پشتم دستاموبردم بااشتیاق رسیدم موقع

 بودنمیدیدمش بهم پشتش... شد کشیده شخصی توسط

 به باش مطمئن کن ول دستمو نسبتامحترم آقای آهای:دادزدم میکشید خودش ودنبال من

 !میشی مجازات خاطرکارت

 آوردم می کم نفس داشتم واقعا دیگه...دنبالش دویدمنم تونست که تاجایی! انگار خیرانگارنه نه

 زد زل وبهم سمتم برگشت ایستاد برکه وکناریک داد رضایت باالخره که

 !چشه این!  وا!  میلرزید دستاش! است پسره همون اینکه... اینکه! یاخدا

 ! میلرزید چشماش مردمک بود شلوارسفیدتنش بلیز یک

 آروم دستمو دوباره که برگردم خواستم! کنه؟ نگاهم فقط که اینجا آورده منو مثال چی که خب

 !بود شده قفل مچم دور ومحکم قوی دستش ولی تقالکردم... گرفت

 ! رولبم وگذاشت انگشتش یهو که کردم ناله

 !ام؟ لحظه منتظراین چندوقته میدونی:  وارگفت زمزمه و نزدیک وآورد سرش

 ... گذاشت موهام رو و یاس گلهای

 !میگفتم تودلم اینارو ی همه! نمونی منتظر میخواستی! چی که خب

 نشستم ناخوداگاه منم نشست برکه کنار... کشید خودش دنبال و من شئ یک مثل دوباره

 شناور رابینیلوف گلهای.... برکه روی! ببینم وداخلش ماه تصویر انعکاس میتونم! زیبایی ی برکه چه

 ... بودن

 ... بگی بهم میشه:  وبستم چشمام گیرنشم جو کردم سعی

 !کن نگاه برکه این به-

 !سارا...تو اسم مثل درست! وپاکه زالل چقدر

 ؟ میبینمت رویام تو چندوقته میدونی
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 !میمونی؟ کنارم ابد تا:  داد وادامه سمتم گرفت و دستش

 !نمیتونم زیباش ازلحن بگذرم ازهرچی... میزد حرف وشمرده آروم

 ! نمیارم طاقت تو بدون من:  گفت غمگینی بالحن

 .وگرفته محزون... دوخت چشم ها ستاره به وباحسرت باال وگرفت سرش

 ناو!  شدم گیج واقعا که من! میگه رو وپرتها چرت این داره نیومده هنوز نمیکشه هم پرروخجالت

 !!!نمیارم؟ طاقت تو بدون میگه که کجادیده منو! کیه؟

 !کنم نگاهش خوب که بود شده فراهم برام دوباره فرصت....ها ستاره به بود زده زل

 !تاحاالندیدم مخلوقت این زیبایی به میکنم اعتراف خدایا!  زیباست چقدر

 !کرد ونگاهموغافلگیر برگشت یهو... بردارم چشم ازش نمیخواست دلم

 ...من!  ببین:  گفتم وسریع نیاوردم کم ولی شدم هول

 ! بمون کنارم روفقط امشب.... ! نگو هیچی:  گفت آرومش وبالحن زد لبخند

 ! ببینمت نمیخوام هم دیگه شنیدی؟ بیرون بریز رو سرته تو که خیاالتی--

 ولی زیباست خیلی اش چهره! !!  میده شرمانه بی پیشنهادِ!  واال

 !!! است نهفته خبیث گرگ یک جذاب ی چهره همین پشت ولی

 ! بچه یک مثل درست معصومه نگاهش چقدر... لرزید دلم! زد زل بهم وغمگین وآوردباال سرش

 !کرده؟ جذابش حد تااین که چهرشه تو چی!  نازی تو چقدر اوخی

 ...امشب فقط:  گفت مظلومی بالحن

 !خیر نه: دادم پاسخ صریح خیلی

 ! نمیکشه خجالتم...وقیحه چقدر... داره رویی چه... بلندشدم حرفم دنبال به

 ! وآسمونم زمین بین کردم حس یهو که میزدم قدم داشتم

 !چی؟؟ً کرد؟ بغل رو من! نبود روزمین دیگه پاهام
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 ....بدم خرج به بیشتری خشونت باید معلومه اینطورکه!  کرد چطورجرات

 ! زدم ولگد مشت بهش تونستم که تاجایی

 ...زمین وبزار من--

 ! . میکنم خواهش..امشب فقط: گفت آروم ملتمسانه بالحن

 !اش شونه رو گذاشتم وناخودآگاه سرم نمیبینمش؟ دیگه یعنی

 ندادم اهمیت فکرم به دیگه اونقدرزیادبودکه آرامش اون! چی؟ کنه استفاده سوء بخوادازم اگه

 ....برد وخوابم

 ومثلت اما نبودامیدی که رسیدی وقتی بودم خسته آدما ی ازهمه بودم شکستته که رسیدی وقتی

 !رسیدی معجزه

 توروخدا وفریاد وبغض اشک عالم یه بعد بودم آدماخسته ی ازهمه بودم شکسته که رسیدی وقتی

 !فرستاد من برای

 هب گذشته های قصه آدمای نیست همین توفقط فرق خیلیه نیس زمین رو تو جای میدونم خوب

 !فرشته میگن تو مثل کسی

 برات کمه اونم بخواه ازم توجون نجات ی فرشته نجات ی فرشته

 کستیوش قفل دوراومدی خیلی جای توازیه بود ها توقصه فقط تو شبیه اشنابود که جا ازیه رسیدی

 دیده تورو توخوابم... بود من روی روبه هرجا همیشه بود من ارزوی که همونی تو اومدی نور مثل

 .. بودم رسیده بهت شبها خیلی بودم

 ... کردم وباز وچشمام صورتم جلو وگرفتم دستم داد دست بهم خوبی حس نورآفتاب ازگرمای

 گهودی سرم به میزنه بیخوابی فکرمیکردم... بودم خوابیده خیلی که ؟من برد خوابم چطوری من

 ... وبرگردوندم سرم! کردم برخورد چیزی به که شدم جا جابه یکم!  نمیبره خوابم

 ....نورانیه چقدر صورتش! میشه زیباتر چقدر میخوابه وقتی این واااای

 ! میگم؟ دارم چی من شد گرد چشمام
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 کنن سعی: شنیدم آروم صداشو روزمین وگذاشتم پام که همین...فرار برای اس موقع بهترین االن

 ! کوچولو خانوم فرارکنی

 ! میزد لبخند ولی بود بسته چشماش

 !پررو ببند و نیش! ایششش

 گفتی بهم دیشب: گفتم وآروم شد خمار چشمام! میخنده قشنگ چقدر خودمونیم ولی

 بمونی؟ پیشم همیشه میشه... میری ازپیشم

 !میگم؟ دارم چی! من خدای!گردشد یهوچشمام

 ! دویدم داشتم تانفس!  فرارگذاشتم به پا سریع و رودهنم وگذاشتم دستم

 ... گیرکنم موقعیتها نزارتواین دیگه خدایا

 !خودم زیبای دشت دوباره آخیش

 ...توهوامعلقه ذراتش همیشه که اونقدرزیادن قاصدکها دشت توی

 یاس یشامپو عطرخوب وموهامو بدنم بگیرم دوش نیست بد... روبازمیکنم درکلبه... قشنگه خیلی

 ... فرامیگیره

 روکنارزدم وپرده روبازمیکنم وپنجره میکنم خشک وباحوله خیسم موهای

 ! خنکی نسیم چه به

 . کشیدم بیرون ازش بنفشه رنگ به پفیموکه دامن بلندِ ولباس میرم کمدم سمت به

 روی ومواج دار حالت موهام وبراندازمیکنم خودم قدی جلوآینه خیسه ومشکیم بلند هنوزموهای

 میبندمش بنفش ربان وبایک میکنم یکمیشوجمع میریزه ام شونه

 ... شد میزبودجلب رو که پاکتی به توجهم

 ...و کنم همراهیش که کنه دعوتم قراره دوباره نکنه وااای

 !نه

 ...کردم بازش لرزون بادستای
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 !عزیز سارای"

 پرازقاصدک دشت تویک... رویاببینمت توی دوباره تا وببندم چشمام کردم سعی بعدازرفتنت

 قاصدک ریزگلهای های سفیدبودوگرده دشت همرنگ لباست بودم محوتماشات ومن میدویدی

 ! فرودمیومدن موهات روی و میرقصیدن توهوا

 ... بردارم چشم ازت تونم نمی ودیگه میشم محوتماشات اختیار بی میبینمت هروقت

 !باش کنارمن وکناردریا افتخاربده بهم امشب

 "آراد تو دوستارهمیشگی"

 ! پیشش برم میخواد ودلم میشم راضی چرااینقدرزود نمیدونم... خدا ای

 !میشم کشیده سمتش به آهنربا مثل! میکنه جذبم که داره نیرویی انگاریک

 میقع نفس یک! نفس... میبلعم باولع هوارو اکسیژن چشمامومیبندم... زدن قدم به کردم شروع

 قشنگی سکوت چه جیرجیرک آروم صدای شرجی هوای زیرنورمهتاب یاس گل بوی!بهههه...دیگه

 ! ساحل به رسیدم کی نفهمیدم که بودم اونقدرمحو

 متشس رفتم آروم بود کرده قفل سرش دستاشوپشت... روتماشامیکرد دریا وداشت بود ایستاده

 ...سمتم برگشت حرکت وبایک وگرفت دستم اش شونه روی وگذاشتم دستم

 ...چشمام زدبه زل بالبخندعمیق

 !میای که میدونستم-

 !! کنم نگاه توچشماش چرانمیتونم نمیدونم بود پایین سرم

 درک قابل برام بودنش خجالتی! میدزده وازم نگاهش ومیبینه من وقتی هم اون تراینکه وجالب

 ... نیست

 بدم ادامه خجالتم قراربودبه اگه... بلندکردم وآروم سرم

 !میدزدیدیم روازهم نگاهمون و ایستادیم می کنارهم تاصبح

 دوخت دریاچشم به ودوباره خندید یدنمباد
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 ...بوجوداومد خاصی درخشش توچشماش دلیل همین به بود ماه روی روبه حاالصورتش

 !شد پرازشن حسابی نمدار شنای روی لباسم که طوری وکناردریانشستم رفتم

 میبینمت رویام تو! پروازمیکنم ازخوشحالی...میخندم توهستم کنار وقتی فقط:گفت کنارگوشم آروم

 ....ترازهمیشه بیتاب بیاتبتم من!میشم وبیتابت

 ! روتسخیرکنه فرشته یک قلب تونسته که هستی توتنهادختری

 !میشه مسحورش آدم! میکنه صحبت زیبایی لحن باچه

 !!!ندونستم وصالح موندن دیگه چون بلندشدم

 ...اومدی که ممنون:وشنیدم صداش که گرفتم فاصله ازش چندقدم

 !مجبورشدم-

 وببینم العملش عکس تا کردم نگاهش زیرچشمی همین برای بود تلخ خیلی لحنم

 !لرزید دلم بوجوداومد توچشماش که عجیبی باغم

 ...دویدم فقط وتاخونه وبیشترکردم هام قدم سرعت

 شدم خیره شب آسمون به پنجره ازپشت همیشه مثل امشب

 بود شکسته جیرجیرک صدای وفقط دشت فضای سکوت

 دیتسخیرکر رو فرشته یک قلب که هستی توتنهادختری چراگفت سمتش رفت اختیارذهنم بی

 !بود؟ کی ازفرشته منظورش

 برد خوابم تاباالخره فکرکردم جمله این اونقدربه

 ... اونطرف کردم پرت روم از رو پتو و کشیدم خمیازه

 ...که پایین بیام ازتخت خواستم

 ...شد جلب کنارتخت رنگ ای سورمه ی بسته به توجهم

 ... کردم بازش سریع
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 !فرنگی ازتوت بود پر داخلش!  گردشد چشمام

 !بپذیری وازمن کوچک ی هدیه این امیدوارم!  من سارای"

 "آراد تو دوستدارهمیشگی

 محض به! صورتی رنگ به بود داخلش زیبا جواهرات جعبه یک کردم نگاه بسته به دوباره! هدیه؟

 !بلندشد موزیکالش صدای کردم بازش اینکه

 !داشت طالیی شکل بیضی پالک که بود زیباداخلش گردنبند یک

 !میدرخشید آوری طرزشگفت به که داشت فرشته عکس روش

 !روش چیه فرشته اون پس!داد بهم مامان که گردنبندیه همون این

 نبندگرد!رسوندم آینه وبه خودم سرعت به که شدم زده اونقدرذوق!رویامیمونه مثل!زیباست خیلی

 ... پوشیدم رنگی آبی حریر لباس...بستم ابی ربان وبایک وموهام دورگردنم وبستم

 !اشوبلدنیستم خونه که افسوس ولی پیشش برم میخواست دلم

 ... وانداختم سرم دادم ازدست ویهو انرژیم ی همه

 !کنم نگاش ها شده مسخ وعین وبلندکنم شدسرم باعث یهوصداش

 .میکردومیخندید نگاهم. درخت بودبه زده تکیه

 !کوچولو خانوم درخدمتم-

 !میکنه صدام اینطوری همش که ام بچه من مگه!عه

 !دیگه منی کوچولوی-

 !چطورشنید؟ گفتم تودلم فقط من ولی... میخندید داشت

 ... تشکراومدم واسه من راستش خب-

 !توست زیرپای...توست ازآن دنیا ی همه! نیست تشکرالزم-

 . نشستم... کرد اشاره کنارش وبه روزمین نشست
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 !کرده ومشغول ذهنم حسابی که وبپرسم سوالم

 !نیست آدم خود دست دیگه کنجکاویه

 بود؟ چی حرف ازاون منظورتون بگین میشه-

 !حرفم؟ کدوم:پرسید مهربونی وبالحن ودادباال ابروهاش

 ... میمیرم ازکنجکاوی دارم من! خونسرده زیادی! میزنه حرف چقدرآروم

 !کوچولو خانوم کردی عاشق رو فرشته تویک:خندیدوگفت خودش ودید سکوتم وقتی

 !زدم زل بهش باگیجی

 ! هستم پاک رویاهای فرشته. آراد من-

 !؟ کو بالهات پس:پرسیدم وناخوداگاه زدم زل بهش گردشدوناباورانه چشمام

 !میشه نمایان باشه الزم که هروقت:گفت باخنده

 بودم خیره بهش هنوزباحیرت

 فرشته قلب تونسته که زیبا کوچولوی خانوم یک. باشن داشته هاحتمانبایدبال فرشته:گفت آروم

 !است فرسته یک حتما روتسخیرکنه

 !کنم هضمش نمیتونم سنگینه برام چقدرحرفاش خدایا وااای

 !میبینم خواب حتمادارم

 !کجا؟:کرد ومتوقفم وگرفت دستم که بلندشدم

 !بیدارشم باید میبینم بخوا دارم میدونم من! بزاربرم-

 وببینی؟ من خواب نداری دوست یعنی:گفت آروم اومدنزدیکم

 دمبلندش سریع بود کرده سکوت فقط داد وتکون سرش غمگین سرازیرشدند اختیاراشکام بی

 !فرارکنم میخواستم فقط کجا نمیدونم ودویدم
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 مثل زبا کنم تنفست میخواد دلم مینازه داشتنت به من ی قصه...ورازه حرف دنیا یک ساراچشمات

 لندیب آسمونای اهل تو ورهایی عاشقی نسیم مثل هایی توشهرقصه پری مثل...وتازه دلنشین هوای

 ...فرشته سارایعنی ها توقصه بهشته عطرتوعطرباغهای...خدایی ی هدیه تو عزیزمن...

 !کابوس؟ این میشه تموم کی پس

 ...نفهمیدم هیچی ودیگه پیچید توسرم دردبدی

 ... بالهاشوببینم حاالمیتونم...دریاست به نگاهش ایستادم کنارش

 یاس و زنبق ازگلهای:کرد زمزمه وکنارگوشم سمتم برگشت!هستی فرشته آرادتوزیباترین

 !هخدامیدون فقط که اونجایی...خورشید تاشهرگرم میبرمت... آشیونه یه میسازم ابرها رو...وپونه

 ابخو اش همه یعنی...نشست روپیشونیم سردی عرق... ونشستم لرزیدم فریادکسی باصدای

 !بود؟

 !اومده؟ سرم بالیی اینجاکجاست؟چه اصال... کردم نگاه اطراف به باگیجی

 ...گرفت وترس وجودم تمام

 وبه خودم لرزون باقدمهای آهسته...بود صداازبیرون... دوختم در وبه مردنگاهم بلندیک باصدای

 دررسوندم

 .... تربشنوم تاصداروواضح در به وچسبوندم گوشم

 !کرد خودش مجذوب همیشه ومثل من مرد اون آروم صدای

 !اینجا وآورده من آراد، پس

 !ترس به بشه تبدیل وآرامشم بلرزه شدبدنم باعث فریادمردی صدای

 !خواهدبود؟ درانتظارت مجازاتی چه بشوند متوجه اگرملکه فکرکردی هیچ-

 !داشت نخواهم هم ترسی هیچ ام آماده هرمجازاتی برای من-

 !است درانتظارت سختی مجازات ولی! میروم من-

 فراگرفت جاروسکوت همه ورفت وگفت این
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 ...میزد حرف ازش که ای مردکیه؟ملکه اون

 وآوردباال سرش و شد من متوجه... کردم وباز در سریع

 داد روتحویلم همیشگی لبخندزیبای همون

 !کوچولو خانوم درخدمتم-

 !نکنه تحدیدم خطری تودیگه ازجانب که امیدوارم-

 شنیدم سرم وازپشت آرومش صدای که کردم درحرکت سمت به بهش کردن نگاه بدون

 !کوچولو فرشته تودرامانی-

 ... بستم درومحکم کنم نگاه یابهش بزنم حرفی اینکه بدون

 ! میکنمفرار دارم وقته خیلی که میدونم فقط میرم کجادارم نمیدونستم... دویدم

 !لرزید بدنم تمام شدم گم ازفکراینکه بودم تاریک جنگل یک وسط درست ومن شد هواتاریک

 !چیه؟ اسمش اسیرشدم که جایی این پس آرادکابوسه اگه

 نجات راه شایدیک... بودم منتظرچی نمیدونم... دوختم اطراف به و ام زده ووحشت سرگردون نگاه

 !ماسیر انگیززندگی ووهم تاریک جنگل توی وقته خیلی...نجاتم دنبال که وقته شایدخیلی...

 !شنیدمزور وبه آرومش صدای که اونقدربلندبود ام گریه صصدای...زیرگریه اختیارزدم وبی نشستم

 !سارا-

 ... پایین انداختم باره ودو سرم!زد حتماتوهم... چشمهاموبازکردم باناباوری

 وشنیدم صداش دوباره

 !من؟ کوچولوی فرشته! سارا-

 مروبش روبه نبایدباهاش من نکنم نگاه بهش کردم وسعی بلندشدم...خودشه جدی انگارجدی نه

 !لبخندشوببینم نبایددیگه! بشم معصوم وچشمای صدا لحن اون ی نبایدشیفته من...

 االب مترپریدم ده ها گرفته برق مثل وگرفت دستم کامالغیرمنتظره... کردم حس وکنارم حضورش

 !شدم نگاهش مسخ دوباره چشمهاش بادیدن ولی سمتش برگشتم باخشم
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 ...زد زل بهم

 !بزنم حرف بتونم تا وبستم چشمام

 ! توبغلش گرفت منو حرکت تویک چون شد بدتر ولی

 نتونستم هیچی ودیگه شد قفل دهنم دیدم که باچیزی وبازکردم چشمهام بهش اعتراض برای

 !بگم

 وکه قدرتمندش دستای فقط ونمیدیدم چهرش دیگه!بودیم آسمون توآغوش وآرادهردو من

 !باشم نداشته ازافتادن وترس کنم وحس میشدحضورش بودباعث دورکمرم

 !شدم خیره تربودن نزدیک بهم ازهمیشه حاال که هایی ستاره به

 ...شدم بودخیره وزیبا آرادشفاف چشمهای مثل درست که شب آسمون به

 دستهام روی وزیبا نرم بارون قطرات آسمون سمت وگرفتم دستم! شد خیس صورتم کردم حس

 فرودمیومدن

 !ازخداخواستم آسمون به کردن بانگاه لحظه تواون ومن

 ابدی برایم را رویا این! من تنهایی تنهامونس!  من همیشگی یاور.ای..  مهربون و خوب خدای-

 !کن

 ...وبستم وچشمهام لبخندزدم

 درخشید نگاهم توی نورآفتاب چشمم بازکردن محض به کردم حس روصورتم رو گرمایی

 !بیدارشدم ازخواب نوازشگرخورشید بادستای بازهم

 ...لبخندزدم

 !روسرم ومیزارم حصیریم وکاله ومیپوشم صورتیم حریر لباس

 شدم خیره بهش بابهت بادیدنش....یهو که بیرون رفتم و وبازکردم در

 ؟ ظاهرمیشه جلوم اش چراهمه!برنمیداره؟ ازسرم چرادست واااای

 !میکرد نگام وازدورداشت بود اسب سواریک
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 میومدم سمتم به داشت اون ولی نداشتم کردن حرکت توان

 !زانوزد وجلوم شد پیاده ازاسب آروم

 !درآورد؟ بال کی این! خدایا

 !وافتادم شد گیج سرم

 توسط هک بلندکردم دستمو تابید می روصورتم کالهم حصیرهای ازبین نورآفتاب وبازکردم چشمهام

 !کرد وبلندم شد گرفته شخصی

 رپربودازاب اطرافش که بودیم کوه ی قله روی کردم نگاه اطراف به میزد ولبخند بود زانوزده جلوم

 !ومه

 !اینجا؟ آوردیم چرا بپرسم میشه-

 ...فقط نداشت خاصی دلیل-

 فقط؟-

 !بود شده تنگ فرشته یک دیدن واسه دلم-

 !بده توضیح برام-

 !میل باکمال:وگفت کرد خم احترام حالت وبه سرش

 اومد فرود استراحت وبرای شد خسته بالهاش که پروازمیکرد توآسمون تنها ی فرشته یک روز یک

 دایص یهو میدوید زنبق گلهای بین دشت توی که دید رو زیبایی دختر وبست چشماش همینکه

 زمین روی بود دخترافتاده اون دختررسوند وبه خودش فرشته وشنید دختر جیغ

 !ورفت وبرداشت سبدش حرفی هیچ دختربدون ولی کردبلندشه وکمکش وگرفت دستش

 ... ودادبهش گل دختررفت سمت وبه وبرداشت گل اون فرشته بود افتاده زمین روی ازگلها یکی

 قلبش همیشه وبرای ودید دختر ی چهره که بود لحظه اون... وبگیره سرشوآوردباالتاگل دخترک

 !شد اسیر

 کرد وسکوت بود زده زل بهم
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 ! دیدم منم دیده که رو خوابی این

 ازچهره اصال بودم کرده وفراموش خواب اون من نمیدونم!بود شایدم... آرادنبود شخص اون ولی

 !نمیاد یادم شخص اون ی

 وزمزمه شعر این داشتم...ومیچیدم زنبق وگلهای میدویدم دشت توی بود مرموز خیلی خواب اون

 نبودامیدی که رسیدی وقتی بودم آدماخسته ی ازهمه بودم شکسته که رسیدی وقتی: میکردم

 ...نجات ی فرشته..رسیدی معجزه اماتومثل

 !زمین یهوخوردم که بود نشده هنوزتموم شعرم

 وسریع دموبلندش وگرفتم دستش بااکراه همین واسه بلندشم نمیتونستم درازشد سمتم به دستی

 ! فرارکردم ازش درواقع دویدم خونه سمت به

 ! دیدیم وهردومون خواب یک که عجیبه

 !کردم اشتباهی چه وااای.... نکردم نگاه اش چهره به حتی من ولی

 !کابوس همه اون میون بود من خوب رویای تنها رویا اون

 !مهم خوابِ تواون دادم روازدست زیبایی تصویر چه

 آهان... پایین وآوردم سرم بود درحرکت وگردنم صورتم بین نگاهش چرخوندم سمتش وبه سرم

 !گردنبنده منظورش پس

 !؟ باشه همراهت همیشه گردنبند این میشه-

 !چرا؟ بگی بهم میشه-

 !دورنیست روززیاد اون! کوچولو خانوم میفهمی روزخودت یک-

 آهان... پایین وآوردم سرم بود درحرکت وگردنم صورتم بین نگاهش چرخوندم سمتش وبه سرم

 !گردنبنده منظورش پس

 !؟ باشه همراهت همیشه گردنبند این میشه-

 !چرا؟ بگی بهم میشه-
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 !دورنیست روززیاد اون! کوچولو خانوم میفهمی روزخودت یک-

----- 

 ...زدم زل بهش باگیجی آوردم سردرنمی ازحرفهاش که درحالی

 ...میکشید رخ روبه سیاهیش شب وآسمون بود شده هواتاریک

 !ردب وخوابم گذاشتم چیزنرمی یک وروی سرم آروم چیزی به فکرکردن وبدون کشیدم ای خمیازه

 ... نمک کم تابید می روصورتم ازنورخورشید که گرمایی تاازشدت صورتم جلوی وگذاشتم دستم

 ...بلندشدم حرکت بایک دادم بدنم به وقوصی وکش نشستم

 !کردم نگاه بودم خودم تخت روی که خودم به وباتعجب شد گرد چشمام

 رخ توواقعیت قشنگ اتفاقهای اون ی همه میشد چی!؟ بود خواب اش همه دوباره خدایعنی وای

 !!میداد

 ...انداخت چنگ گلوم به یهوبغضی!؟ رفت همیشه واسه یعنی

 !بدم وفشار گلوم روی بزارم شددستمو باعث که

 !میشه تنگ براش خیلی دلم

 !بخوره تکون پرده شد باعث که پیچید اتاق توی نسیمی یه

 !شد؟ باز کی پنجره

 ...که پنجره سمت رفتم

 !سرشنیدم ازپشت صدایی

 !آراد... من خدای وای

 !کوچولو خانوم درخدمتم-

 !لبخندمیزد وبهم بود ایستاده سرم پشت...برگشتم بابهت

 !؟ ومیشنوه دلم صدای چطوری آخه ولی
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 پرسیدم باتعجب

 !چرااومدی؟-

 !نکردی؟ دعوتم خودت مگه-

 !؟کی؟ من-

 !اومدم منم توخواستی! االن همین-

 !نکردم دعوتت من:گفتم وسماجت باغرور سینه به دست

 وغیرقابل جا بی غرورهای این!عه!داره حدی غرورهم آخه

 !میزنن هم وبه حالم کنترل

 ...اومدسمتم

 !شده؟ تنگ برات دلم گفت بود کی پس-

 !آخه؟ ازکجامیفهمه!داره؟ غیب علم مگه این!یاخدا

 !هستید؟ شما دلیلش بشه تنگ دلش کی هر مگه-

 !نه که همه:باالگفت انداخت ومی ابروش ایستادویه می سینه به دست جلوم که درحالی

 ...سارا توسرت خاک! فهمیده حتما داره غیب علم این! وبفهمه؟ چی همه نکنه وااای

 !سارا-

 ... بهش زدم وزل اومدم خودم به

 !باورکنم؟ میخوای ازم:بالبخندگفت آروم

 !رو؟ چی-

 !بیام نخواستی ازم که این-

 !خودت برای نه ولی....بیای خواستم که درسته-

 !چی؟ برای پس-
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 بود نزدیک انداختی ذهنم به که ممنون خدایا! آهان... اوممم...واسه

 !بشم ضایع و بیارم کم

 !بالهات برای-

 !بالهام؟:گفت بود تعجب همراه که بالخندی

 !توآسمون برم میخوام دوباره من!دیگه آره-

 ...واومدسمتم شد پررنگ لبخندش

 نیستم زمین رو دیگه کردم حس لحظه یک وتو کرد بلندم حرکت بایک

 !کوچولو خانوم میگذره خوش: گفت وارکنارگوشم زمزمه

 !نمیشه بهترازاین....عالیه... همینه آره: زدم وفریاد بازشد دهنم

 ! کنی وتجربه حس این هرروز میتونی داری دوس خیلی اگه-

 !ونمیشنوم صدات!؟ چی: دادزدم

 داری دوس:کرد زمزمه کنارگوشم آروم همیشه مثل اون من برعکس

 !؟ توابرا هرروزبیارمت

 گفتم باهیجان

 میدی؟ قول!دارم دوس آره-

 !میدم قول-

 !قول؟ قوله-

 !!! کوچولو خانوم قوله قولشون ها فرشته-

 دل ازته!کنم بغل رو ابرا انگارمیخواستم وبازکردم دستام

 ...هوراااااا... هوراااااا:دادزدم

 ...میشد بسته داشت چشمام شدم خسته که اونقدردادزدم
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 کنم وبیشترثبت روبیشترببینم لحظه اون میخواستم... داشتم بازنگهشون زور به ولی

 !تکرارنشه دیگه خواب واین باشه خواب اش همه میترسم

 ....شد بسته وچشمام نبود خودم دست دیگه ولی

 !زدزیرقولش داد قول بهم...چرا نمیدونم نیومده اصال وندیدم آراد که روزه چند

 هق باهق کردن گریه به کردم وشروع وگذاشتم سرم رومیز وکوبیدم کردم ومشت دستام

 !نباید... میذاشت تنهام نباید... داد قول بهم نیومد اون:گفتم

 ..بود کرده ام کالفه بیتابی همه اون نبود خودم دست

 !آراد میاد بدم ازت:  دادزدم

 ...میکردم هق وهق میزدم نفس نفس

 

 ! پنهان حقیقتِ

 !سرورم؟ داشتین امری بامن! درودبرملکه

 !بله-

 !من بانوی درخدمتم-

 این!میشه مامحسوب قوانین خالف باانسانها کردن صحبت!شدی همکالم بادختری شنیدم

 !آراد؟ کردی وفراموش

-...... 

 !آراد باتوهستم:بافریاد ملکه

 ! هستم آماده مجازات برای کامال من!بله

 !؟ میکنی چطورجرات...ندیدم ترازتو گستاخ

 !محکومی حبس توبه
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 نگهبانها؟

 !!!رابسوزانید وبالهایش... کنید اش زندانی

 دوخت آسمان به را نگاهش تاریک سلول آن های میله ازپشت آراد

 ! ریخت بوداشک ردهرامحصورک قلبش که دخترکی یاد وبه

 ! بادَم بر داده تو اگرعشقِ

 ! افتادم پایَت به بال بی اگر

 ! یادم از نرفتی سوختم چه هر...  تو از شدم ور شعله اگرچه

 ! شدم بیگانه خویش خویشتنِ با...شدم دیوانه... شدم پروانه

 ! آزادم آزاده حصارت در... دلشادم همیشه یادَت به من

 ! دادم تو چشم به عشق ای گوشه... آتش این میونِ که ام دلخوش

 ! آموختم سوختن به عشق ی قصه... سوختم ات آتش به عاشقانه

 !!! دوختم هم به زمین و آسمان... دیدم را تو اشکِ ی ها قطره

 !آراد...نه...نه-

 !!! ودب کابوس!  نه...بود خداروشکرخواب...بود نشسته پیشونیم رو سردی عرق... تندمیزد قلبم

 !خواستی؟ کمک ازم خواب چراتو!کجایی؟ آراد: گفتم باناله

 لمد بیرون رفتم! ترند وزیبا تر درخشنده ازهمیشه ها ستاره... کردم بازش و پنجره سمت رفتم

 ..بزنم قدم میخواست

 ! بود مطلق سکوتِ...کشیدم عمیق نفس هوایی چه بهههه...  وبستم وچشمهام بازکردم درو

 !من ی فرشته-

 ... میزنم توهم رو صداش که شده درگیرش اونقدرفکرم

 !ندارم؟ نگاهم یک لیاقت-
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 ...بود ایستاده روم روبه درست گردشد چشمام

 !آراد:کشیدم جیغ

 ... سمتش دویدم

 نموندی؟ زیرقولت؟چراپیشم کجارفتی؟چرازدی:گفتم دلخوری بالحن

 ...دمفروداوم تختم روی به آروم وخیلی نیستم روزمین دیگه کردم یهوحس...پایین وانداختم سرم

 گردنبندوابخندش شدبه خیره... کنارم ونشست بهم زد زل همراهشه همیشه که بالبخندجذابش

 !داریش همراهت همیشه که ممنوم:گفت قدرشناسی بانگاه شد پررنگ

 ...هستی دخترخاصی تو

 !توست بودن خاص ی نشانه گردنبند اون

 گذاشتی؟ چندروزتنهام این چرا بگی میشه-

 !آسمون تو ببرمت نمیتونم دیگه من!! سارا وببخش من-

 چرا؟ آخه-

 !بود تو داشتن دلیلش! دادم ازدست بالهامو من

 ... میکردم بازنگاش بادهن

 !برو ازاینجا لطفا:.کردم اخم

 ... روم کشیدم رو پتو

 !بره گفتم کردم غلطی چه!؟ چیکارکنم تنهایی با حاالمن واای

 !بیرون اومدم اززیرپتو... چشماموبازکنم نمیتونستم ازترس اومد صدایی کردم حس یهو

 !گردشد چشمام بادیدنش

 !هنوزنرفته که این

 !توشوک ومنومیزاره ومیشنوه دلم حرف چقدرراحت
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 بشل ازرو هیچوقت که هم لبخندقشنگش اون شدبهم خیره سینه به ودست دیوار بودبه زده تکیه

 !نمیشه پنهون

 !بخواب راحت باخیال! کوچولو فرشته تودرامانی-

 ...وبخوابم وببندم چشمام کردم سعی فقط باتعجب یاحرکتی حرف هیچ بدون

 شمپی گفت اونکه!کجارفته؟ پس...میگشت دنبالش نگاهم... ونشستم بازکردم وآروم چشمهام

 !میمونه

 ! نیست آدم مثل هم زدنش حرف ایششش! ....کوچولو فرشته امانی در تو:آوردم ودر اداش

 غول همون) هیکل قوی ودوتامرد بازشد باشدت در... که بود نشده تموم هام غر هنوزغر

 !نظرمیرسید ریزبه خیلی اونا به نسبت که مردی یه سرش پشت.. شدن وارد(خودمون

 ...زدن قدم به کرد وشروع کرد قفل وپشتش دستاش... واردشد

 !ساراتوهستی پس-

 !منوازکجامیشناسه؟ یارو این وااا

 شما؟ درسته بله-

 !اومد در لرزه به بدنم چارستون که زد دادی

 فهمیدی؟! میپرسم سوال من اینجافقط-

 ...بله-

 !بیاریدش: گفت ها غول اون روبه

 یارومیکشوندنم اون سر وپشت وگرفتن م ودستا اومدن هیکال دوتا اون

 نذار تنهام هم دفعه این بودی مواظبم همیشه خودت خدایا... میدونه خدا وفقط کجاش

 ... نفهمیدم هیچی ودیگه شد سنگین سرم

 !دیگر ای جلوه

 !دیدم بزرگ قصر یک های سنگ وروی وخودم... وبازکردم چشمام زن یک باسروصدای
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 بهش که درحالی داشت سرش روی تاجی که...بود نشسته بزرگ صندلی یک روی روم روبه زنی

 ودزدیدم ونگاهم شدم هول.... زدبهم شدوزل جلب من به توجهش.... بلندشدم آروم بودم خیره

 !بود سخت برام باورش که ببینم رو کسی تا شد باعث نگاهم چرخش ولی...

 سریع زن اون محکم باصدای که سمتش برم خواستم...توفکربود وحسابی بود پایین سرش

 ...ایستادم ازحرکت

 !هستم کابوس سرزمین ی ملکه آلورا من-

 !بشه مجازات وباید کرده سرپیچی ما قوانین از جوان مرد این:کرد آراداشاره به

 ...بود پایین سرش همچنان اون ولی... بودم آرادخیره به بابهت

 !کابوسه؟ ی فرشته آراد یعنی

 !پاکم رویاهای ی فرشته من گفت خودش

 ...اون! اس فرشته اون نه:گفتم سریع

 ! انسانها مامورکابوسهای! مامورمنه اون! دخترگستاخ باش خاموش-

 ....درمیاوردم شاخ داشتم دیگه

 ...مونده براش راه یک فقط که شده مرتکب اشتباهی اون:داد ادامه

 !؟ میکنی انتخاب را کدام!آراد خب:آرادگفت روبه

 ...بود پرازغم که نگاهی...کرد نگاه آرادبهم

 !ملکه میکنم انتخاب را مرگ من-

 !آراد نه:بلندگفتم... گردشد چشمام

 ...بسیارخب:گفت ملکه

 ...میکنم خواهش... ملکه نه: بده ادامه نذاشتم

 !دختر جایزنیست اعتراضی-

 !میپذیره رو دیگه راه... میکنم خواهش-
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 خواهش...جزمردن میپذیری رو هرشرطی...بگو!آراد:وگرفتم ودستاش سمتش رفتم

 !میمیرم تو بدون من... میکنم

 !زد لبخندتلخی...گفتم چی فهمیدم وتازه دهنم جلوی وگرفتم یهودستم

 !میپذیرم باشه هرشرطی:گفت ملکه روبه

 ...دویدم دنبالش به منم!شد ازقصرخارج بعدهم

 آراد؟-

 ...سمتم برگشت

 چیه؟ پذیرفتی که شرطی اون-

 ! جاودان پیمانِ-

 (خودمونه ازدواج همون منظور جاودان پیمان)

 !خوبه اینکه خب-

 رویا برات کابوس ساختن جای به من!برسم تو تابه وشکستم کابوس سرزمین قانون من-

 ادختریحاالب!بستم پیمان پاکیها باسرزمین... پاکیها ی باملکه!شدم عوض خاطرتو به من!ساختم

 !ببندم پیمان باید دستورداده کابوس ی ملکه که

 !آراد؟ ببندی پیمان کسی باچه خواسته ازت اون داده؟ دستوری چه اون مگه...اون-

 !کابوس دخترازسرزمین یک-

 ...داد ادامه غمگین!  زدم زل بهش بابهت

 !دورنشم ازت هیچوقت ولی بمیرم حاضرم من-

 ....دورشدن یعنی مرگ

 ... سرازیرشد اشکام

 !ئیتو فقط داره اهمیت پاکیها ی فرشته برای اونیکه...نمیزارم تنهات من!باش آروم: اومدنزدیکم
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 چی؟ یعنی پاکیها رویای ی فرشته-

 ! پاک رویاهای تعبیر مسئول یعنی: لبخندزد

 ...ام شکسته ازدل...قلبم ازصمیم... میبینم که رویایی این! پاکه من رویای پس

 !بوجوداومده

 ... ونشستم روبازکردم چشمام گوشنوازگنجشکها باصدای

 ...موند ثابت روش و تختم کنار جعبه یک به د افتا چشمم...کردم رونگاه اطراف

 ...کردم وبازش خیزبرداشتم سمتش به سریع

 ...بود وبلند پرنسسی! ای سورمه رنگ به زیبا پیراهن یک...من خدای وااای

 !میریخت ازش که بود لباس درخشان ریز های گرده دیدم که چیزی ترین عجیب

 !پروازکنم میتونستم کاش وای...داشت بال دوتا پشتش

 !میدرخشید بیشترازهمیشه گردنبدم

 شد جلب جعبه داخل کاغذیادداشت یک به یهوتوجهم... بلندخندیدم... چرخیدم دور یک

 !باش درقصرکنارمن وامشب بپذیر مرا دعوت!من ی فرشته"

 "دوستدارتوآراد

 !سریعترخودموبرسونم هرچه کردم سعی ولی بود طوالنی مسیرقصرخیلی

 دمرسی که در جلوی بودن کرده تزیین طالیی ریز های چراغ با رو جا همه... بود باشکوه قصرخیلی

 !نداد ورود کارت من به آرادکه ولی... ورودمیخواد کارت که داد گیر نگهبان

 !لبخندبزنم شد باعث آراد آروم صدای یهو که بودم ایستاده وبالتکلیف سرگردون همینطور

 !هستن من مهمون-

 !لبخندمیزد بهم داشت... سمتش برگشتم

 !قصرشدیم وارد و وگرفت دستم
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 شمچ ازشون نمیتونستم که...زیبابودن العاده قوق بالباسهای وبقیه!داشتن بال چندنفرشون

 ایستاده وسط اون گیج منم... بیرون رفتن سالن ازاون وهمه شد پخش مالیمی موزیک!بردارم

 وشنیدم آراد یهوصدای!بودم

 !کوچولو؟ خانوم افتخارمیدی-

 ...دکر حرکت و گرفتش حرکت یک تو که سمتش بردم آروم دستمو... طرفم بود وگرفته دستش

 آراد؟: زدم صداش... نمیدیدم هیچی... کرد توقف تاریک اتاق یک توی

 !افتاد مون هردو صورت روی مالیم آبی نور یک یهو

 ... کرد حلقه ودورم ودستش لبخندزد

 وکرد همراهیم خودش...که بلدنیستم رقص من بگم خواستم... بود پخش درحال مالیمی موزیک

 !بازی شب خیمه عروسک یک مثل درست بود اون دست حرکتهام ی همه

 اُفتم تو گیسوانِ به... بیایم باد سوار

 باشم تو موی کنار دائم که سپید گلی

 بدرخشم تو قلبِ روی و شوم ای ستاره

 !!! باشم تو برگلوی که... زیبا جواهرِ همان

 ! بشه ثبت لحظه اون تا!!! میگرفت فیلم یکی کاش! زیبا چقدر وااای

 !! ! کوچولو خانوم نمیشه ثبت لحظه این-

 !دلمو؟ صدای میشنوه ازکجا آخه... وااای

 ...میشه نزدیک هم به قلبهاشون هستن هم عاشق دونفرکه:  کرد غافلگیرم بازباحرفش

 !میشنون رو همدیگه صدای بزنن حرف آروم هرچقدرهم

 هیچوقت ولی میشه ابدی رویا!  خواب مثل درست!  باماست کمی مدتِ همیشه رویا:  داد ادامه

 !کنی ثبتش نمیتونی
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 دیگه... میشد ثبت رویا اگر!  کنی ثبتش زمینی باابزارهای نمیتونی... داره تازگی همیشه چون

 !!!نبود اون ی تشنه کسی هیچوقت

 ! میمونی اش تشنه همیشه و نمیکنی ثبت رو رویا!  انگیز هیجان چه وااای

 !میترسم... میبینم بد خوابهای همش من آخه!کنارم بیای میشه امشب!آراد-

 !میام که البته-

 !بوسید پیشونیمو وآروم کشید بیرون ازپام رو کفشهام... روتخت گذاشت منو آروم

 ! اشم به تقدیم زیبا رویای:وارشنیدم زمزمه گوشم کنار صداشو...لبخندزدم و بستم چشمامو

 قفل سرش بودودستاشوپشت ایستاده کنارپنجره... زدم لبخند بادیدنش... بازکردم چشمهاموآروم

 ..بود کرده

 نور تو رو ندشلبخ فقط ببینمش واضح ونمیتونستم چشمم توی بود افتاده آفتاب نور سمتم برگشت

 !میدرخشید بیشترازهمیشه که میدیدم آفتاب

 ! میبینم کابوس نیستی وقتی! بمون کنارم آراد-

 ...بود دخورشی های معجزه این و!ببینم دندونهاشومیتونستم درخشش میکرد حرکت لبهاش حاالکه

 !بود خواهم تو آرامش مآمور فقط من...کوچولو فرشته ببینی کابوس نمیذارم-

 !فرستادی برام رو ات وفرشته دادی رویا بهم که ممنون! خدا ممنونم-

*** 

 ...کردم باز چشمامو در شدن کوبیده باصدای

 ....آینه جلوی رفتم همیشگیم عادت طبق

 !نداشت رودیگه فرشته بودوعکس برگشته قبل حالت به که گردنبند به زدم زل بابهت

 ولی وخندیدم رسوندم در خودموبه سریع آرادباشه آوردبافکراینکه خودم منوبه دوباره در صدای

 !زد وخشکم محوشد ام خنده رها بادیدن

 کرد بغلم سریع دادن روبهش دنیا انگار که رها
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 ! آخه کجایی تو...سارا واااای-

 !میشه خالی بادش یهو که روداشتم بادکنکی یک حس

 ....گردنبند نیست؟ نبود؟آرادواقعی واقعی یعنی:گفتم وآروم تخت روی نشستم بابیحالی

 نشست کنارم اومد رها

 !گردنبند؟ کدوم آرادکیه؟ بود؟ زده غیبت چندوقت این چرا ساراچیشده؟-

 ... گردنبند رو دستموگذاشتم

 ....زیباست ؟چقدر آوردیش وازکجا این!  واااای-

 ! دیدم باهاش که رویاییه مهم! آوردمش ازکجا نیست مهم: گفتم کالفه

 !؟ ها:گفت باگیجی باالو وانداخت ابروهاش

 خوبم لوحا اززیباییش... بود پرازقاصدک که جایی یک رفتم من: گفتم وباهیجان کنارش نشستم

 !نیست وصف قابل اصال چون بگم نمیتونم

 سرزمینش اسم...میکرد فرمانروایی اونجا مقتدر ی ملکه یک....شد عاشقم زیبا ی فرشته یک

 ...بود کابوس

 ! کنم کمک آراد وبه بایدبرم من: گفتم میچرخیدم خودم دور بادستپاچگی درحالیکه

 بود خیره بهم باز بادهن ومبهوت مات رها

 !دکتر بایدبریم که فکرمیکنم ولی منوببخش سارا-

 !نیست مهم اصال...باشه!آره؟ شدم دیوونه توفکرمیکنی: سمتش برگشتم باخشم

 !بیزارم نمیشن قائل ارزش حرفام برای که آدمایی از من... اینوبدون ولی

 ....من بده حق بهم سارا-

 .بگی چیزی نمیخواد دیگه:بده ادامه نذاشتم

 ... شد خارج کلبه از دنبالش وبه کرد مکث
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 ... کردم خالی بیچاره اون سرِ درونمو خشمِ ی همه

 !باهاش تندرفتم خیلی... گرفتم دستام ومیون سرم

 !داشته؟ حقیقت دیدم که چیزایی همه کنم ثابت که اصراردارم اینهمه چرا

 !بوده خواب همش که میبینم بیداری توی و باز باچشمای دارم درصورتیکه

 !باشه توخیالم فقط شدم عاشقش که اونی...سخته واسم

 قاصدک پراز که داشت وجود دشتی من روی روبه درست اینجا... کردم وبازش پنجره سمت رفتم

 ... بود

 !نیست بیش وحاالخیابونی بود خواب یک فقط که...افسوس

 ببینمش دوباره فکراینکه وبا کردم ولمس گردنبند... وچشماموبستم درازکشیدم تخت روی

 ...برد وخوابم ملبخندزد

*** 

 ....میبندم زرد ربان یک اموبا فرشده وموهای میپوشم لیمویی پیراهن یک

 ... رها پیش برم باید

 ...بود ایستاده رودخونه چوبی پل روی رها... کردم تعجب میدیدم که ازچیزی

 !چشماش روی دستامومیزارم و سمتش میرم

 سارا وای: قلبش رو ومیزاره دستش میزنه نفس نفس که درحالی... سمتم برمیگرده سریع

 .. ترسوندیم

 !بازبشه ونیشم برگردم شدباهیجان باعث که سرشنیدم ازپشت صدایی یهو

 !ها روزبخیرخانوم-

 ...میکرد نگاه و سرتاپاش وواج هاج رها

 !میگفتم که ای فرشته اینم خانوم رها بفرما:گفتم باهیجان

 ! برداره چشم ازش نتونه که میدم حق بهش...بود خیره بهش همچنان رها
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 !هستین فرشته خودتون شما دارین اختیار: گفت آروم آراد

 ...خندیدم

 !زیبا؟ ی فرشته میکنی همراهیم: اومدسمتم

 !البته-

 !میزارم تنها تعجبت با رو شما من جان رها خب: گفتم رها روبه

 ...بازبود هنوزدهنش

 .... قصه دیو وبشم دربیارم شاخ بود نزدیک روم روبه ی صحنه بادیدن آراد سمت ورفتم خندیدم

 ... وبالت روپر غباره دور از اومدی فرشته

 ... لبریزم ازشوق ببین ازدور اومدی فرشته

 ... میدیدم خواب من رو تو حاال میای میدونستم

 ... تسکینه یه این توهستی پیشم اومدی خوبه چه

 ...شیرینه حرفات چقدر خوبه چقدرآرامشت

 ... دوتابالت تو است خالصه انگار آسمون فرشته

 ....نمیمونی...میری... میان... دنبالت ازماه میان شب یک آخرش تومیگی

 ! آسمونایی تومال

 آخر ی تالحظه ولی بامن بمون که نمیگم... زیبایی توکه برای نیست قشنگی جای زمین

 !میشم عاشقت عالم یه

 ... بود زده زل بهم وبالبخند بود داده تکیه رنگ طالیی ی کالسکه یک به سینه به دست آراد

 ! بانو بفرمایید: پایین آورد و سرش و بازکرد رو کالسکه در

 سوارش تا کالسکه سمت برم کردم سعی... میکردم نگاش باز بادهن فقط حرفی هیچ بدون

 !کن حرکت: وگفت سوارشد اونم سوارشدنم بعد میکردم ش نگا باتعجب همچنان...بشم
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 ...بهم شد خیره لبخند بایک و روم روبه بود نشسته

 ببریم؟ میخوای کجا آراد-

 !ندیدی هیچوقت که جایی یک ببرمت میخوام کوچولو خانوم: گفت وآروم اومدکنارم

 !بودیم معلق توآسمون وما بود پروازکرده کالسکه

 .... بهش رودوختم مبهوتم نگاه

 کنم؟ پرواز که نداشتی انتظار-

 !آراد هستی کی باباتودیگه....دوخندیدیم هر

 بهوتشهنوزم...نشد حالیم زمان سیرنمیشدم آراد ازدیدن که ازاونجایی ولی بود طوالنی مسیرخیلی

 !بشی؟ پیاده نمیخوای: وشنیدم صداش که بودم

 ... کردم نگاه اطرافم به

 !میکردم احساس ونزدیکتر بیشتر وازهمیشه خورشید نور

 !بودن پامون زیر باشن سرمون روی اینکه جای به ابرها

 حالم روزگارو نپرسید و رویید خیالم دشتِ تو یادت گل وقتی

 ... سراغم به اومد شیرین رویای یک... خوابم توی پیچید عشقت بوی وقتی

 ... دیدم تو توچشم رو آسمون رنگ... چیدم ای غنچه تو نگاه باغ از

 ! دیدم ها قاصدک بالِ رو خودمو!  کشیدم پر باتو... پرواز پرِ شدی

 کجاست؟ اینجا ؟ آراد-

 !خورشید سرزمین-

 ...بهش زدم زل بابهت

 !اس العاده فوق واااای... قشنگی جای چه کردم نگاه اطرافم به

 !میرسید نظر تربه درخشنده خورشید نور زیر که طالیی قصری
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 .... بودن شده جمع اینجا قشنگ چیزای همه....زیبابود چقدر

 یصورت های شکوفه...بودن شناور دریاچه روی که آبی نیلوفرهای... زنبق گلهای.... کمون رنگین

 ! توتفرنگی های بوته و شاتوت درختهای از جاپربود همه.... میکرد مستم عطرشون که

 ! ودرخشان زرد های پروانه

 ...تربود طالیی ازهمیشه که خورشید....و

 رکنا سرم پشت... برگشتم...کردم وفراموش آراد که شدم سرزمین اون های زیبایی محو اونقدر

 همب توجهش یهو... سمتش رفتم... میکرد وصل بهش رو طنابی یه وداشت بود ایستاده درخت یک

 !زد ولبخند شد خیره بهم فقط...کرد ومکث شد جلب

 بود شده خیره سرتاپام به

 میکنی؟ نگام اینطوری چرا-

 !ودرخشان زیبا....شدی خورشید شبیه-

 !باال هاموانداختم وشونه خندیدم... بود تنم زرد لباس که کردم نگاه خودم به

 !بانو؟ نمیارید تشریف-

 .... میکرد اشاره تاب به داشت

 منه؟ مال-

 !البته-

 ....داد وحرکت تاب نشستنم محض به....روش نشستم آروم... سمتش رفتم وباعجله زدم لبخند

 ....!آسمونا تو برم میخوام!  تر آرادتند-

 ! خواستی خودت باشه یادت-

 ومیخندیدم دادمیزدم بیشتری باهیجان... شد بیشتر تاب سرعت

 ...برخوردکردم ومحکم گرم چیز یک به...یهو که چشماموبستم

 ... وبازکردم چشمام
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 !پروازمیکردم داشتم تازه! آراد

 !که کنم نگات فقط میفتادی داشتی وقتی نمیتونستم-

 ... بود شده کنده تاب کردم نگاه افماطر به

 ! کردم وگریه گردنش دور وانداختم دستم

 ممیکرد اش تجربه بود بار اولین بااینکه... میشدم محروم پرواز حس از که بود سخت برام چقدر

 ! میشد محروم نبایدازش... داشت عادت پرواز به آراد ولی

 !؟ کوچولو خانوم میکنی سرزنش چی واسه و خودت-

 باال آوردم سرمو

 .....بیرون اومدم وازفکر

 !چی؟-

 بهم قشنگتو زندگی اومدم من... میکنی وسرزنش خودت چی واسه داری: شد پررنگ لبخندش

 !؟ میدی تشکیل دادگاه توذهنت خودت واسه همش تو اونوقت... زدم

 ! نزدی وبهم من زندگی تو: گفتم بابغض

 خب؟!نکن وسرزنش خودت دیگه-

 ! میبست دیگه تاب یک طناب با داشت... درخت سمت ورفت وگفت این

 !!!هاااا داره حوصله آرادهم این

 !شد؟ کنده که میگذشت خوش بهت داشت تازه نگفتی مگه -

 ! چرا: خندیدم

 !میبندمش محکم دفعه این... نترس بیا: گفت باخنده

 ....هردوخندیدیم

 ... نشست کنارم اونم تاب روی نشستم
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 دوختم آسمون نگاهموبه ومن میکرد حرکت آروم تاب... دوختم وبهش ونگاهم باال وگرفتم سرم

 ! میدیدم آسمون وتوی انگارآراد...

 ....توآسمونم کنم حس میشد بیشترباعث پام زیر ابرهای

 مهربونت نگاه مجذوب که بود موقع همون درست... چون فرارکنم ازت خواستم دیدمت ازوقتی آراد

 وت! وتو....بود سخت خیلی بینه بد چیز همه به نسبت که من مثل مغروری آدم برای واین شدم

 من با بودن برای همین واسه...  داره دوستت میزد فریاد که وشنیدی دلم حرف موقع ازهمون

 !اصرارداشتی

 ...!!!!!! کردم برداشت خواهیت خود قصد به رو اصرارتو...من ولی

 همش که میدونم کشیدم آسودگی از نفسی... وبستم وچشمام دادم پایان دلم حرفهای به

 .... روشنیده

 .... میمونه رویا مثل-

 .... خندیدم بلند

 !بخند دل ازته! آره رویاییم تو ما.... وببند چشمات: گفت گوشم کنار وار زمزمه

 .... ییم ازدنیا دور دیگه -

*** 

 ..... کردم بازشون بود باهربدبختی میسوخت چشمام

 ... بودم خودم تخت روی

 ... بدم پایان ام گریه به نمیخواد دلم اصال... ریختن به کرد شروع اشکام

 ! بالشت به کردموکوبیدم ومشت دستام محکم

 ! دیدم خواب بازم! لعنتی-

 .. روسرم انداختم هم مشکی شال یه.... پوشیدم یشمی رنگ به مانتو یک

 ....پوشیدم مشکی پیراهن یک هم زیرش
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 .... رها ی خونه سمت رفتم

 کردم وسالم لبخندزدم جون ویدا بادیدن

 است؟ خونه رها جون ویدا-

 ! تواتاقشه... عزیزم آره -

 ...جان سارا: گفت که برم وخواستم زدم لبخند

 ... سمتش برگشتم

 !اومده؟ پیش مشکلی رها و تو بین- -

 چطور؟- -

 ! کرده قفل و در اتاقش تو رفته اومده تو ازپیش که ازوقتی آخه

 ...شد بحثمون خورده یک راستش...خب آره-

 همیشه... نداره و کسی تو جز اون! اس وابسته وبهت داره دوست خیلی رها! عزیزم جان سارا-

 !دخترم باشه بهش حواست بیشتر یکم... میکنه فکر بهت و نگرانته

 ... میکرد حمایت ازمن بود هم یکی کاش

 ! حتما چشم-

 !میبینمتون هم کنار که خوشحالم خیلی... عزیزم ممنون-

 ...پدرش ازمرگ بعد رها

 ....اش روشونه دستموگذاشتم رفتم... ریخت صورتش روی اشکهاش یهو

 رایب عروسک یک ولی تنها.... سارا... دیگران صبور سنگ... سارایعنی! بوده همین همیشه همینه

 راسا.... دیگران برای... گذشت....سارا....دیگران نیاز کننده برطرف... سارا....دیگران نبودن تنها

 !دیگران برای

 !نکنین گریه میکنم خواهش! جون ویدا بابا ای-

 ! رها پیش عزیزم برو-
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 ....... وبازکردم اتاقش در

 ؟ بزنی در نگرفتی یاد هنوز: گفت گرفته باصدای

 ادب؟ بی کو سالمت

 !داشتی؟ کاری-

 !اینجا نیومدم که بیخودی... دیگه آره-

 ...کرد سکوت

 مه وقتی... نبودم مناسبی وضعیت تو کن باور ولی رفتم تند خیلی... منوببخش رها: دادم ادامه

 ... ریخت بهم اعصابم بیشتر نگرفتی وجدی حرفام تو دیدم

 ... کرد نگاه بهم زیرچشمی

 ! دلخورم فقط... نیستم قهر باهات من-

 ! شدی عوض اینهمه توچرا: زد ولبخند انداخت سرتاپام به نگاه یک

 ؟ منظور: باال وانداختم ابروم یه

 خبریه؟...شدی شنگول... نمیپوشی تیره لباسای.... کردی تغییر شبه یک-

 ! باشه خودت کار تو سرت خانوم رها-

 ....قوف مو فضولی

 ...میشه مربوط رویات اون به حتما-

 ! رها-

 !اصال نگو درک به-

 !نکنی؟ مسخره باز میدی قول بگم بهت اگه... خب-

 ونی؟مید... خب....که رسیدم نتیجه این به کردم فکر خیلی من... سارا وااای:  نشست باهیجان یهو

 ! بشنوم دارم دوس من و بخشه لذت باشه هم خیال همش اگه حتی!
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 از داری که کسی ترین عزیز برای میده کیف چقدر دونی نمی رها: گفتم باذوق زدم هم دستاموبه

 ! بگی رویات ترین قشنگ

 مجبور ما بعدش....داد وازدست بالهاش من خاطر به گفتم که ای فرشته همون. آراد....رها واااای

 ....خورشید کنار...ابرا تو وبریم کنیم پرواز کالسکه با شدیم

 !انگیز هیجان و رویایی چه... من خدای وای-

*** 

 ... باشم باتو میخوام فقط من... من... زمین رو یا باشم آسمون تو... نیست مهم واسم هیچکس-

 ... کشیدم آسودگی از نفس ویه پایین انداختم سرمو بود بسته هنوز چشمام

 ! آخیش

 ...کردم حس وکنارم حضورش

 گوشم کنار آروم و وارش زمزمه صدای.... شدم بادستام بازی مشغول و پایین وانداختم سرم

 شنیدم

 تو بدون...من... گذاشتم وجا قلبم میکنم حس دورمیشم ازت وقتی... کردی روتصاحب قلبم-

 ! میمیرم

 ! فرشته یک روببین اونجا...سارا: گفت هیجان با یهو

 !ندیدم چیزی ولی.... میکرد اشاره داشت که همونجایی کردم ونگاه سرم پشت برگشتم

 ...بینم نمی چیزی که من: سمتش برگشتم

 .... رفت:گفت که کنم نگاش دوباره که برگشتم سرم پشت به بود زده زل هنوز

 ... سمتش برگشتم دوباره

 ! حاالبرگشت:  گفت باخنده

 .... خندیدم! بود بامن منظورش که فهمیدم

*** 
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 وزمزمه صداش....کنم وباز چشمام نمیخواست دلم اصال ولی کردم حس چشمام روی و آفتاب نور

 ...وارشنیدم

 !شده شروع قشنگت صبح....بیدارشو! من ی فرشته...سارا-

 .... دیدم رها خودموکنار ولی کردم چشماموباز وسریع لبخندزدم

 دادزدم بلند یهو.... گفتم بهت باالخره ازاینکه خوشحالم

 ! خوشحالم-

 کرد نگام واج و وهاج پرید ازخواب بیچاره رهای

 !؟چیشده؟ سارا-

 ! دارم دوستش که گفتم رویا ی فرشته به.... کردم اعتراف بهش باالخره رها-

 کرد شروع دوباره!  وااای: گفت ناله با

*** 

 .... نمک چیکار باید نمیدونستم که بودم زده هیجان اونقدر... میبینمش دوباره که بودم خوشحال-

 ... پایین وسرموانداختم آورد درد وبه قلبم بشه تموم وهمش بیدارشم دوباره اینکه ترس ولی

 ! میرسه حقیقت به قشنگت رویای که میدم قول بهت:  زد ولبخند کنارم اومد

 ! ندیدم رو اون از قشنگتر که بخورم قسم حاضرم...میخوام که چیزیه تنها لبخندش همین

 !زیباست از فراتر اون

 ... ایستاد پنجره جلوی و کرد قفل سرش پشت دستاشو

 !بخواب آروم... نترس هیچی از! سارا اینجام من-

 نگاش اونقدر میخواد دلم میده آرامش بهم حضورش.... زدم زل وبهش کشیدم دراز تخت روی

 ! ببینم هم خواب توی رو تصویرش تا کنم

 ! برد خوابم سریع خیلی و بستم وآروم چشمام
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*** 

 ... ندیدمش که وقته چند دقیقا نمیدونم... شده تنگ واسش خیلی دلم

 ... هفته یک.. روز یک

 !!!سال یک شایدم

 ! رفته در دستم از روزها حساب که کرده داغونم اونقدر رویا اون ندیدن

 ... ببینم رو کسی یا بیرون برم نمیخواست دلم مدت این تمام

 !ندیدم رو خودم که وقته خیلی دیگه.... گرفته خاک ی آینه جلوی رفتم

 ... کردم پاک و هاش خاک از قسمتی.... روش کشیدم و دستم

 ....بود غریبه برام نشناختمش... شد نمایان آینه توی دختر یک تصویر

 ! نداشتم رو افسرده ی چهره این من.... نداشتم دخترو این ی چهره من

 ... نداشت رو فرشته عکس دیگه حاال....گردنبند سمت رفت دستم

 ! شد تر تنها بود تنها دخترت! کجایی؟ مامانی... کردم بغض

 .... نمیدیدم رو رویا اون اصال کاش

 ... پایین سرموانداختم کردمو مشت دستامو... اومدن فرود به کردن شروع اشکام

 !؟ میرسه حقیقت به رویام نگفتی مگه! رویا ی فرشته: زدم داد دل ازته

 ؟ گذاشتی تنها کابوسام منوبا چرا آخه...چرا

 ... افتادم و شد خم زانوهام

 دویدن به کردم وشروع کشیدم عمیق نفس... شدم خارج وازکلبه کردم حرکت در سمت به آروم

 !بود ایستاده اونشب آراد که همونجایی... شدم خیره دریا وبه ایستادم کنارساحل.... دریا سمت

 ... ببینمش کردم بازشون وقتی اینکه امید به وبستم چشمام

 ... کردم باز چشماموآروم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

57 

 

 مسخره امیدواری یک فقط واین دادم دست از همیشه برای رو رویا اون که افسوس.... آه

 !میزدم گول خودمو داشتم...بود

 ... میاد بارون کم خیلی جزیره این تو! عجیبه... میبارید نم نم بارون

 ! نیومده بارون که مدتهاست االن

 ردمک پرواز آسمون تو رویا ی فرشته با... گرفتم آسمون سمت به دستمو کف... چشماموبستم

 !بشه ابدی رویام که کردم آرزو کرد برخورد صورتم به بارون قطرات وقتی...

 ! میشی من خوابِ تعبیر... افتاده دلم به

 ! میکشی رویات به و پام... روزا همین از یکی

 برام و بست نقش ذهنم تو تصاویر اون چشمام بستن محض به چرا... کردم وباز چشمام

 !؟ تکرارشد

 میزنه بارون انگارداره

 .....شدنه آروم حس

 ! منه رویای خودِ هوات به رسیدن تعبیر

 ... طوالنی گذشت که جدایی سال

 ! کنی باور رو لحظه این... اینوسختته میفهمم

 ... ودب سر ازپشت صدا عقب وبرگردم بیرون بیام فکر از شد باعث پسر یک بلند ی خنده صدای

 بود هنشست پاش روی دختر یک... بود کرده بدنش ستون و دستاش. ساحل شنهای رو بود نشسته

 جلف اسلب... بود سکوتوشکسته پسر اون قهقهه صدای فقط ببینم رونمیتونستم هاشون چهره...

 ! ببینم واضح میتونستم روفقط بود قرمز که دختره

 ازشون که یکم زدن قدم به کردم شروع آروم آروم... باشم بیتفاوت بهشون نسبت کردم سعی

 ...کرد غلبه بهم ترس شدم ودور گرفتم فاصله

 بود تاریک اونقدر و بود انگیزی وهم سکوت!  پرنمیزد هم پرنده آخه
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 ! میدیدم زور پاموبه جلو که

 همیشه که من برای بود خوبی حس... افتاد روشن های آالچیق به تاچشمم کردم قدمهاموتندتر

 ... میترسیدم و بودم فراری ازتاریکی

 !باشه نفر یک به مطعلق میتونست فقط که شنیدم رو واری زمزمه صدای

 !؟ مدت همه این از بعد آراد صدای! ؟ میشنوم چی من!  من خدای آه

 !شده تموم دیگه رویا اون... بود توهم یک فقط نه... بستم و چشمام

 ! سارا: زد صدام آروم دوباره

 ردخت اون با! دیدم رو پسره اون آراد جای به! بود توهم یک فقط... صدا سمت برگشتم اختیار بی

 ! خودشونن که فهمیدم دختره قرمز ازلباس.... آالچیق سمت میومدن داشتن بود همراهش که

 ! ینموبب هاشون چهره تونستم تازه شدن نزدیک وقتی... بود کرده حلقه دورکمرش دستشو پسره

 ... بیرون بود ریخته شالش از تمامشو که مشکی بلند باموهای دختری

 ... بلند پاشنه وکفشهای قرمز ومانتو

 هب کرد شروع دستام.... ممکنه غیر این!  نداره امکان این نه... نه! وااای.... که روپسره افتاد نگاهم

 !باورکنم نمیتونستم... لرزیدن

 ... بایستم پاهام رو نمیتونستم دیگه

 !؟ من ی فرشته... وضعیت تواون!!  من آراد

 !!! میبینمش؟ بیداری تو دارم من یعنی

 ! محاله این... نه نه

 برای قطف شاید.... دلتنگی شاید.... کنم باور خواست می دلم که جونم به بود افتاده مرضی یک ولی

 ! بدم وفریب خودم که وداشت ارزشش رویا اون آره!  خودم زدن گول

 ! میبینم خواب که کنم حس اگه حتی کنم باور رو لحظه اون شده هرطور میخواست دلم
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 باالخره.... میکردم مجسم ذهنم تو رو صداش شب روزو که سال بعدازیک! نمیشه باورم خدایا

 ! کنم نگاهش سیر دل یک میتونم سال یک بعداز باالخره... شنیدم رو قشنگش و آروم صدای

 .. موند ثابت روش ام خیره نگاه... نشستن صندلی روی رفتن هردوشون

 زدم زل وبهش ایستادم روش روبه پروا بی و کردم حرکت سمتش به اختیار بی

 وشیدهپ ای سورمه االن اما بود سفید همیشه تیپش... ازقبل بلندتر یعنی!  شده عوض موهاش مدل

! 

 ....بدزدم رو ام خیره ونگاهِ کنم گم و پام و دست شد باعث که موند ثابت روم و چرخید نگاهش

 ....شد خیره بهش تعجب وبا افتاد گردنبند به و پایین اومد نگاهش

 2 فصل

 دیدار* 

 .... ایستادم روش روبه پروا بی و کردم حرکت سمتش به اختیار بی

 .... کنم گم رو پام و دست شد باعث که موند ثابت روم و چرخید نگاهش

 ....!!!!شد خیره بهش تعجب وبا افتاد گردنبند به و پایین اومد نگاهش

 !خانوم داشتین کاری:  گفت اخم با و اومد خودش به زود خیلی ولی

 یکس ولی... معصوم و پاک ی فرشته یک! شدم فرشته یک عاشق من.... نیست من آراد اون... نه

 ... شدم عاشق که یکبارهم!  شومیِ  بخت چه خدایا آه!  نداره اون به شباهتی هیچ روبرومه که

 ؟ داشتین امری خانوم: کرد پاره افکارمو ی شدورشته بلند دختره صدای اینبار

 !نبود خودم دست حرکاتم و بودم خیره آراد به فقط

 ! آراد: گفتم اختیار بی

 !!؟ بله: گفت وباتعجب جدی

 !؟ کردی فراموش منو چطور! سارا منم! آراد: گرفتم دستشو سمتش رفتم

 ؟ نیست یادت چطور... دادی بهم که گردنبندیه همون این
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 خیره دختره وبه کرد بودنگاه رودستش که دستم وبه هم تو رفت اخماش... کرد مکث یکم اول

 ! خانوم گرفتی اشتباه: شد

 .... نیست ممکن این نه!....؟ کنه نگام خواد نمی دلش حتی

 .... دویدم فقط تونستم وتا شدم خارج اونجا از سریع و سرم رو وگذاشتم دستم

 .... میبینم خواب دارم حتما... نداره امکان این... نه

 ...!!! شباهت اونهمه پس نبود آراد آگه

 ! نداشت رو رویا فرشته ی چهره با تفاوت کوچکترین حتی آخه

 .... میکردم نگاه بودن خیابون تو که آدمایی وبه میزدم قدم آروم

 ! کنن ودرکم کنن باور و حرفم نمیتونن کدومشون هیچ

 .....آرزومو....زندگیمو... رویامو نمیفهمه هیچکس

 !چیکارکنن؟ باهام قراره بقیه دیگه.... کرده فراموشم آراد وقتی

 لیو.... میشم خالص لعنتی های کابوس اون ازشر همیشه واسه و میشه ابدی رویام فکرمیکردم

 .. برگردم رویا اون به دیگه محاله.... محاله

 نمک فراموش چیو همه باید... کناربیام داشتم که زندگی وباهمون بشم رو روبه باواقعیت باید

 ! نبینم آراد شکل به رو همه ها دیوونه تامثل...

 انگیزم غم خیلی غمگینی تو وقتی

 ! میریزم و اشکام برگا این همراهِ پاییزم دردِ هم

 ... بارونه زیرِ که هرکی شبیهِته

 ! میخونه تو از که دیوونه یه شدم

 ... کردم خفه گلوم روتو هقهقم... ریختن اشک به کردم شروع صدا بی

 ... زیرپتو وبردم سرم

 ....برد وخوابم شد سنگین چشمام شکر خدارو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

61 

 

 ! میرم خواب به تو دیدار امید به

 ... آور خواب قرصای این با شدن یکی من روزای و شب

 ... نیستی من مال ل او از میدونستم

 ... جدایی تکرار روزای سخته هنوز بازم ولی

 ... روببینه فردا رنگ جدایی این نمیزارم... سرجاشه امیدم

 ! بمونه محروم نگاهت خورشید از نگاهم نمیزارم

 ... کردم حرکت رها ی خونه سمت به لرزون باقدمهایی... آروم

 ...شد ظاهر در جلوی رها آلود خواب ی چهره ثانیه چند از بعد و زدم در

 ... میکشید خمیازه درحالیکه

 !؟ کیه-

 ! خانوم رها سالم علیک-

 ! د8بو کرده شک گوشاش به انگار... کرد باز و چشماش باتعجب

 ساراخودتی؟-

 !پ ن پ-

 عقب دادم هلش.... بود خیره بهم تعجب با همچنان

 !داری؟ نگهم در دم میخوای صبح تا دیگه کنار برو-

 ؟ کجاست ویداجون:گفتم میزدم دید رو خونه باچشمام درحالیکه

 ! سفر رفته مامان-

 ... تنهایی پس-

 ... بود شده تنگ برات دلم

 ! بغلش تو انداختم خودمو حرف این دنبال به
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 !میکرد نگام باتعجب و بود زده خشکش فقط

 !؟ میکنی نگام اینطوری چرا چیه؟-

 !خودتی نمیشه باورم فقط هیچی-

 !؟ سراغت اومده روحم کردی فکر-

 خیلی!!! زمین تو بودی رفته وقت چند این انگار.....اومدی مدت همه این از بعد آخه... نه: خندید

 ... شدم نگرانت

 شوقهمع با و ابرا رو رفتی دفعه این حتما ؟ خبر چه رویات از ببینم: داد ادامه آمیزی شیطنت بالحن

 !؟ رقصیدی باله خیالیت ی

 ... دستام بین وگرفتم سرم و نشستم

 ...نمیبینم رو رویا اون دیگه من...رها-

 !شبه یک خوابِ مثل درست... خیلی بود کوتاه خیلی

 شناسمتنمی میکنم حس سارا!  ناامیدشی و زیرگریه بزنی الکی که نبودی توآدمی! ؟ دختر تو چته-

 ! نیستی سابغ سارای دیگه شدی عوض تو...

 ! نمیشناسم خودمو دیگه خودمم... میشه باورت -

 ...شد سرازیر اشکام حرفم این دنبال به

 ! محاله همیشه هم خیال! خیاله فقط رویا!  شو روبرو باواقعیت... سارا-

 ... کنی فراموش کن سعی

 هیچوقت... میکردی درک دیدم من که رو چیزایی اگه هم تو مطئنم! آسونه ؟گفتنش چطوری آخه-

 ! هیچوقت... نمیکردی فراموش

!  ات کله به بخوره باد یکم... بیا باهامون هم تو... بیرون بریم ها بابچه قراره امشب!  بیخیال-

 .... میکنی فکروخیاالت بیشتر باشی تنها توخونه

 ؟ ها بچه-
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 ! کردم پیدا جدید دوستای رفتی ازوقتی بخوای راستشو... دیگه آره-

 کردم تآیید رو حرفش و باال ابروهاموانداختم

 ! آهان-

 !؟ کردی درست خودت واسه که ایه قیافه چه این... برس وضعت سرو به پاشو-

 ! نمیام جا هیچ من... برو میخوای هرجا ندارم حوصله من رها: گفتم بابیحالی

 ! میگذره خوش بهت... خوبین های بچه امیر و نازنین! دیگه نازنکن! بابا ای -

 ... گذاشت موافقتم پای به سکوتمو

 ! میان االن که شو آماده بدو-

 ! بودن گشاد برام زیادی که لباسهایی... کرد تنم خودشو زرد لباسهای اصرار با رها

 ... شدن حاضر به کرد شروع شوق و ذوق با خودشم

 !دیگه ؟پاشو میکنی نگاه منو وبر بر چراداری-

 ... کرد باز و در و رفت باعجله

 ! زدن در کی نفهمیدم که بود پرت حواسم اونقدر

 ! گرفت گرم باهاش حسابی و احوالپرسی به کرد شروع رها

 ! دیدم رو نازنین گفت بهش که دختری ی قیافه تازه... جلو رفتم

 ... بودیم خیره هم به زده بهت دو هر

 !دیده قبال منو که انگار انگارنه... نیاورد خودش روی به

 !؟ نمیکنی معرفی جان رها-

 !عزیزه واسم خواهر مثل ولی دوستمه ساراجون... ببخشید اوه: گفت سریع رها

 ! خوشوقتم: وگفت زد لبخند

 ! دادم تکون سرمو و زدم زورکی لبخند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

64 

 

 ! منتظره امیر که بریم زود! ها بچه دیگه خب: رهاگفت

 ... رفتم دنبالش اجبار به منم و کشید دستمو

 ...بودم ماشین تو که اومدم خودم به وقتی

 ... کردم حس روخودم آینه تو از رو مرد اون ی خیره نگاه

 ! آشناست برام وقته خیلی که مشکی نگاه اون به زدم زل بابهت

 ....پایین انداختم سرمو و گزیدم لبمو

 ! هستن خانوم سارا ایشون!  خان امیر: شکست و سکوت رها صدای

 ! خانوم خوشبختم: شنیدم و آرومش صدای فقط

 !!!!امیر شدی رسمی چه... اوهو-

 ....!!!!بود آراد با صمیمیتش از نشان که رها صدای دوباره

 ... کرد حرکت ماشین

 !میزنن؟ صداش امیر چرا

 !؟ شده عوض اینهمه چرا

 !!!؟ میشه سبز جلوم هی چرا کنم فراموشش میخوام حاالکه

 .... نزد حرفی کسی دیگه مقصد به تارسیدن

 !دختر تو کجایی: آورد خودم به منو رها صدای

 !همینجا: گفتم بابهت بودم فکر تو هنوز درحالیکه

 ! شو پیاده... پرت حواس خانوم رسیدیم: خندید

 ! بود مالیم بانور دار پایه چراغهای و آالچیق از پر که زیبا العاده فوق ی محوطه یک

 !میره راه پیرمردا مثل!  کن نگاش! امیر بیادیگه: دادزد میدوید همینطورکه نازنین

 ! ادب بی بدم نشونت کن صبر! ؟ م مردَ پیر من: دوید سمتش به آراد حرفش دنبال به
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 ! بودم غریبه پسر این با چقدر

 !!!شهب غریبه برام و کنه فراموشم رویا ی فرشته که فکرنمیکردم هیچوقت!  نمیشناختمش انگار

 !آراد؟ کردی فراموشم چرا...انداخت چنگ گلوم به بغضی

 ...بیا سارا: گرفت و دستم رها

 !؟ ازم خوای می چی رها؟ چیه:  دادزدم

 !؟ دیوونه چته...وا: شد خیره بهم بهت با رها

 ! بهش پریدم وحشیا مثل شدکه چی... چمه نمیفهمیدم خودمم

 ....شدم دیوونه فکرکنه و بشه گیج داشت حق دیگه که بیچاره اون

.. . کردم حرکت سمتش به اختیار بی و شدم پشیمون آراد دیدن با که بیارم در دلش از خواستم

 یم راه دنبالش و میشدم مسخِش هرجامیدیدمش... میشن هیپنوتیزم که کسایی مثل درست

 ! افتادم

 ... کردم عبور رفتن اونا که مسیری از سریع

 اومد می شون تند نفسهای و شون خنده صدای که ساکت و وتاریک خلوت جای یک به رسیدم

 !توست ی خنده دیدم توزندگیم که خنده قشنگترین-

 ...بود آراد صدای

 ...تو فقط دارم دوست تورو-

 ! میکندم رو لبم پوست و م میسایید هم روی دندونامو باحرص... گرفتم گوشامو

 تپس آراد...باز حقه آراد... نامرد آراد: گفتم اومد می ام چسبیده هم به دندونای بین از که باصدایی

.. 

 !؟ خوبی: پرسید بانگرانی رها... برگشتم سریع کردم احساس ام شونه روی رو دستی

 !؟ میکنی چیکار اینجا

 .... پایین انداختم سرمو
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 ! روشن چشمم به به!  میسی وا که فالگوشم-

 زدم حرف بد باهات ببخشید نبود خوب حالم اونوقتی من... رها-

 .... نکن عوض و بحث! دارم عادت من-

 !؟ ایستادی اینجا چرا

 !میگیرن و مچمون میان االن... بیابریم فقط میگم بهت رو چی همه... رها-

 .... کشوندمش خودم دنبال وبه گرفتم دستشو

 ... اومد دنبالم و کرد سکوت

 ... بود بغلش تو که نازنین بعد دیدم و آراد اول.... نشستیم صندلی روی و آالچیق تو رفتیم

 ! رفت آبرومون.... زدی زل بهش ساعته دو!  سارا:  اومدم خودم به رها باصدای

 ... میکرد نگاه بهم بانگرانی که رها سمت برگشتم

 هب! میکنی فکر که نیست اونی امیر!  نبندی دل بهش موقع یک:  کرد زمزمه کنارگوشم آروم

 هستی عاقلی دختر تو مطمئنم من!!!  دختراس احساسِ با بازی شغلش اون...  نکن نگاه ظاهرش

... 

 ردوه و بود نازنین صورت نزدیکِ صورتش که بود آراد به حواسم ی همه!  میگفت چی نمیشنیدم

 ! میخندیدن

 ! برم باید من ببخشید:  گفتم بلند و شدم بلند اراده بی...یهو

 ! بود خیره بهم بااخم...کردم نگاش زیرچشمی

 ! میگه چی امانمیفهمیدم میخورد تکون رها لبهای

 ... رسوندم در به خودمو ولی داشتم سرگیجه اینکه با شم بلند جام از کردم سعی

 ... شد افتادنم از مانع دستی که افتادم می داشتم

 ! آراد: کردم زمزمه ناله وبا زدم لبخند اش چهره دیدن با

 ! نفهمیدم هیچی دیگه و شد سنگین پلکهام... هم تو رفت اخماش یهو
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 ...شدم جمع خودم تو و گذاشتم روزانوهام سرمو

 ... بهش چسبوندم گوشمو و در سمت رفتم سریع... شنیدم بیرون از رو رها صدای

 ! دیگه کنجکاویه ولی نیست درستی کار میدونم

 ! شنیدم و آراد قهقهه صدای همه از اول

 ! حرفایی این ختم خودت تو!  مارمولک برو-

 ! بزن حرف درست امیر... اِه:  گفت جدی رها

 !!! کارگردانم خودم من... درنَیار فیلم من واسه... رها میشناسم رو تو من:  امیر

 !؟ بشی آدم میخوای کی... عروسیته مثال امشب! بکش خجالت امیر-

 شد گرد چشمام... کردم باز و در نشن متوجه که طوری آروم... کرد کنجکاوم بیشتر حرفاشون

 ! ایستاد زمان کردم حس...

 ! بود آراد بغل تو که رها به زدم زل بابهت

 !!!که نمیخوره بر جایی به... باشم تو با بارم یک حاال-

 ... رها صورت نزدیک برد سرشو

 !؟ هان-

 ... نخورد تکون آراد ولی داد هولش رها

 ! نفهمیدم که گفت گوشش تو چیزی یه آراد

 ... کردم فرو دستم کف تو رو ناخونم و فشردم هم روی دندونامو

 ... شدم خیره بهشون دوباره

 ! میشد مانعش و عقب میرفت رها ولی جلو میبرد صورتشو هی آراد

 !میگی؟ نه کی به داری که هست حواست!  رها-

 ! افتخاری چه اوه: گرفت فاصله ازش رها... جلو برد و صورتش دوباره
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 !؟ گردنت بندازم مدال

 !!! نگو نه بهم فقط تو-

 ....شد نزدیک بهش خمار باچمای ودوباره

 ! بردارنبود دست! لعنتی... عه

 برگشتن باترس هردوشون بلندش ازصدای که کردم باز ومحکم در میلرزیدم خشم از درحالیکه

 ... گرفتن فاصله وازهم سمتم

 ... کن باور...  من...  را سا:  افتاد مِن مِن به من بادیدن رها

 ! زد پوزخند بهم و برد فرو جیبش تو دستاشو خونسردی با هم آراد

 ... ایستادم قدمیش دو تو و سمتش رفتم

 ! اینجا؟ اومدی چی برای:  دادزدم گرفت لجم بیشتر!  کرد نگاه پام سرتا به باتحقیر

 !باشه داشته ربطی تو به نمیکنم فکر: گفت خونسرد

 !؟ میگرفتم اجازه تو از باید نکنه...  دوستم ی خونه اومدم

 !!!!؟ زنش یا دوستشن دخترا ی همه!  دوستم! دوستم

 ... امشب واسه دعوتی تو! عزیزم بیا:  رها سمت گرفت رو کارتی

 ! منتظرتم:  کرد نگاه رها به ودوباره شد خیره بهم پوزخند با

 ... رفت و گفت و این

 نشست دلم تو بدی غم و رفت بین از خشمم حس همه رفتنش محض به

 . کردن گریه به کردم وشروع زمین رو نشستم همونجا و نیاوردم طاقت

 ! درموردم نکن بد فکر.... نیست امیر و من بین هیچی!  ساراجان:  کنارم نشست رها

 ... رفتارمیکنه همینطوری دخترا باهمه!  اینطوریه اخالقش کال امیر
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 میده بازی رو دخترا همه اون گفتم بهت.... نبند دل بهش گفتم بهت! کردم عادت دیگه که من

 !؟ نگفتم...

 .... دارن دوسش همه خودخواهه بااینکه.

 ...شدم عاشقش که وقته خیلی از من! ؟ کاری کجای

 میمونه من کنار و نمیره عروسی گفت بهم حتی... کنه ارومم داشت سعی و میزد حرف باهام رها

 ... کردم مخالفت من ولی...

 ! بزرگ ی خونه یک تو مخصوصا...سخته تنهایی

 بازم من ولی میمونه پیشم گفت رها که بود خراب اونقدرحالم... خودم ی خونه میرفتم کاش

 ! کردم مخالفت

 ! خبره چه اونجا االن بدونم میخواد دلم... عروسی اون سمت میره فکرم اش همه

 یهو... کشیدم صورتم روی رو حوله و زدم آب صورتم و دست به عروسی کردن فراموش برای

 !کارت اون به افتاد چشمم

 "باشی ما کنار امشب میشم خوشحال عزیزم رهای "

 ! بکشم سرک ازبیرون فقط و نرم داخل دادم قول خودم به و بیرون اومدم ازخونه

 ... بود شده تزیین یی طال وچراغهای رزقرمز باگلهای زیبا قصر اون تمام

 ..... بود تر نورانی و تر درخشنده خورشید زیبای غروب با قصر

 یک نفهمیدم که بودم فضا زیبایی اونقدرمحو!  بودم ایستاده قصر تو که اومدم خودم به وقتی

 ! داخل اومدم

 ! بودم در جلو همونجا مظلوم منم.... بودن ایستاده کیک کنار نازنین و آراد

 دهستی راد جناب مهمونهای از شما. خانوم بخیر روز:  کردن پیچم سوال اومدن خدمتا پیش چندبار

 !؟

 ...میدادم باال سر جواب منم
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 ! نبودم دعوت میفهمن همه بمونم واگربیشتر اس ضایع خیلی دیدم دیگه

 شدن رقص مشغول وهمه آوردن هجوم سرم رو جمعیت یهو...شد خاموش برقها که برم خواستم

 تو بکوبم رو سینی میخواست دلم من ولی کردن تعارف منم به خوردن قرمزرنگ نوشیدنی همه...

 ! یارو سر

 ! نستم نتو که افتاد اتفاقی یک برم خواستم هردفعه

 ! گرفت جلومو پیشخدمته یکبار

 هواس!  میشم خفه دارم کردم وحس بیرون بکشم خودمو نمیتونستم آدم همه اون ازبین بار یک

 ! شدم بیخیال همین

 ! داشتم رو دومینو های توپ حسِ دقیقا ومن... میکردن برخورد بهم

 داشتم دیگه... بود کرده کالفم آهنگ بلند صدای ازاونطرف.... دادن رقص درخواست نفر چند

 لمس رویا تو فقط که رو ستی.د.. کردم حس دستم روی رو کسی دست یهو که میشدم دیوونه

 ! بودم کرده

 وشمگ کنار... کرد حلقه کمرم دور و دستش یک...شد قفل نافذش نگاه تو نگاهم...  عقب برگشتم

 !؟ میشم کشیده سمتت به همش که هستی توکی: گفت وار زمزمه و بیتاب

 گتن قشنگت لحن این برای چقدردلم ؟ چرا نمیاد؟ یادت مَنو چرا: گفتم بابغض و ریخت اشکام

 ...بود شده

 ! باش زود! اسمموصدابزن یکبار فقط:  شنیدم آروم رو داشت بم و بود شده خشدار که صداش

 ! بیتاب هم بود دستوری هم لحنش

 ! کرد کر گوشمو نازنین جیغ صدای کردم دهنموباز تا

 !؟ لعنتی میکنی ؟چیکار امیر-

 ... توگوشش زد ومحکم جلو اومد وحشی نازنین...بود خیره بهم هنوز ملتهبش و تاب بی بانگاه

 ! نداشت حق... بزنه نداشت حق! عوضی

 ... شد خارج قصر از پُفیش و سفید لباس بااون بالفاصله
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 !شد ای آبروریزی چه!  رفت مجلس عروس وااای

 ! بود خیره من به قراری بابی و نبود خودش حال تو همچنان آراد

 !نشدن عروس متوجه اصال هم مهمونا

 مناز نداشت قصد اصال که آراد به نگاه یک... انداخت من به نگاه یک.... سمتم اومد بانگرانی رها

 ... بگیره فاصله

 ... بیرون میرفت باعجله داشت که کرد نازنین به نگاه یک

 !؟ میکنی چبکار تواینجا:گفت باعصبانیت من روبه

 .... شد خارج قصر از و زد بهش محکمی سیلی دیدش وضعیت اون تو وقتی... آراد سمت اومد

 ! انصاف بی... بود تر محکم رها ی ضربه فکرکنم

 خما... شد نبودخیره بینمون دیگه که ای فاصله و من به بابهت کردن وصل برق بهش انگار آراد

 ! گرفت فاصله ازم وسریع کرد

 ! بغلم تو گرفتم اونو من انگار!  میکنه اخم!  جالبه هه

 !؟ کجاست نازنین: سمتم اومد کالفه... وگشت قصر تمام

 شلوار و کت اون با... بودم زده زل بهش وهمچنان بودم مبهوتش

 ! بود شده تر خواستنی ازهمیشه بود تنش که سفید مردونه پیرهنِ و ای سورمه

 ... گرفت دردم که داد تکونم محکم

 !؟ کری!  تواَم با-

 !رفت: گفتم بغض با

 ! لعنتی:  موهاش تو کشید دستشو و چرخید خودش دور کالفه

 !؟ داره دوستش حد تااین یعنی

 ! باشی داده دست از زیادی چیز فکرنکنم-
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 کرد براندازم و باال انداخت و ابروش

 نگاهمودزدیدم و شدم دستپاچه

 زد پوزخند

 !!! میای کارم به امشبو ولی!  نمیرسی نازنین به درسته!  خب آره-

 حیوونِ یک تو... تو!  نیست برات خوبی صفت پست نه!  پستی واقعا-

 ! آشغالی

 گفت اومد می بیرون اش فشرده هم به دندونای ازبین صداش که درحالی

 ! بچه میزنی حرف ترازدهنت گنده داری دیگه-

 ... میلرزید ام چونه که... دید پرازترسمو نگاه وقتی

 گفت کالفه

 نپرتشو بخوام که هم هروقتی میکنم زندگیم وارد رو زنها بخواد دلم هروقت من!  کوچولو ببین-

 ! بیرون میکنم

 !؟ مفهومه... کنی تعیین لقب و صفت من واسه که نیستی حدی در هم تو

 -... دادم تکونش تآیید عالمت به بود پایین سرم حالیکه در

 نگهش عمر یک من که کرد تصور خودش با اون... نازنین اصرارهای خاطر به.... بود بهونه ازدواج

 ! بود ماه یک نهایت هدفم من.... ولی میدارم

 من و بده ادامه همینطور ممکنه بمونم اگه میدونستم چون برم خواستم... شدم خیره بهش بابهت

 !شم متنفر ازش

 !کجا؟:  گرفت دستمو

 ... کردم نگاش سوالی برگشتمو

 لشدلی و.. اس شده تموم دیگه من برا نازنین حال هر به....که بری راحتیا این به نمیزارم:  خندید

 !!!تویی فقط
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 ! کنی پر برام اونو جای باید

 !؟ میگه داره چی عوضی این

 ..... فرارمیگشتم راه دنبال

 ! دویدم فقط میتونستم تا و کردم جمع انرژیمو تمام

 ! شنیدم اشو قهقهه صدای فقط تعجب کمال در... ولی میاد دنبالم میکردم فکر

 !!!!!!؟ بود چی اش خنده دلیل

 ؟ بندازه دست منو میخواست

 ... دادم ادامه فرارم به

 فقط فرارم از بعد که بود امیر عجیب کردرفتار کنجکاوم خیلی اونشب که چیزی ولی""

 """!!!!!خندید

 .... شدم راحت شلوغی و بلند موسیقی اون ازشر! آخیش

 ! دنبالشم وقته خیلی که چیزی! آرامش فقط... آرامش

 ! داخل رفت و هم تو رفت اخماش من بادیدن... رسوندم رها ی خونه به خودمو باعجله

:  گفت و سمتم برگشت یهو که دادم تکونش محکم... جوابمونداد.... زدم وصداش شدم وارد

 !؟ خوای می چی! چیه؟

 ! رها... وا:  گفتم بابهت

 !زدی؟ بود گندی چه این!  ومرض رها... کوفت و رها-

 ؟ من:  گفتم بابهت

 ! من!  نه پس-

 !؟ زد هم به و عروسیشون شیک وخیلی امیر بغل تو رفت دیشب کی

 ! نداشتم توقع ساراازتو
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 ... اون... نبود خودش حال تو-

 ! بود جاش سر عقلت شکر خدارو که تو ؟ چی تو-

 !نداشتی منو حال هیچوقت مطمئنم!  کن درک منو شرایط... میارم کم مقابلش در من!  رها-

 ! کنم درکت که باش نداشته هم توقع پس -

 ! اتاقش تو رفت و وگفت این

 ... نبود خودم دست کن باور...  رها:  کنارش رفتم

 شبه! میکرد گریه ریز یه بودم کنارش وقتی تا!  نازنین بیچاره:  گرفت دستاش بین سرشو

 ... شد آروم تا دادم مسکن

 !همینه لیاقتش... پست آدم یک به بسپاره خودشو راحت که کسی!  حقشه-

 رو عاطفی گذاری سرمابه هیچ ارزش... نشه قائل ارزش خودش روح و جسم برای که کسی

 !!!نداره

 !!!کردی؟ گذاری سرمایه امیر عشقِ رو چرا تو پس-

 ولی!  بزرگتره مون همه از... سالشه 43 اون!!! نیست قائل ارزش وجسمش روح اصالبرای که اون

 ! مانبود برای خوبی الگوی هیچوقت

 ! بگم بهش باید چی نمیدونستم... پایین انداختم و سرم

 ! نبود هیچکدومشون صالح ازدواج اون:  دادم جواب سریع و نیاوردم کم ولی

 ! زد پوزخند و سمتم برگشت

 !؟ آره... نجاتشون ی فرشته وشدی میکنی تعیین رو آدما مصلحت صالح تو حاالدیگه-

 ! میگم که میدونم چیزی یه حتما من... رها-

 !؟ نمیدونم صمیمیم دوستای به راجع من که میدونی چی جنابعالی-

 ... روگرفتم اشتیاه این جلوی ومن بده وبازی نازنین میخواسته فقط آراد که اینه ماجرا کل خب-

 ! میگی چرت داری:  گفت بابهت رها
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 !!!؟ کیه دیگه آراد:  گفت باتعجب یهو

 !؟ امیره منظورت نکنه... ببینم کن صبر:  گفت باخنده

 قلمع بیشتربه! ؟ دیدم خواب تو که ایه فرشته همون بگم! بگم؟ بهش چی... پایین انداختم و سرم

 !!! شدم دیوونه که میشه مطمئن دیگه و میکنه شک

 اون... کرد اعتراف دیشب امیر:  کردم رها کالفه و نفسم... امیر بگم بهش که بود سخت برام

 ! بوده نازنین بازندگیِ بازی فقط هدفش

 تو!  بشه نزدیک تو به خواسته حرفش بااین پریده قفس از مرغ دیده اون!  میکنی اشتباه داری-

 ... نمیشناسی و امیر هنوز

 یگهد کردم کنترل خودمو ولی بزنمش میخواست دلم میزد حرف اینطوری داشت آراد به راجع وقتی

 .... کنم رفتار عادی غیر رها جلوی نباید

 ! میکنم اشتباه دارم من میگی راست تو... رها آره-

 ! اس هفته یک یت نها میذاره دختر یک برای که رو زمانی مدت!  نمیشناسی و امیر تو-

 ! طلبه تنوع خیلی اون... میزنن و دلش زود خیلی دخترا

 ! تو به چسبیده کرده ول و نازنین همین واسه االنم

 نه تمگف ولی... نکنم آشناتون باهم وامیرو تو که فکرکردم اول:  داد ادامه و کرد رها کالفه و نفسش

 دل توبهش که بودم مطمئن.... بلرزه وپاش دست پسر یک بادیدن که نیست ازاونایی سارا...

 ....مفکرنمیکرد داشتم ازت که باشناختی! بودی وفراری میترسیدی مردها از توهمیشه! نمیبندی

 تهگذش تو نیست مهم برام دیگه!  خودمو آراد من میدید و امیر اون....نداشت اهمیتی برام حرفاش

 ! داشتم طرزفکری چه و بودم کی

 !داره؟ فرق بابقیه امیر میکنم فکر چرا ولی! بودم متنفر ازمردها همیشه اینکه

 انداختم باال شونه بیتفاوت

 ! رها نیس مهم واسم-

 ! شدی دیوونه تو -
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 ... شدم خارج اتاقش از و کردم سکوت فقط درجوابش

 دل تابهش اومد می باید آراد فقط! میشدی اش دیوونه میدیدی رو آراد اگه هم تو! شدم دیوونه آره

 این من! مطمئنم رو این.... نمیشدم عاشق هیچوقت نمیدیدمش اگه مطمئنم وگرنه... ببندم

 ! دارم دوست رو دیوونگی

 ... در سمت برم وسریع بیرون بیام ازفکر شد باعث زنگ صدای

 ! مکن بغض دوباره تا بود کافی همین!  دیدم روم روبه و نافذش و مشکی چشمای.... در بابازکردن

 ! کردم بغض فقط دیدنش با همیشه مثل

 ... کنم نگات لحظه چند واسه بزار فقط... نگو هیچی

 ! شده تنگ براش دلم... رویامو ی فرشته!  روببینم آراد بزار

 گلومه تو بغضِ اسمش که کسی اون...  آرزومه دیدنش روز هر که کسی اون... بمونم عاشقت بزار

 ! هستی تو ،

 ...! کرد بیشتر بغضمو بیتفاوتش نگاهِ و لحن

 انداخت بهم گذرایی نگاه

 ...سالم-

 اس؟ خونه رها: میزد دید رو خونه درحالیکه

 !؟ امرتون:  گفتم سرد

 !؟ کنی سالم بزرگترت به یادندادن بهت:  گفت وار زمزمه و زد پوزخند

 : گفت و پوزخندزد... کردم اخم بهش.

 من اسهو اینجوری پس... نمیگذرم راحتیا این به تقسیرت سر از ولی نمیخواستم و ر نازنین درسته

 !!! نکن زبونی بلبل

 !میشی مجازات حتما امشبت کار بخاطر:  گقت آمیزی تحدید وبالحن کرد نزدیک بهم سرشو

 ... رها اتاق سمت رفت و زد پوزخند
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 !!! وبست در عوضی

 ... میکرد مستم همیشه که آمیزش سحر عطرِ! اش مونده جا به موندموعطرِ من

 جاهمون مدت تمام... بود نمونده برام توانی دیگه ولی بیارم در کارشون از سر برم میخواست دلم

 !بودم رهاخیره اتاقِ ی درِبسته به وفقط ایستادم در جلو

 !!! مبش دیوونه و ببینمشون بدی وضعیت تو و برم میترسیدم اش همه... جلو برم نداشتم جرآت

 ... چکید چشمم از اشکی قطره

 ! میکنه تحقیرم داره همش االن ولی... نمیگفت بهم گل نازکتراز قبال

 .... بیام خودم به شد باعث رها صدای

 !؟ کجاست حواست! ؟ سارا:  داد تکون صورتم جلو و دستش

 !میاد خون داره... کن پاک رو لبِت بیا:  گرفت سمتم به رو دستمالی

 !!! میجویدم رو لبم داشتم فقط مدت تمامِ... گرفتم ازش رو دستمال

 ! کن قفل درو!  بیرون میریم داریم ما:  داد ادامه میکرد دستش رو دستکشش درحالیکه

 ... شد خارج خونه از سریع

 :شنیدم و آراد آروم صدای که بودم خیره رفتنش به و بودم مبهوتش هنوز

 ! باش من جانب از سنگین مجازات یک منتظر

 خودت مواظب:  داد ادامه ای مندانه پیروز بالحن داد تکون ودستشو خندید حرفش این دنبال به

 ! بای!  کوچولو باش

 ! لعنتی:  افتادم دادمو ازدست رو انرژیم ی همه... بستم چشمامو و کردم مشت دستامو

 ...کمه بگم هرچی هرشبم حسِ از... جهنمه حالم... بگیر منو دست

 ... نمیکنه کاری برام ها گریه این... نمیکنه یاری غرورمو بغضم

 ... آتیشه دریای دلم هرشب
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 ... میشه مگه بدتر ازاین

 ... نیس من حال از بدتر دنیا تو هیچکی حال

 ... نیس شدن تنها درد.... همین بدتراز... زمین رو دردی

 ... باهامی باشی چه نباشی چه که تو... هامی خاطره ی همیشه تو که تو

 ... کن کم عذابمو لحظه یه ی واسه.... تو با آرومه من وجود ی همه

 ... و جات قلبم تو هیچکسی نمیگیره... کن کمکم عاشقمی هنوز اگه

 وفریادش صدای خواب توی اینکه ازترس روز چند این.... بخوابم میخواد دلم... دارم عجیبی سردرد

 .... نخوابیدم میخواد کمک ازم که بشنوم

 .... برد خوابم و شد سنگین آروم پلکام

 ... دستام بین گرفتم سرمو... بود همراهش که غمی همون... صدا همون دوباره

 .... میکنم خواهش...  بسه آراد-

 بازکنم چشمامو خواست ازم اینبار ولی... گفت اسممو که شنیدم دوباره صداشو

 ! آراد: گفتم دیدنش محض به و کردم باز چشمامو سریع

 ... سمتش دویدم باخوشحالی

 !میکنی؟ چیکار: گفت باتحکم... جلوش گرفت گارد حالت به و دستش و کرد اخم اون ولی

 ! دیدم خواب که فهمیدم تازه و شدم خیره بهش باناراحتی

 !میکرد نگام بابهت و بود ایستاده کنارش رها

 !شدم ضایع شون هردو جلو...  لعنتی!  عه

 ! امیر... امیرم من!  احمق ی دختره بفهمی اینو میخوای کی:  دادزد

 !؟ میکنی چیکار اینجا تو اصال:  گفتم طلبکاری لحن با و زدم زل چشماش تو
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 مورد در کسی به نیستم هم مجبور... میرم بخواد دلم هرجا هروقت من:  باال انداخت ابروشو یه

 ! بدم توضیح کارام

 !!! بدی توضیح من به باید پس! هستم خونه این تو هم من ولی:  گفتم باتحکم

 ! طلبکارشدی هم چیزی یه انگار-

 ! هستمااا تو مجازات فکر تو هنوز من

 به گیتزند تا نخور کوفتی های نوشیدنی اون از فکرکنی من مجازات به بشینی هی اینکه جای به-

 ! نریزه هم

 ... شد خیره بهم بابهت

 فراری رو قشنگت وعروس بود سرجاش عقلت بودی نخورده ماری زهر ازاون اگه:  دادم ادامه

 ! نمیدادی

 زندگیت خوردن هم به مسئول خودت میبینی: دادم ادامه جانب به حق و ایستادم سینه به دست

 ! هستی

 تو به من شخصی زندگی اصال!  بچه ببین:  وگفت اومد خودش به یهو بود خیره بهم بابهت هنوز

 ... نداره ربطی هیچ

 ...که کنم روشنت باید شب اون مورد ودر

 ! مقصری تو پس... اومدی دعوت بدون واقع در!  نداشتی دعوت اصال تو

 شد نعم ما صدایی یهو بدم رو جوابش که کردم باز دهنمو...  کرد نگام جانب به حق

 !؟ کنین دعوا میخواین صبح تا!  رفت سرم!  دیگه کنین بس!  عه-

 ....ردمیک نگام طلبکار اونم....شدم خیره آراد به اخم با برگشتمو... شدم متوجهش تازه رها باصدای

 ! بزنن همو میخواستن که نفری دو مثل درست

 ! بیرون بریم میخوایم!  شو حاضر برو سارا: داد ادامه رها

 ! نمیام جا هیچ من -
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 ! بهتر:  گفت آروم و زد پوزخند آراد

 !!! اومدیا!  منتظریم بیرون ما سارا:  گفت رها که کردم نگاش باخشم

 ! بیا امیر: گرفت رو آراد دست و گفت اینو

 برداره ازم نگاهشو که کرد مجبورش رها!  میزدیم همو داشتیم نگاهمون با آخر ی لحظه تا واقع در

!!!! 

 .... نشستم ساکت منو از گذشتی

 ... ام خسته که دیدی منو از گذشتی

 !!!! بستم تو به دل بودمو کنارت.... رو روزا اون رفته یادت تو

 ... بود باال شدت به موزیک صدای

 ! برم خواست نمی دلم من ولی... کردن حرکت خونه اون سمت به هردو آراد و رها

 ! بریم اینجا از میکنم خواهش:  گفتم باالتماس

 ... سمتم برگشتن دو هر

 !!!! بخورت نمیاد لو لو!  نترس بیا:  زد پوزخند آراد

 ...خونه تو رفت بیتفاوت رها

 !؟ نمیگذره خوش بهت من با ؟ چیه: گفت آراد که برگردم خواستم

 ..میگذره خوش بهت جونت آراد با حتما: داد ادامه که برگردم دوباره خواستم و نگفتم هیچی

 !؟ آره

 !!!؟ میکنه حسادت خودش به داره این... شد گرد چشمام

 ! خندیدم

 !؟ آره.. اومد خوشت ؟ میخندی چی به-

 ! ندارم دوست اینجارو فضای فقط من!  نه:  گفتم بود لبم رو هنوز که خنده ی مایه ته با
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 ! میکنی عادت بیا-

 ... مسخره مهمونی اون به رفتن جز نداشتم ای چاره... شدم خونه وارد اجبار به

 ! بود نوشیدنی روش که رفت میزی سمت به ورودش محض آرادبه

 ... بیا: گفت آروم گوشم کنار... جام تو میریخت خودش واسه درحالیکه

 ! خوبه هم خیلی برعکس!  نیس بدی چیز

 !!! پرواز مثل! میده دست بهت قشنگی حس یه!  آسمونی تو میکنی حس بخوریش وقتی

 !؟ کردیم پرواز آسمون تو باهم که موقعی همون مثل! ؟ کنم پرواز میتونم یعنی

 انجام ارواینک نباید تو " ببندم چشمامو سرمو رو بزارم دستمو شد باعث که پیچید سرم تو صدایی

 " بدی

 !نخور که گفت آروم لحن اون...صدا اون

 ... بازکنم چشمامو شد باعث اش قهقهه صدای

 ! میبوسید دخترو یک داشت بود ایستاده روبروم درحالیکه

 !بدی انجام نه وقیحا کارهای تا میکنه وادارت فقط مسخره نوشیدنیهای اون

 ... کنم کنترل رو خشمم اینکه برای کشیدم عمیق نفس چندتا

 ! کردم صبر درخواست ازخدا

 ! آراد:  زدم صدا رو اسمش داد با

 ... کردن تار چشممو جلو مزاحم اشکای اسمش صدازدن محض به

 ! میدیدم اشکام تار ی پرده بین از رو آراد

 ! گرفته اشتباه رو تو فکرکنم ؟ امیر کیه دیگه این: شد بلند دختره صدای

 ... عزیزم نیست مهم:  گفت بیتفاوت بهم کردن نگاه بدون امیر

 !داد ادامه اش وقیحانه کار به دوباره و روگفت این
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 !!! داره دخترا کردنِ رام تو خاصی مهارتِ انگار!  میکنه پیدا همراه خودش برای زود چقدر

 دو تا هک محکم اونقدر!  گوشش تو زدم محکم و سمتش رفتم... کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه

 !!! میکرد دیوونم داشت که بود قلبم سوزش شایدم!  میسوخت دستم فقط ساعت

 ! نبود خمار دیگه بودکه متعجبش نگاه دیدم ازش که تصویری آخرین

 ... نباشه قائل ارزش برات و کنه فراموشت همش داری دوس که رو کسی تنها سخته خیلی

 ... دنمیدی وی تی و بودن نشسته کاناپه روی همشون... بود فیلم تماشای مشغول بادوستاش رها

 !باحال فیلمِ یک! بیا سارا: گفت رهاسریع... شد جلب من سمت توجهشون

 .. نشستم رها وکنار کردم سالم همشون به و سمتشون رفتم

 ! مضخرفه خودش مثل امیر فیلمای این: گفت باناله شیوا

 !بگو خودش جلو داری جرآت: رهاگفت

 !نیومد خوشم ازفیلمش اصال من...میگم کال دارم! تو لوسی چقدر! عه-

 گیریمی ایراد همش نمیکنه توجه بهت میبینی حاال... میمردی امیرکیان واسه روز اون از که تو:  رها

 !ازش

 سو ازش همش و میشد تجاوز بهش بودکه دختری درموردِ فیلم... بود باشیوا حق نظرمن به

 !میکردن استفاده

 !بود دختران سیِ*  آزارجن اسمش

 !!! میبینه فیلمایی چه! جونوریه چه آراد این!  وااای

 !بترسه ازش هرکی داره حق

 ! نبینمش که خوردم قسم دیگه مهمونی روز اون از

 ردک وادار منو همین... بکشم نفس نمیتونم کردم حس و شدم داغون حسابی مدت همه این بعداز

 !بشکنم رو تاقسمم
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 ادهایست در اون پشت مطمئنم که بشم خیره دری به فقط که دادم قول خودم به و پوشیدم لباس

!!!! 

 ! کافیه برام همین!  همین

 ... دمبو ایستاده هتل جلوی من و بود شده دیر دیگه که برگردم وخواستم میشدم منصرف داشتم

 گفت می که اون ولی( اونجا میره معموال و کارشه به مربوط که هست هتلی یک گفت بهم رها)

 !!! باشه داشته هم دومی بایدشغل پس! دختراس بااحساس بازی شغلش

 ... دعوامیکرد باهاش داشت دختر یک... بود ایستاده هتل در جلوی

 ... شنیدم نمی واضح رو حرفاش همین برای بود زیاد ام فاصله

 ! بشه گرد چشمام شد باعث که بود آراد العمل عکس فقط

 یتفاوتب کامال و بود دستش سیگار آراد ولی میزد جیغ و اش شونه به میکوبید محکم داشت دختره

 ! میدادن قلقلکش داشتن انگار!!! میزد قهقهه فقط

 ... بودم مبهوتش هنوز من... شد دور ازاونجا باگریه دختره

 ... شدم منصرف باز که بدم نشون رو خودم و برم خواستم سریع داخل رفت آراد

 ! کنم تعقیبش فقط گرفتم تصمیم

 ! میکردم اشاره آراد به داری کار باکی پرسید ازم هرکی

 ... شد اتاقش وارد و زد رو کارت

 ! نبستش دیگه ولی

 ! گرفتمش نظر زیر و کردم استفاده فرصت از منم

 یک و سیاه شیشه یک سمت رفت پرید یهو... دستاش میون گرفت سرشو و تخت رو نشست

 !کشیدش سر نفس

 ... دستشویی تو رفت بعد

 ! چاک به میزنم سریع بیرون بیاد اینکه از قبل تا ولی تو میرم گفتم باخودم
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 ..بود ریخته هم به حسابی اتاق و بود زمین رو سیاه خالی های شیشه

 ! شبه نبود حواسم اصال که بود شده تنگ براش دلم اونقدر!  وااای

 ! شد ظاهر جلوم برهنه ی تنه نیم با که برگردم خواستم

 ... دزدیدم رو نگاهم و شدم حول

 ... من... سالم... اِه:  گفتم من من با

 ! موقع به چه... به به:  سمتم اومد و زد پوزخند

 ...  عقب میرفتم من و سمتم اومد می اون

 ... دزدیدم رو نگاهم و شدم حول    

 ... من... سالم... اِه:  گفتم من من با    

 ! موقع به چه... به به:  سمتم اومد و زد پوزخند    

 ... عقب میرفتم من و سمتم اومد می اون    

 دپوزخن و بود لبم روی نگاهش... بِایستم کرد ووادارم گرفت محکم دستمو دو هر مچ بادستاش    

 ... میزد

 کردم فراموش چیو همه.. بودم کرده فراموش بیام که ازاین قبل... فراگرفت وجودمو ترس    

 ! ایستادم کسی چه کنار که اومده یادم حاال ولی...

 !پَسته؟ آدمِ یه اون که میکنم فراموش همش چرا    

 ! بودن داده بدی بوی به رو عطرشون جای که نفسهایی... میخورد بهم نفساش    

 من نظر به ولی... آسمون تو میبره خودت قول به که همونا ؟ خوردی آشغاال ازاون:  گفتم باتحکم    

 !جهنم تهِ میبره که

 ...کرد زمزمه کنارگوشم    

 ! کوچولو شدی زبون بلبل بازکه-    

 داد ادامه و کرد نزدیک بهم رو سرش    
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 ! بگیرم اجازه ازت که نیستی ای کاره هم تو... میخورم بخواد دلم هرچی من-    

 گفتم دربیارم اش شده قفل انگشتای ازبین دستمو مچ میکردم سعی درحالیکه    

 !برم بزار پس-    

 ! نگذره بد بهت میدم قول... بمون پیشم رو امشب-    

 ... وار زمزمه ولحنش بود خمار چشماش    

 ! نیستم کثیف تو مثل من!  عوضی کن ولم-    

 !کرد وقفلش در سمت رفت    

 ! میزنی حرف دهنت از تر گنده داری دیگه:  سمتم اومد    

 ترسیدم که شد راحت خیالش وقتی... میرفتم عقب عقب!  بود شده ترسناک خیلی قیافش    

 ! تخت سمت رفت شدو بلند اش قهقهه صدای

 راه امباه و میشن تسلیم بعدش ولی... میگیرن سخت اولش ساالت و همسن همه!  کوچولو بیا-    

 ! میان

 ! کشید دراز تخت روی رفت باخونسردی حرفش دنبال به    

 رو همه هات باخودخواهی میخوای که...که بازی حقه و کثیف آدم یک تو... تو: گفتم باحرص    

 ... نمیکنی توجه هیچکس خواسته به و کنی خودت مطیع

 اونم... دیوار به خوردم که اونقدر... عقب رفتم و ترسیدم سمتم اومد و شد بلند تصورم برخالف    

.. . میخورد صورتم به نفساش که درحدی... برد بین از باهام اشو فاصله و کرد استفاده ازفرصت

 ! بستم چشمامو ازترس

 !؟ چیه تو ی خواسته:  شنیدم گوشم کنار آروم صداشو    

 ... بلرزم بیشتر شد باعث صداش لحن    

 ! هیچی... هی... ه:  گفتم بالکنت    
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 صلهفا ازم...میخورد صورتم تو هنوز نامنظمش و داغ نفسای... ایستاد حالت همون تو دقیقه چند    

 ! شدم خیره بهش باترس دوباره و کردم آزاد مو شده حبس نفس... گرفت

 ! نکنی وراجی زیاد بهتره پس:  کشید دراز روتخت دوباره و رفت    

 ... میچرخیدم خودم دور سرگردون و کالفه    

 ! بپوش لباس حداقل:  ایستادم تخت کنار    

 ! راحتم من: گفت بابیخیالی    

 ببینم تونستم رو سفید لباس یک فقط تاریکی اون تو... کمدش سمت رفتم    

 !!! بود سفید لباسش یک همون فقط کنم فکر    

 ... سمتش رفتم و داشتم برِش آروم    

 ... پیشونیش رو بود گذاشته رو ساعدِش و بود بسته چشماشو    

 و مهربون آراد اون... ببینم و خودم آرادِ تونستم دوباره بودکه شده معصوم چهرش حدی به    

 !!! پوش سفید

 تاصبح راحت و آروم که بود زندگیم قشنگ شب تنها واون... بودم کنارش شب یک که همونی    

 !خوابیدم

 ... سمتش گرفتم رو لباس    

 ! بپوشش میکنم خواهش-    

 ! بخوابم لباس با شب ندارم عادت من:گفت بیخیال و کرد باز چشماشو    

 ! من خاطر به فقط... امشب-    

 ! هستی؟ کی تو مگه:  زد پوزخند یهو ولی شد خیره چشمام به کردو مکث کمی اول    

 ....نشستم زمین روی رفتم و سمتش کردم پرت رو لباس باخشم    

 ! داری ای بهونه چه دیگه حاال ببینم!  پوشیدم... بیا!  بابا باشه-    

 !!!هستی موجودی چه دیگه تو:  کرد زمزمه لب زیر    
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 ! دیگه بیا:  کرد اشاره خودش کنار به    

 !!! بخوابم تو کنار عمرا من-    

 ! درک به-    

 !؟ آره ؟ ام کصافتت دوستای اون مثل کردی فکر ؟ هان! ؟ کردی فکر چی خودت با تو-    

 اختیارت در آشغال یک مثلِ... راحت خودمو و بگم نه بهت ندارم جرآت اونا مثل منم فکرکردی    

 !؟ میدم قرار

 !!!؟ میشه محسوب آشغال باشه من دراختیار هرکی مگه!  شو خفه:  لرزیدم زد که بادادی    

 ایدهف بی ولی نشه بلند هقهقم صدای کردم سعی خیلی... میریخت اشکام... کردم بغل زانوهامو    

 ! بود

 ! خوبه؟ کردم غلط بگم من:  کردم حس کنارم و حضورش    

 ! بخوابم میخوام... ندارم حوصله!  اعصابمه رو هات گریه!  نکن گریه داری دوس هرکی جون    

 ! تو! تویی خودِ فقط دارم دوسش که اونی! ؟ چرانمیفهمی    

 ! بخواب من کنار بریم بیا-    

 ! نمیخوام-    

 !نیومده بهت خوبی اصال!  دیگه لجبازی-    

 .... خوابید تخت رو رفت و گفت رو این    

 !؟ میدی بهم قولی یک-    

 ؟ چی:  گفت بیحوصله بود خوابیده درحالیکه    

 ! نکن بازی دخترا احساس با دیگه-    

 ؟ دیگه امر!  چشم:  گفت بیحوصله    

 .... کردم سکوت    
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 !؟ بخوابم میدی حاالاجازه-    

 ! خوابیدم و شدم جمع خودم تو جنین یک مثل زمین رو همونجا حرفش به توجه بی    

 ....بود تاریک جا همه هنوز... کردم باز آروم چشمامو    

 !؟ تخت رو اومدم کی من وای... شدم جا جابه    

 ... سمتم اومد می داشت یکی.... شد باز بلندی وباصدای محکم اتاق در یهو    

 . میشد نزدیک بهم داشت که بود سایه یک فقط... نبود واضح اش چهره    

 ... عقب رفتم    

 زد خیمه روم و تخت رو کرد پرت خودشو که شم بلند خواستم    

 ! وحشی ببرِ یک مثل درست    

 ... نزدیکم اومد و شد بلند اش قهقهه صدای... بستم چشمامو    

 ... نشستم و زدم جیغ ازترس    

 ! بود خواب فقط شکرت خدایا... آه    

 ... میکرد درد بدنم ی همه و بودم زمین رو هنوز    

 ! زدم جیغ اختیار بی یهو کنارم بادیدنش    

 !؟ میخوای جونم از چی... برم بزار-    

 ....!!! ندارم کاری باهات که ؟من میزنی داد چرا.. دیوونه چته!  هیسسس:  گفت آروم    

 ! برم بزار... ندارم اعتماد بهت دیگه من شدی عوض تو-    

 صالا!  گرفتی اشتباه گمشدت باعشق منو تو! بودم که هستم امیری همون... نشدم عوض من-    

 !؟ اینجا بیای گفتم بهت من مگه

 ! سالمت به... بگرد عشقت دنبال برو    

 ... تختش سمت رفت و گفت اینارو    
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 ...میکرد غرغر لب زیر    

 ! باشه پیشم مهمه برام چقدر که انگار-    

 ..زشت ی دختره هست کی فکرکرده    

 ... لوس.    

 ...! باشه کنارم دادم اجازه بهش باشه ازخداشم    

 !!!! بابا دیگه کیه این...بودیم دیده دخترشو رقَم همه    

 ! قفله در کرده فراموش درحالیکه... برو میگه بهم... بودم خیره بهش فقط چندلحظه    

 رجیحت داد نشون که بودنم به اشتیاقش همه اون خاطر به شد که صبح ولی بخوابم کردم سعی    

 !!!!!!!برم دادم

 !نفهمید؟ اینو چرا اونه من عشق ولی... گمشدت عشقِ دنبال برو میگه بهم    

 از قتهیچو من! نمیترسیدم بود اون اگه!  مطمئنم من!  آرادنبود دیدم کابوسم توی که کسی اون    

 !نمیترسم آراد

 لبمق اینو!  دادرم اعتماد بهش ازخودم بیشتر من!  اعتمادم بی بهش نسبت که گفتم دروغ بهش    

 ....میگه بهم

 ! کیان    

 متصمی برات فسقلی ی دختربچه یک که کجارسیده به کارت دیگه ببین!  راد خان امیر...هه    

 ! میگیره

 ...! چیکارنکنم... چیکارکنم بگه بهم میتونه فکرکرده قدِش وجب نیم اون با پررو    

 .... دادم تکون تآسف نشانه به سرمو باخنده    

 ! سابقم امیر هنوز که میکنم ثابت من ولی-    

 ! ودب سیو دخترا ی شماره فقط که قسمتی... مخاطبینم قسمتِ تو ورفتم برداشتم رو گوشی    

 ! وارِده هم!  نیس لوس هم!  عالیه!  میترا!  آهان    
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 ! دادنن حال اهل که اونایی!  دخترام مدل این هالکِ که منم    

 .... سردادم ای پیروزمندانه قهقهه    

 ! میدم درخواست و میشه تموم صبرم اول همون که اینه من اشتباهِ فقط    

 ... پیچید گوشم تو هیجانش پر صدای چندبوق بعداز... گرفتم شماره    

 !؟ خودتی ؟ امیر...الو-    

 ! بگیرم فاصله گوشی از خورده یه شدم مجبور... بود هیجانزده زیادی صداش    

 !؟ باشه کی میخواستی پس!  عزیزم دیگه آره-    

 ... ببینمت میخوام شده تنگ برات دلم    

 ؟ بیرون بریم-    

 ! خودم ی خونه بیا!  نه-    

 ...دیگه نکن اذیت! امیر:  کرد ناله وبیحالی آروم بالحن... نداشت هیجانی دیگه صداش    

 !!! تموم چی همه وگرنه... اینجا میای االن همین!  نباشه حرف-    

 ! میوفتم راه االن!  برمیخوره بهش زودم چه حاال! بابا باشه-    

 ! بزنه حرف امیرکیان روحرف نمیتونه هیچکس:  زدم پوزخند... کردم قطع بالفاصله    

 شد بلند زنگ صدای که میبرد خوابم داشت دیگه    

 ! میشی مجازات بد دیرکردنت خاطر به! احمق ی دختره-    

 ... زدم بهش عمیق پکِ ویک کردم روشن سیگارمو... اتاق سمت ورفتم کردم باز درو    

!  چشمم جلو اومد خیس های مژه اون پشت معصومش چشمای تصویر... شدم خیره ساحل به    

 ... بستم وچشمامو کردم اخم

 !؟ امیرم:  گفت کنارِگوشم واری زمزمه صدای    

 ! کناربزنم رو مسخره فکرای تااون دادم تکون سرمو    
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 ... زدم زل بهش بااخم و سمتش برگشتم    

 !؟ کردی اخم چرا: روصورتم گذاشت رو دستش    

 .... رفتارکنی باهام آروم یکبار موندم دل به آرزو    

 !؟ آره میخوای آرامش-    

 کردم خالی بدبخت اون رو و بود وجودم تو خشم هرچی.... تخت رو کردم وپرتش کردم بلندش    

... 

 ! تداش بودن آروم توقع بازم میشناخت منو بااینکه چرا نمیدونم... نمیکردم مدارا باکسی من    

 ... کشیدن جیغ و کردن تقال برای بود مونده اون وجود تو حسی نه وقتی    

 ... تخت رو کردم رها خودمو و طرف اون کردم پرتش داشتم انرژی من دیگه نه    

 ! نتیلع!  عه! بست نقش توخیالم دوباره ومعصوم عسلی چشمای اون تصویرِ... بستم چشمامو    

 ... بزنم فریاد میخواست دلم... کنم فراموشش میخواست دلم    

 حرکتی هیچ بدون حس بی جسم یک ومثل بود شده تخلیه انرژیم ی همه که افسوس ولی    

 ! بخورم تکون ونمیتونستم بودم افتاده

 ... بود داده دست بهم منگی حس... نبودم خودم توحال    

 ! نداشتم طاقت من و میکرد گریه دیشب... شنیدم کنارگوشم رو هقهقش صدای    

 ... بغلم تو گرفتمش و خودم سمت کشیدمش    

 .. میشم اذیت دارم!  میکنم خواهش... بسه امیر-    

 !!! میتراست فهمیدم تازه اش ناله باصدای    

 ! گرفتم فاصله ازش و اونطرف کردم پرتش    

 !!؟ میاد سرم بالیی چه داره!  خدایا... وای    

 ! نسوخت هیچکس برای دلش هیچوقت که کسی!راد امیرکیان! من    
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 ...می خواهش... امیر:  میترا صدای دوباره    

 ... شد خیره بهم بابهت فقط و بزنه حرف نتونست دیگه کردم که باکاری    

 وول زیاد اگه نشده تموم باهات هنوز کارم.... ندارم ویز ویز ی حوصله! هیسسس: گفتم آروم    

 ! نباشه حرف پس... نمیکنم ولت تاشب بخوری

 ادامه ارمک به و نمیکنم توجه سراغم میاد که پوچی فکرای به میکنم ثابت... سابقم آدمِ هنوز من    

 ! میدم

 ! خواست خودش...کردم انرژیموخالی ی وهمه روش وزنموانداختم تمام    

 ! گرسنگیه اوج تو همیشه شیرکه یک ی توخونه نمیومد وگرنه    

 .... بود اومده بند نفسش    

 ! میکنم خواهش-    

 ! ساکت! هیسسس:  کردم زمزمه    

 ... کردم ولش دادمو رضایت باالخره باهاش رفتن کلنجار کلی بعداز    

 ... کنم ول رو طرف که بشم خسته اینکه مگر... نمیرسیدم لذتم اوج به راحتیا این به    

 ! داشتم ونیاز بودم گرسنه همیشه شیر یک مثل    

 ! بیاره اسممو بوددیگه محال... اومد می خونم به دختری وقتی    

 .... داشتم کردنشون توجذب خودمو سیاستِ همیشه البته    

 !!! رفیط باکی که باشه وحواست باشی نداشته بودن آروم توقع باشی تو تا!  حقته...میکرد ناله    

 وطرفد از دستامو... فرورفتم توش حسابی بودنش خاطرِفنری به... تخت رو کردم پرت خودمو    

 ! نمیکنم عوض االن با رو ای لحظه هیچ... خندیدم و بستم چشمامو... کردم باز

 عوض دنیا تو هیچی با رو لذت این!  برسی لذتت اوج به وحشیانه که نمیرسه این به لذتی هیچ    

 ! نمیکنم

 ... کردم نگاش باتحقیر و سمتش برگشتم    
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 همه از میوفتن من گیر که اونایی!  کنن تحمل رو درد همه این باید که بدبختن دخترا چقدر    

 !!! ترن بدبخت

 ! زدم قهقهه    

 ! مرد نیازِ کردنِ برطرف... میخورن همین دردِ به فقط    

 ! لذتم و مهمم من فقط چون بیام راه باهاشون نمیتونم    

 ....میپیچید خودش به    

 ! ندارم کشی نعش حوصله کن جمع خودتو بلندشو-    

 ! رحمی بی خیلی:  گفت اومد می چاه ته از که باصدایی    

 یادنم گیرت چیزی بمونی اینجا! نیستم هم اهلش... که میدونی... ندارم نازکشیدن حوصله-    

 ! نکنی تلف رو وقتت بهتره

 ! چیکارکردی باهام میدونی بهتر خودت... دارم درد!  بلندشم نمیتونم... لعنتی نمیتونم-    

 ! برو کن جمع بلندشو... نیست حالیم حرفا این من-    

 شلوار... نداشتم هاشو دکمه بستن حوصله... کردم لباسموتنم و شدم بلند دیگه حرفِ هیچ بدون    

 ... پوشیدم میرسید روزانوهام تا که کوتاهمو

 ! کشیدم سر نفس یک رو یخ آب ی وشیشه آشپزخونه تو رفتم میخوردم تلو تلو درحالیکه    

 بود گذاشته رو دستش.. ایستاد جلوم اومد... کاناپه رو دادم ولم کردم روشن رو وی تی    

 ! بود شده جمع ازدرد چهرش... روگردنش

 هوس دوباره که نداشت بدنش رو سالم جای واقع در!  بود قرمزشده و کبود لپاش و لبش دور    

 !!!بشم نزدیک بهش کنم

 ! عزیزم شدی خوشگل چه!  جان ای:  زدم قهقهه    

 ! میخوره بهم ازت حالم... حیوونی خیلی: گفت میلرزید ازخشم درحالیکه    

 ! زدم قهقهه بیشتر که پام به زد بالگد    
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 در سمت رفت    

 ! عزیزم ببند وآروم در-    

 ... بشه جاکنده از ممکنه لحظه هر کردم حس که بست محکم اونقدر    

 ! دیوونه:  خندیدم    

 چرا ! برسم لذت این به دیشب میتونستم.... ببرم لذت ازش میتونستم... بود کنارم دیشب    

 !!!؟ نکردم اینکارو

 ذتل ازش حالیکه در برسونم صبح به سقف یک زیر رو شبی دختر بایک که نبودم آدمی من    

 ! نبردم

 !؟ شم ینم نزدیک بهش چرا ولی.. .کنم مطیعش بقیه مثل میتونم.. کنم نهی امرو بهش میتونم    

 یدونمم ببینمش که دفعه این!  نمیزاشتم لم سا رو دختره وگرنه... رونداشتم حالش دیشب! نه    

 !!! کنم چیکار باهاش

 وگریه توبغلش انداختم خودمو کرد باز و در اینکه محض به... رسوندم رها ی خونه به خودمو    

 ! نمیخواد منو اون!  بود باتو حق: گفتم میزد موج صدام تو که بالرزشی. کردم

 !؟ آورده سرت بالیی!  باش آروم-    

 ... کردم سکوت    

 !؟ کرده اذیتت... ببینمت! ؟ سارا آره-    

 ! نه:  زدم زل نگرانش چشمای تو خیسم باچشمای    

 ... اون... دیدم من که ای فرشته اون:  گفتم بابغض میلرزید ازخشم هام شونه درحالیکه    

 ! هستی اینجا وسالم صحیح االن که شکر خدارو... باش آروم-    

 ... نیس مهم براش هیچکس!  میکنه وهوسش عیاشی صرف رو وقتش بیشتر اون    

 !؟ دادن لقبی چه امیرکیان به ها بچه میدونی    

 ! درنده شیر.... وحشی شیر... گرسنه شیر    
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 ! گمب میشه شرمم االن که میاره سرشون بالیی چه بیرحمی با نمیدونی... بیچاره دخترای وااای    

 ! بودم نگرانت همین واسه    

 !!!!میکنی شلوغش زیادی تو فکرمیکنم خب... یعنی!  نداشت کاری بامن اون-    

 !؟ میکنم شلوغش زیادی دارم...امیر درموردِ ؟ کی-    

 !!! بدتره صدبرابر گفتم برات من که ازچیزی اون!  میدونم بعید    

 ! نمیکنه فکر ای دیگه چیزه به لذتش جز به اون    

 ... نداشته حوصله یا... بوده سیر حتما نداشته کاری باهات دیشب اگرهم    

 !!! میدونم بعید رو اولی البته    

 ! ببر یک مثل درست!  اس گرسنه همیشه میشناسم من که آدمی اون    

 ... بدم نشونت چیزی یک میخوام اینجا بیا!  کن شفراموش حاالاصال    

 ... میکشید خودش دنبال منم و رفت اتاقش سمت به    

 سمتم گرفتش..بود تخت روی لباسی    

 نیست اندازم ولی... گرفتمش امشب مهمونی برای!  قشنگه چقد ببین-    

 ! تو برای باشه... کوچیکه برام    

 ! بیام جایی نیست قرار من درضمن... نزن حرفشم اصال ازت کنم قبول نمیتونم من-    

 ! بپوشش فقط میکنم خواهش-    

 ... بیرون رفت بشه جوابم منتظر اینکه بدون    

 ! شدم خیره لباس به بادقت    

 لندیب وآستینای میشد کشیده زمین روی دامنش بود بنفش رنگ به که زیبایی و بلند پیراهن    

 ... داشت

 . میخورد پاپیون شکلِ به کمربند یک کمرش قسمتِ فقط... بود ساده خیلی    
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 ... نشست لبم رو محوی لبخند!  بود زیبا خیلی... ایستادم آینه جلوی    

 ! میرقصیدی باهام میشد چی-    

 شدم اسیرش من... دورنمیشه ازم فکرش ای لحظه حتی... دادم تکون سرمو و کشیدم آه    

 !!! همیشه برای...

 .. پوشیدم رو عروسکیم کفشای    

 !؟ پوشیدی:  گفت در ازپشت رها    

 ! تو بیا-    

 ...بود شده خیره بهم بابهت    

 ... کفشات فقط!  محشره سارا وااای-    

 دنشپوشی به برسه چه کردم وحشت بادیدنش که کشید بیرون کفش جفت یک کمدش توی از    

! 

 ! میکنه بهتر رو استایلت وهم میده نشون تر بلند رو کوتاهت قدِ هم کفشا این-    

 ! کنم قبول محاله چون بپوشم اونارو نخواه ازم!  رها نه... نه:  گفتم باوحشت    

 !روش انداختم نبود زیادم البته که وزنمو وتمام گرفتم محکم رو رها دست    

 نگهم محکم رها که میشد افتادنم به منجر قدمم یک قدم سه هر از و میرفتم راه زور به    

 ! میداشت

 ... نکن ریزی آبرو!  من جونِ کن تحمل و امشب فقط-    

 ! بری راه باهاشون بگیری ویاد کنی عادت میدم قول    

 ! نگیرم یاد سیاه صدسالِ میخوام:  گفتم خشم با لب زیر    

 ... خندید    

 ! رسیدیم باالخره:  گفت که پاهام دردِ از کنه ناله دوباره میخواستم    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

97 

 

 آرامش وبهم کرد جلب و توجهم بیشترازهمه خیس های چمن بوی... بود بزرگی باغِ    

 ... بود شده وتزیین چراغونی باسلیقه جا همه کشیدم عمیق ونفس بستم چشمامو...داد

 ! توپه وضعش خیلی... برگزارمیکنه یکبار سالی رو مهمونی این کامران عموی-    

 ! کامران؟-    

 به ازیب مهمونی این تو تا میکنن رو تالششون همه!  میشی آشنا حاالباهاش...ها بچه از یکی-    

 ! یرسن نظر

 ! نمیشه دعوت اینجا هرکسی    

 ! دیگه شیم برادرزاده دوستای باالخره... میشه دعوت کامران توسط هرسال ما گروهِ    

 ور پولش چرا! ؟ نمیکنه مستضعفین و خیریه امور صرفِ و چراپولش... خوبه وضعش یارو خب    

 !؟ میکنه حروم کن تلف وقت و بیهوده مهمونیای برای

 ... بودن شده ه چید دورتادور زیبایی طرز به که بودن گرد باغ اطراف میزهای    

 !بیارم در کفشامو و بشینم وسط همون قراره میکردم حس لحظه هر که من    

 ونیکت انگار... رفتن می راه راحت هم خیلی... بودن پوشیده بلند پاشنه کفشای خانوما ی همه    

 !! پوشیدن

 ! بودم افتاده صدبار وگرنه بود گرفته منو رها فقط... برم راه نمیتونستم اصال من ولی    

 دنش بلند رها بادیدنِ که بودن نشسته پسر دختر چندتا که شد متوقف میزها از یکی کنار رها    

 !! عجب چه... خانوم رها... سالاام!  به:  گفت یکیشون...

 ! داریم مهمون ها بچه-    

 ! من دوستانِ بهترین از یکی سارا... میکنم معرفی: داد وادامه کرد نگاه من به    

 ! زدم لبخند... بشم هول شد باعث که من سمتِ چرخید نگاهشون همه    

 ... کرد معرفیشون یکی یکی رها    

 ... بودم گفته که آقاکامران ایشون-    
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 زد لبخند سریع ولی... کرد مکث کمی اول    

 ! خانوم خوشبختم-    

 ... هستن آرمین آقا ایشونم-    

 ! خانوم خرسندم ازآشناییتون-    

 ... فرهاد آقا ایشونم-    

 ! خانوم خوشوقتم-    

 !خودمون جونِ سامی همون...سامیار آقا ایشون-    

 ! خوشبختم: خندید    

 ... شیوا... فرانک-    

 ! خوشبختم منم... ممنونم: گفتم آرومی باصدای    

 ! ساراجون بیابشین-    

 ... بشینم کنارش خواست ازم که بود فرانک صدای    

 ! نکنم وحرکتی بِایستم شد باعث آشنایی صدای که سمتش برم وخواستم لبخندزدم    

 ! عزیزم بیا... فرانک-    

 ! بود گرفته فرانک سمت و یکیش که بود تودستش جام دوتا... کردم نگاه بهش برگشتم    

 !موند ثابت چشماش رو و شد باالکشیده به نگاهم    

 ! موند ثابت من روی و چرخید نگاهش    

 !!! گرفتم نظر زیر رو حرکاتش تکِ وتک بود فرانک به حواسم من و شد خیره من به اون    

 آویزون ازش کردو حلقه آراد گردن دور دستاشو... میز رو گذاشتش و گرفت ازدستش رو جام    

 .... شد

 !؟ باهم برقصیم!  کیان امیر:  گفت ای عشوه پر بالحن    
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 !؟ نفره باچند عوضی این... هم تو رفت اخمام    

 ! سبک جلفِ!  عه عه!  درآوردم ادا و کردم کج لبمو!  لوس ی دختره! ایشششش    

 ... امشب فقط میشه... امیر:  گفت باعشوه لوس فرانک وبازهم    

 ! شد بسته کامال دهنش زد آراد که حرکتی با    

 ! من سمت اومد و زد پس رو فرانک دستای    

 ... کردم اخم بهش... باشم مسلط خودم به کردم سعی... کردم گم وپامو دست و شدم شوکه    

 !زد پوزخند برمیداشت قدم سمتم به آروم حالیکه در    

 ! بااخم من و بود خبره بهم پوزخند با اون... ایستاد ازم قدمی یک تو    

 ! کرد بیشتر رو اخمم تحقیرآمیزش نگاه با همراه اش طعنه پراز صدای    

 !؟ کوچولو کو سالمت-    

 !؟ کنی سالم بزرگترت به نگرفتی توهنوزیاد: داد وادامه پیداکرد جرآت بیشتر من باسکوت    

 ! شد مواجه آلودمن اخم ی وچهره باسکوت بازم    

 ... داد تکون سرشو تاسف با    

 ..کنیم نگاهش و سمتش برگردیم هردو شد باعث کامران صدای    

 !؟ خانوم سارا-    

 ! میگم تبریک بهتون!  هستین زیبا بسیار شما    

 ! کنم نگاه آراد به برگردم لحظه اون تو میخواست دلم چرا نمیدونم    

 ... میزد پوزخند وهنوز بود خونسرد کامال سمتش برگشتم    

 ... زدم لبخند کامران به    

 ! شماست لطف نظر این! ممنونم-    

 .. شد گرد چشمام باحرفش    
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 میشم خوشحال نداره اشکالی اگه!  دورازتعارف... کردم عرض کامالجدی بنده! نخیر- -    

 !بپذیرین رو من رقص درخواست

 !! شکست رو جمع سکوت آراد مکرر و باشدت های سرفه صدای -    

 وت پریده مضخرف نوشیدنی اون حتما!  میکرد سرفه و بود دستش تو جام... کردم نگاهش -    

 !!! گلوش

 : سمتش گرفت رو اب نگرانی با فرانک... اومد نمی بند اش وسرفه بود شده کبود صورتش -    

 !؟ خوبی امیر

 !!!میشد خفه داشت بیچاره! رسید دادِش به و اومد خودش به یکی عجب چه -    

 بود زده زل بهم وفقط بود شده قطع هاش سرفه دیگه... سرکشید نفس یک و گرفت رو آب -    

... 

 ! نمیخورد تکون -    

 !!!! نمیفهمیدم رو ضدونقیضش رفتارای دلیل -    

 !؟ میکنی همراهیم: طرفم کرد دراز دستشو و سمتم اومد کامران -    

 ... زدم لبخند اجبار به و افتادم راه دنبالش ناچار به بگیرم و دستش اینکه بدونِ -    

 بهم میخواست و میزد لبخند بهم داشت.. شد متوقف وساکت خلوت جای یک... درختا بین -    

 شدرخواست االن چرا نمیدونم ولی!  بشم همراه پسر بایک که نبودم آدمی اصال من... بشه نزدیک

 !!! پذیرفتم رو

 ! سمتش برگردم و بلرزه قلبم شد باعث صداش -    

 ... میگشت دنبالت داشت شیوا! کامران - -    

 آراد که بودم مطمئن من!  بود همین خاطر به... آره!  شدم خیره بهش و زدم محوی لبخند -    

 !!!! مواظبمه

 ! پیشش میرم بعد بگو بهش نمیتونم االن من ولی - -    

 ! میری االن همین - -    
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 ! نکنه مخالفتی دیگه شد باعث... اآراد جدیِ کامال صدای -    

 ... شد خیره بهم مردد کامران    

 ! زود!  برو!  تونیستم با مگه-    

 ... گرفت شدت لبمق وضربان لرزیدن به کرد شروع پام و دست رفتنش محض به    

 !!!!میرسید هاش شونه تا زور به قدم... سانتی ده پاشنه کفشای بااون    

 ! گرفت هامو شونه بادستاش وحشیانه و سمتم اومد    

 ... شد جمع صورتم ازدرد    

 !؟ روانی میکنی چیکار آی-    

 !؟ آره دیگه یکی بغل تو بری که فرارمیکنی ازمن-    

 ! شماست لطف نظر این... خان کامران میکنم خواهش:  درآورد و ادام    

 ! کن ولم ؟ دیوونه میگی چی:  شدم خیره بهش بابهت    

 ! چیز همه بی ی دختره میکنم آدمت خودم-    

 دشش کلید دندونای ازبین رو کلمات این ی همه... میخورد صورتم تو عصبیش و تند نفسای    

 ! میگفت

 اِکیپ! نداشتم توقع ازش اصال!  بود چی کرد گروه وارد رو تو ازاینکه رها هدف نمیفهمم واقعا-    

 ! نیست نمیدونن معاشرت آداب که ادب بی و لوس های کوچولو جای ما

 !! نبودم اونجا اصال من ولی!  بود من تحقیر هدفش    

 ! هام ریه تو کشیدم می باولع نفسهاشو وعطر بودم بسته چشمامو    

 ....نبودم خودم حال تو    

 آراد.... آاااااه:  کردم زمزمه و دادم بیرون باشتاب بود پرشده عطرتنش از که و شدم حبس نفس    

! 
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 تادماف شئ یک مثل کرد ولم وقتی نداشتم وتعادل نبودم خودم توحال... عقب داد هولم وحشیانه    

 ! زمین رو

 ! اومدم خودم به تازه    

 دنمب توتمام حاال که دردی... ازیکطرف کفشا خاطر به پام درد.... میکشید تیر استخونام تمام    

 ... دیگه طرف یک از بود

 ... تحقیرش پراز باحرفای..بود دیده صدمه روحم بیشتر ازهمه    

 ! گریه زیر زدم که بودم ضعیف اونقدر بدتر ازهمه    

 حرکت خروج در سمت به و آوردم در ازپام باخشم کفشهارو... گفت بهم خواست دلش هرچی    

 ... کردم

 .... روشنیدم کامران صدای    

 ! تو معرفتِ به بازم    

 ! سارا-    

 ... تحقیربشم بیشترازاین و ببینه وضعیت تواون منو نمیخواست دلم    

 ... کردم تندتر هامو قدم پاهام دردِ به توجه بدون    

 .... کجا:  رسوند بهم سریع خودشو    

 !افتاده؟ اتفاقی:  شد خیره بهم بابهت و نداد ادامه رو حرفش بادیدنم    

 !نیست خوب اصال حالم فقط نه-    

 ! شد خیره کفشام به باگنگی    

 ! بیارم درش شدم مجبور میکردن اذیتم کفشام-    

 ! میارم کفش برات االن بده اجازه.... بدشد خیلی که اینطوری آخه-    

 ... میام االن! همینجاباش: بلندگفت دورمیشد ازم باسرعت که درحالی    

 !من مثلِ مهمونی ازداشتن میشه شرمش هم کامران بیچاره...زدم پوزخند    
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 کیان    

 ... ساختمون سمتِ میرفت داشت باشتاب کامران    

 ! کامران:  دادزدم    

 !!! چرا نمیدونم... نظردارم روزیر ورفتارش شدم حساس روکامران اخیرا    

 !کجا؟:  گفتم که بره دوباره خواست... سمتم برگشت    

 ...میچرخید اطراف مرددش ونگاه کشید موهاش تو و دستش کالفه    

 ... اومدسمتم    

 ...سارا-    

 !؟ خب:  کردم اخم    

 !ببرم کفش براش میرم دارم... میکرد اذیتش کفشاش-    

 !؟کجاست-    

 .. جلودر...بیرون-    

 ! میبرم براش من! بیرون میرفتم داشتم االن اتفاقا:  گفتم باتحکم    

 ....آخه-    

 ...دورشدم ازش و بده ادامه نذاشتم    

 !ازکفشاش اینم... وجقش عجق لباس از اون!  دیوونه ی دختره    

 تدردسردرس وهمش بشی زشت که بپوشی مسخره چیزای مجبوری مگه بگه نیست یکی آخه    

 !!! کنی

 ..بود صورتم تو هنوز اشک اثرات... بودم خیره زمین وبه بود پایین سرم    

 یچشما اون به تعجب با کامران جای حاالبه.... شد باالکشیده به نگاهم... دیدم کفشهاشو اول    

 !بودم خیره شب رنگ به
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 ...میچرخید تودستم وکفشهای پاهام و صورتم بینِ نگران نگاهش    

 !!!آخه؟ بپوشی کفشارو اون مجبوری مگه:  کرد بلندم حرکت یک تو    

 به خودتم رفتن راه که تو:داد ادامه... نبود همیشه مثل نگاهش... بودم خیره بهش هنوزبابهت    

 ! میپوشی کفشارو اون بیخود بلدی زور

 ! کرد مجبورم رها-    

 ! بیجاکرد خیلی رها-    

 !!!اش شونه رو گذاشتم اختیار بی سرمو    

 جز هب... بشن نزدیک بهش میتونن زمین ی کره دخترای ی همه... نیافتنیه دست برام همیشه    

 ! من

 ادمیبرمازی هاشو بیرحمی!  کنم می فراموش وقیحانشو ورفتارای پرکنایه حرفای که من به لعنت    

! 

 ! اون میشه فکرم تمامِ و میکنم فراموش رو چی همه دیدنش محض به    

 ! زندگیم تمام شده که نافذی چشمای میشه    

 ! زدم زل چشماش وتو کردم سرموبلند.... میزد قدم خیابون تو آروم    

 !؟ چی مهمونی پس ؟ کجامیری-    

 !بری؟ راه وضعِت بااین بدم اجازه که نداری توقع-    

 ! من ی خونه میریم:  کرد ورها نفسش    

 ! نه اش خونه! نه!  زد یخ بدنم تمام    

 تنهابودن جراَت دیگه دیدم تاصبح که کابوسهایی بااون.... تنهابودم باهاش که شب ازاون    

 ! روندارم باهاش

 ! نمیام تو ی خونه من-    

 !بدم انجام میتونم بخواد هرکاردلم من ولی-    
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 ! بده تونجات ازدست ومنو بسوزه دلش یکی تاباالخره میزنم اونقدرجیغ منم-    

 ! نمیسوزه برات دلش من ی اندازه به هیچکس-    

 ! میسوزه برام دلش فقط که میکنه اعتراف داره... گرفتم دندون به لبمو باحرص    

 !بود تلخ خیلی که زدم رو حرفی لج رو از    

 ! میکشه نفس دنیا تو ازاینکه کنه بایدشرم تو کثیفی به آدم! بسوزه خودت واسه دلت-    

 ... کردم حس روکنارِگوشم وعصبیش تند نفسهای صدای    

 ... دورشد ازم و زمین رو کرد پرتم بگه چیزی اینکه بدونِ    

 .... شدم خیره رفتنش به... میکشیدم سردِخیابون آسفالت رو آروم قدمهامو    

 ...زدم حرف باهاش بیرحمانه چقدر... میخوره بهم ازخودم حالم    

 !منوببخش    

 !چکید چشمم ی ازگوشه اشکی قطره    

 ...بگم بلندی شدآخِِ باعث پام سوزشِ حسِ    

 ...زانوزد جلوم و سمتم دوید بلند باقدمهای... روزمین نشستم سریع    

! دش بررسیش مشغولِ بادقت و تودستش گرفت پامو میزد موج چشماش تو نگرانی درحالیکه    

 ! نمیکردم حس رو دردی و بود بهش حواسم تمامِ

 به...بود خیره پام به بادقت که دلواپسش ونگاهِ ابروهاش بین چین به.... بودم خیره بهش فقط    

 ...میکشید رخ به رو نقصش بی و قشنگ اندامِ که چسبی مشکیِ اسپرتِ کت

 ...بود پوشیده ای سورمه لباس زیرش همیشه مثل    

 کنم ناله و بشه جمع ازدرد صورتم شد باعث که کردم حس رو سوزشی یهو... زدم لبخندِمحوی    

.... 

 !شد؟ چی: گفت نگرانی و دستپاچه بالحنِ    
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 ازنگرانی حاال که قشنگش صورتِ به بالذت... کردم سکوت وفقط شدم نگرانی همه محوِاون    

 !شدم خیره یود پرشده

 پات تو! نیست چیزی:  داد بیرون باشتاب شو شده حبس ونفسِ زد چنگ موهاش به کالفه    

 ! آوردم درش بود رفته شیشه

 زدم لبخند روش تشکربه برای    

 !؟ دردمیکنه هنوز:  گفت آرومی بالحن    

 !!!تویی من دردِ! ؟ بفهمی چرانمیخوای    

 ! نه-    

 کرد بلندم حرکت بایک    

 !نمیام تو ی خونه من: گفتم باناله-    

 !نباشه حرف! هیسسسس-    

 !بشه خراب بایدماشین امشب همین من ازشانسِ: غرغرکرد زیرِلب    

 کیان    

 ... ام روشونه وگذاشت سرش    

 !!گذاشتم؟ باخودم که قراری ی همه میکنم فراموش معصومش چشمای چرابادیدنِ    

 !؟ میدم ازدست وقدرتمو میارم چراکم    

 !میکنم؟ ضعف احساسِ درمقابلش چرااینهمه    

 ! بزارم براش وقتمو و انرژی بخوام من که رونداره ارزشش دختره این چون! هه    

 باهاش دیگه دخترای مثلِ و خونم نمیبرمش همینه واسه نمیبینمش خودم درحدِ اصال    

 !رفتارنمیکنم

 !!!؟ دخرکیه این مگه    

 !باشه خوابیده نمیشه باورم.... شدم خیره اش بسته چشمای به بابهت    
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 دمش خبره بود شده پنهان پلکها اون حاالپشت که معصومش چشمای به سکوت تو چندلحظه    

... 

 اشچشم مردمکِ ازترس که میشه گربه بچه یک مثل درست... میشم خیره بهش باخشم وقتی    

 ! کنم بغلش میخواد دلم و میکنه فروکش خشمم یهو که میشه اونقدرمظلوم!  میلرزه

 کردم لمسش بود توگردنش هنوز گردنبند.... شدم خیره بیشتربهش و زدم پوزخند    

 ... بازکردم چشماموآروم... باشه نداشته وحقیقت باشه خواب همش امیداینکه به وچشماموبستم

 طالیی ی فرشته که تفاوت بااین فقط.... دیدم خواب تو که همونیه درست این.... خودشه! نه    

 !!!نداره رو رنگ

 !خرافاتی احمقِ آدمِِ یک به شدی شماتبدیل! راد امیرخانِ جنابِ میگم تبریک    

 ... گرفتم رو رها ی شماره بیصبرانه پوچ افکارِ اون به دادن پایان برای    

 ... شنیدم اشو خسته صدای بعدازچندثانیه    

 ...امیر الو: گفت بیحوصله    

 !؟ خونه میری رهاکی-    

 !؟ مگه توکجایی! بیفتم راه میخوام االن-    

 ! خونه برو سریع فقط-    

 .... کردم قطع و گوشی بالفاصله    

 ! شدم خیره بهش بفهمم اینکه بدونِ دوساعته دقیقا االن یعنی! بود4 ساعت!  من خدای وای    

 ...کردم خداحافظی رها از... دورشدم ازش سریع و روتخت خوابوندمش آروم    

 ! بشم همکالم دختربچه بایک که نیست من شآنِ در اصال!  نبینمش دیگه وارمامید    

 بود هنوزروشن اتاق چراغِ... بازکردم چشمامو تشنگی باحسِ    

 ... زمین رو پاهاموگذاشتم آروم    
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 یا باپارچه....باال پاموگرفتم سریع... کردم روحس سوزشی زمین به رسید پام کف که همین    

 ! بود شده بسته ای سورمه

 .... زدم محوی لبخندِ بایادآوریش    

 !باشی کرده کارو این نمیشه باورم! خودخواه امیرکیانِ-    

 .... شدم خیره تودستم ایِ سورمه کروات به باتعجب... کردم بازش آروم    

 !!!؟ پام به بسته کرواتشو    

 !منه دستای تو عشقم ازلباس تیکه یک االن...بود شده خونی حسابی کرواتش    

 مخصوصِ ومالیمِ عطرِخنک همون... کشیدم نفس عطرشو وجودم وباتمامِ چشماموبستم    

 ! خودش

 !!! نمیبره خوابم تاصبح دیگه ازلباست تیکه یک داشتنِ ازشوقِ    

 باالسرم شده گرد باچشمای رها... چشماموبازکردم میخورد بدنم به که محکمی های باضربه    

 :بودگفت تعجب پراز که بالحنی... بود ایستاده

 !!!دیوونه؟ چرااینجاخوابیدی    

 ودمب زمین روی... دردمیکرد بدنم همه...وبلندشدم دادم خودم به تکونی موقعیتم بررسی برای    

 !برد خوابم که بود شده روشن هوا... رومبل بودم گذاشته وسرمو

 ... شدم خیره بالبخندبهش بود دستم تو هنوز کرواتش    

 کرد بیرونم گونم بچه پردازیهای رهاازخیال صدای دوباره    

 !؟!؟ چته هست معلوم اصال! ؟ باتوآم-    

 !نیفتی پس وقت یک که بگیری پیش دست باید دراینجورمواقع... کردم نگاهش واج و هاج    

 !؟ هان ؟ آوردی سرم دیشب که بالیی بااون باشم خوب چطورمیتونم-    

 ... کردم اشاره پام به    

 !آوردی سرِپام بالیی چه ببین-    
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 ! توئه تقصیر همش    

 شد پشیمون و محزون نگاهش    

 !طورنهمین معموال همه... خب یعنی! میکنی عادت بهشون بپوشی اگه فکرکردم من... ببخشید-    

 کیان    

 ! زدم قهقهه    

 !!! مغزِخرخوردم؟ مگه!  درصد یک فکرکن! فرهاد شدی بچه-    

 ... نمیدم اهمیت دخترا به هیچوقت من    

 !من؟ موردِ در کردی فکر چی    

 ... کردم نگاه بود توآشپزخونه که شیوا به زیرچشمی... کردم مکث    

 !کردم بلندش حرکت یک تو خیزبرداشمو... کردم حرکت سمتش به موذیانه    

 !!برداشتت؟ اینه ؟ آره! ؟ میدم اهمیت بهش دارم یعنی! منه بغلِ تو شیوا االن! بفرما-    

 !دادم لم رومبل و کردم ولش بابیخیالی    

 !دیگه کرده کیف حسابی معلومه که هم شیوا... بود خیره بهم بابهت فرهاد    

 ... پذیرفتم میل باکمالِ منم... بود کرده ابرازِعالقه شیوا چندباری    

 ! خوابیدم باهاش شب سه    

 بفهمی باید کرد عالقه ابراز بهت که هردختری! نداره ای دیگه معنیِ!  دیگه همین یعنی عالقه    

 ! نمیگن واضح هیچوقت دخترا!  چیه منظورش

 ! دارن خودآزاری شایدم... چیزا اینطور و خجالت چمیدونم    

 ... شدم مواجه شیوا اشکِ پراز ی باچهره که کردم بلند سرمو گرفت خندم ازتصورش    

 ! لعنتی داشتم دوسِت من: گفت میلرزید ازبغض صداش که درحالی    

 !نیستی آدم تو...تو! مرد گذاشت نمیشه تورو اسم ولی    
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 !شد خارج وازخونه بده ادامه نتونه شد باعث هقهقش    

 !کردم زندگی باهاشون بگم بهتره درواقع... کردم عادت لقبها این به    

 !!!نامرد...وحشی.... پست    

 ! همین یعنی بودن مرد من ی عقیده به ولی    

 اسمِمون ! نیستیم مرد که بکشیم خجالت باشیمو داشته رودروایسی باخودمون بخوایم اگه ماهم    

 ! زن میشه

 ! میداد تکون سرشوباتآسف که افتاد فرهاد به چشمم    

 ! کنه بخیر مارو ی همه خداآخرعاقبتِ-    

 ... در سمتِ رفت و گفت اینو    

 !!! کجامیرسی به میکنی موس موس دخترت دوست دنبالِ همش که تو ببینیم حاال! جون فرهاد-    

 ؟ کجارسیدی به میکنی بازی دخترا بااحساسات که تو: گفت تمام باجدیتِ و سمتم برگشت    

 !دید خواهیم: دادم تکون سرمو میزدم لبخند درحالیکه    

 . رفت فرو سکوت تو جا همه... بست محکم درو    

 !دیگه اس دیوونه! میدم اهمیت دختره اون به من فکرکرده احمق! هه    

 ! هکن خراب وخودشو کنه موس موس عشقش دنبالِ نمیرفت نمیشدو عاشق که داشت مغز اگه    

 !!! کردن خراب مردو اسمِ که همینان!!!  بابا داره حوصله هم دیوونه فرهادِ این    

 ... بهم خورد حال ضد چقدر... عه    

 گرفتم شماره وباعجله برداشتم و گوشی    

 ؟ شروین الو-    

 !؟ داری چی دستت دمِ    

 ! بیخیال اونارو... ندارم کشی منت باباحوصله نه    
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 ! شدن تکراری اونا... میخوام جدید    

 ! اینجاباشه دیگه یکساعتِ... منتظرم من ببین    

 ! صبورنیستم زیاد من    

 ! خداحافظ    

 ! میاد کله با کی خونه بره قراره بفهمه دختره    

 !!! شد خواهد پشیمون زود خیلی ولی    

 ! زدم قهقهه    

 ! میدن بهم که لقبهایی با نیستم موافق اصال من    

 ... بدم جواب نیازم به که منه حقه!  حقمه هرکارمیکنم    

 ! میفرسته وقت سرِ درست پیک مثل....دراومد صدا به در زنگِ ساعت بعدازیک درست    

 ... دادم لم برهنه ی تنه بانیم کاناپه روی.... کردم وباز ودر زدم پوزخند    

 ... شدم حضورش متوجه ولی بود پایین سرم... کردم وروشنش لبم کنارِ گذاشتم سیگارو    

 ! سالم: گفت آرومی و ظریف باصدای    

 ... بیرون دادم باشتاب دودسیگارو و کردم نگاهش زیرچشمی    

 ! کردم سراکتفا حرکت به    

 !!! نیست سارا صدای نازکیِ به بازهم ولی... ظریفه خیلی صداش    

 ! هاست دختربچه مثلِ درست اون صدای    

 !آوردم گیر وقت منم عه.! دادم سرموتکون    

 !بود درایستاده دمِ هنوز...بود معلق توهوا دودسیگار    

 ! معذب چه! هه    

 ! بشین: گفتم باتحکم    
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 .... پرکردم دوتاجام و بلندشدم    

 ... کنارش نشستم    

 ... سمتش روگرفتم جام    

 !شی گرم بزن-    

 !؟ هست چی:  شد خیره بهم باتعجب    

 ! بود کی دیگه این... زدم قهقهه    

 !داری؟ دوست!  عزیزم... معجون-    

 !؟ معجون: گفت بابهت    

 ! دیگه آره خب:گفتم پرازتمسخربود که بالحنی    

 ! نمیخورم من... ممنون! نه: گرفت فاصله    

 ... عقب رفت یهو که برداشتم خیز سمتش به... رومیز وکوبیدم جام باخشم    

 !؟ اومدی چی واسه پس:  گفتم عصبی    

 .... بست باترس چشماشو    

 ! چاک به بزن یاال... ندارم بازی بچه ی حوصله اصال من! ؟ بگم قصه واست که اینجا اومدی-    

 ... اتاق سمت رفتم گفتم اینو    

 ... دستام بین گرفتم وسرمو نشستم تخت روی    

 !دارم دوستت...بگم که تااینجااومدم فقط من:  شنیدم رو لرزونش صدای    

 !!! دیگه نزارم روبیجواب عشقت خواستم منم خب!  هه... سمتش برگشتم باتعجب    

 ... تخت رو انداختمش کردم بلندش حرکت بایک و سمتش رفتم    

 ... زدم خیمه روش    

 ! بست چشماشو باترس    
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 ؟ نه... نیستی اینکاره-    

 ... بردم ازبین رو بینمون ی فاصله... داد تکون منفی حالت سرشوبه    

 !!! نه... میکنم خواهش: گفت ملتمس ظریفش صدای باهمون یهو    

 یهو راچ نمیدونم...بخورم تکون اینکه بدونِ!  میگیرشون برق که اونایی مثلِ درست...نشستم    

 !!!؟ شدم اینطوری

 ... گرفتم فاصله ازش سریع    

 ! دیوار به کوبیدم شدمو مشت دستِ وکالفه عصبی    

 ! فرارکنه شیر قفسِ تو از میخواست انگارکه...در سمت دوید سریع    

 دخترِلوس این! کنه متوقفم هدفم به ازرسیدن قبل و بگه نه بهم نکرده تاحاالجرآت هیچکس    

 !!!چطورتونست؟

 !!!!نازکش صدای بااون... عه    

 ! خداااااااااااااااا....مرگمه چه:  دادزدم    

 ی ویقه لندبودب آستیناش وپرنسسی بلندبود...بود معرکه کردم نگاه لباسم به بادقت دیگه یکبار    

 !عشقم اختصاصیِ رنگِ!بود ای مهمترسورمه ازهمه... داشت ایستاده

 ....در به خودمورسوندم باعجله شنیدم درو شدنِ کوبیده صدای    

 ...آماده-    

 !نداد ادامه دیگه رهابادیدنم    

 ! شدی معرکه واااای-    

 !بریم بزن    

 ....رهامطمئنی-    

 !راحت خیالت!  امیرنمیاد.... مطمئنم! آره-    

 ! ازدورببینمش فقط میشد کاش    
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 !شد عالی...کردم تنظیم سرم روی رو ای سورمه کاله    

 !نمیشه دیده دیگه هم موهام    

 ! بیرون میرم دارم مدت همه بعدازاین که خوشحال.... پوشیدم عروسکیمو کفشای    

 !عزیزش دوستای پیشِ بره میخواد که بود هول حسابی رها.... شدیم وارد باهم    

 دادزدم    

 !داخل بریم باهم صبرکن رها-    

 گفت دورمیشد ازم همینطورکه    

 ... کن عجله-    

 رزگیرکرد گلِ های بوته به دامنم یهو... برسم تابهش تندترکردم قدمهامو    

 !لعنتی! عه-    

 ! نداشت فایده ولی... آزادکنم رو تادامنم بودم درگیر باهاش    

 ! سالن داخلِ رفت که رها به زدم زل باغم    

 !پایین بندازم سرمو فقط بشمو هول شد باعث ومالیمی عطرخنک بوی    

 !!!نمیاد گفت که رها!  وااای    

 !خانوم افتاده اتفاقی:  روشنیدم آرومش صدای    

 ... نه: گفتم آروم.... دهنم تو میاد داره قلبم کردم حس    

 ! کردم نگاه بهش اززیرِکاله زیرچشمی    

 !!! ببینه منو نمیتونست... بود بزرگ زیادی کالهم! خوبه    

 ! میکرد نگام باشک بودو کرده ریز چشماشو    

 ! باال داد رو وکالهم شد خم... عقب برم خواستم... اومدنزدیکم    

 !شد خیره بهم بادقت    
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 ! گزیدم لبمو و میدزدیدم نگاهمو    

 ! میشناسم خوب تورو صدای نشناسم هرچیو-    

 !زد پوزخند بود انداخته تنم به لرزه که حرفش این همراهِ به    

 !نه؟؟ کنی سالم بزرگترت به نگرفتی یاد هنوز-    

 !!! زهرِمارشه یهم مهمونی و کنم تحمل متلکهاشو ی همه باید حاال! رها بهت لعنت    

 ! باالخره میکنم ادبِت خودم!  نداره عیب-    

 ! سالم:  گفتم نلرزه صدام میکردم سعی که درحالی    

 ! خندید    

 !شد پاره کردو بدی صدای دامنم که فرارکنم خواستم    

 ... کردم اضافه سرعتم به ندادمو اهمیتی هیچ    

 ! فرارکنه بلده فقط!  سرکش ی دختره    

 ! کنه بایدرفتار طوری چه میدم یاد وبهش میکنم ادبش خودم! نیست بلد دیگه هیچی    

 ... دادم تکون سرمو زدمو پوزخند    

 ... برداشتم رو بود شده پاره ازلباسش که ای پارچه تکه شدمو خم    

 ... شد کنده رز گلِ با همراه پارچه    

 ... میگشت دنبالش چشمم    

 ... سمتش دویدم سریع کشیدمو پوفی دیدنش محض به... دیدم رو رها بالفاصله    

 !؟ تو کجایی: گفت سریع من بادیدنِ    

 ! نبود خبری جِلفِش دوستای از کردم نگاه اطراف به    

 !؟ میاد امشب عوضی اون نگفتی بهم چرا:  گفتم عصبی    

 !؟ اومده مگه:  بود خیره بهم باتعجب    
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 ! دیدمش در جلو االن همین: دادم سرموتکون    

 ! نمیاد گفت فرهاد به خودش-    

 ! بریم:  گفتم میلرزیدم ازخشم که درحالی    

 ! بابا برو ؟ چی-    

 !!! میرم خودم نیای اگه رها-    

 ! خانوم رها!  به به-    

 !لرزوند تنمو دوباره سر پشتِ از صداش    

 !داد دست بارها من جلوی و اومد    

 ... بکنم نصیحتی یه بهت میخوام! عزیزم...رها-    

 اُفت برات!  نکن معاشرت میپوشن لباس قجر عهد مثلِ که باآدمهایی    

 !عزیزم داره    

 ...! کرد تآکید عزیزم ی کلمه رو دوباره    

 .... کرد براندازم وباتحقیر زد پوزخند بهم    

 !!!نیومد؟ خوشش ازلباسم نییع! ؟ بود بامن منظورش    

 یک... همرنگش باپیراهنِ ای سورمه شلوارجینِ......کردم براندازش بزرگ کالهِ اون اززیرِ منم    

 ... بود بسته هم سفید کرواتِ

 !بود خیره بهم باپوزخند و بود جیبش تو دستاش... باال بود زده تاآرنج رو آستیانش    

 !میخورم حرص دارم بود تابلو... کردم تنگ چشمامو و فشردم هم رو لبامو    

 ! باختی بازم:  میزد فریاد که بود لذتی ی دهنده نشان اش پیروزمندانه پوزخندِ    

 ! نمیمونم اینجا ام لحظه یک دیگه من-    

 ... گرفتم فاصله ازشون سریع گفتمو جدی محکمو    
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 !؟ سارا-    

 ! بود کامران... صدابرگشتم سمتِ به    

 ...زد بهم آمیزی تحسین لبخندِ    

 ... باشم درخدمتت افتخارندادی که پیش ی دفعه-    

 !؟ میکنی همراهیم: سمتم گرفت دستشو    

 ! من دهنِ به شد قفلی آراد مقتدر صدایِ که بزنم حرفی خواستم    

 !داده من به رو رقص قولِ-    

 !!!!آراد سمتِ برگشتیم بازِ  هردوبادهن    

 ! بود خیره بهش بابهت اونم... کردم نگاه رها به    

 .... هماهنگِ باهم لباسهامون! دلیل یک به تنها:باال آورد دستشو آراد    

 !همین.... باشم داشته خوبی رقصِ میخوام اینکه برای....فقط: داد ادامه وباکالفگی کرد مکث    

 !باشم داشته خوبی رقصِ! مهمه خودش فقط! خودخواه    

 ! کنم همراهیت اگه عمرا    

 ! برقصم نمیخوام اصال من ولی-    

 ! میرقصی بامن:  گفت دستوری بالحنِ و پوزخندزد    

 ... رها سمتِ برگشتم    

 !میرم دارم من رها-    

 ... کشید خودش سمتِ به منو قدرتمندش دستای که برم خواستم    

 کردم نگاه رها به و برگشتم... میکشید خودش دنبالِ منو داشت    

 ... رها:گفتم ملتمس دورمیشدم ازش زور به که درحالی ناله باعجزو    

 .... بگو چیزی یه    
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 ! پایین انداخت سرشو رها    

 ....بود بیفایده تالشم ولی... آزادکنم دستش حصارِ از دستمو بود این تالشم تمامِ    

 .... شد سالن واردِ    

 کرد حلقه کمرم دورِ دستاشو.... نبود اونجا کسی    

 ! آراد منو... اومد ذهنم تو اونشب تصویرِ ناخودآگاه    

 ! اش سینه رو اختیارگذاشتم بی سرمو    

 .... شنیدم تندشو نفسای صدای    

 ! نمیشه باورم... خدایا آه    

 !میدونستی؟! مضخرفه خیلی لباست: کرد زمزمه گوشم کنارِ    

 ! زدم لبخند بهش ردموک بلند سرمو    

 !قبالگفتی اینو-    

 !فرستاد بیرون باحرص نفسشو و بست چشماشو    

 رستود ساده لباسِ یک تونی می ولی.... بپوشی لباس فاخر و آبرومندانه من مثلِ ندارم توقع-    

 !!!بپوشی معمولی درحدِ حسابی

 ! برم میخوام!  کن ولم:  گفتم باحرص    

 !بزارم تو واسه وقتمو که نشدم احمق هنوزاونقدر! کوچولو نترس-    

 !شد دور ازم دادو هولم میکرد بیان باتحقیر جمالتشو ی همه درحالیکه    

 ... توقلبم کهنه عشق یک موندمو من...توفضا عطرمعلقش موندمو من    

 ! دارم دوستت آراد... دارم دوستت بزنم فریاد میخواد دلم    

 ... فضابمونم اون تو دیگه نمیخواست دلم... خروجی در سمت رفتم    

 ...بود سخت برام فضا اون تو کشیدن نفس    
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! فففاوفف!  بستم چشمامو دادمو بیرون کالفه نفسمو... بایستم شد باعث دوباره کامران صدای    

 ! اومد این باز

 ... بزنم لبخند زور به کردم سعی سمتشو برگشتم    

 !؟ میری داری زودی این به-    

 !اصال میومدم نباید: گفتم گرفته باصدای    

 !؟ بهت نگذشت چرا؟؟خوش-    

 !باشه چی گذشتن تاخوش-    

 ! میگذره خوش بهشون باامیر دخترا همه آخه: خندید    

 زدم پوزخند    

 ! بگذره خوش بهت بامن میدم قول: وخندید زد چشمک سمتم میگرفت دستشو درحالیکه    

 ! نمیشه آراد هیچکس من ی واسه    

 ! نمیدیدم آراد جز به رو هیچکس من ولی بود خوبی پسره هم کامران    

 بالِدن منو و گرفت سریع دستمو... پایین سرموانداختم... کامران سمتِ باتردیدبردم دستمو    

 ! باال گرفتم سرمو شدو گرد چشمام باصداش....کشوند خودش

 !میشم گیج دارم خدایا! وااای! گرفت؟ دستمو اومد کی این!آراد    

 گرفتش تر محکم که آزادکنم دستموازحصاردستش خواستم... زد پوزخند بهم    

 ! کنم آشنات آیدا با میخوام! بیا دنبالم-    

 ادآر گردنِ دورِ دستاشو اومدسمتشو دختر یک یهو.... بودم خیره بهش هنوز گردشدم باچشمای    

 هنوزدستم...نزدیک برد صورتشو و کرد حلقه

 تمنمیتونس... بود گرفته دستمومحکم... بود نزدیک هم به خیلی صورتاشون... بود تودستش    

 !فرارکنم وقوع حالِ در ی ازحادثه

 ! بود چشمام بستنِ تنهاراه    
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 ! چندروزگذشت من شایدبرای... گذشت چقدر نمیدونم    

 امودندون! میزد لبخند سینه به دست جلومو بود تنهاایستاده.... کردم باز باترس چشماموآروم    

 !پسته؟ حد تاچه ایستاده جلوم که موجودی این... دادم فشار هم روی باخشم

 ... ردمبرخوردک باسینش محکم که کشید وطوری گرفت دستمو یهو... گرفتم فاصله ازش سریع    

 کرد حلقه دورم دستاشو    

 !میخندید همچنان    

 !؟ نه مگه میخواد دلت توهم:  وارگفت زمزمه کنارگوشم    

 ... زدم زل چشماش به مظلومانه بزرگ کالهِ اون اززیرِ    

 وهولم فشرد روهم لبهاشو!  بست چشماشو کردو ریزی اخمِ...شد عوض چشماش حالتِ یهو    

 ... عقب داد

 پایین انداختم سرمو    

 ! عزیزم بیابشین! سارا: روشنیدم کامران صدای یهو    

 !!!ظاهرمیشه؟ همش جن مثل چرا اصال! شد؟ صمیمی اینهمه ازکی این    

 کرد متوقفم آشنایی صدای که کنم برخورد تند باهاش خواستم کردمو اخم    

 ! اشتهاشدی خوش! کردی فراش تجدیدِ میبینم! آقاکامران به-    

 !!!زد قهقهه و سرکشید جامشو... سمتش برگشتم    

 !!!؟ من ی فرشته ببینمت وضع تواین باید تاکی...بهش زدم زل غم با    

 ... دادی توقول    

 ....بود زده حلقه دختره همون دورکمرِ که دستش روی چرخید نگاهم    

 ... آه    

 ! خوش شب! بگذره خوش بهت امیدوارم خب:  داد ادامه سرخوشش و بیخیال بالحنِ    
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 شدم خیره رفتنش به باحسرت... ورفت گفت اینو    

 ... بیرون زدم لعنتی مهمونیِ ازاون بعدازرفتنش بالفاصله    

 ... بیدارشدم در باصدای صبح خوابیدمو هق وهق باگریه شب    

 !؟ خوبی: گفت بانگرانی رها بازکردم درو اینکه محض به    

 ... ببینم صبرکن:گفت که توخونه برگردم خواستم پوزخندزدمو    

 ...سمتش برگشتم حوصله بی    

 !؟ بیرون زدی چرایهوازمهمونی دیشب    

 !برمیگشتی باید بامنم.... رفتی بامن تو    

 ...بودی سرگرم عزیزت دوستای با جنابعالی    

 ! بشم مزاحمت نمیخواستم    

 ! کردم باتمسخربیان و کلمات این تک تک    

 !تسلیم...بابا باشه: خندید    

 ! نیست تو برای مناسبی جای اونجااصال... گروهمون نبرمت دیگه گرفتم تصمیم من    

 !میدم قول... امیرونمیبینی هیچوقت دیگه    

 !خوبه: گفتم بابغض    

 !برگشته مامانم راستی-    

 !خوب چه-    

 ...بود شده تنگ براش دلم خیلی آره-    

 !ما ی خونه بیابریم    

 ! تنهاباشم میخوام!رها نه-    
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 قرارنیست اگه...جابرم هیچ نمیخواد دلم...کردم خودموحبس توخونه تنها که چندمدته االن    

 !روببینم دیگه هیچکس نمیخواد دلم وببینم اراد دیگه

 شدم خیره ونورِمهتاب شب آسمونِ وبه نشستم کنارپنجره    

 ...همیشه داری و هواموداشتی! منوتنهانذاشتی هیچوقت ولی... تنهایی توهمیشه! خدایا-    

 شب این ظلمت تانترسونتم بگوهستی منوتنهانمیزاری همه مثل و هواموداری بگوبازم    

 بریا من ی تیره بخت آسمون نمیشه پنهون ابرا پشت... امشب تو ماه وروی بگوهستی...تکراری

 ...همیشه نمیمونه

 !!!نزارم تنها ولی توتنهایی!  التماسه این صدامومیشنوی؟! خدایا...  ریخت اشکام    

 ! شده تنگ...  دارم ذهنم تو ازشون مبهمی و تصویرِمات یک فقط که بابایی مامان واسه دلم    

 ...دوختم چشم پنجره از بیرون فضای به درازکشیدمو تخت روی    

 !نمیان دیگه هم ها پرنده حتی    

 ! دارهن دوستت و بیتفاوته بهت نسبت اون درحالیکه باشی داشته دوست رو کسی چقدرسخته    

 ! میبره لذت دادنم ازعذاب چرا نمیدونم.... جزتو میده اهمیت همه به! متنفره ازت حتی    

 !شده تنگ براش دلم... شدن جاری روصورتم اشکام    

 !!! کیان امیر شده تنگ برات دلم:بلنددادزدم    

 کیان    

 ... چشماموبازکردم باتعجب    

 !بود توافکارش وغرق بود فرهادخونسردنشسته    

 ؟ فرهاد: گفتم بابهت    

 !ها؟:  گفت بهم کردن نگاه بدون    

 ؟ گفتی چی تواالن-    

 من؟-    
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 ! آره-    

 !نگفتم چیزی من! هیچی-    

 ! گفتی چیزی یه... االن-    

 !!!!؟ زدی چیزی باز نکنه! ؟ امیرخوبی-    

 دهش تنگ برات دلم:اکوشد توذهنم صدادوباره... چشماموبستم روسرمو گذاشتم دوباره دستمو    

!!!! 

 د؟ فرها: چشماموبازکردم    

 !چیه؟ دیگه-    

 !چی؟ یعنی شده تنگ برات دلم-    

 !ایه؟ مسخره سوال چه این آخه!میشه چیزیت یک تو اینکه مثل! نه-    

 !؟ چیکارمیکنی بگه بهت رو جمله این یکی اگه اینه منظورم....معنیشو میدونم نه-    

 ... میگم بهش منم! میگه بهم ستاره معموال-    

 !!توبدونی؟ که میده معنی اصالچه:اومد خودش یهوبه    

 ! من جون!بگودیگه-    

 ! عزیزم شده تنگ برات دلم منم میگم بهش-    

 ! باشه دلتنگی دارم ازدرون که حسی این شایداسم... آره    

 !میشی؟ چی تودلتنگ...فرهاد-    

 !ن دار دوستش که میشن کسی آدمادلتنگ: خندید    

 ! خبرندارم خودم که دارم رودوس کی من خب    

 !!!!فرهاد هااا خوشه دلت... تواَم بروبابا-    

 ...شد خیره بهم باتعجب    
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 داری هرروز! اینقدر نخور رو زهرماری اون گفتم صددفعه!!!!نیست خوب حالت تواصال نه-    

 ! نمیشه بهترازاین وضعت معلومه خب... میکنی خفه باهاشون و خودت

    . 

 ... لبخندزد آراد    

 میتونستم حاالراحت ومن کرد بلندم سریع... نمیرسید قدم... گردنش سمت بردم رو کروات    

 !گردنش دور روببندم کروات

 ... خندید    

 هب و خندیدیم هردو...بود وصل ای سورمه ی پارچه یک بهش که سمتم گرفت رو گل شاخه یک    

 !!!!!! شدیم خیره هم چشمهای

 بهش پام ازاینکه وقبل کردم حرکت تخت سمت به... ترازهمیشه خسته بود خسته چشمام    

 !برد خوابم برسه

 ! میکنم خواهش... ببینمش بزارید... من سارای! سارا:  رسید گوشم به آروم اش خسته صدای    

 ؟ آراد: دادزدم نسبتابلندی باصدای    

 !.....؟ آراد: بلنددادزدم! میکرد التماس وفقط شنید نمی انگارهیچی ولی    

 .... دیدم خواب دوباره    

 !ودب سخت برام اکسیژن بدون فضای اون تحمل... بمونم وضعیت اون تو تونستم نمی دیگه    

 میدونمن...شدم خارج کلبه از و گلوم رو دستموگذاشتم....مبکش نفس نمیتونم دیگه کردم حس    

 ... کجابود مقصدم

 ! برن راه که میداد فرمان پاهام به و بود شدید ضربانش قلبم فقط    

 ! کجا نمیدونم    

 ! بودم خیابون وسط اومدم خودم تابه.... کرد جلب و توجهم ماشین بوق کرکننده صدای    

 ! نداشتم حرکت وتوان دوختم چشم روم روبه ی صحنه به مبهوت و مات    
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 !!!  شد جاسیاه همه...بعد و شد قطع نفسم... فراگرفت وجودمو ی همه درد لحظه تویک    

 4 فصل

 تصادف*

 ...ام خسته هوات تو زندگی از من

 ... ام وابسته باز امو خسته ازت

 !اینجاکجاست نمیدونم هم خودم.... ماست بین شب که نگوماکجاییم

 ... نکن کم سهممو فاصله ازاین.... نکن باور تو میگم راست بهت... سرنکن دلم باهوای بیا

 ! نکن نگاهم میشم خیره بهت

 ! بری یادم تو کردم فراموش رو خودم... بری ندادم دل و رنجیدی تو

 تو رفتم هرراهی به... شدی رد من ازخوابِ هرشب ولی... شه سرد زندگیم بری یادم تو

 !مقصدشدی

 !میخورم شکست ندارم تحمل... میبرم ازت که ای لحظه درست

 ! بشم آسون میگیری سخت بهم!بشم پنهون خونه تواین نمیشه

 ! گذشت چی ما بین کن فراموش... برنگشت رو جاده من پای اگه

 اموچشم تونستم نمی!  نکردم حسش هیچوقت مطمئنم که وحشتناکی دردِجسمیِ... داشتم درد

 دستاشبا گردنمو انگار یکی! نخوردم آب انگارمدتهاست... بود ام تشنه... میکردم ناله فقط بازکنم

 !کنه خفم داشت قصد میدادو فشار

 دامص چون نشنید صدامو هیچکس مطمئنم ولی کردم ناله... میکرد درد بیشتر ازهمه پام و دست

 ... کردم احساس رو سوزشی اون وبعداز کردم حس دستم روی رو دستی!  بود آروم خیلی

 .!نفهمیدم هیچی ودیگه

*** 
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 ی گرفته و خسته صدای تاریکی همه اون میون... فراگرفت وجودمو ترسی.... بود جاتاریک همه

 !شنیدم رو مردی

 ... میکنم خواهش! کن کمکم-

 ! نمیبینم هیچی من:  دادزدم توانم باتمام

 !میپیچید صدام

 ! کوچولو بیاخانوم...بیاجلو-

 کرد روشن رو جا همه که بود درخشان اونقدر... دیدم رو درخشان زرد ی پروانه یک ناگهان

 بود نور طفق! ببینم اشو چهره تونستم نمی بازهم ولی... شد متوقف جا یک تااینکه کردم دنبالش...

 ! آروم لحنِ یک... صدا ویک

 !کوچولو خانوم اومدی باالخره-

 !؟ هستی کی تو:  گفتم چشمم جلو بودم گرفته دستمو زیاد نور خاطر به درحالیکه

 ! کوچولو فرشته کنی کمکم باید تو-

 !اس؟ فرشته من اسمِ-

 !خندید

 ! کوچولو خانوم اسیرشدم من: گفت آروم

 ! بود کی اون اصال نمیفهمیدم حرفاشو معنی

 !میکرد اذیت وچشممو بود شدید نور

 : روشنیدم وارش زمزمه صدای دوباره

 بدهند رانشان آسمان راه آدمها به باید!دارند عهده به زمین روی بزرگی ی وظیفه ها فرشته-

 !بلدند را آسمان راه اونها فقط آخه...

*** 
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 دردم... میکرد اذیتم خیلی که میکردم حس دستم تو رو سوزشی.... بازکردم آروم چشمامو

 !بود کمترشده

 میشد باعث بود کرده روشن و اتاق کمی ازپنجره که مهتاب ازنور ای هاله فقط بود جاتاریک همه

 !بشه کم ترسم

 ...میکاوید رو اطراف کنجکاو نگاهم

 !اینجاکجاست؟

 !؟ میزد حرف ازچی اون... دیدمش خواب تو چرا....بود کی مرد اون

 !کمک! کمک:  زدم داد یهو

 ! گرفت دستمو و ایستاد کنارم... شد وارد سفید لباس با دختر یک و شد باز باشتاب در

 : دادزدم

 !؟ اینجاکجاست-

 ... نفهمیدم هیچی دیگه کردمو حس رو سوزشی

 بتونم ات صورتم جلو گرفتم دستمو... میکرد اذیت چشمامو و میتابید صورتم به مستقیم نوری

 ... کنم باز چشمامو

 من:  گفتم بود دردم از که باناله... میکنه گریه و نشسته کنارم که دیدم رو دختری سرم باچرخش

 ؟ آم کی

 !؟ نمیاد یادم هیچی چرا

 ... !نمیاد یادت منو که نگو:  گفت گریه با

 ! گرفت شدت اش گریه که شدم خیره بهش باتعجب

 !؟ نمیگی هیچی چرا ؟ هستی کی تو: دادزدم کالفه

 ... کردم می بیتابی و میزدم داد همچنان من ولی کنه آرومم کرد سعی من فریادهای با
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 هیچی دیگه و شد بسته چشمام میدادم دست از انرژیمو درحالیکه و کردم حس رو سوزشی

 ! نفهمیدم

 زکنمبا چشمامو نمیتونستم و یود شده سنگین پلکهام ولی کردم می حس صورتم روی دستی

 بودم تشنه...

 ...آّب... آب: کردم ناله فقط

 آب ی تشنه همچنان ولی! کردم حس ام خشکیده لبای روی دستمالی خنکی که نکشید نیه ثا به

 میکردم ناله و بودم

 ! میخواستم وکمک

 ! بودم بیداری و خواب انگاربین

 !تاریکی و بود تنهایی فقط نبود اونجا هیچکس... کردم چشماموباز

 ! سایه یک فقط... کردم حس کنارم رو کسی ی سایه

 ! باش آروم! هیسسس:  لبم رو گذاشت دستشو که بزنم جیغ وخواستم ترسیدم ناخودآگاه

 !هستی؟ کی تو:  کنارزدم دستشو

 ! آشنا ی غریبه یک-

 !برو ازاینجا-

 !باش آروم توفقط! باشه-

 ! خیالی سایه هم و منم واهی ی پنجره به زدم زل و تنهام

 !گُمم مبهمم های توگذشته تحرکم بی نشسته سردی تختِ روی

 ! بده فراموشی حتی...بده بیهوشی حالتِ بهم که هرچیزیَم دنبالِ

 !!! داشت وچود....  تاریک همیشه اتاقِ اون تو تنهاییم و من جز به که بود چیزی تنها سایه اون

 ! نمیشناختمشون که باکسانی بودن بهتربوداز... داشتم دوست رو تنهایی این

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

129 

 

 دوخته پنجره به چشمم همش ایستاده میکردم وحس نداشتم رو زمان حسابِ که مدتی تواین

 ای حلقه اون... بود شده

 ! بچرخونم رو نمیدادسرم اچازه بهم بود گردنم دور که

 !بودم خیره رو روبه به وهمچنان نشد جلب توجهم هم در باصدای

 .... مرده یک مثل درست شدم

 ! شدی مرخص...  بپوش رو لباسات شو بلند:  نازکش بعدصدای و کردم حس رو مالیمی عطر بوی

 !زمین روی کردم پرتشون پام با... تخت روی روگذاشت لباسها سکوتمودید وقتی

 بش آسمون سیاهی به...سرش پشت در شدن وبعدبسته سریعش و محکم قدمهای صدای فقط

 ! انداخت طنین فضا توی آرومی قدمهای وصدای... پچید اتاق توی دوباره در صدای که بودم خیره

 اومکنجک که تنهاچیزی... بودم تفاوت چیزبی همه به نسبت...قرارگرفت کنارم سایه همون دوباره

 سایه همون میکرد

 !سیاه جسم یک... بود سایه فقط ببینم چهرشو نمیتونستم میکردم دقت هرچی! بود

 ... کنم لباساموعوض تا کرد کمک بهم

 تکون و بودم خیره بهش فقط... بود شکسته رو بینمون سکوت نامنظمش نفسهای صدای

 !نمیخوردم

 که قدکوتاه دختر اون که بودم خیره خالیش جایِ به مبهوت... شد خارج ازاتاق حرفی هیچ بدون

 ...شد وارد اولینباردیدمش

 ! شدم خیره پنجره همون به گرفتمو نگاهمو دوباره

 بیخو دختر باید فقط!  میگم بهت رو چیز همه زود خیلی:  کنه بلندم کرد سعی و گرفت دستمو

 ! بیای همراهم االن و باشی

 ! نمیام جا هیچ من:  گفتم باسماجت

 ! شنیدم کنارگوشم روهم و دندوناش شدن ساییده صدای
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 ! خواستی خودت... خب بسیار-

 که یا سایه... شد نزدیک بهم سایه اون بالفاصله و بیرون رفت سرعت به! ؟ کرد تحدید مثال االن

 حامیِ وقته خیلی

 ! منه

 بِکشمش نقاشی تو میخواستم اگه!  همین! بیقرارش نفسهای صدای دوباره... کنارم نشست

 تو اون زا ای دیگه تصویرِ هیچ من! همین!!! بکشم رو بیقرار آدمه یک از تصویری میتونستم فقط...

 !!! نداشتم ذهنم

 !؟ شده چیزی:  گفت آروم

 ! برم باهاش نمیخوام من... ببره باخودش منو میخواد اون... دختر اون:  گفتم ملتمسی بالحن

 ! بزنه آسیبی تو به نمیخواد اون!  نیست نگرانی جایِ-

 ! برم باهاش نمیخوام من:  گفتم باسماجت

 !؟ بیای همراهم و کنی اعتماد بهم حاضری! ؟ چی بامن:  گفت پرازخواهش و آروم

 ! داشت ترس برام حاال که سیاهی جسم اون به زدم زل باوحشت کشیدمو عقب خودمو

 ! نمیزنم آسیبی بهت من!  بترسی نیست نیاز!  خب بسیار:  باال برد رو دستاش

 !شب تصویرِسیاهه به... دوختم پنجره به نگاهمو دوباره اتاق از شدنش خارج از بعد

 ! حمایت:  بست نقش ذهنم تو کلمه یک فقط

 ! برم همراهش تا کرد راضیم و شد موفق باالخره رهاست اسمش فهمیدم حاال که دختر اون

 رمنمیا یاد به رو کسی من!  باشم کجا که نیست مهم اصال هم برام پس... نمیاد یادم هیچی من

 !!! کنم زندگی کسی باچه که نیست مهم اصال پس...

 ... شدم خونه واردِ

 !میرسم نتیجه به کمتر میارم فشار مغزم به هرچی... کرد معرفی ویدا رو خودش خانومی

 ! خودمه برایِ گفت که کرد هدایت اتاقی سمتِ به منو داشت مهربونی ی چهره که ویدا
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 گذر و رفته دستم از زمان حسابِ... بیتفاوتم چیز همه به نسبت!  پنجره به دوختم رو چشمم فقط

 ... که میفهمم کامال رو این ولی... نمیکنم حس رو زمان

 !میخورم زور به غذارو که زیادیه زمانِ.... شدم حبس اتاق این تو که زیادیه زمانِ

 !!! کردم فراموش صدامو حتی که درحدی...میکنم سکوت میشمو خیره پنجره به که زیادیه زمانِ

 که هیادم فقط! نکردم نگاهشون حتی من ولی... کنن آرومم خواستن و اومدن خیلیا که زیادیه زمانِ

 !بود ملتمس صداشون

 ! بشه خیره نقطه یک به تا داره چشم فقط که ای مرده شدم درست

 ینزن حرف اگه!  ببین:  میزد حرف مطمئن و محکم کامال... نبود ملتمس صداش که اومد خانومی

 ! چیه مشکلت بفهمم نمیتونم

 یتو راحت میتونم االن که ای پنجره! پنجره همون به شدم خیره دوباره کردمو نگاهش بیتفاوت

 ! روبکشم تصویرش نقاشی

 بکشم دراز تا کرد وادارم... بزنم حرفی من نداره امکان و است فایده بی تالشش دید وقتی

 ! داد بهم رو خوبی وآرامشِ بود وگرم نرم که جایی...

 بهم خوبی حس خماری این...خمارشد چشمام...داد تکونش و گرفت چشمم جلوی رو زنجیری

 !آرامش حس...داد

 !نکردم حسش وقته خیلی که آرامشی

 ...کن بیدارم

 ... میاد من با دم به دم که ازکابوسی کن بیدارم

 !کن بیدارم... وحشت ازاین کن بیدارم

 !باش فانوسم

 ... بامنه لحظه لحظه که تاریکی تو باش فانوسم

 !میشکنه هامو ستاره شب این وقتی باش فانوسم
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 ! باش بامن

 .... بیصداست شهر صدای تو آواز

 ...... هاست ترانه ی خالصه تو لبخند

 .........دواست من زخم برای تو دستهای

 ! کن بیدارم

 ... ام سیاهی از خسته... ام خسته که ببر منو

 ! نور سمت به.... نور سمت به ببر منو.... صبح سمتِ به ببر منو

* 

 ! شد نمایان برام نور اون تو هایی چهره تصویر...  دیدم رو نوری چشمام بستن محض به

 ولی!  بدم انجام کاری براش میخواست ازم...بود خیره بهم خسته و محزون باچشمهای دختری

 ! کاری چه نمیدونم

 !!! داد دست بهم خفقان احساسِ چشماش اندوهِ همه ازاون

 یادنم باال نفسم کردم حس سنگینیش از من و شد جمع تودلم یهو چطوری غم همه اون نمیدونم

!!! 

 داشت دختر اون به زیادی شباهتِ که زن اون! ؟ میخواست چی ازم! ؟ بود کی دختر اون

 ای باچهره زیبا مردِ یک... میکرد آرومم مهربونش ی چهره با میزدو لبخند بهم چراهمش...

 ور هاشون چهره حالتِ میتونستم من ولی... بودن تار و تصاویرمبهم... بود زن کنارِاون دلنشین

 ! بدم تشخیص

* 

 میخواستم! بداربشم نمیخواستم من ولی...کنم تاچشماموباز میکرد وادارم صدایی

 محض به میدونستم...همونجابمونم

 ...نمیخواستم!  درانتظارمه چی چشمام بازکردن
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 ! نمیخوام... نمیخوام: دادزدم

 ... چشماموبازکردم همزمان نشستم و نیاوردم طاقت...گرفت نفسم زدم که بادادی همراه

 کابوسِ...شده شروع کابوس اون دوباره بیدارمو شدم مطمئن دیگه...زن اون ی چهره دیدن با

 ! بیداری

 ... ریختم واشک زمین به دوختم نگاهمو

 !خوبه؟ حالت! عزیزم؟-

.............. 

 !بزنی حرف تونستی تو!بود عالی امروزخیلی-

............... 

 ....داری زدن برای حرفی بازهم مطمئنم!  پیشت میام دوباره من-

............... 

 ! بیاری یاد به رو ات تاگذشته کنم کمک بهت میتونم منم... بزنی حرف کنی سعی اگه-

............... 

 یگهم چی نمیفهمیدم... بودم کرده سکوت و بود زمین به نگاهم میزد حرف خانوم اون که مدت تمام

 ادمد حواسمو ی همه... تنهاباشم میخواستم...بره بودم منتظر! میدادم تکون سرمو پرتی باحواس! 

! ؟ بودن کی اونا...تصاویر اون!!!  بود شایدفراترازخواب!  نبود خواب شاید!  دیدم که خوابی اون به

 !؟ میخواستن چی من از

 !بود زن اون رفتن گویای که شنیدم رو در صدای فقط

 رفتممی طرف اون به طرف ازاین کرده گم رو چیزی وقته خیلی که ای گمشده مثل...بلندشدم سریع

 !آوربود تعجب خودم برای که بیقراربودم حدی به...

 کنممی بررسی رو اتاق دارم حاالبادقت...بودم نکرده نگاه اطرافم به اصال اینجابودم که مدت تواین

! 
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 !!!پایین؟ روبره پله همه این داره حوصله کی.... بیرون رفتم و کردم باز دروباشتاب

 !؟ ویداخانوم:  دادزدم بودم داده هاتکیه نرده به دستامو درحالیکه باال ازهمون

 !رها؟

 میشه:  گفتم سریع... بودن زده زل بهم باز بادهنِ! کردن نگاهم خیره و اومدن باشتاب هردوشون

 قلم و کاغذ من به

 !بدین؟

 ! بروعزیزم:  گفت رها روبه بود توشوک درحالیکه ویداخانوم... شدن خیره هم به بابهت هردوشون

 هب باالخره که خوشحالم:  گفت بااشتیاق... رسوند من به خودشو و باال اومد ها ازپله سریع رها

 !اومدی حرف

 رفتگ چندتامداد دفترو یک لبخندش باهمون... سمتش رفتم آروم... اتاق تو رفت سریع و لبخندزد

 ... سمتم

 ! بیاعزیزم-

 ندت تند توذهنم اومد می هرچی بستمو چشمامو!  زمین رو همونجا نشستم گرفتمو ازش سریع

 ! نمیدیدمش که خیالی ی سایه اون حتی.... میکشیدم

 یاد به کشیدن برای چیزی دیگه...نداره وجود ذهنم تو چیزی دیگه دیدم اومدمو خودم به یهو

 ....نمیارم

 !بود رها ی زده بهت و متعجب صورت دیدم که چیزی اولین... بازکردم چشمامو

 مه به که غریب عجیب ازطرحهای پربود حاال که شدم خیره سفیدی کاغذِ به... گرفتم نگاهشو رد

 !بودن شده تنیده

 !کشیدم؟ اینارو من... بودم خیره بهش بابهت

 !دیدم خواب تو که چیزهایی درست!  خدایا!نداره امکان... نه...باورکنم نمیتونم

 !!کشیدی؟ ایناروچطوری:  اومدم خودم به رها باصدای
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 غریبه اون! ببینه نباید اون که اومد یادم و اومدم بیرون ازشوک تازه دیدم رو رها ی چهره وقتی

 ! اعتمادکنم کسی به نمیخوام من...است

 وبهش وبستم در و اتاق تو کردم خودموپرت... دویدم و زدم چنگ دستش تو از رو برگه سریع

 ... دادم تکیه

 ممیکن بیشتردقت هرچی... شدم خیره عجیب های طرح اون به یکباردیگه... میزدم نفس نفس

 و مامچش کردن مجبورم و شدن خیره بهم که سیاه دوتاچشمِ فقط... سایه اون! میشم بیشترگیج

 ! بودن زده زل بهم بابیقراری که چشمهایی... کنم باز

 !کنی گوش حرفهام به باید تو! کن باز درو میکنم خواهش:  آورد خودم به و من دوباره رها صدای

 .... سرم روی گذاشتم دستامو... نشستم روزمین گذاشتمو تخت زیر و دفتر اون کالفه

 !میشم دیوونه دارم...خدایا آه-

 !چیکارکنم باید میدونستم فقط کاش... مبهمه و گنگ چیزبرام همه

 ... نفر یک فقط!  میرسید دادم به یکی کاش! نمیکردم فراموشش که بود یکی فقط کاش

 ... داشتم اعتماد بهش که یکی

 رهمنظ به... قراردادم دیوار روی دستمو و زدم روکنار پرده... پنجره سمت رفتم و شدم بلند آهسته

 ... شدم خیره بیرون ی

 کشیدمو راحتی نفس رها دیدن با عقب برگشتم سریع... کردم احساس ام شونه روی دستی

 ! چشماموبستم

 ! بخوریم شام پایین بیابریم -

 !ندارم اشتها-

 ! کردیاااا شروع دوباره! بابا ای-

 !!؟ کجان من پدر مادر:  گرفتم ازش نگاهمو و پنجره سمتِ برگشتم

 ات ازگذشته چیزی که بهتره عزیزم ببین: گفت و کشید آهی طوالنی سکوت یک بعداز

 ی گذشته تواصال...ندونی
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 !نداشتی خوبی

 ! منه حقه این!  بدونم باید من ولی:  گفتم آروم و پایین سرموانداختم

 ... میگم بهت میخوادبدونی دلت حاالکه... باشه...عزیزم میدونم-

 ! کردن رها رو تو بودی کوچیک خیلی وقتی پیش سالها...  پدرمادرت

 !نمیخواستن؟ منو اونا یعنی...یعنی: گفتم بابهت

 پنجره سمت به دوباره... کنم بغض شد باعث که نشست تودلم غمی... پایین انداخت سرشو

 درحالیکه برگشتمو

 دش بیشتر ازهمیشه تنهاییم حس... شدم خیره فضا اون به بود زده حلقه وچشممت اشکی قطره

 بایدن پدرم مادر چرا! ؟ بدبختم حد تااین من یعنی... بود شوک بیشترشبیهِ که بدی خیلی حس...

 !؟ کنم فراموش چیزرو همه باید چرا! بخوان؟ منو

 ! است آماده شام! صدامیزنه داره مامان! عزیزم بریم بیا-

 !نمیخوام هیچی من-

 ! ای آینده نه و هست ای گذشته نه.... شده متوقف زمان... دیروز مثل روز هر

 بی دیگه!  شبه میده آرامش بهم که تنهاچیزی!  میشن اضطرابم و دلهره باعثِ چیزها ی همه

 .. نیستم تفاوت

 ! میریزه هم به و آرامشم چیز وکوچکترین مضطربم خیلی برعکس

 ! درست و غلطه چی!  دروغ چی راسته چی نمیدونم... شدم پرت حواس روزا این

 که وقته خیلی میکنم حس!  شدم غریبه باخودم... میخوام چی خودم نمیدونم حتی دیگه روزا این

 ...شناسم ونمی کردم خودموفراموش

 ! نمیشناسم رو ازاون تر شیرین که چیزی!  خواب... میبندم چشمامو

 بود درگردش نامعلوم ی نقطه یک و من بین نگاهش زن اون...بود خواهش و نگرانی پراز نگاهش

 ... شد نزدیک بهم! 
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 و درمونده نگاهش!  رفتم می عقب باتردید من ولی... برمیداشت قدم سمتم باتردیدبه و آروم

 هامبا میخواست... کنه متوقفم خواست می!  کرد دراز سمتم به باالتماس رو ودستش شد محزون

 ! تونست نمی ولی بزنه حرف

 و بکشم نفس نتونم دیگه شد باعث همین... شد همراهم سردرگمی همه بااون ترس و دلهره

 !کنم باز و چشمام

 ریکا اولین... کشیدم عمیق نفسهای و بستم و چشمام... بود چشمام جلوی هنوز زن تصویراون

 روی هنشد محو چشمام جلوی از تصویرش تا خواستم می... گشتم برگه مدادو دنبالِ فقط کردم که

 !دارم ازگذشته که بود هایی تنهانشونه میدیدم که خوابهایی.... کنم ثبتش کاغذ

 ! دارم دلشوره... نگرانم... مهمونی برم قراره رها اصرار به بار اولین برای امروز

 ! میترسونه منو واین بشم روبرو مختلف باآدمهای قراره بار اولین برای

 ...سمتم گرفت و بیرون کشید کمد از شال یک همراهه به ای سورمه رنگِ به مانتو رهایک

 ... پایین بیا و بپوش سریع اینارو!  عزیزم بیا:  گفت و لبخندزد

 ... میرفتم راه فقط بااسترس!  کنم چیکار باید نمیدونستم و بودم ایستاده در جلوی

 !؟ عزیزم نمیای چرا:  گفت بانگرانی و باال اومد ها پله از رها

 ! میترسم من! ؟ بیای من با میشه... رها-

 ! حتما آره:  گفت ای کننده دلگرم بالحن و لبخندزد

 خودمو سرش پشت واقع در!  برمیداشتم قدم رها سرِ پشت... پایین رفتیم ها پله از آروم هردو

 ! کردم مخفی

 رو روبه زیادی ی باعده من حاال...باال آوردم سرمو!  کنار رفت ازجلوم رها یهو...بود پایین سرم

 ! پایین انداختم وسرمو لبموگزیدم!  بودم شده

 هرچی ولی!  کردم حس خودم روی رو نگاهی سنگینیِ... کرد معرفی بهم هارو مهمون تکِ تک رها

 ! نمیکردم پیدا رو نگاه اون میکردم نگاه

 ! کشیدم دست نگاه اون به نسبت ازکنجکاویم رها توسط دستم شدنِ باکشیده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

138 

 

 ! شو آشنا جون افسانه با!  عزیزم بیا-

 ! میبینمت سرحال و سالم که خوشحالم:  زد لبخند و شد خیره بهم زیبایی خانوم

 ! نمیشناسم شمارو من ولی... ممنونم:  گفتم زدمو لبخنداجباری

 ! هستم کامران مامانِ من!  عزیزم داری حق-

 ! کامرانِ اسمش!  منه پسرِ اون:  داد ادامه و کرد اشاره آقایی به

 !؟ بشی آشنا باهاش میخواد دلت: داد ادامه من روبه

!  شخصیه چه نگاه اون صاحبِ نمیفهمیدم ولی میکردم احساس رو نگاه اون سنگینیِ هنوز

 ! چرانمیبینمش؟

 ! شدم می گیج داشتم

 !؟ دخترم منه با حواست:  آورد خودم به منو دوباره شخصی صدای

 !؟ بله:  صدا سمتِ برگشتم باگیجی

 ! باش راحت!  عزیزم هیچی:  زد لبخند

 لبخندِتحقیر فقط! میکردن پچ پچ باهم و بودن خیره بهم همه... چرخید مهمونا ی همه روی نگاهم

 دستی. !کهنه بغضِ شایدیک... انداخت چنگ گلوم به بغضی یهو!  ببینم میتونستم رو آمیزشون

 ناو صاحبِ تا چرخوندم سرمو... کنم نگاه بهش میکرد مجبور منو که کردم احساس صورتم روی

 یبانگران دید چهرمو وقتی ولی میزد لبخند و بهم بود دوخته رو آبیش چشمای!  ببینم رو دست

 ! شدم خیره خودم ناجیِ به و سرکشیدم رو آب!  سمتم گرفت رو لیوانی

 آبی گردنِ دستمال!  داشت اش چهره توی خاصی آرامشِ قشنگش و آبی باچشمای پسر اون

 ... بود پوشیده شلوارِمشکی کت و بود بسته

 ؟ خوبی-

 ! بکشم دست بهش زدن زل از شد باعث صداش

 ... دادم سرموتکون و زدم لبخند بهش
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 ! شکر خدارو:  کرد زمزمه و زد لبخند

 !؟؟ هستید کامران آقا... شما:  گفتم ضعیفی باصدای

 هم تو!  کامی میگن بهم ها بچه:  گفت باشوخی باالو انداخت ابروهاشو لبخندِجذابش باهمون

 !باش راحت

 ! خندیدم

 ! داری قشنگی اسمِ:  پایین انداختم و سرم

 ! نیست خودم دستِ حرفام و رفتارم و حرکات ها تازگی اصال!  باهاش شدم صمیمی زود چقدر

 !!! کنم رفتار طوری چه باید نمیدونم...  بچه یک مثل درست

 ! کرد جلب رو توجهم دوباره نگاه اون سنگینیِ

 ! ببینیم همو میتونیم بخوای که هروقت!  عزیزم منه ی شماره این:  سمتم گرفت رو کارتی

 ! دیدار امیدِ به:  بوسید دستمو

 ! رفت یهو چی برای این!  وا!  رفت باعجله و سریع خیلی و

 !؟ کیه به مطعلق نگاه اون

 دهش غیب انگار ولی... گشتم دنبالش جارو همه... دویدم دنبالش به و فشردم دستم توی رو کارت

 حیاط سمت رفتم! بود

 .... شدم خیره ورودی درِِ وبه

 اویریتص چشمام بستنِ محضِ به!  دادم فشار و سرم روی گذاشتم دستمو... کشید تیر سرم یهو

 .... دیدم رو

* 

 خندون و خوشحال رها!  بود گرفته بغلش تو رو زانوهاش و بود نشسته زمین روی ای بچه دختر

 ! خریده چی برام مامانم ببین!  سارا:  کشید می وجیغ داشت دست به رو ای بسته

 ... دوخت چشم رها به باحسرت سارا
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 !!؟؟ قشنگه!  خریده برام مامانم... ببین:  داد ادامه ذوق با رها

 ... داد تکون رو سرش بود حسرت از پر که بالبخندی سارا

 !آورده هدیه برات همیشه مثل یکی... میگه مامانم-

 !؟ من برای:  گفت وباذوق زد موج دخترک چشمانِ در امید نورِِِ

 !!؟ خودم خودِ برای

 ! دیگه آره-

 ! دوید و شد بلند سرعت به بود چشمانش در شادی برقِ که حالی در دخترک

 !؟ کجایی! ؟ مهربون ی فرشته:  بافریادگفت

 !؟ فرشته! ؟ آهای:  دادزد دوباره... نیومد صدایی

 ! اینجاست تو کادوی کن صبر سارا:  شنید سرش پشت از رو صدایی

 از رو هیجانش ی همه داشت دست به ای هدیه که خانوم ویدا بادیدن...کرد نگاه سرش پشت به

 ! داد دست

 !؟ کجاست مهربون ی فرشته پس:  گفت غمگین

 ! بود میزت روی هدیه این عزیزم:  گفت میدید پرداز خیال ای بچه دختر رو اون که ویداخانوم

 ودوتابال بود زرد رنگِ به که زیبا پیراهنِ اون بادیدنِ... کرد بازش صبرانه بی و گرفت رو کادو

 ! مهربون ی فرشته ممنونم:  کشید جیغ شوق سرِ از دوباره داشت

* 

 وبهر درست که دیدم رو قامت بلند مردی چشمام کردن باز محض به... کردم باز چشمامو بالفاصله

 ! بود ایستاده کم ی فاصله در و من روی

 ردد گردنم تا باال میگرفتم سرمو اونقدر باید دیدنش برای... کنم نگاهش تا کردم بلند سرمو

 بدم دست از رو تعادلم شد باعث همین... عقب رفتم و گرفتم فاصله ازش باترس!  میگرفت

 ! شد حلقه دورِکمرم محکمی دستِ که میوفتادم پشت از داشتم...
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 همه ازاون...بود شده خم روم کامال.  شدم خیره بهش باتردید... بود صورتم نزدیکِ صورتش حاال

 ! شد حبس ام سینه تو نفسم نزدیکی

 ! شد مانعش رها صدای که بزنه حرف خواست و زد لبخند بهم

 !!! دارم کارت بیا-

:  گفت رها که بزنه حرف خواست ودوباره!  نگرانی و باتردید دفعه این ولی... شد خیره بهم دوباره

 ! بیادیگه

 ! رها سمتِ رفت اجبار به و کشید موهاش تو و دستش کالفه

 ! ایستادم صاف و کشیدم راحتی نفس

 حس... بود سارا اسمش که دختر اون! ؟ میدیدم چشمام بستن محضِ به که بود چی تصاویر اون

 ! میشناسمش وقته خیلی میکردم

 ی باچهره که دست اون صاحب سمت برگشتم زده وحشت... کردم احساس ام شونه روی دستی

 ! شدم رهامواجه نگرانِ

 !؟ ترسوندمت ببخشیدعزیزم وای-

 ! خوبم من...نه:  گفتم و کردم فوت باشتاب نفسمو

 ... داخل بریم بیا! ؟ ایستادی تنها اینجا چرا:  زد لبخند

 ! راحتم همینجا من... ممنون-

 ! اس آماده شام... بیابریم-

 !؟ کیه سارا:  پرسیدم بود کرده مشغول ذهنمو که سوالی هوا بی یهو حرفش به توجه بدون

 ماس این:  گفت بادستپاچگی و اومد خودش به زود خیلی ولی!  زد زل بهم باز دهنِ و گرد باچشمای

 !؟ کجاشنیدی از رو

 ... کردم سکوت و پایین انداختم سرمو

 ! داخل بیابریم... عزیزم میگم برات چیزو همه بعدا حاال-
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 ! نداشتم رو آمیز تحقیر نگاهِ همه اون طاقتِ چون بیرون بیاره برام و شام که کردم خواهش رها از

 ... زد لبخند و نشست کنارم اومد رها.... رفتم اتاقم به مهمونا رفتن و شام بعداز

 !؟ بگی برام ام گذشته از میشه... رها-

 هرکسی هب نباید تو... باش داشته یاد به اینو فقط!  نمیکنه بهت کمکی هیچ ات گذشته دونستنِ-

 ! کنی اعتماد

 ! صداگشتیم صاحب ودنبال برگشتیم هردو اومد که باصدایی

 !؟ لطفا بزاری تنهامون میشه... رهاجان-

 ! کردیم نگاه هم وبه خوردیم جا هردو رها و من

 ! افتاد لرزه به پام و دست که شد سرازیر وجودم به ترسی ناخودآگاه

 بدی بشفری میتونی نکن فکر!  متاسفم:  گفت سماجت با و کرد قفل اش سینه جلوی دستاشو رها

 ... من...

 داشت برمی عقب به قدم یک رها... میرفت سمتش به که هرقدمی با... برداشت خیز رها سمتِ به

! 

 ! نکردم قاطی تا برو رها-

 ! میکرد نگاش وخیره نکرد حرکتی رها

 ....8!  میشه آغاز من شمارشِ-

 ... میده فریب رو همه اون...  نکن اعتماد بهش:  گفت وملتمسانه دوخت چشم بهم نگران رها

-2... 

 ...شد دوخته بهم باتردید رها نگاهِ

-4 ! 

 ! گذاشت تنها منو و رفت سریع رها

 ... نمیدیدم واضح رو چهراش... شدم خیره بهش باترس
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 !؟ میترسی من از:  زد صداداری پوزخندِ

 ایستاد من به وپشت زد چنگ موهاش به دستش باهردو!  عقب ورفتم دادم فرو زور به و دهنم آب

 گردنش پشتِ دستاشو...

 شکیم اسپرت کت و تیشرت با جین شلوار یک... ببینمش تر دقیق میتونستم حاال!  کرد قالب

 مالیم ورن زیر که صندلی میز سمت به و بیرون کشید جیبش تو از سفید پاکتِ یک... بود پوشیده

 ..... رفت داشت قرار چراغ

 ! آوردم نمی در سر حرکاتش از اصال... کرد روشن و سیگارش و نشست

 ! اینجا بیا:  گفت که میزد آتیش سیگارشو بافندکش داشت

 ! لحنش تحکم خاطر به شاید!  انداخت تنم به لرزه ولی بود آروم بااینکه صداش

 حضم به.... بود بسته چشماشو و بود داده تکیه صندلی پشتی به سرشو... سمتش رفتم آروم

 !!! بهم زد زل سیاه چشمای بااون و سمتم شد خیز نیم نشستم کنارش اینکه

 بیرون داد محکم و نفسش... پایین انداختم و سرم!  زد پوزخند... عقب کشیدم خودمو و جاخوردم

 به محکمی و عمیق پُکِ... گرفتم نظر زیر و حرکاتش چشمی زیر... زد تکیه صندلیش به دوباره و

 ... دادبیرون و دودش و باال گرفت و سرش... زد سیگارش

 ! برو!  ندارم باهات کاری:  کرد زمزمه

 ! مرفت خونه سمتِ به بلند باقدمهای و شدم بلند سریع!  نمیشد این از بهتر! شکرت خدایا وای

 زفراموشیما و کنم تکیه بهش که یکی... کنم اعتماد بهش بتونم که میگشتم کسی دنبالِ اوایل اون

 ! باشه صادق باهام و نکنه سواستفاده

 داشتن هوامو و کردن کمک بهم خیلی اونا آخه!  جون ویدا و رها داشتن خاطر به میکنم شکر خدارو

 !!!منن های حامی اونا! 

 ! نرم بیرون خونه از که هست بهم حواسشون و بزنم حرف ها باغریبه که نمیدن اجازه اونا

 ... داده دست از شو حافظه که کسی برای باشه راه بهترین این شاید خب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

144 

 

 بادستهایی!  کنم اعتماد بهش بتونم که باشه هم دیگه یکی شاید!  کارت اون به افتاد چشمم

 گرفتم شو شماره لرزون

 ! جانم:  داد جواب بالفاصله

 !؟ هستید خودتون! ؟ کامران آقا ببخشید... الو-

 ! هستم خودم که البته:  گفت وبااشتیاق شد مهربون صداش

 ... من-

 ! کنم فراموش رو قشنگت صدای میشه مگه!  عزیزم میدونم-

 ! پایین انداختم سرمو ناخودآگاه و کردم سکوت

 !؟ چطوره ببینیم همو امروز-

 ! خوبه:  گفتم آرومی بالحنِ

 غریبه راحت خیلی بعدمن نمیدادن رفتن بیرون ی اجازه بهم خانوم ویدا و رها!  شدم پررو چقدر

 ! میکنم دعوت رو ها

 و میکرد پذیرایی وازش اومد می هی رها... میزد لبخند وبهم بود نشسته من روی روبه...مبل روی

 نتونه میشد باعث همین

 !!! بزنه حرف راحت و باشه تنها باهام

 !؟ حیاط توی بریم:  گفت آروم

 ! شماست هرطورمیلِ:  باال انداختم هامو شونه

 ونا شب اون که صندلی اون روی نشست... رفتم همراهش... گرفت و دستم و سمتم اومد بلندشد

 ! زد زل بهم سیاهش باچشمای پسر

 !؟ میکنن اذیتت رها و ویداخانوم--

 !؟ کنن اذیتم باید چی برای نه:  شدم هول

 ! درخدمتم دربست من داشتی مشکلی خدانکرده اگه... داشتی هرکاری هروقت... عزیزم ببین-
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 ! باش راحت باهام:  زد لبخند بست می چشماشو درحالیکه و داد تکیه صندلی پشتی به

 ! کنم گم و پام و دست و بشم هول شد باعث شخصی صدای

 ! کامران آقا!  به به-

 بااون... که باال آوردم و نگاهم... بود جیبش تو دستاش... صدا سمتِ برگشتم!  شد هول کامران

 !برخوردکرد مشکی چشمای

 ! گرفتم رو دستش و شدم پنهان کامران سر پشتِ رفتم ناخودآگاه

 ! کامی میترسم من:  گفتم آروم

 ! اینجام من عزیزم نترس:  خندید و زد زل بهم کامران

 دهش تنگ دلم که این برای شاید! ؟ یاهاش شدم صمیمی زود همه این چرا!  پایین سرموانداختم

 نفر یک به بودن نزدیک برای!  کردن اعتماد برای... کسی به بردن پناه برای!  شدن صمیمی برای

 اسِاحس اونقدر! پیدانمیشه دنیا توی تو تنهاتراز ترو غریب... ای غریبه هم باخودت حتی وقتی! 

 ! شدم خسته دیگه که داشتم تنهایی و غریبی

 !بود من دوستِ اون... باشم صمیمی باکامران میخواست دلم

 ! ببینم اینجا بیا:  گفت باتحکم و کرد اخم بهم

 شحرف به که کرد اشاره بهم زدو لبخندمطمئنی... شدم خیره کامران به و گرفتم نگاهمو باترس

 ! بدم گوش

 ... ایستادم جلوش رفتم بود پایین سرم حالیکه در لرزون باقدمهای آروم

 ! جلوتر بیا-

 ... ایستادم بهش نزدیک و جلو رفتم.  دادم فرو زور به و دهنم آب

 ! باال بگیر و سرت-

 ینا غریبه مردِ بایک حقی چه به تو:  گفت غلیظش اخمِ باهمون... سیاه چشمای اون به شدم خیره

 !میشی؟ صمیمی همه
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 ! پایین انداختم و سرم باخجالت و کردم سکوت

 ! کن نگاه من به! اَم باتو-

 !؟ داره ربطی چه اون به اصال نمیدونم من!  پایین بردم بیشتر و سرم و گزیدم و لبم

 !؟ شنیدی بزاری اینجا و پات نداری حق دیگه کامران-

 !؟ اونه مالِ خونه این مگه اصال! ؟ زد حرف اینطوری باکامران حقی چه به

:  تمگف کردم قفل ام سینه دستاموجلوی بود شده سرازیر وجودم به کجا از نمیدونم که باجراتی

 ! هستین شما بره باید که اونی

 رد سعی جانبش به حق ی باقیافه درحالیکه و اومد خودش به سریع ولی کرد تعجب خورده یه اول

 دِپیشنها یک من خب!  داری اعتماد جونت کامران به زیادی که معلومه:  گفت داشت من ترسوندنِ

 ... دارم عالی

 ! خودت پیشِ ببریش امروز از میتونی!  کامران:  داد ادامه کامران روبه

:  داد ادامه کامران به خطاب باال بود داده و ابروش تای یک میزدو پوزخند که حالی در... من روبه

 ! خونَت

 دلم خیلی من!!!  میکرد دعوت اش خونه به منو کامران اگه شد می خوب خیلی!  عالی چه وای

 ! ببینم و دوستم ی خونه میخواد

 !؟ کامی:  گفتم و سمتش رفتم

 ! جونم:  خندید

 !!!؟ ات خونه میبری منو-

 ! !! میبرمت که البته:  گفت میزد برق ازخوشحالی چشماش درحالیکه

 ! گرفتم و دستش و زدم لبخند

 ! کشید و گرفت دستمو وحشیانه یکی

 ! اتاقت تو برو االن همین:  دادزد
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 !؟ میخواست ازجونم چی سیاهش چشمای بااون...پسر اون... صدا سمتِ برگشتم

 و زد زانو جلوم لبخندمطمئنش با کامران!  شدم خیره کامران نگرانِ چشمای به پرازغمم بانگاهِ

 ! میدم قول بهت... زود خیلی!  خودم پیشِ میبرمت زود خیلی:  گرفت دستامو

 ! میشد کشیده دستم عوضی اون توسطِ... برنمیداشتم ازش رو غمگینم نگاهِ درحالیکه

 ... بست درو و اتاق تو کرد پرتم

 هامتن ولی!  پیشم برمیگرده داد قول بهم اون! ندیدم و کامران هنوز ولی... میگذره خیلی روز ازاون

 : کردم احساس ام شونه روی دستی... کردم بغل و دستام و بودم ایستاده پنجره کنار...گذاشت

 ؟ عزیزم شده چیزی

 ... زدم لبخند بهش

 !؟ کجاست کامران میدونی تو ؟ رها-

 ! بزاره اینجا و پاش کنه جرات دیگه میدونم بعید:  خندید یهو ولی کرد تعجب اول

 ؟ چیه منظورت:  شدم خیره بهش بابهت

 ... منظورم-

 !؟ کامران به دادی گیر چرا تو حاال

 !!! اش خونه ببره منو داد قول بهم اون-

 !!!؟ میشن خیره بهم اینطوری که میزنم بدی حرفِ من مگه!  شد خیره بهم زده بهت رها

 !؟؟؟ خوبه حالت تو-

 ... خوبم من آره-

 ! کنم نمی فکر اینطوری من ولی-

 ! نمیکنه منودرک هیچکس چرا... شده تنگ کامران واسه دلم-

 !؟ شده تنگ کامران واسه دلت مطمئنی تو-

 ! مطمئنم من!  آره... خب-
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 ! برد خوابم زود وخیلی...  ببندم چشمامو شد باعث شدیدم سردردِ

 ! نشستم کنم باز چشمامو اینکه بدون زیاد باسروصدای

 ! بود سرم رو بودم خاطرِسردردبسته به دیشب از که دستمالی هنوز

 ودب بسته رها اتاق در... میرفتم راه زور به تاریکی تو... کردم حرکت در سمت به آروم و بلندشدم

 مرفت ها پله از و شدم بیخیال که سمتش برم خواستم... میومد ازداخلش زیادی سروصدای ولی

 ! بزنم جیغ بود نزدیک بادیدنش که آب خوردن برای توآشپزخونه رفتم.... پایین

 ! زمین بیفته دستش تو از آب ی شیشه بود نزدیک من بادیدن اونم

 ... بود خیره بهم زده بهت

 !؟ چیکارمیکنی اینجا تو...تو:  گفتم آروم

 !؟ میگرفتم زه اجا ازشما باید ببخشید: گفت جانبی به حق باحالت سینه به دست

 !؟ کجاست رها-

 !شد خیره بهم کردوبادقت ریز چشماشو و برداشت خیز سمتم به

 ... میترسی ازم... نیست بادیگاردت-

 !نه؟ مگه: داد ادامه باشیطنت

 !بربیام خودم پسِ از میتونم هم رها بدون من... محترم آقای خیر نه-

 !نمیترسم هم اصال

 !میترسی-

 !نه-

 !کوچولویی چون میترسی-

 ! نیستم کوچولو من: دادزدم بااخم

 !نبینم تامن میکرد کنترل شو خنده داشت بود تابلو... دهنش جلو گرفت دستشو
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 !!میخنده پررو اون میخورم حرص دارم من!گرفت لجم

 چقدر که خبرمیداد ازدرونم چشمام... برخوردکردم بادیوار که عقب برم خواستم سمتم اومد

 !!!ترسیدم

 ! مبکن باهات میتونم بخواد دلم هرکار چون: گفت وآروم دیوار به چسبوند دستشوکنارسرم کفِ

 !کوچولو؟ فهمیدی!  برنمیاد دستت از کاری هیچ وتوهم

 ! بود همراه باخنده بلکه... نبود آمیز تحدید تنها نه لحنش!  شد گرد چشمام

 قمطعل اونامیگن ولی...نمیاد یادم که من... منه مالِ گفت دادو بهم چوبی صندوقچه یک جون ویدا

 منه به

 ؟ بزنم ساز بلدم من یعنی... دیدم زیبارو دهنی ساز یک جعبه بازکردنِ محضِ به

 ورتص به لبم... دادم قرار لبم روی و ساز اون نشستمو پنجره ی لبه روی... باال انداختم هامو شونه

 ناخودآگاه

 ... تمرکزکردم بستمو بعدچشمامو ولی... شدم زده بهت اول... میکرد حرکت ساز روی

 ودستم توذهنم تصاویراومدن دوباره...که میبردم لذت نوا اون دلنشین ازصدای داشتم تازه

 برگه روی ناخودآگاه

 ! میکرد حرکت بودم گذاشته پنجره کنار که

 خیره زیبا نقاشی اون به زده بهت... بازکردم باترس چشماموآروم... ایستاد ازحرکت دستم یهو

 !شدم

 ...شنیدم رو رها صدای که تصویر اون به بودم زده زل که گذشت چقدر نمیدونم

 !اینجایی؟-

 ! کردم پنهون پشتم رو نقاشی و اومدم خودم به سریع

 !زدم باترس لبخندهمراه یک اجبار به
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 چهباب میخوایم حاضرشو: گفت و نیاورد رو به ولی! سرمه پشتِ که شد خیره دستم به مشکوک

 !بیرون هابریم

 با و افتاده برام اتفاقی چه میدونن شون همه!میخوره هم به شون ازهمه حالم! ها بچه... ها بچه! عه

 !میکنن نگاه بهم ترحم

 !نمیام من-

 ... که نمیشه!  عزیزم؟ چرا! وای اِی-

 ؟ نیست خونه ویداجون مگه-

 ! چرا-

 ! میمونم پیشش من-

 ! بگو مامان به داشتی الزم چیزی... میلته هرطور باشه-

 !ممنون... باشه-

 ! شدم خیره نقاشی به دوباره و کردم رها آسوده نفسمو.. شد خارج و لبخندزد

 آسمونِ به و بود ایستاده دشت اون میونِ دختری... هوا تو معلق های پرازقاصدک زیبا دشت یک

 !بود شده خیره شب

 ! دبو پایین وسرش بود زده زانو جلوش مرد یک.... بود آورده در پرواز به باد رو ازلباسش قسمتی

 !بود دوخته مهتاب ی نورِدرخشنده به رو نگاهش مرد اون به توجه بدون دختر

 خودم ازاینکه بودم زده حیرت من که زیبایی بالهای!داشت دوتابال مرد اون!  من خدای اوه

 !کشیدمش

 !؟ میکنه حرکت ناخودآگاه دستم چرا! ؟ بکشم نقاشی چطورمیتونم آخه

 ... کنم پنهونش شدم مجبور دوباره رها بااومدنِ

 !!! بیای باید...نمیکنم اصالقبول چون نیار بهانه... بریم که بپوش رو لباسهات لطفا عزیزم-
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 االن چرا پس... نبود مهم براش اصالهم...کرد موافقت که اون! مُدِلیه؟ این چرا رها این!  وا

 !؟ برم که اصرارداره

 .... بودم شده گیج

 و کشیدبیرون وشلوارِهمرنگش ای سورمه باشالِ همراه آبی لیِ مانتوی ویک کمد سمت رفت

 ...سمتم گرفت

 ! سریعتر فقط.. بپوش بیااینارو:  گفت باکالفگی... بودم خیره بهش بابهت

 ...شد خارج ازاتاق بده بهم زدن حرف مهلت اینکه وبدون

 ! نباش من مال نمیتونن پس... هستن نو لباسها اون! نبود باور قابل برام کمد اون بودن پر هنوز

!  میزوت شیک و زیبا همه... لباس همه این! میکنم؟ استفاده ازشون من چرا پس نیست من مال اگه

!!! ؟ کردن کارو این مامانش و رها یعنی... نمیشه باورم!!! ؟ من برای شدن چیده کمد تو مرتب

 !!!!! هستن ای سورمه شون همه که اینه تر جالب ازهمه

 ... برم رها همراهه اینکه جز نداشتم ای چاره ولی سوال از بود پر ذهنم درحالیکه

 گرفتم ازش نگاهمو اومدمو خودم به میشد وارد بهم که هایی ضربه با... بودم خیره بهش بابهت

 ! میدی قورتش نگاهت با داری دیوونه:  گفت وار زمزمه رها... پایین انداختم سرمو...

 ... گزیدم لبمو

 ! سالم-

 رفتگ دستشو و زد لبخند... بود پوشیده ای سورمه همیشه مثل کردم نگاش و باال سرموگرفتم

 ... سمتم

 !میگیرم؟ دستشو فکرکرده واقعا!  شدم خیره دستش به

 وارس نمیتونستم چیکارکنم خب...  ایستادم کنارماشین شدمو رد کنارش از بهش توجه بدون

 ! شم ماشین

 ...عقب میرفتی وبایدازجلو!!!  نداشت در عقب سمت ولی بشینم عقب میخواستم من

 !بود شده خشک حالت همون تو همونجا زده بهت
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 وت که و اش شده خشک دستِ! کنه کنترل اشو خنده کرد سعی و دهنش جلو گرفت دستشو رها

 رو صندلی...  کرد باز رو درجلو و من سمت اومد ریلکس بعد و گرفت رو بود مونده حالت همون

 ! عزیزم شو سوار: گفت و دادجلو

 ! جلو نشست و کرد درست رو صندلی رها...  نشستم عقب رفتم

 ! برنمیداشت اشو خیره نگاه آینه تو از... فرمون پشتِ نشست و اومد پکر ای باقیافه

 .... بود پخش درحال ماشین توی مالیمی موزیک

 ندلیشص پشتیِ به سرشو میزد عمیقی پُک سیگارش به درحالیکه....گرفتمش نظر زیر زیرچشمی

 ... بود داده تکیه

 به ماشینش...  نمیشه دیده هیچی!  کوچیکه هاش پنجره چقدر... دوختم چشم بیرون به بیتفاوت

 مقلب!!!!  کنه سیاه و هاش شیشه دیگه داشت لزومی چه فهمم نمی من هست سیاه کافی اندازه

 ... گرفت

 .. بود شکسته رو سکوت موزیک فقط ماشین توقف ی تالحظه

 ! بودم خیره میز به ساکت من ولی... بودن بش و خوش مشغول و نشستن میز سر همه

 ! دیگران به برسه چه بودم غریبه خودم برای من

 هم تننشس ی حوصله... است ضایع خیلی که برم!  چیکارکنم باید نمیدونستم... نداشتم اشتها

 ! ندارم

 حرفاشون به زیادی ی عالقه ولی کوچیکتره من از رها!  سربره حوصله همیشه بزرگترا حرفای

 !!! میداد نشون

 به داشت!موند ثابت و کرد توقف ومشتاقش مشکی چشمای روی که چرخید می حوصله بی نگاهم

 باالخره آدم همه تواین عجب چه!  نمیخوری چرا میدادکه تکون سرشوسوالی و میکرد اشاره غذام

 !!!نمیخورم هیچی و میکنم نگاه دارم فهمید یکی

 رهدوبا! داشت پا یه مرغش و اصرارکرد ولی نمیام من گفتم دفه صد... رهاست تقسیره همش!  عه

 ! بود کرده کج سرشو بودو خیره بهم( شوخی به) اخم بایک که بهش افتاد چشمم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

153 

 

 یکی! منه به حواسش همه همش اون ولی... بودن مشغول حسابی و میزدن حرف باهم داشتن همه

 ! واال... باشه خودت کار تو سرت آخه بگه نیست

 من حضور واقعا...گرمه دوستاش به سرش اومدیم که ازاول!  آورده چرامنو واقعا نمیدونم رها این

 ! شکرت خدایا! اوففف... شدن بلند شون همه یهو میکردم فکر همینطورکه!! داشت؟ لزومی چه

 ! افتادم راه برنمیداشت بادوستاش زدن حرف از دست که رها سرِ پشت بلندشدمو

 ! بمونه دوستتون نداره اشکالی اگه خانوم رها: کرد متوقفم سر پشت از صداش یهو

 !؟ میگیره اجازمو رها از که ام بچه من مگه! زد لبخند من بادیدن... سمتش برگشتم

 !!! باشم برگشته کودکی به که نمیشه دلیل بازم ولی دادم دست از امو حافظه درسته حاال

 !خونه بیارینش بکشید زحمت خودتون فقط!  بمونه باشه:  گفت رها تعجب درکمالِ

 !حتما.. چشم-

 رها رو نگاهم درآخر!  میکنن صحبت من مورد در چقدرراحت که میچرخید بینشون نگاهم بابهت

 !عزیزم میبینمت: گفت موندکه ثابت

 عتمادا هرکسی وبه باشه حواسم میگفتی توکه! نامردی خیلی رها... بودم خیره رفتنش به مبهوت

 !؟ تره ترسناک همه از که یارو این با میزاری تنهام حاال بعد... نکنم

 هغریب یک سمت کرد شوتم توپ یک مثل و فروخت منو اونم که بود خوش دوست یک به دلم... آه

 ! گذاشت تنهام راحتی به که کامران از اونم!

 !؟ میکنی نگاه چیرو!  رفتن:  شد پاره افکارم ی رشته باصداش... ننالم هرگز بیگانگان از من

 بهم بود خیره بالبخند که سمتش برگشتم

 ! برم میخوام من-

 !؟ بشینی قبلش میشه... فقط!  میدم قول... رها ی خونه میبرمت زود: کرد نگام مظلومانه

 چشمم...  نشست روم روبه!  نشستم سریع ازشرش شدن خالص برای... کرد اشاره صندلی به

 !!!؟ میکرده نگاه فقط من مثل مدت تمام اونم یعنی! بود نخورده دست که غذاش به افتاد
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 !؟ نخوردی رو چراغذات-

 کی میخوره غذا کی که داره ربطی چه شما به ولی!  ببخشید:  گفتم و اومدم خودم به سریع

 !؟ نمیخوره

 !بخورم چیزی نمیخواد دلم اصال:  دادم ادامه باسماجت

 ! میخوری رو یکی این: گفت باآرامش سمتم میگرفت باچنگال رو مرغ تیکه یک درحالیکه

 ! کرد کج سرشو زدو لبخند

 ! میکنم خواهش:  کرد اصرار... موند نتیجه بی درخواستش

 ! خورم نمی:  گفتم کالفه

 ! نمیریم جا هیچ نخوری تا!  خب بسیار:  گفت و کرد قفل دستاشوجلوش باآرامش

 !بود شده خیره رو روبه به خونسرد کامال و بیتفاوت... زمین به کوبیدم پامو بلندشدمو

 هیچ... گرفتم ضرب زمین رو باپام شدمو خیره غذا به باحرص... نشستم کردمو آزاد نفسمو کالفه

 ! نمیکردیم عوض رو حرفمون و نمیخوردیم تکون کدوم

 انپای به رستوران کاریه ساعت! آقا... خانوم: سمتش برگردیم شد مردباعث یک ی کالفه صدای

 !؟ ببرین تشریف نمیخواید... رسیده

 "بابا کنین جمع پاشین" میگفت داشت محترمانه خیلی

!  آقا چرا گفتم و شدم بلند!  بود خاموش چراغا...پرنمیزد پرنده...کردم نگاه اطرافم به باتعجب

 داشتیم اتفاقا

 ! میرفتیم

 ! بدین من به ظرف دوتا کنید لطف آقا -

 !آقا بله:  گارسون

 !بود تفاوت بی من برعکس اون ولی... بودم خیره بهش واج و هاج همینطور

 ! نمیخورم من بردارید غذارو نیست نیازی-
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 اب بازش فضای... داشت زیبایی فضای رستوران!  شدم خارج رستوران از سریع حرفم دنبال به

 زیبایی همین... بود شده همراه داشتند سویی کم نور که وچراغهایی فانتزی های صندلی میز

 ... بود پرشده یاس ازگلهای کوچیک های باغچه تمام... بود کرده دوچندان اونجارو

 ی محوطه اون به شدن خیره از شد باعث صداش.... نداشتم توجه محیط به اصال اومدیم که ازاول

 ! عزیزم بریم: لبخندزد... سمتش برگردم و بردارم دست زیبا

 ... کشید خودش دنبال منو و گرفت دستمو

 ... میتونم خودم:  گفتم باناله

 ! بشین:  کرد باز رو ماشین در من به توجه بدون

 ! کرد روشنش و لبش کنج گذاشت سیگار نخ یک کرد حرکت حرفی هیچ بدون... نشستم باتردید

 ! بودم خیره رو روبه به فقط منم

 ؟ رها ی خونه بری میخوای-

 ... شکست رو بینمون سکوت صداش

 ؟ دارم رو ای دیگه جای...ببخشید-

 ! البته: شد خیره جلو به دوباره و زد لبخند کردو نگاه بهم

 !کجا؟ بگین میشه اونوقت!  آهان-

 ! من ی خونه-

 ... شدم خیره بهش باتعجب

 !میکنی؟ نگام اونطوری که گفتم عجیبی ؟چیز چیه-

 ! رها ی خونه برسونید منو میکنم خواهش:  دادزدم میلرزیدم درحالیکه

 ! باش آروم! میبرمت... باشه باشه-

 ! کرد زیاد رو سرعتش و توموهاش کشید دست کالفه
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 صبرکن:کرد متوقفم صداش که پایین کنم پرت خودمو کنمو باز درو خواستم شد متوقف که ماشین

! 

 ... اونوقت نخوری اگه... میپرسم ازرها: گفت میداددستم غذارو درحالیکه

 !؟ میشه چی اونوقت: گفتم باترس

 ! سوال زیر میره شما نگهداری تو رها صالحیت اونوقت: زد پوزخند

 راحت تاخیالم خودم ی خونه میبرمت: داد ادامه میکرد سیخ تنم به مو درحالیکه... آروم وبالحن

 ! باشم دلواپس هرروز اینکه نه... باشه

 خودت مراقب: کرد وزمزمه بیرون داد نفسشوباشدت... شنید رو نامنظمم نفسهای صدای وقتی

 !سالمت بروبه! باش

 زدمومی نفس نفس هنوز! تو برم که منتظربود... پایین پریدم ماشین از سریع حرفی هیچ بدون

 مبود شوک تو هنوز! بیرون بیاد ام سینه ازتو میخواست که اونقدر! میزد گنجشک مثل قلبم

 ... زنگ رو گذاشتم دستمو...

 ! دربازشد تاباالخره شدم خیره ماشینش به دلهره و باترس

 بدنم هنوزتمام... بیرون دادم نفسمو آسوده! دادم تکیه بهش و بستم درو... داخل رفتم سریع

 . شدم خیره بهش بانفرت و کردم باز چشمامو رها باصدای. داشت شدت قلبم وتپش میلرزید

 ... اومدی دیر چقدر! ؟ برگشتی باالخره-

 !؟ شده چیزی: پرسید بانگرانی و نداد ادامه غرغرهاش به دیگه دید حالمو وقتی

 عوضی بااون منو!؟ مهمه برات مگه: فریادزدم نبودم کنترلش قادربه دیگه که باعصبانیتی

 !داشتی؟ هدفی چه کارت ازاین! بشه؟ چی که تنهامیزاری

 ... داری هوامو... تو فکرمیکردم من...چرا! ؟ رها چرا: دادم ادامه ای گرفته باصدای

 یریختم همینطوراشکام... بستم محکم دویدمودرو اتاقم سمت به سریع بشکنه بغضم ازاینکه قبل

 چوبی ی جعبه اون سراغ رفتم... میزدم کنارشون بادستم کالفه... نداشتم رواشکام کنترلی!

 ! سازدهنی یک! دارم گذشته از که تنهاچیزی...
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 زیبا صدای اون غرق!  نواختنش به کردم شروع ناخودآگاه صورت به و کرد حرکت ساز روی لبم

 !میزنم دارم خودم ازاینکه مبهوت و شدم

!  هعجیب خیلی... افتاد نقاشی اون به چشمم دوباره که تخت رو کردم پرت خودمو کشیدمو خمیازه

 و پسر اون چراباید

 !!! فرشته یک عنوانِ به اونم! ؟ بکشم نقاشیم توی

 ! برد خوابم و شد سنگین چشمام...  کشیدم دراز

 ؟ ساراکجاست:  دادزدم باعصبانیت

 .. بعد برسی بزار! ؟ خبرته چه--

 ... دویدم سارا اتاق سمتِ به بهش توجه بی

 !؟ کجا:  ایستاد جلوم اومد رها

 ! ببینمش باید کنار برو-

 ! نمیشه!  نچ-

 ! بیاد باال من روی اون نزار... کنار برو خوش بازبونِ...رها

 !؟ مگه شده چی!  باش آروم امیر-

 صمیمی دونهنمی اون!  افتاده جونورایی چه گیرِ نمیدونه اون!  کنم تماشا فقط کنارو بشینم نمیتونم-

 چه کرده اعتماد راحت خیلی بهش که عوضی کامرانِ اون و میگه دروغ بهش داره دوستش ترین

 ....کرده اعتماد فقط و نمیدونه هیچی اون!!!  خطیه هفت مارِ

 ! خودم ی خونه وببرمت بدزدمت بیام خوابه رها که شب یک... امروزفرداست همین-

 ... شدم خیره بهش باترس و دادم فرو زحمت با دهنمو آب

 ! آره! ؟ میترسی که میاد بدت ازم حد تااین یعنی: شنیدم آروم صداشو

 ! ندارم رو قشنگت اشکهای اون لیاقتِ من! کن پاک اشکاتو... باهات عزیزم کردم شوخی
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 دوب حاال:  لبخندزد!  شدم خیره محزونش چشمای به... کنار زدمشون باحرص شدمو اشکام متوجه

 !مهمونی ببرمت میخوام که بپوش رو خوشگلت لباسهای برو

 !مهمونی؟ کدوم:  پرسیدم ناخودآگاه

 ! رقص مجلسِ یک:  گفت باذوق

 !؟ نمیاد بهم ؟ چیه:  خوند نگام تو رو تعجب

 ! هبد رقص درخواست زیبا پرنسس یک به نباید هرکسی!  داری حق البته:  باال انداخت ابروشو

 ؟ نداری زندگی کارو مگه تو:  زدم پوزخند

 !؟ کجابرم!  اینجاست من زندگی کارو:  گفت بابیتابی

 ! نمک نگات لحظه یک اینکه برای فقط میشم بیخیال رو دنیا کل: داد ادامه زیبایی بالحن آروم

 !!! نمیام جا هیچ باتو من ولی-

 ... ببرمت که گرفتم رو ات اجازه من ولی -

 !!! کنه پیدامون نتونه هیچکس که دور جای یک میبرمت

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

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

 ! کشیدم عمیق نفس تا چند و چشماموبستم... نشستم و کردم باز چشمامو باوحشت

 !واقعیتش به برسه چه!  انداخت تنم به لرزه خوابش حتی!؟ بود خوابی چه این!  من خدای وااای

 ! امیر میگی چی نمیفهمیم اصال من:  تلویزیون جلو نشست بیخیال رها

 !؟ کنی ثابت میخوای رو چی کارات بااین!  نمیفهمم خرم میکنی چرافکر... لعنتی آخه دِ-

 !؟ آره... نگرانشی که

 راسا وقتی هرشب داده قول فقط اون! ؟ چیه باکامران مشکلت تو!  شده چی ببینم بگو واضح-

 ... همین! بره و سربزنه بهش بیاد خوابه
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 تیگف بهش چی! ؟ هان...  میگی بد من از گوشش دمِ میشینی چی واسه!  باتو کرده غلط کامران -

 !میترسه؟ ازم همه این که

 برسی؟ چی به که کنی خراب پیشش منو میخوای

 !؟ هان:  زدم فریاد

 تقرارنیس کردم موافقت اگه من... رستوران بیارمش کردی خواهش ازم دیروز! پایین بیار صداتو-

 ... سرت رو بندازی و صدات و اینجا بیای روز هر روز هر هی... بشی پررو و دوربرداری

 ! میبرمش امروزباخودم همین!  شد تموم دیگه-

 ...کرد کنجکاوم که اومد می پایین از صداهایی

 ندت وباهاش بودی رفتارت مراقبِ باید خودت!  نگفتم بهش چیزی من میگم!  فهمی نمی چرا:  رها

 ! کن قبول!  بود خودت احتیاطیِ بی... نمیکردی برخورد

 بهم مردی صدای...باال میاد داره یکی که بود این ی دهنده نشون قدمهایی صدای درحالیکه

 !میشد نزدیک

 ...! میبرمش باخودم االن همین! نیست مهم واسم دیگه-

!  صبرکن!  نه: کرد متوقفم رها داد صدای که برسونم تخت به خودمو میخواستم سریع ترس با

 !میگم بهش خودم

 ....نرو تو

 ... کنه جمع وسایالشو میگی بهش االن همین-

 خم زانوهام... بکشم نفس تابتونم گلوم روی گذاشتم دستمو.... داد دست بهم سرگیجه حس یهو

 ! افتادم و شد

 !!! هم به میریزم اینجارو کل واال بیاد بگو بهش خوش بازبون رها-

 عفض حس... کابوسه یک فقط این نه!  بیدارم هنوز که نمیشه باورم... شنیدم نمی چیزی دیگه

 ! شد سیاه جا همه و داد دست بهم شدیدی

 ....بود رها جیغ صدای کردم حس که چیزی آخرین
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 !داشت میشه روزها این که حالی ازاون...بهتره من حالِ چقدر کنارت

 ! گذاشت دستم توی دستتو ولی... گرفت داشتم که هرچی دنیا اگه

 ! ماست همپای بیراهه که راهی تو... بود همدست بگوتاکجامیشه

 ! ماست رویای کابوس که شب تواین.... شبه از تاریکتر که صبحی تو

 ! تره خالی وهم از عمره یک که...منو نگاهِ پرکن باچشمات

 !  تره خیالی هم آرزو از که... ببین هامو لحظه ترین حقیقی

 3 فصل

 

 

 ما رویای*

 !بود شده دیوارنصب به من روبروی درست که بود پسر اون تصویر دیدم که چیزی اولین

 باچشمای ای مغرورانه وبااخم داشت تن به ای سورمه لباسای همیشه مثل... نشستم سریع

 !بود خیره بهم سیاهش

 ! ایستاده جلوم کردم حس که بود بزرگ اونقدر عکس

 ! کردم برخورد تخت تاج به محکم که اونقدر... عقب ورفتم دادم فرو سختی به دهنمو آب

 !!!رفتارمیشه؟ بچه یک مثل باهام که ضعیفم اینقدر یعنی!اینجا؟ اومدم چطوری من

 !شدم اسیر دیو چنگ تو واقعا دیگه اینبار! .من خدای

 خشم که داشتم بودن تهی ضعف احساس اونقدر.... چکید چشمم ی ازگوشه اشک قطره یک

 ! بود گم توش

 !!! شدم جمع خودم تو همزمان و کشیدم جیغ ومن شد ظاهر در ی آستانه در بلندش قامت

 !زد زل بهم فقط سینه به ودست بود داده دیوارتکیه به کنارعکس
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 ... بود حرکت درحال وعکسش خودش بین نگاهم... کردم نگاه عکسش به ناخودآگاه

 ... بودن شده مردونه و کوتاه کمی که بود موهاش بود کرده که تنهاتغییری

 ! میزد موج توش غمی یک فقط...  نبود توعکس غرورِ و خشم از اثری توچشماش

 ! میکردم بررسیش بادقت چراداشتم نمیدونم میزدم سکته ازترس داشتم که لحظه تواون

 !عقب کشیدم خودمو!  کرد دراز سمتم به دستشو... کنارم نشست اومد آروم

 تماس حق! هستی زندانی اینجا امروز از:  گفت مصمم و جدی... زد چنگ موهاش به کالفه

 ! شنیدی؟! نداری هم رو رها با برقرارکردن

 ! شد سرازیر اشکام زود خیلی ولی کردم اخم

 ... صورتم رو نشست کردو حرکت مکث بی ایندفعه دستش... شد نگران چشماش

 ! سارا: گفت وار زمزمه و آروم

 ! بود شوک فقط... نبود ترسی... نداشت وجود اشکی حاالدیگه... شد گرد چشمام

 ! شد خارج اتاق از دنبالش به... کرد رها کالفه نفسشو و عقب کشید سریع دستشو

 .... بود سارا اسمش که بچه دختر اون پس

 ! بودم من اون

 !نگفت؟ بهم هیچی رها چرا ولی

 مفهمید عطرِآشناش ازبوی... کردم برخورد چیزی به محکم... دویدم در سمت به بلندشدمو سریع

 که

 ! شدم بیچاره وااای

 میزدیم نفس نفس هردو... کرد سد راهم سر دستشو و ایستاد جلوم

 !؟ هستی کی تو:  گفتم بهش کردن نگاه بدون میلرزیدم ازخشم درحالیکه

 ! دیدنش برای باال گرفتم سرمو... بود کرده سکوت
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 ! بود خیره بهم باشیطنت و لبخندزد

 !؟ میکنی فکر چی خودت:  گفت خونسرد و باال انداخت ابروهاشو

 ...باشه بیتفاوت لحنم کردم سعی ولی... میکرد عصبیم بیشتر بودنش خونسرد

 ! نیست مهم...اصالنگو-

 : کرد زمزمه

 !باشه؟ مهم باهات نسبتم اگه حتی-

 ! شدم خیره بهش باتردید ایندفعه

 ... دیدم کجا قبال تورو

 ! نمیدونم ساعت کدوم لحظه کدوم

 ... نمیدونم ، حالت این تو... ویرون و اینجایی چرا

 ! دلگیری چه... داری مبهمی حسِ چه دیدم کجا قبال رو تو

 ! تقدیری چه ، داری سردرگمی چقدر... آوردی خاطره چقدر

 ! رفت و اومد سخت سالِ چند مونده یادت... رفته یادم

 ! آشناست چقدر!  رویاست مثلِ عطرت هنوز...  اما بره یادم میخوام

 ! تنهاست تو چشمای چقدر... دوری و نزدیکی چقدر

 اصال رو تو...  خورده شکست اینقدر رو تو!  احساسم بی اینقدر چرا!  نمیگیره ام گریه چرا

 ! نمیشناسم

 : گفتم بودم خیره بهش گیجی با حالیکه در

 ... گویید دروغ تون همه... نامردی یک تو... بدی فریب منو میخوای تو...تو-

 ... میاد بدم همتون از!  آشغالید همتون

 ... شد کشیده بازوم یهو که فرارکنم بتونم و بزنم پس دستشو که کردم تالش دوباره
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 کجا؟-

 ! شم راحت معرفت بی رهای اون و تو تاازدست بمیرم برم میخوام-

 ! کن ولم:  کردم تقال دوباره

 !میترسی ازمن چرا بگو بهم... شرط یک به باشه-

 !نمیترسم ازت من-

 ! بگوچرا فقط-

 !نترسم ازش داره توقع بعد هیوالست یک اون! .اس؟ فرشته یک ؟اینکه فکرکرده چی باخودش

 !هیوالیی یک تو-

 !!! شده عاشق که هیوالیی یک -

 ! نیستی بیش ای غریبه برام تو:  گفتم حرفش به توجه بدون

 ! آشناس وقته خیلی که ای غریبه یک-

 !!!فرارکنم ازدستش چطوری که میکردم فکر این به داشتم فقط مدت تمامِ

 ... فهمیدم!  آهان

 ... دستگیره رو گذاشتم دستمو و رسوندم در به خودمو سریع... گازگرفتم محکم دستشو

 یبش ادب تا میمونی تو اون:  گفت و کرد قفل درو... اتاق تو کرد پرتم کردو بلندم حرکت یک تو

 ! ادب بی سرکشِ ی دختره

 ! کنه رفتار بامن اینطوری نداره حق اون!!!! کیه؟ عوضی اون مگه... بودم خیره در به و بازبود دهنم

 ! بود شده جاری اشکام بیرون اومدم ازشوک وقتی

 ... برد خوابم شدو خسته چشمام که کردم گریه اونقدر

 . نشستم آروم... میکرد درد شدید بغض از گلوم هنوز... کردم باز چشمامو

 ! برد خوابم زمین رو یادمه که تاجایی! تخت؟ رو اومدم کی من
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 درِباز جز به هیچی لحظه تواون... زدم لبخند شدم زده هیجان یهو درحالیکه...  بود باز در

 ! رونمیدیدم

 شادگ باچشمای! روتخت افتادم و شد کشیده دستم که... خیزبردارم سمتش به خواستم سریع

 زدم زل بهش شده

 !؟ کوچولو خانوم عجله همه کجابااین: گفت اروم

 اشصد سمت برگشتم!  شدم خیره بهش باترس لرزیدن به کرد شروع بدنم باصداش درحالیکه

 ... بود نزدیک بهم که

 ! بود خوابیده کنارم که بهش زدم زل بابهت

 ! طلب فرصت عوضیِ

 !؟ میکنی اینطوری چراچشماتو: گفت میخندید درحالیکه

 ! موند نتیجه بی فرار برای تالشم دوباره... کرد فروکش هیجانم ی همه

 ! بزاربرم-

 !؟ هان... بری کجامیخوای-

 ! ازاینجا غیر هرجایی-

 ! نمیزارم...نچ-

 !؟ نزاری که ای کاره چه تو-

 !!! کاره همه:  گفت جدی بااخم

 ؟ ازم میخوای چی-

 !میخوام رو تو من:  کرد زمزمه کنارگوشم

 اتاقِ تو هم االن:داد ادامه میشد گردتر تعجب از چشمام لحظه به لحظه درحالیکه تمام باوقاحت

 !منی مالِ پس... منی
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 وت مالِ باید و خریدی خونت واسه که ام شی من مگه: دادزدم و بیرون ریختم رو درونم خشم تمامِ

 !!!باشم؟

 !؟ میفهمی آدمم من

 ! باشم تو ی خونه تو تا بمیرم میدم ترجیح

 !؟ سخته برات حد تااین بودن بامن یعنی-

 !!! میزنی هم به حالمو تو!  آره-

 کردن تحمل جز ای چاره پس!  بری نمیدم اجازه من و اینجایی تو درهرصورت!  نیست مهم باشه-

 !نداری من

 !باش مطمئن اینو...فرارمیکنم ازدستت روز یک باالخره-

 !!!ببینی خواب تو مگه: گفت آروم

 ... برگردوندم ازش رومو

 !؟ میدی رو گفت بهت اسمتو که کسی جواب اینطوری:  گفت آرومی بالحن

 !!!نکردی لطف بود وظیفت-

 !چیه؟ قشنگت اسم معنی میدونی-

 ! دنیا اسمِ ترین زشت میشه واسم بشنوم ازتوکه باشه هرچقدرقشنگ-

 ... وگرنه... باش زدنت حرف مواظب-

 ؟ چی وگرنه-

 !!!میشی تنبیه -

 !!!نی؟ک تنبیهم که هستی کی اصال... نداری باهام نسبتی هیچ چون... زوربگی من به نداری توحق-

 ! میکنم بخواد هرکاردلم پس.... کاره همه-

 طفق!!!! زنی هم به حال...خودخواهِ... عوضیِ یک تو... تو:  گفتم بودم خیره بهش بانفرت درحالیکه

 .! همین
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 ! باشی ادبی با دختر کن سعی! کوچولو م خانو میکنی بازی شیر بادم داری-

 !!!نیستماااا مهربون همیشه من

 !بکنی؟ غلطی چه میخوای مثال-

 .... شنیدم اش شده منقبض فک ازبین رو عصبیش و تند نفسهای صدای.... بست چشماشو

 آدمِ نای مقابل در من چقدر.... کنه پیاده روم مشوخش هرلحظه منتظربودم!  بستم باترس چشمامو

 !پیداکردم جرات وحشی

 ! کنم نگاه بهش باتعجب شد باعث بیخیالش آرومو صدای

 !نخوردی هیچی تاحاال ازصبح....بخور چیزی یه بریم حاالبیا-

 !میکردم هجی ذهنم تو رو خجالت ی کلمه داشتم تازه.... آشپزخونه سمت رفت

 !ایستادم آشپزخونه درِ کنار رفتم بود پایین سرم درحالیکه

 ! بشین: کرد اشاره صندلی به دیدنم محض به

 !میخوری؟ چی خب

 ....کردم کج سرمو باالو انداختم هامو شونه

 به شکالتی باکیک داشتی دوست قهوه تو یادمه من که تااونجایی....کنم بزارکمکت خب-

 !توتفرنگیِ همراه

 !درسته؟:  گفت میریخت فنجون تو برام رو قهوه درحالیکه

 !باال انداختم بابیتفاوتی هامو شونه دوباره

 !شد بلند یهو و سرکشید اشو قهوه

 !بری در بتونی من ی خونه از محاله چون نزنه سرت فراربه فکر!  برم باید من -

 !رفت بهم توجه بدون اونم.... گرفتم ازش نگاهمو و چرخوندم قهر حالت سرموبه

 ! العاده فوق و سحرآمیز ای رایحه با عطر یک.... توفضابود عطرش بوی هنوز
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 ...پیغامگیر رو رفت ندادم جواب... اومدم خودم به تلفن زنگِ باصدای

 ...وجودموگرفت تمام خشم و کردم اخم رها صدای باشنیدن

 امیر؟... میکنم خواهش... بزنم باساراحرف باید من! بردار رو گوشی امیر؟ الو؟..-

 !کشیدم رو تلفن سیم سریع

 !نمیکنم فراموش کارشو هیچوقت! ببخشمش محاله! ؟ بزنه حرف میخوادباهام رویی واقعاباچه

 ...ام چونه زیر زدم دستمو بیحوصله و کاناپه رو نشستم

 !میدیدم بود شده چیده زیبایی نحو به که رو وسایلش و خونه داشتم تازه

 بیشتر و بود ای ساده ی خونه!  بود شده چیده کوچیک ی خونه اون اطرافِ مشکی چرمِ مبلهای

 ! داشت اسپرت حالتِ

 !نداشت هیچی... شدم کاناال کردن عوض ومشغول کردم روشن رو تلویزیون

 ! سربره حوصله واقعا عه

 های فیلم از بود پر توش که میز کنار های جعبه به افتاد چشمم... که کنم خاموشش خواستم

 ...مختلف

 .... وت تسخیرقلب.... ابدی عشق...آسمونی عشق... تنهایی شبهای: خوندم رو اسماشون یکی یکی

 ! اونطرف میکردم پرتشون و میدیدمشون یکی یکی

 !!! عشقیه همش که اینا عه-

 ! رویا یک تصویر: کرد جلب رو توجهم یکیشون اسمِ که بشم بیخیال خواستم دوباره

 ... شدم فیلم تماشای مشغول و زدم رو پلی ودکمه دادم قرارش دستگاه داخل سریع

 ... شد شروع مرد یک مقتدر و محکم باصدای فیلم

 ! است خود قلب فرمانروای که هستم تنهاکسی من"

 ! هستم ها وقلب سرزمین این وفرمانروای پادشاه و امیر!  من
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 ... است قلبهادراختیارمن تمامِ

 ... کوبید زمین به بارباخشم چند را اش بزرگی عصای

 ! کردند تعظیم و آمدند سمتش سربازهابه همه

 ... رفت بزرگی در سمت وبه کرد قفل پشتش را دستهایش... زدن قدم به کرد شروع

 . بازشد اشاره بایک در

 ... میدرخشید سرش روی رنگی ای نقره وتاجِ داشت تن به مشکی لباسهای

 .میبخشید قدرت بهش بیشتر ازهمه اش مخمل مشکیِ شنلِ

 !تازید سرعت وبه شد اش رنگ سیاه سوارِاسبِ

 هک حاکمش ولی... بود شهرزیبایی! داد باالنشون روازنمای سرزمین اون کلِ و باال رفت دوربین

 !نمیرسید نظر به خوبی آدمه

 ...داشت کوچکی ی خونه که داد نشون رو کوچولویی و زیبا دختری فیلم بعدی سکانس

 ! زیبا و بود سفید!  داشت رو قصر یک نمای ولی بود کوچیک خیلی خونه

 ... میزد شونه داشت رو قشنگش و بلند دخترموهای

 ! آیالر:  کرد صدایش مادرش

 ! مامان اومدم: گفت ظریفی باصدای

 ! مادرش سمت دوید و گرفت دست تو را اش شده بافته مشکیِ موهای

 !قصرحاکم

 !آمدند حاکم سمت به میکشیدند زمین روی را مردی درحالیکه... قصرشدن واردِ سربازها

 ....کنید رهایم خدا به شمارا! کنید رهایم:  مردفریادزد

 کرد گره هم در را ودستهایش افتاد زانوهایش روی

 !کنید عفو مرا!  کنید عفو مرا سرورم-
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 !؟ است شده خطایی چه مرتکب ک مردَ این:  حاکم

 ! است شده ممنوعه باغ وارد مرد این!  سرورم: سرباز

 ار فضا مرد سمت به ومقتدراش محکم قدمهای صدای... کرد قفل درپشتش را دستهایش حاکم

 !پرکرد

 !است؟ گذاشته قدم ما ی ممنوعه باغِ به گستاخ مردکِ این-

 ! بزنید گردن اکنون هم اورا: گفت انداخت می بدن به لرزه که محکم بالحن

 ... شد کوبیده همه درسر پتک مانندِ دوباره مردِبیچاره های التماس صدای

 همسر یک من... کنید مراعقو حاکم!  شدم باغ آن واردِ ناخواسته من!  میکنم خواهش!  نه.... آه-

 دارم فرزند ودو

 ! کنید رحم

 ! زد پوزخند فقط بیرحم حاکمِ

 "! میکردم اش خفه و میشدم فیلم واردِ میخواست دلم"

 ! آیالر

 ... کرد تن به را بود صورتی رنگ به که زیبایش لباسِ

 !باشه حواست بیرون میری داری قشنگم دختر:  کرد زمزمه کنارگوشش آرام مادر

 ! نگرانم هم باز ولی گفتم خواهرات و تو به خیلی

 کی منتظره فقط اون!  نشی مرتکب خطایی موقع یک که باش مراقب خیلی....ظالمه خیلی حاکم

 ! خطاست

 ! هست حواسم مامان چشم-

 ! خونه برگرد زود: زد صداش دلواپس و نگران مادر... بیرون رفت و گفت رو این

 .... مامان زودمیام-

 .... دویدن به کرد شروع هیجان وبا زد کنار رو خونه رنگِ سفید و کوتاه حصارهای
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 ... کرد جلب توجهشو بودن زیبا بسیار که فراوان رز گلهای بود دویدن مشغولِ همینطورکه

 گلهای همون یعنی شد واردش که مسیری اون...کرد نوازش رو وگلها زد لبخند رفت سمتشون به

 ... زیبا

 ! قرارداشت ممنوعه درباغ درست

 شد جلب سیب درخت سمت توجهش دوباره... شد خیره اطراف به!  نمیداد اهمیت اصال آیالر ولی

 ! کرد برخورد چیزی به محکم که... بره سمتشون به خواست خندیدو... 

 !!!شود؟ تمام اینگونه اش زندگی باید چرا!  بیچاره دخترک...آه

 قدرتمندش بادستهای...شد خیره بود پایین سرش که آیالر به اش همیشگی اخم با مغرور حاکم

 "...بگیره باال رو سرش تا کرد مجبورش و راگرفت هایش شونه

 و کنم خاموش رو وی تی شد باعث در قفل تو کلید چرخش صدای یهو... بودم فیلم محوتماشای

 !اتاق تو بپرم

 !اومد زود چقدر این!  میزدم نفس نفس... بستم چشمامو اتاق در بستن با همزمان

 ! بود حساسش جای!  عه

 !!!بُکُشیش؟ باید... باغِت تو اومده یارو حاال!حاکم بود روانی چقدر

 ! ببینم رو اینجا دیوار و در باید فیلم اون جای به حاال

 نظرهوم بود ای شیشه کامال دیوارش یک! کنم بررسی رو اتاق این بادقت بود نشده فرصت تاحاال

 ساحل زیبای ی

 !میشد دیده کامال

 !!!؟ خبرنداشتم و میکردم زندگی زیبایی این به جزیره توی من!  من خدای وااای

 لمس ازنزدیک رو قشنگ ی منظره تااون...دریا سمت دویدم و بازکردم رو درِکشویی بیصبرانه

 !کنم

 نرمیِ...گذاشتم آب داخل پاهامو ولی...بشم سوارش میخواست دلم که اونجابود کوچکی قایق

 !بخندم بلند دل ازته شد باعث که داد بهم خوبی حس آب وخنکیِ ساحل شنهای
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 ...عقب برگشتم و باال پریدم متر ده که شنیدم سر ازپشت رو صدایی یهو

 !من کوچولوی سرمانخوری-

 !زد لز بهم میخندید حالیکه در و بود کرده پنهان جیبش تو رو دستاش... شدم خیره بهش باترس

 !اومده کردم فراموش که شدم دریا محو اونقدر

 !داد نجات منو دستی افتادم می داشتم آخرکه ی لحظه تو و زدم جیغ... شد خالی پام زیر یهو

 ..م کرد آزاد رو ام شده حبس نفس

 ! باش مراقب:  گفت ونگران جدی. کشید آسودگی از نفسی هم اون

 ؟..!برگشتی.. زود... چرا: گفتم بود تووجودم ترس خاطر به هنوز گه بالکنت

 ...موهاش تو کشید گی کالفه با دستشو

 ! که بزارم تنهاش زیاد نمیتونستم... داشتم مهمون یک من آخه: دادباال ابروشو یک زدو زل بهم

 کنه؟ زحمت رفع مهمونت میشه: دزدیدم نگاهمو

 !نمیشه! نچ: باال انداخت ابروهاشو

 ی کلمه از مهمون ی کلمه جای به بهتره پس:  گفتم باخشم کردمو فرو دستم کف توی ناخونامو

 !کنی استفاده زندانی

 !میشه اینم...خب بله: گفت باخونسردی و داد تکون سرشو

 کنترلش قادربه که شد سرازیر وجودم به خشمی... هم رو ساییدم دندونهامو و تندشد نفسهام

 ... نبودم

 الهن صدای...دویدم ازترس لرزون و فرز وباقدمهایی شکمش تو کوبیدم پامو قدرتم وباتمام محکم

 ! برنگشتم هم لحظه یک ولی شنیدم هاشو

 بازشد درو پایین دادم رو دستگیره وقتی. نباشه قفل میکردم خداخدا... دستگیره رو گذاشتم دستمو

 ....دویدم فقط کشیدمو نفسی

 !!! کنن حمله بهم میخوان درنده شیر گله یک انگار که طوری
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 ! دمبو رها ی خونه جلوی که اومدم خودم به وقتی... میدویدم فقط برم کجاقراره بدونم اینکه بدون

 اشکام... میگفت دروغ بهم همیشه که کسی...ندارم اون جز به رو کسی که آوردم یاد به وتازه

 ! شد سرازیر

 !میکنم هرکاری طلب فرصت آدمه اون از فرار برای!  نیست ای چاره ولی

 ... فشردم رو زنگ سریع

 ...منم بازکنید میکنم خواهش-

 !سارا:  گفتم اسممو بابغض

 جلومو رها راه بین... اتاق تو کردم پرت خودمو و باالرفتم ها پله از سریع... شد باز در بالفاصله

 ! کردم قفل درو سریع اعتنا بی و دادم هولش من ولی کنه متوقفم خواست و گرفت

 دراز تخت روی اعتنا بی من ولی... بدم گوش حرفاش به که میکرد خواهش ازم و میزد در رها

 ! کردم هقهق خفه وباصدای سرم رو گذاشتم رو بالشت وسریع کشیدم

:  مکن باز درو میخواست ازم و میکوبید در به بامشت وحشیانه یکی... پریدم ازخواب در باصدای

 ! خونش بردت زور به که اونی به میزنم زنگ بازنکنی و در اگه ویدا مامان جونِ به!  سارا

 .... نه وااای

 ... کردم بازش حرکت بایک کردمو حرکت در سمتِ به باعجله میلرزیدم حالیکه در

 ! بزنم زل بهش باعصبانیت و بپره ازسرم خواب تازه شد باعث رها آمیز شیطنت ی خنده

 ! اومد دستم ضعفت نقطه:  دادباال ابروشو یه پیروزمندانه بود ایستاده سینه به دست درحالیکه

 ... کشید دستمو که اتاق تو برگردم دوباره خواستم... کنم منظم تانفسمو چشماموبستم

 ... ببینم صبرکن کجا؟-

 کردم نگاه بهش حوصله بی برگشتمو

 ... میدم توضیح برات-

 ! کن ولم... ندارم رو هیچی شنیدن ی حوصله من-
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 ! درک به-

 ! بستم محکم درو و اتاق تو رفتم! شدم خیره بهش باحرص و کشیدم دستمو محکم

 لیصند روی بادوستاش رها... نشستم پنجره ی لبه روی... کرد جلب توجهمو حیاط تو از صداهایی

 بودن نشسته

 ودب تاریک... زدم لبخند و دادم دستموتکون!  دادن تکون دست وبرام کردن حس نگاهمو سنگینی

 ! ما پیش بیا!  سارا:  دادزد رها... میدیدمشون زور به چراغ نورکم اون زیر و

 نمیدادم اهمیت اصال رها به ولی دادم دست فرانک و شیوا با... شدم ملحق بهشون رفتمو سریع

 ! نداره وجود اصال که انگار...

 ؟ کجاست جون ویدا!  جان رها:  فرانک

 ! نیست خونه مواقع اکثر کارش خاطر به مامان: گرفت خودش به محزونی حالت رها

 ! بودم خیره بود فرانک بغل تو که سفیدی و ملوس ی گربه به فقط حرفاشون به توجه بی من

 ! لوسیه اسمش:  گفت شدم خیره اش گربه به ساعته دو دید که فرانک

 ؟ کنم بغلش میشه-

 ! البته-

 دکشی رو دستش و برداشت خیز سمتم تدافعی حالت بایک یهو که گرفتمش احتیاط با و آروم

 حس رو بدی سوزشِ!  داشت تیزی های پنجه... نرمش و قشنگ پشمای اون برخالفِ!  توصورتم

 ... بگم بلندی آخِ شد باعث که کردم

 !؟ شدی چی وااای: گفت بانگرانی فرانک

 !که نداره پرسیدن دیگه داره ای وحشی ی گربه چه بدونه باید خودش

 ! میسوزه واای:  کردم ناله

 !؟ کردی بود کاری چه این لوسی-
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 بدم لوسه آدمه هرچی از!  عه عه! ؟ میزنه حرف وحشیش ی باگربه داره!  ها چِله و خل دختره!  وا

 !!!میاد

 ! نیست چیزی... خوبم من جون فرانک-

 سکانس درست!  دیدم اش خونه تو که افتادم فیلمی اون باد ناخودآگاه... شدم خیره نقاشی به

 ! کردم قطع رو فیلم که بود حساسش

 گشتم دنبالش و دویدم سریع و شدم ازرها دلخوریم و قهر خیال بی

 ؟ رها رها؟-

 ! اینجام من-

 میزنی زنگ االن همین:  بهش دادم و برداشتم رو تلفن... سمتش رفتم و کردم دنبال و صداش

 میگی بهش

 .... بیاره رو سینماییش فیلمهای همه

 !شنیدی؟: گفتم دوباره که میکرد نگام واج و هاج

 ... بزن زنگ بگیر!  اَم تو با:  اومد خودش به دادم باصدای

 بهش فقط: شد متوقف من باصدای که بگیره رو گوشی خواست و داد تکون سرشو فقط بابهت

 اینجا نیاد بگوخودش

 !میخوای خودت برای میگی...اون ی خونه تومیری

 ... گرفت رو گوشی و داد تکون سرشو

 !بود شوک تو هنوز خدا بنده

 کیان

 ات بستم چشمامو! میشد متوقف اتاقش درِ روی وآخر بود درچرخش نگاهم... دادم لم کاناپه روی

 کنم فکر بهش فقط
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 خیره اتاقش ی بسته در به فقط و میام کرده حبس رو خودش لجبازی با که مدت این تمام تو

 ! تسکینه یک بیقرارم قلب برای همین!  میشم

 خوشگل چشمای اون با داره حتما... هم االن!  میخواد خودش واسه رو فیلم نفهمیدم من فکرکرده

 جیغش شنیدن باصدای ولی زدم لبخند بودم غرق افکارم تو حالیکه در! میبینه رو فیلم متعجبش و

 داد ترس به رو جاش خوب حس اون

 ..... دویدم سمتش به تاریکی اون وتو

 ! حساسش قسمت به برسم تا کردم رد... کردم پلی و دادم قرار دستگاه توی رو فیلم

 .... موندم منتظر صبرانه وبی

 !(شیر دل تو میره داره اینکه!  واااای...) میدوید آیالر "

 رو پاش و بود شده جمع اش چهره حالیکه در! زمین رو شد پرت کردو برخورد حاکم با محکم

 گفت ماساژمیداد

 ... آی! ؟ کجاست حواست-

 تکون ازجاش و بود ایستاده!  پرته دختره به حواسش حاکم! بلههههه دیدم که... عقب زدم)

 ! بود آیالرخیره به بابهت! نمیخورد

 ! کرد برخورد باهاش... نبود حواسش اصال که آیالرهم

 ازتعجب چشمام درحالیکه!) نشست دختر جلوی و افتاد زانوهاش روی...ما ی قصه مغرور حاکم

 !(م بود خیره حاکم به بود شده گرد زیادی

 !؟ چیست تو نامِ:  گفت بابهت بود شوک تو هنوز حالیکه در حاکم

 ...من... من: گفت لُکنت با... شده سرش تو خاکی چه فهمید تازه بیچاره آیالر

 ! کرد سکته ازترس طفلکی.. آخی!  شد بیهوش یهو

 ! موند وا غار مثل دهنم... شد باز حد از بیش چشمام زد حاکم که باحرکتی

 ! بوسید و توبغلش گرفت رو آیالر سر مون قصه مغرور حاکم...بلهههه
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 ازاول من که حاکمی اون... کرده فراموش رو موقعیتش و جایگاه... رفته یادش رو چیز همه حتما

 ! قلوش دو برادر مثال!  اس دیگه یکی شاید!  بعیده ازش رفتار این دیدم فیلم

 چی بعدیش حرکت ومنتظراینکه بهش شدم خیره زده بهت... بودم شوک تو همچنان که من

 باشه میتونه

 !!! بشه متحول حد این تا یهو قصه شرور و مغرور حاکم!؟ میشه باورش کی آآخه

 !!! ببنده منو باز دهنِ بیاد یکی آقا

 "... کرد بلندش کاه پر ومثل آیالر زیرِ برد دستاشو

 !شد جاسیاه همه درواقع...شد سیاه تلویزیون ی صفحه یهو

 اریکت جا همه!  کردم فراموش رو وفیلم! بیرون اومدم ازتوشوک از کامال کشیدم که بلندی جیغِ با

 !عه... بزنه حال ضد بهم فیلم وسط و بیوفته اتفاقی یک باید همش! محض سیاهیِ...بود

 ! زدم جیغ توانم باتمام دوباره... بخورم تکون نمیتونستم

 !هیچی... نمیشد دیده هیچی ولی... شد باز باشتاب در

 گفتم باالتماس

 ! ترس از میمیرم دارم... بیار چیزی... شمعی یک داری دوس هرکی جون رها-

 ... کنارمه فهمیدم نفسهاش ازصدای

 ؟میشنوی؟ اَم باتو ؟ رها-

 ! کرد بلندم کردو اسیرم دستاش حصار تو ناگهانی حرکت یک در و منتظره کامالغیر

 !!؟ میتونه... کنه بلند منو نمیتونه که رها ولی

 قراردارم دیو یک آغوشِ در که بود ازاین نشان عطرش بوی... لرزیدن به کرد شروع بدنم ازترس

! 

 ! اش روشونه زدم مشت وبا شد بیشتر وحشتم

 ...کن ولم! آشغال کن ولم-
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 ! آخه که بخورمت نمیخوام!  منم... باش آروم: گفت وار زمزمه

 ... زمین بزارم!  هیوالیی یک تو چرا-

 ! کوچولو نداره کاری باهات هیوال... نخوری وول اینقدر اگه-

 !کن ولم... نمیخوام

 ... رها رها؟:  دادزدم

 ... نیست خونه کسی! دادنزن-

 ... لرزیدن به کرد شروع پام و دست آخرش ی جمله باشنیدن

 !میکنم خواهش... کن ولم: کردم التماس

 !میترسی؟ ازم چرا نگفتی!  خب:  گفت نشست می خواهشم به تفاوت بی درحالیکه

 ! نمیترسم ازت من-

 ! دستم از میری در ماهی مثل همش که میترسی!  کوچولو انکارنکن-

 ! اتاق تاریکیِ تو پبچید رها صدای و شد درباز یهو که بدم رو جوابش خواستم

 !اینجایی؟...سارا-

 ور اتاق فضای شمع دوتا اون نور... شد اتاق وارد کامال وقتی... بود گرفته دستش تو شمع دوتا

 ! کرد روشن کمی

 تازه جلوتر اومد وقتی... دیدم واضح بود کرده ایجاد صورتش روی شمع که ای باهاله اشو چهره

 ! افتادم بودم توش که موقعیتی یادِ

 جرآت رها بادیدن... کنار زدم حرص با دستاشو سریع! ؟ موردم در میکنه فکری چه حاال!  اوه... اوه

 ... پیداکردم

 ! باشن کرده تزریق دلگرمی و امید کیلو یک بهم انگار

 !؟ آره... هباش مراقبم بیاد گفتی این به!؟ هان گذاشتی تنهام چی واسه: گفتم طلبکارانه و ایستادم
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 شارها شده زندگیم مزاحمِ وقته خیلی پسرکه اون به و گفتم آمیزی تحقیر بالحنِ رو " این "کلمه

 ! کردم

 !متاسفم برات واقعا: گفتم

 شنیدم صداشو... بودم زده زل رها به عصبی درحالیکه

 ! پیشت بیام خواستم خودم من... نگفته من به رهاچیزی-

 دگیمزن تو و میشی صمیمی باهام هی که چیه بامن نسبتت مگه! کردی بیجا تو:  توپیدم بهش

 !میکشی؟ سرک

 دونوب گرفت ازش رو شمع! زد سکته بیچاره رهای که!  رها سمتِ رفت باخشم شدو بلند بالفاصله

 ...شد خارج ازاتاق حرفی هیچ

 !منتظرمیمونم دقیقه5 فقط من! رها: آمیزگفت تحدید رها روبه و برگشت دوباره

 بهتره پس!  منه ی خونه هنوز وسایلش...درضمن: انداخت کوتاهی نگاهِ بهم چشمش ی ازگوشه

 ...!بدمیشه خودش واسه وگرنه نشم معطل زیاد

 باعث کردکه خالی در روی خشمشو وتمامِ شد خارج سریع میکرد نگاهم باپوزخند درحالیکه

 !لرزیدن به کنه شروع بدنم و بیرون بیام شدازشوک

 حس هک بود افتاده لرزه به بدنم طوری!  میرسید نظر به ترسناک کم ونورِ تاریکی اون تو قیافش

 ! روم ریختن یخ آب و هستم برفی هوای تو میکردم

!  برسه دادت به خدا فقط دارم آدم ازاین من که باشناختی!؟ زدی حرف باهاش چرااینطوری-

 ...راستش!  برنمیاد من دستِ از کاری دیگه متاسفم

 ! گفتمن بهت چیزی همین برای بخوره هم به باامیر نسبتت که بودم معجزه منتظریک االن تاهمین

 ...نمیذاشتم بگه بهت تا بشه نزدیکت میخواست هروقت

 ! نیست ات شناسنامه تو اسمش که اینه آوردی که شانسی تنها

 ...کرده تحمل خیلی تااالنم... کرد قبول سختی امیربه
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 من...  من!  میسوخت خونش میرفتن که بیچاره دخترای واسه دلم همیشه: داد ادامه باگریه

 ....تو.... تو برای اتفاق این نمیخواستم

 ! گذاشت توشوک منو و شد خارج ازاتاق... نداد بهش موندن ی اجازه هقهقش

 یحتوض برام بیشتر تا خواستم می ازش بودم عادی حالتِ تو اگه!  فهمیدم نمی رو حرفاش معنی

 ...االن ولی!  بده

 تمام!  "فرار" کلمه یک... میکردم فکر چیز یک به فقط... شده قفل زبونم... نمونده حسی بدنم تو

 ! شد کلمه یک همین من فکر

 ! نه فاطو از قبل آرامشِ میکردم حس... پایین میرفتم ها ازپله آروم... میکشیدم نقشه همینطورکه

 روی بود گذاشته سرشو و بود نشسته ماشینش تو که دیدنش محض به!  میکرد آرومم فکرفرار

 ... فرمون

 ! الفرار و کردم دوتاقرض دوتاپاداشتم

 میشد نزدیک بهم میدویدو که قدمهاش صدای سرش وپشت ماشین در شدن بسته صدای

 ! کرد متوقفم که دستش گرمی و نفسهاش ودرآخرصدای...

 ! شدم تسلیم.. شد تموم دیگه!  مُردَم من...ایستاده زمان کردم حس

 گازو رو گذاشت پاشو... سوارشد و بست محکم درو... ماشین تو کرد پرتم و کشید دستمو

 ! کرد حرکت...بود داده دست بهم پرواز حس که نور باسرعت

 ! تو برو:  گفت باتشر!  شه باز دادتا هول باپا کردو باز رو درورودی

 بایاد موشد پشیمون دیدم اخمشو پراز و عصبی ی قیافه وقتی ولی... نرم کنم لجبازی خواستم اول

 ... شدم وارد خدا

 ی همه!  کرد قفل درو و داخل اومد سرم پشت... کردم گره توهم دستامو و برمیداشتم قدم آروم

 ! دیدم میکردم نگاهش زیرچشمی و بود پایین سرم وقتی اینارو

 حرکت ازاینکه... دزدیدم می ازش نگاهمو!  شد خیره بهم اخم با و برد فرو جیبش تو دستاشو

 ! یکردمم نگاش باترس چشمی زیر باالو میگرفتم سرمو هی همین واسه میترسیدم بزنه ناگهانی
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 بین خوش بخوام که نبودم شرایطی در که جایی اون از ولی!  میخنده داره کردم حس لحظه یک

 زدمو جیغ ناخودآگاه... میشه نزدیک بهم داره قدمهاش کردم حس کنم باور نتونستم باشم

 !فرار به پاگذاشتم

 دمفهمی بعد که دیواری از!  رو به رو به بود خیره نگاهم فقط... دیدم نمی جارو هیچ... میدویدم فقط

 از...  انداختم سرم پشت به نگاه یک... میزدم نفس نفس... ایستادم!  باال رفتم بلندیه ی سخره

 ! بود شده خیره بهم و بود ایستاده تر عقب من

 روی بود گذاشته دستشو!  میزنه نفس نفس داره فهمیدم میرفت پایین باالو که اش سینه ازحرکت

 ... بکشه نفس نمیتونه کردم حس...  قلبش

 ... بخشم نمی رو رها و تو هیچوقت که بدون رو این:  زدم جیغ

 ! بشه بلند ام گریه صدای بود مونده کم و میریخت اشکام

 لیو... رفت گیج سرم شدو بد حالم ارتفاع بادیدن!  شدم مُردن ی وآماده جلو رفتم حرفم دنبالِ به

 برام

 ! بسپارم متالطم دریای اون دستِ به خودمو خدا به باامید میخواستم... نبود مهم

 ... ! نه سارا:  بود شده نزدیک بهم صداش

 یستمن زمین رو کردم حس حرکت تویک... کنم پرواز میخوام که کردم فکر این به و چشماموبستم

! 

 !!! بودم اسیر بازوهاش تو!  رها نه بودم اسیر ولی

 !؟ من ی دیوونه چیکارمیکنی: کرد زمزمه بیتابی با کنارگوشم

 ! بیاد پایین ام گونه رو اشکهام شد باعث که بستم چشمامو

 چشمام... بودم توآغوشش منم و شنهابرمیداشت روی آهسته که کردم می حس رو هاش قدم

 نمیخواستم...بود بسته هنوز
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 اییدختر واسه دلم همیشه " میشد تکرار ذهنم تو رها صدای! ببینم شدنمو بدبخت خودم باچشم

 محال به دلشون باید همه که هستم دخترایی جزو منم یعنی " سوخت می اش خونه رفتن می که

 ... میاد بدم دلسوزی و ترحم پراز های نگاه از من! ؟ بسوزه

 رو گرمایی که نکشید طولی!  بکشم دراز کردن وادارم که دستاش و کردم حس رو تخت گرمی

 وام گریه خواست نمی دلم!  سرم روی کشیدم رو پتو...عطرمالیمش وبعدازاون کردم حس کنارم

 ! ببینه

 !؟ کنی نگام لحظه چند فقط میشه سارا؟:  شنیدم رو آرومش صدای

 ! شنیدم می زور به که اونقدر...  بود آروم خیلی صداش

 اهنگ بهش که کرد ومجبورم صورتم رو گذاشت ودستشو کنار زد اجبار به رو پتو... کردم سکوت

 بود کرده ایجاد صورتش روی ای هاله تخت کنار چراغ... کردم باز باترس و آروم چشمامو... کنم

 ...بهش دوختم خیسمو چشمای...

 : زد لبخندمحوی

 ... ندارم کاریت!  باش آروم!  عزیزم نترس-

 ! باشم تنها میخوام:  گفتم لرزونی و گرفته باصدای

 ... باشه:  داد تکون و سرش

 !؟ میاد بدت چراازمن بگو بهم فقط... فقط:  برگشت شدو منصرف که شه بلند خواست

 بزار تنهام حاال!  میخوره هم به مرده هرچی از حالم!  مَردی چون میاد بدم ازت من:  دادزدم عصبی

! 

 ... برد بین از رو مون فاصله

 !؟ یهست سرِحرفت چطور؟بازم بدم قولی یک بهت من اگه:  گفت آروم فریادم به نسبت تفاوت بی

 از که میدم قول بهت ساعت همین تو... جا همین... االن همین: داد ادامه مطمئنی و آروم بالحن

 !!!نرسه بهت آسیبی بودنم مرد جانبِ

 ... عزیزم که نداره نگرانی!  همین... باشم مراقبت...  باشی کنارم میخوام فقط من
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 ... مردی یک هم تو حال هر به-

 !؟ چطوره ؟ هوم... مَردم من که میکنیم فراموش بخوای تو هروقت:  خندید آروم

 !!! اس فرشته انگار!  مطمئنه خودش به چقدر

 ! ندارم اعتماد بهت من: گفتم قاطع محکمو

 !؟ آره!  داری اعتماد گفته دروغ بهت رو چیز همه که رها اون به ولی-

 ! نخیرم-

 ! پیشش بری فرارنمیکردی من از که نداشتی اعتماد اگه... چرادیگه-

 و هیچکس که بدبختم اونقدر من ؟ برم که داشتم کجارو... رفتم ناچاری ؟ازروی چرانمیفهمی-

 ندارم رو جا هیچ

 ! دینب پاس هم به منو که... نیوفتم رها و تو مثل آدمایی گیر که... باشه مواظبم ندارم رو هیچکس

 ! موقعیتم از سواستفاده و خودشونن فکر به همه

 ... زیرگریه زدم میشد خارج ازدهنم اختیار بی که کلماتی دنبال به

 آروم... تنهانیستی دیگه تو!  اعتمادکن من به!  عزیزم باش آروم!هیشش:  بغلش تو منوکشید آروم

 !بخواب راحت باخیال و

 چند زا بعد! فرارکنم بتونم مناسب تادرفرصتِ کنم حواسشوپرت میخواستم... خواب به زدم خودمو

 میکردم نگاهش زیرچشمی...پنجره سمتِ رفت بلندشدو تخت شدازرو مطمئن که دقیقه

 سرش و پنجره به چسبوند و دستش کفِ! لبش کنج گذاشت رو سیگارش و کرد باز رو درِکشویی...

 ... پایین انداخت رو

 !گرفت مه رو دورش و پرکرد رو اطرافش فضای دودسیگار

 ! بدم دست از امیدمو شد باعث و کرد متوقفم صداش که برداشتم خیز در سمت به

 !کجا؟-:باتشرگفت

 !بود جیبش تو که میدیدم دستاشو فقط...ایستاد روم اومدروبه... پایین انداختم سرمو
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 !ببینمت-

 لبخند با دوباره و... خندید و دزدید نگاهشو! زدم زل توچشماش مظلومانه باالو بردم سرمو آروم

 !شد خیره بهم

 !نمیبره خوابم اینجا من-

 !درسته؟! هستم من وحتمادلیلش: باال انداخت ابروهاشو

 ... دزدیدم نگاهمو دوباره

 ! کنیم تحمل بایدهردو... نیست ای چاره!  عزیزم ببین-

 !!!هست خوشحالم چه! خندید... بهش زدم زل باتعجب

 ازم هک هم تو! نمیبره خوابم تاصبح.. نکنم نگاه بهت نمیتونم کنارمی وقتی که ازاونجایی خب-

 نمیتونی میترسی

 !کنیم تحمل هردومون باید بنابراین پس! بخوابی کنارم و اعتمادکنی بهم

 !!!کنم تحمل رو تو که مجبورنیستم من ولی-

 ! من تحملِ جز نداری ای چاره پس! مجبورم من ولی-

 ! نمیبره خوابم من ولی:  گفتم باناله و زمین پاموکوبیدم

 !؟ بگم؟هوم قصه برات میخوای: کرد زمزمه آرومی بالحن

 !؟ ام بچه من مگه!خیر نه-

 ! خندید بلند

 :گفت و برداشت خندیدن از دست باالخره!  شدم خیره بهش باتعجب

 !؟ سواری قایق بریم-

 !بشم سوارش میخواستم روز اون که قایقی اون از افتاد یادم تازه

 ! آب دادتو هولش شدو متوقف کنارِقایق...خودش دنبالِ کشوند منو و دستموگرفت
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 ! من به بده دستتو:  زد لبخند بود ایستاده آب تو درحالیکه

 !عقب رفتم قدم یک... میکردم نگاه باتردید اش درازشده دستِ و آب عمقِ به درحالیکه

 ! عزیزم نترس: خندید

 لز بااخم!  کرد بلندم حرکت یک تو و خودش سمت منوکشید... دستش تو گذاشتم آروم دستمو

 ... بهش زدم

 ... قایق تو گذاشت منو آروم کردو جدام ازخودش

 ! شین خیس میخواستم! ؟ عزیزم میکنی نگام اینطوری چرا:  گفت باخنده دید دلخورمو نگاهِ وقتی

 ... شدی خیس خودت ولی: بود آب تو تازانو خودش

 !عزیزم سرت فدای-

 و کامل که ماه بلندکردموبه سرمو... میکرد حرکت آروم قایق... زدن پارو به کرد شروع و نشست

 ! شد متوقف صورتش روی چرخیدو نگاهم بعدازچندلحظه... شدم خیره بود زیبا

 !بود شده محوِآسمون...نیست اصالحواسش...بود زده زل ماه به نمیزدوفقط پارو دیگه

 ... ! زمینی پاک عشق بده میگه کی! عجینی بامن تاتو...  خدابامنه

 ! زده بارون حرف پراز سکوتی... سکوت و شکوه... تو و من با خدا

 !؟ بده میگه کی خوبه حسِ همین ما آغاز و سرانجام تمام

 ! عاشقیم و خوبه حالمون ببین...ساخت چی ما از عشق ی سایه ببین

 ! قایقیم تویک تو و بامن خدا... ها دریایی شهر دیدنِ واسه

 ... دزدیدم ازش ونگاهمو شدم هول! کرد غافلگیرم بانگاهش یهو

! نآسمو سمتِ بود گرفته سرشو و بود بسته چشماشو که کردم نگاه بهش زیرچشمی!  خندید

 !دیدم قبال رو صحنه این کردم حس! بود کرده بدنش ستونِ دستاشو و بود لبش کنجِ لبخندمحوی

 ! اومد خودش به خمیازَم صدای با

 عزیزم؟ گرفته خوابت-
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 ! دادم تکون مثبت نشونه به سرمو

 سرمو باید که بود طوری حاالموقعیتم... پاش روی بزارم سرمو کرد وادارم و هاموگرفت شونه

 ندارم تکاری! من عزیزِ نترس:  گفت باخنده... بودم خیره بهش ترس با! کنم باالتانگاش میگرفتم

 !میکنی نگام اونطوری که

 میچرخید صورتم روی بادقت نگاهش... نزدیکم آورد صورتشو و توهم رفت اخماش یهو

 !بسوزه شد باعث که صورتم رو کشید دستشوآروم...

 !آی: شد ازدردجمع صورتم

 !؟ شده چی صورتت: کرد زمزمه نگرانی بالحن

 ! شد تازه دلم داغ! فرانک ی گربه آهان

 !کشید پنگول صورتمو کردم بغلش... بود ناز خیلی فرانک ی گربه:  نالیدم دلخوری بالحن

 من! خورد هم به حالم خودم که کردم بیان رو جمالت این اونقدرلوس!دلخوربود لحنم فقط کاش

 ولی...دخترامتنفربودم دسته ازاین همیشه!  لوس های دختربچه مثل! ؟ شدم چرااینطوری

 !شده مرگم چه حاالنمیدونم

 ی گربه خودشو! نرسه دختره این به دستم مگه! کرده غلط:  گفت مصمم و جدی باصدای

 !میکُشم مضخرفشو

 ... روصورتم دستشوگذاشت

 !منه آرومِ و نرم ی بوسه جایِ اینجافقط-

 اینکه... نداده دست بهم حالت این تاحاال!  بودم شده مست انگار! نکردم بهش اعتراضی هیچ

 ! باشم نداشته مقاومت توان و بشم خیره رو روبه به خمار باچشمای

 ! نوازشش بودمثلِ آروم لحنش

 ! بگیره گاز رو فرانک میخواد دلم... سفید ی گربه میخری؟یک گربه واسم-

 !زد قهقهه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

186 

 

 رایب داره خطر... هستن وحشی ها گربه!  چیکارکرده قشنگت باصورت ببین! نمیشه! عزیزم نه-

 ! خودت

 ... ماه به دوختم نگاهمو کردمو سکوت

 ! بنازه مهتابش به کمتر تا... میکشم آسمون رخ به رو دلت زیبایی:  گفت آروم

 !حاال خوابه موقعه... باال اومده مهتاب...الال گلِ الالیی... الی: کرد زمزمه... بودیم خیره ماه به هردو

 !بشینی ابرا روی... ببینی خوب خوابهای... لی لی گل الالیی... الی

 چشمام شد باعث دادکه بهم رو آرامشی زد پیشونیم روی به که ای بوسه و وارش زمزمه صدای

 ... ببره وخوابم خماربشه

 یهک: میکردم غر غر وتلوتلومیخوردم بودم خواب گیج حالیکه در... شدم بیدار مکررزنگ باصدای

 !!!شب؟ وقتِ این

 ! کاناپه رو افتادم دوباره و بازکردم درو

 ...بازکردم چشمامو یکی باصدای ولی!!! زدم محوی لبخندِ!  بود جالبی خوابِ چه

 ! شو بلند.. سارا-

 !تویی رها... اِاِاِ: گفتم آروم و گرفته باصدای

 ... بستم چشمامو دوباره

 ! ببینم بلندشو-

 ! بزاربخوابم مامانت جونِ رو تو... وااای-

 !؟ گذشت خوش دیشب-

!  کردن سرفه به کردم شروع و نشستم ها گرفته برق مثل کردمو باز چشمامو حرفش این باشنیدنِ

 ! بود ضمیرناخودآگاهم دستِ حرکاتم ی همه! چرا نمیدونم

 !؟ میکنی نگام اینطوری چرا! ؟ چته-

 !مببین قیافتو نمیخوام! بیرون گمشو... متاسفم برات! میگی چی بفهم!  رها وقیحی خیلی-
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 !عزیزم تلخه حقیقت! شدی؟ مدافعش تاحاال ازکی-

 !!!دکتر؟ بریم میخوای: کرد متلکهاش چاشنی نگرانی یکم

 ! بیرون برو میخوره هم به ازت حالم-

 ! بدم بهت اینو بودم اومده: جلوم گرفت فیلمو ی جعبه

 ! عقب برد دستشو که بگیرم ازدستش فیلمو خواستم شدمو خیره بهش بانفرت

 هب متلکهاشو و خطرات همه... شو خواب کارتون... بخواب پارک تو برو شده! نصیحت تو به من از-

 ... بخر جون

 ! نکن اعتماد این به ولی: داد وادامه کرد اشاره دیوار روی بزرگ عکس به

 ! رفت سمتمو کرد پرت فیلمو

 ! کردم بغض و شدم خیره عکسش به

 گریه چرادارم... شدم چراناراحت... اشکام ریختن برای شد ای بهانه در شدن بسته صدای

 !برخوردکردم؟ تند باهاش ناخودآگاه که گفت چی رها مگه! میکنم؟

 مزخ روی چسبی... آینه سمتِ رفتم! کرد برخورد چیزی یک به که صورتم روی گذاشتم دستمو

 ... زیرگریه زدم دوباره رها حرفای بایادآوری ولی... زدم محوی لبخند! بود پوشونده رو صورتم

 کیان

 خانوم رها به به:  شدم در بستن از مانع و جلو رفتم... بست می درو داشت!  کردم اخم رها بادیدن

! 

 !شد ماشینش سوار و زد ای مسخره پوزخند

 ! نمیذاشتم جواب بی رفتارشو وگرنه پره دستم که حیف!  احمق ی دختره

 و نمیرفتم خرید به خودم معموالهیچوقت!  کردنم خرید بااین کورکردم بازارو چشمِ!  به به

 یک وسطِ دیدم اومدمو خودم به یهو که شد چی امروزنمیدونم!  بیاره برام پیک میدادم سفارش

 !ایستادم مرکزخریدبزرگ
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 ! سبد تو میذاشتم میرسید دستم به میکردموهرچی انتخاب شوق و باذوق

 وت بادیدنِش!  شدم وارد و زدم لبخند میشه شکلی چه قیافش خوراکیها این بادیدن ازفکراینکه

 ! سمتش دویدم... زمین روی انداختم بود دستم تو هرچی و کرد فروکش هیجانم وضعیت اون

 !؟ هان ؟ عزیزم ساراچیشده:  زانوزدم جلوش

 !نمیگفت چیزی میکردو هقهق فقط

 !؟ گفت بهت چیزی رها-

 !داد تکون مثبت نشانه به سرشو فقط

 ! باش آروم توفقط... میرسم حسابش به خودم-

 ! میکنم خواهش نکن گریه:  گفتم ملتمسانه و کردم پاک اشکاشو

 خونه که حیف... میکردی باز روش به درو نباید! ؟ من ی خونه اومده حقی چه به دختره اصالاین

 ! گذاشتم تنهات که خودمه تقصیره اصال!  چیکارکنم باهاش میدونستم وگرنه نبودم

 باشه؟ کن فراموشش

 ! خریدم چیا ببین بیا حاال:  گفتم مهربونی بالحن میزو رو گذاشتم هارو بسته

 ... سمتش گرفتم چوبی آبنبات یک

 ! خندیدم ناخودآگاه! خندید ولی بود اشک از خیس هنوزچشماش

 !؟ خریدین اینارو که ام بچه من مگه-

 !؟ میخورن ازاینا ها بچه فقط مگه:  باال بردم ابرومو یک

 ! میخندیدم منم میشدو وصل انرژی بهم هی... خندید دوباره

 !!!؟ کنم صداتون چی باید... من:  پایین سرشوانداخت باخجالت

 ! هستم امیرکیان شما مندِ ارادت-

 ... کیان آقای-
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 ! زدم قهقهه

 ! راد امیرکیانِ!  خانوما خانوم امیرکیانه اسمم-

 .. راد آقای-

 ! رسمی چه!  اوهو:  هم تو رفت اخمام

 ! مراحت اینطوری من ولی-

 ! ناراحتم من ولی-

 ! درخدمتم من بفرمایید دارین امری حاالاگه:  نشستم انتظار حالتِ به سینه به دست

 ...امیرخان-

 ! نشد نه-

 !گرفتم ضرب زمین رو پام با انتظار حالتِ به دوباره

 ؟ نشنیدم:  کنارِگوشم گذاشتم دستمو باشیطنت... اسمموصدازد آروم

 ! امیر:  بلندگفت بود پایین سرش همینطورکه

 ! امیر جونِ:  گفتم وباخنده بلند منم

 خیره بهش وباخنده بودم کرده خم سرمو... پررو که منم!  گزید لبشو بود پایین سرش همینطورکه

 تا بودم

 ! ببینم رو چهرشو

 !!! دنیا از نمیرم ناکام!  گفت اسممو باالخره!  خدااااا آخخخخخ

 ؟ داره اتاق یک فقط خونه این-

 !؟ گهم چطور... بله:  گفتم وخاصی مشتاق بالحن میخندیدم همینطورکه...  باال رفت ابروم تای یک

 ! پرسیدم همینطوری:  بود پایین همچنان سرش

 !؟ بخوابم کاناپه رو من میخوای میشی اذیت اگه:  زیرچونش دستموگذاشتم خندیدمو
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 ! جان ای

 کنارم ازاینکه!  زدم قهقههه... بود لذتم اوج این و قرمزشدن خوشگلش و برجسته های گونه

 ! میکشه خجالت بخوابه

 ! میکشه خجالت خوشگلم چه...کن نگاش!  داشتنی دوست کوچولوی

 ! نمیدیدم صورتشو دیگه که پایین بود برده اونقدر سرشو

 من ولی... اومد می دنبالم آروم و بود پایین سرش... کشیدمش خودم دنبال و گرفتم دستشو

 وادارش وگرفتم اشو چونه... شدم خیره بالبخندبهش ایستادمو آینه جلو! میرفتم راه تندتر باهیجان

 ! کنه نگاه آینه به کردم

 سرش پشت!  شد خیره تصویرش به بهت با خودش افتادبه آینه تو از نگاهش اینکه محض به

 ...ایستادم

 نوبردهم دلِ وقته خیلی دخترِزیبا این! ؟ شدم کی عاشقِ من میبینی:  گفتم کنارگوشش خندیدمو

 ...شده قلبم وصاحبِ

 ! نداده من به قلبشو هنوز اون ولی:  کشیدم آه

 ! شده خارج خونه از میدادکه نشون در شدن بسته صدای... رفت کشیدو آه

 باهام و بود کنارم وقتی که بودم توشوک اونقدر... میکردم نگاه توآینه دختر اون تصویرِ به مبهوت

 !!! میگه چی نمیفهمیدم میزد حرف

 همب ملتمسانه چشماش که زیبایی دخترِ همون!  میدیدم خوابهام تو که تصویریه همون درست این

 !میشد خیره

 !بود غریبه برام که همونی...بود غم پراز نگاهش همونیکه

 ! سارا... بودم من دختر این!  دیدم وضوح به آینه تو رو گریونم تصویرِ من و شد جاری اشکام

 ! بود رادفر امیرکیانِ فقط دلیلش و!  شدم رو روبه آینه تو باخودم اولینباربودکه این

 !کردم رها خودمو صندلی اولین روی و برداشتم قدم آروم

 ! موند ثابت زمین رو بود افتاده که فیلم اون روی و چرخید نگاهم
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 فراموشیِ به هرچند.... کنم فراموش رو مکان و زمان اینکه برای باشه مناسب فیلم این شاید

 خوابم حاالکه!  نمیرسه خواب

 ! ندارم فیلم دیدنِ جز ای چاره پس... نمیبره

 !دادم قرارش دستگاه داخلِ و بردم هجوم سمتش به سریع

 احترام و کردن تعظیم همه... شد متوقف قصر توی...افتاد راه کردو بلندش آیالرو آهسته حاکم"

 ! گذاشتند

 ! شدن خیره بهش زده بهت دیدن حاکم بغلِ آیالروتو وقتی

 جرمی چه دختر این قربان:  گفتن دیدن وضعیت اون تو رو حاکم هنوزباورنداشتن که سربازها

 مرتکب

 !؟ شده

 اورا به شدن نزدیک حقِ کدام بعدهیچ به زمان ازاین!  باش خاموش:  گفت ومقتدر محکم حاکم

 ! ندارید

 ! زد خواهم را گردنش خود... بیازارد اورا هرکه

 !شده دیوانه انگار که بودن خیره حاکم به طوری همه

 ! خوابوندش بزرگ تختِ وروی...برد خود سلطنتی اتاق رابه کوچک آیالرِ حاکم

 !دبازکر چشماشو خوردو محسوسی تکانِ آیالر...  تاباالخره کرد نگاهش و نشست اونقدرکنارش

 ! میخورم قسم... نکردم کاری من... من: گفت باترس دید رو حاکم خندونِ ی چهره وقتی

 !؟ چیست تو زیبای نامِ:  زد لبخند فقط حاکم

 !آیالر...آی-

 ! زیبایی و پاکی معنای به!  ای برازنده نام چه-

 فراهم تو برای چیز همه!  کن طلب راخواستی اگرچیزی!  من آیالرِ:  داد ادامه مهربون لحن باهمون

 ! است
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 ! برم باید من ولی... من...ولی:  کرد هنگ حسابی بیچاره دخترِ

 ! بود خواهی من دیگربرای تو-

 ! اون پیشِ برم میخوام!  دارم مامان من-

 ! بس و هستی من برای توفقط-

 ! مضخرف خودخواهه حاکمِ... شد خارج ازاتاق سریع

 و شرور آدم زیباش ی چهره برخالف چون...اومد می بدش ازحاکم اون!  گریه زدزیر آیالربیچاره

 !بود بیرحمی

 ... کنن رسیدگی بهش دستورمیداد سربازهاش به و بود آیالر به روزحواسش تمام حاکم

 هچراگری:  زد زانو کنارش سریع... دید گریه درحالِ رو دخترکوچولوش رفت اتاقش به وقتی... شب

 !من؟ کوچکِ عروسِ سرمیدهی

 ! مامانم پیشِ بزاربرم کن ولم!  نیستم تو عروسِ من: زد داد آیالرعصبی

 بزنن رو گردنش میداد دستور االن بود قبلی حاکمِ اون اگه... نداشت احترامی بی انتظارِ اصال حاکم

! 

 ! میکنم خواستگاری مادرت از تورا دم سپیده... من:  تخت روی وگذاشتش کرد بغلش آروم

 ! نمیشم تو همسرِ من: گفت باسماجت آیالر

 ! توست دستِ در من قلبِ ولی:  گفت شد کباب براش دلم که غمگینی بالحنِ حاکم

 ... میکنم خواهش!  بمان بامن میکنم خواهش!  دهم ادامه نمیتوانم تو هرگزبی

 ! پایین پرید ازتخت و عقب داد هولش آیالر

 ! نمیخواد دلم!  کنم ازدواج خوام نمی من... رحمی بی خیلی تو-

 ! است بس مرا همین!  بمان من کنارِ فقط تو: گفت محزونی بالحن حاکم

 رو جلوش خواستن سربازها... دوید خروجی در سمت به حاکم ملتمسِ لحن به توجه بدون آیالر

 ... بگیرن
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 ! هکن متوقف سربازهارو که داد تکون رو سرش فقط بزنه حرف نداشت جون که حالی در حاکم ولی

 ! گذاشت تنها رو حاکم بیرحم و آیالرِسنگدل ترتیب همین به

 ! ریخت اشک و ایستاد پنجره کنارِ حاکم

 تمجازا آیالرو میخواستن سربازها ی همه!  گذاشت بیابون سربه حاکم رفت آیالر که شب ازهمون

 ... کنن

 !میکرد متوقفشون باتحدید بودکه حاکم محکمِ صدای این ولی

 لیدهژو وضع سرو بااون روز یک تااینکه میکرد سیر بیابون در همچنان وحاکم میشد سپری روزها

 دختر و مادر... ولی بسپاره اون به تادخترشو کرد خواهش وازمادرش رفت آیالر ی خونه به

 ! نه:  بود یکی حرفشون

 خبری شرور و مغرور پادشاهِ ازاون دیگه آخه.... کنه مجازات ویا مجبور اونارو تونست نمی حاکم

 ! نبود

 ! حالم گردد آسوده تا کنارم در بازآی... خیالم آرامشِ تو بی مباد هرگز!  کوچک آیالر:  گفت فقط

 ! حاکم طفلکی!  آخی-

 !؟ است سپرده تو به را اش قلب که شده مرتکب جرمی چه حاکم: داد ادامه محزون لحن باهمون

 !میخرد جان به او...بگو! ؟ داری مجازاتی چه او برای

 ولی! میام قبوله:  گرفت باال رو سرش ناگهان ولی... بود کرده سکوت بودو پایین سرش آیالر

 ! کنی حبس قصرت تو منو نباید و درکارنیست ازدواجی

 ! گفت چی ایالر نشنید اصال کنم فکر که بود شده وارد بهش هیجان اونقدر حاکم

 !!!است قبول بگویی تو هرچه-

 آیالرلباس... بگیرن اون ورود برای وجشنی بدوزند لباس آیالر برای داد دستور حااکم روز همون

 از بعد که بود شده سرازیر حاکم به شوقی! زیباترشد همیشه از که کرد تن به زیبایی پرنسسی

 شه بلند کنن تاکمکش اومدن سمتش به ها سرباز ی همه! افتاد زمین به پرنسسش دیدنِ
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 ای بوسه... بست چشماشو و کرد خم سرشو... زد زانو پاش وجلوی آیالر سمت به رفت چندقدم!

 ! زد آیالر کوچک دست به

 ! هستی قلبها ی ملکه...تو پس ازاین!  توست کوچک دستان در سرزمین ی همه قلب اکنون هم-

 ! قرارداد سرِآیالر روی کوچکی تاجِ حرفش این دنبال به

 پرنسسِ از کندن دل ولی سفرکرد قصد روز یک!میشد عاشقتر هرروز وحاکم میشد سپری روزها

 ! بود سخت براش قشنگش

 بیتابی زیبایت چشمانِ یادِ با تا...شد خواهم خیره شب آسمان به هرشب:  گفت بابغض و آروم

 !شود کمتر قلبم

 !شد سرازیر اشکام... حاکم طفلکی!  آخی

 و... بازنگشت هیچگاه.سرزمین حاکمِ" نوشت آخرش... بود دراماتیک واقعا فیلم ی صحنه این

 "! گذاشت تنها همیشه رابرای اش سرزمین ی ملکه

 وت پریدم سریع در دستگیره چرخشِ و کلید باصدای... گرفت شدت ام گریه جمله این بادیدنِ

 !دستشویی

 ایفا برام رو فراموشی نقشِ قراربود مثال لعنتی فیلم این!  عه... شستم صورتمو... بود قرمز چشمام

 ... بیاره یادم به رو بدبختیام و بده عذابم بیشتر اینکه نه! کنه

 تا لوج رفتم... میچرخید سرگردون خونه تو که دیدمش...دستشویی از شدنم بعدازخارج بالفاصله

 ببینه منو

 ردک نگاه بهم و برگشت کردم سرفه!  فرارکردم فکرکرده... هه! بود پرت حواسش زیادی انگار ولی

 !؟ اینجایی:  دادبیرون باشتاب نفسشو...

 !فرارکردم؟ فکرکردی چیه:  زدم پوزخند

 ...خب یعنی... نه-

 ذاشتگ رو دستش... شد خیره صورتم به بانگرانی و نشست کنارم... نشستم کاناپه روی و رفتم

 گونم روی
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 ؟ کردی گریه-

 ! نه-

 ! شدم پشیمون حاالدیگه ولی... بگم بهت رو ای مسئله یک میخواستم-

 ؟ ای مسئله چه-

 ! کن فراموشش-

 ! بگو خب... پیدامیکنه ربط من به اگه-

 ... که تو به راستش خب-

 ! سفر برم باید من:  گفت یهو باخودش رفتن کلنجار و طوالنی مکث از بعد

 گفتم نمی هیچی و میکردم نگاش مبهوت! ایستاد زمان! چرخید سرم دور دنیا ی همه م کرد حس

 حتمااثرات!شدم؟ چرااینطوری من...نبود خودم دست اصال حالم!  انداخت چنگ گلوم به بغضی...

 !اس فیلمه همون

 ! رسواکنه رو وحالم بریزه اشکام که االنه!  بره؟ میخواد گفت بهم چرااالن!دیدمش چرااالن

 هب مسئله این خب: گفتم اومد می چاه ته از که باصدایی!  بدم جلوه تفاوت بی خودمو کردم سعی

 !نداشت ربطی هیچ من

 نیاوردمو طاقت چشماش غم دیدن با... بود خیره بهم و میکرد نگاهم غمگین که بود اون حاال

 !شد سرازیر اشکام

 عشقی گوی قصه که... بمونه عشق شوکتِ که بمون

 عشقی آبرویِ تو... شکسته عشق حرمتِ نگوکه

 ! افتادم فیلمه تواون حاکم یادِ دوباره!  عه

 ام گریه!  بودم کرده حلقه کمرش دورِ دستامو محکم بودمو بغلش تو...که اومدم خودم به وقتی

 گرفت شدت

 !!! میدونم من... اس فیلمه همون اثرات همش!  میدادم انجام عادی غیر رو حرکاتم ی همه
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 هاتتن... نمیرم جا هیچ من: گفت کنارگوشم وار زمزمه...شنیدم گوشم کنار آروم اشو گریه صدای

 ! نمیذارم

 ! عزیزدلم نکن گریه

 ! نیست مهم برام!  برو درک به:  گفتم گریه میونِ

 بهم رو خیسش وچشمای گرفت وفاصله کرد جدام ازخودش! گرفت شدت هردومون ی گریه

 ؟ ؟هوم میکنی گریه داری چرا پس: دوخت

 ! نمیدونم:  دادم تکون سرمو

 بدون منمیتون که میدونم خوب حاالدیگه ولی! نمیدونستم اولش منم:  زد لبخند گریه همه اون میون

 !بیارم طاقت تو

 ! گفتم چی فهمیدم بعدازگفتنش که زدم رو وحرفهایی بلندشد ام گریه صدای

 ! بزاری تنهام نداری حق! لعنتی بری نداری حق-

 !کرد وابسته آغوشش به منو! رسید هدفش به لعنتی اون...کردم عادت بهش

 ! میزدم زار همچنان و اومد نمی بند ام گریه

 ؟ سارا-

 ! کن نگام سارا

 ام گونه روی گذاشت رو دستش... بهش دوختم خیسمو چشمای کردمو بلند اش سینه رو از سرمو

 ! میزد لبخند داشت

 !؟ نه مگه نمیاری طاقت هم تو-

 ! نبود این منظورم من -

 !؟ بود چی منظورت پس: دادباال ابروشو یه

 ... من... من-

 ! بگم بودم مجبور نبود ای چاره
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 ! میدیدم فیلم داشتم بیای اینکه از قبل االن همین من-

 !؟ فیلم:  گفت باتعجب

 آره-

 ... رویا تصویریک:  زد تلخی لبخند

 فهمیدی؟ کجا از-

 ! بهش گفتی تو که بودم مطمئن خواست ازم رو فیلم رها وقتی-

 .... میکردم فکر احمق منه.... میکنی گریه براچی دوساعته بگو پس

 ! میگرفت فاصله ازم و کرد می زمزمه زیرلب

 ! مبل پشتی به داد تکیه رو سرش و کرد پرت خودشو کاناپه روی

 رها به... فقط!  نیست مهم برام بری میخوای اگه:  بود بسته چشماشو... نشستم کنارش رفتم آروم

 !اینجا بیاد نگو

 ! بیاد کی بخوام که مربوطه خودم به متآسفم:  کرد نگام جدی و کرد باز چشماشو

 ... نمیتونم من...میکنم خواهش-

 ! میگم من که همین:  گفت محکم و جدی

 ! زمین رو کرد پرت باخشم رو چمدونش... تاببینمش کردم سرموکج اتاق تو رفت و شد بلند

 ! بشن پاره قراره لحظه هر کردم حس که داخلش میکرد پرت طوری لباسهارو

 داد قرارش در جلوی و بست رو چمدونش سریع

 ! بیارم رو رها میرم من-

 !دممیکر باور بیشتر رو رفتنش... وباهرباردیدنش بود چمدون به خیره نگاهم!  رفت و گفت اینو

 !میداد عذابم بیشتر خونه سکوتِ و میکرد کجی دهن امیربهم خالی جای

 ! بده عذابم تا جلوچشمم گذاشته رو ازعمدچمدون! نامرده چقدر
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 رو رها اون جای به قراره اینکه خاطر به فقط!  خوشحالم نهایت بی رفتنش از من که نمیدونه

 !همین فقط!  بودم ناراحت کنم تحمل

 خیره عکسش به... ام چونه زیرِ زدم نشستمودستامو تخت روی... بود نیومده هنوز و شد شب

 ! شدم

 هقلو و کوچیک لبهای! میکرد نگاهم مغرورانه نافذ و مشکی باچشمای بلندش های مژه ازپشتِ

 ...ای

 تِپرپش ابروهای... واستخونی کشیده صورتِ... بانمکش گندمیِ پوستِ... قلمی و باریک بینیِ

 همیشه صورتش...بود باالداده کج رو موهاش! بود کرده باابهتش غلیظ اخمِ اون باا که مشکی

 رشتابدا و بلند های موژه!  میکرد مردونه اشو چهره زیرلبش ریشِ ته فقط بود کرده اصالح تمیزو

 !بود کرده چندان دو چشماشو زیباییِ

 ! میدزدیدم نگاهمو باترس همیشه... کردم نمی نگاه بادقت هیچوقت رو گیراش و جذاب ی چهره

 و هکشید رو اندامش وهمین! نظرمیرسید الغربه بودن چارشونه باوجودِ که بود بلند اونقدر قدش

 ! بود کرده جذاب

 !نبود نگران و آشوب!  نبود چشماش تو غمی چون... میرسید نظر به تر قوی عکس توی

 چی هر!  بکشه رخ به عکس تو میخواست رو قدرتش ی همه که طوری...بود قدرتمند و پرغرور

 ! میشدم دیدنش ی تشنه بیشتر میکردم نگاهش بیشتر

 !میکرد مجذوبم همه از بیشتر بود من برای فقط که مالیمش و آروم صدای

 !میزد حرف وار زمزمه و آروم بامن فقط...چرا نمیدونم

 ... بردارم دست عکس اون دیدن از تا شد باعث باالخره در صدای

 سارا؟-

 ...سکوت

 !سارا-

 ! اَم باتو:  بهم زد زل بااخم و کرد باز باشدت درو
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 ! بیرون بیا لطفا

 جذب شلوار کت!  میگذروندم ازنظر رو بود پوشیده که لباسایی و بود پرت حواسم مدت تمام

 !!؟ بود چی شغلش مگه!  بود شده تزیین رنگی طالیی نوارهای با کتش که مشکیش

 رخوردب تند اینهمه باهام نباید اون! کنم لجبازی باهاش میخواستم... بیرون رفت حرفش دنبالِ به

 ! میکرد

 !؟ نیستم باتو مگه:  برگشت دوباره

 ! تو بیا رها:  بیرون داد باشتاب رو نفسش و بست چشماشو

 ... چرخوندم سرمو و کردم اخم رها اسم باشنیدن

 ! نکنین اذیت همو و باشید دوست هم با!  برگردم من تا بمونه کنارت قراره رها-

 ! بود خیره بهم باااخم و بود ایستاده سینه به دست اونم... کردم نگاه اخم با زیرچشمی رها به

 ! نمیاد خوشم اون از من-

 ! کنید آشتی باهم االن همین!  برگردم من تا بمونه اینجا باید!  نیست مهم-

 ! نمیمونم اینجا هم لحظه یک صورت این غیر در...بخواد معذرت ازم باید: گفت پررویی باکمال رها

 ! شد خیره بهم منتظر امیر

 ! عمرا! ؟ بخوام معذرت ازش من داری توقع! کرده توهین من به اون: گفتم باحرص

 کنب رو قضیه قال!  رها:  گفت رها روبه و انداخت نگاه ساعتش به خودش خاص بااستیل امیرکالفه

 ! شده دیرم... خدا به االفم صبح از!

 ! میخوام معذرت ازت من سارا-

 ارتک بیرون بیا... رها!  فقط...دیگه شد حل شکر خدارو:  کوبید هم به دستاشو باخوشحالی امیر

 !دارم

 ... رفتن و انداختن بهم کوتاهی نگاهِ

 ... کنم باز کمی درو شدم مجبور اومد نمی صداشون!  کردم تیز گوشامو و ایستادم در پشتِ
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 .... بشه کم سرش از تارمو یک اگه... بگی بهش گل نازکتراز اگه خدا به... رها: امیر

 ! گفتی صدبارازصبح!  راحت خیالت... میدونم! عزیز امیرخانِ: رها

 ! میشم دلواپس همش اونجا میدونم... نیست راحت که خیالم:امیر

 !برو...من به بسپارش: رها

 کرد گریه اگه!  نکنه گریه... باشه بهش حواست.. میسپارم تو به بعد و خدا به اول رو عشقم-

 ! بمونه دلش تو نذارغم کن آرومش داشت غصه اگه...

 ! باشه امیر...باشه:  گفت رهاکالفه

 ...خداحافظ: امیر

 ! برگشت دوباره... که بره خواست

 ... باشه حواست رو خوابش ساعت! کن دهنش زور نخوردبه... بده بهش رو غذاش... رها-

 ! کن ولش اصالنمیرم...اصال

 !طرفم اومد و کرد پرت رو چمدون یهو

 !!؟ اس بچه مگه!  امیربیخیال: گفت بلند رها

 یم قدمهاشو صدای ولی... بود بهش پشتم... ایستادم پنجره جلوی و گرفتم فاصله در از سریع

 !بشم بیتابش دوباره و بشنوم آرومشو صدای نمیخواستم... میشد نزدیک بهم که شنیدم

 ! برو فقط...برو:  گفتم سریع

 شد ای بهونه میشد دور ازم که قدمهاش صدای...کرد مکث کمی... چکید ازچشمم اشک قطره یه

 ! گریه زیر بزنم اینکه برای

 ! برد خوابم باالخره تا کردم گریه اونقدر... دریا سمتِ دویدم کنان هق هق

 ! چشمام کردنِ باز برای بود بهانه تنها نورخورشید گرمای

 یرو و دریا کنار دیشب که آورد یادم به دریا امواجِ گوشنواز صدای... شدم بلند کشیدمو خمیازه

 ! خوابیدم ساحل نرم شنهای
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 عادت اون به فقط باید من که قحطه آدم مگه... گذاشت تنهام دیشب که اومد یادم رها بادیدن

 ؟ برمیگرده کی! کنم

 !!!کنم؟ فراموش رو عادت این میتونم یعنی! ؟ کنم تحمل میتونم یعنی

 !عزیزم؟ بیدارشدی بااالخره -

 دادبزنی باالسرم چرانیومدی! ؟ شدی مهربون چیه:  زدم پوزخند و اومدم خودم به رها باصدای

 !؟ تابیداربشم

 بدم اجازه میخواد دلت که وقت تاهر دستوردادن امیرخان:  غرید اش کلیدشده دندونای ازبین

 ! بخوابی

 رو ات صبحان کردن سفارش.... ودرضمن:  میز روی گذاشت رو بود صبحانه حاویِ که ای سینی

 !. بخوری باید

 ! بود کیان امیر مقابلِ در رها بودنِ مطیع میکرد گیجم خیلی که چیزی

 !کنم گوش حرفش به نمیخواد دلم منم... بزاره تنها بارها منو نداشت حق

 ! نمیخورم هیچی من-

 ! میکنه بیچاره منو... نمیرسه تو به زورش! نکن لجبازی-

 ! نیست مهم-

 !میکنم خواهش سارا-

 ! نه... که گفتم-

 ! بیرون رفت و برداشت رو سینی باحرص

 ....که میزدم ورق رو مسخره کتابِ یک حوصله بی

 ... نخورده هیچی رفتی وقتی از:  شنیدم بیرون از رو رها صدای

..... 

 !میکنه چرااینطوری چمیدونم من-
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...... 

 ! ادبه بی و لوس بس از

.... 

 ! کنار میکشم امروز همین... نمیدونم من-

..... 

 ! کن صحبت درست-

.... 

 ! کنی رامش میتونی تو!  کارخودته فقط.... بربیام پَسش از نمیتونم من-

.... 

 ... کن صحبت باهاش خودت بیا!  آخه چیه دردش ببینم نزده هم حرف مدت این تمام-

 ! روش کردم خودموپرت و تخت سمت رفتم سریع... اتاق سمتِ اومد

 ! داره چیکارت امیر ببین بیا سارا؟-

 ! پنجره به زدم زل تفاوت بی کردمو سکوت

 ! کن صحبت باهاش...اسپیکر رو میذارم رو گوشی... الو-

 ... بیرون رفت و طرفم کرد پرت رو گوشی

 ! شنیدم روز سه بعداز باالخره رو بود همراه باخنده که آرومش صدای

 !من عشقِ سالم-

......... 

 !؟ هوم بدی؟ جوابمو نمیخواد دلت دیگه-

.... 

 سارا؟
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 ! بردار رو گوشی... قشنگتم صدای بیتابِ! ؟ عزیزم

 !بگو رو کارِت زود:  برداشتم رو گوشی باحرص

 ! سالم علیک:  خندید

 ! سالم-

 !؟ شده چی بگی نمیخوای-

 ... میزدم حرف عصبی من بود آروم لحنش اون هرچی

 خوش دنبال رفتی خودت... گذاشتی برام نگهبان یک! ؟ بشه چی میخواستی دیگه:  توپیدم بهش

 ! گذرونیت

 ! کارم به میشه مربوط...  که نیست تفریحی سفر:  خندید

 !؟ میکنه اذیتت رها

 ! پرستارگذاشتی برام و ام بچه فکرمیکنی که میخوره بهم حالم ازت من-

 ! زد قهقهه

 ! میکرد آتیشیم بیشتر و بود اعصابم رو هاش خنده

 ! فرارمیکنم دستش از باش مطمئن:  گفتم باحرص

 !؟ عزیزم آخه چرا-

 ! میکردم فکر فرار به بودی اینجا تاوقتی که دلیل همون به-

 !؟ خواهیه زیاده این ؟ خودخواهیه این!  همین فقط...باشی خونم هم میخوام فقط من -

 ! میرم من! نیست مهم واسم دیگه-

 نگت دلم قشنگت صدای برای چقدر نمیدونی!  من کوچولوی!  سارا:  گفت مهربونی و آروم بالحن

 ! بود شده

 ! میارم در بال دارم ازخوشحالی میکنم حس
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 ؟ باشه!  عزیزم بده گوش رها حرف به

 که هم حرفهام به... نیستم مهم براش خودم اصال!  بگیره انرژی و بشنوه صدامو میخواست فقط

 ! نداره توجه اصال

 ... اونطرف کردم وپرتش کردم قطع رو گوشی سریع

 ! خوابیدم مکررش های زنگ به نسبت تفاوت بی و پتو زیر رفتم

 ! ممیکن روزشماری دارم چرا نمیفهمم اصال!  مهمه برام چرا نمیدونم... میگذره رفتنش از روز شش

 هب هروقت" گفت حاکم که... ازفیلم افتاد یادم... شدم خیره شب آسمونِ به و میزدم دریاقدم کنارِ

 "!  میشه کمتر دلتنگیم و افتم می چشمات یادِ میکنم نگاه شب آسمونِ

 ! مشکیه هم امیر چشمای...سرازیرشد اشکام دوباره فیلم اون بایادآوریِ

 !؟ میکردم فکر اون به همش چرا ؟ شده چم من

 ... شنیدم رو میشدن نزدیک بهم ساحل شنهای روی که قدمهایی صدای

 ! میگه چی ببین بیا-

 ... اسپیکر رو زد... سمتم بود گرفته رو گوشی

 میدین جوابمو حتی ؟ آخه میاد دلت چطوری!  انصافی بی خیلی:  شنیدم رو لرزونش و گرفته صدای

.... 

 فهموندم رها به بانگاهم.... بزنم چنگ رها دستِ از رو گوشی سریع شد باعث بغضش پراز صدای

 ! بره که

 ...امیر:  گفتم ای گرفته باصدای

 گتقشن صدای قربونِ الهی! ؟ امیر جانِ:  باال پریدم متر ده اومد بوجود یهو توصداش که باهیجانی

 ... دلواپسی از مردم که من ؟ عزیزدلم خوبی!  برم

 ! خوبم من-

 ؟ گرفته صدات چرا:  پرسید بانگرانی
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 ! بود گرفته بیشتر که خودش صدای

 ! خوبم... نیست چیزی-

 ! نشده؟ تنگ برام دلت-

 ! دلتنگتم خیلی که من! فکرنکن زیاد حاال باشه:  خندید... کردم مکث

 ! شنیدم می رو آرومش نفسهای صدای فقط... اومد بوجود بینمون طوالنی سکوت

 ؟ خوبی:  گفتم آروم

 ! میمیرمااا بره پیش اینطوری... بده تلفنامو جواب!  خوبم میشنوم که تورو صدای-

 ! خدانکنه:  پرید دهنم از بهو

 ! زدم گند وای... دهنم رو گذاشتم دستمو

 ... بگو یکباردیگه! ؟ نمیاد صدات سارا ؟ چی: گفت آمیزی شیطنت بالحن

 ... فقط هیچی-

 !چی؟ فقط-

 ! باش خودت مواظب-

 ! کرد کیف حسابی فکرکنم... خندید

 ! ایستاد در جلو و بهم رسوند رو خودش باعجله رها... در سمت رفتم پوشیدمو لباسهامو

 ! کنی حبسم نداری توحق... کنار برو-

 ! مسئولم من ولی متاسفم-

 تنمبارف االن هم من... ندارید رو من به گفتن زور حق دیگه کسِ هیچ نه و تو نه! کنم روشنت بزار-

 ! میکنم ثابت رو این

 !نمیخورد تکون و بود ایستاده باسماجت اون ولی دادم هولش
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 یدمد زندگیم تو که آدمیه ترین آشغال اون... معناست تمام به عوضیِ یک امیر:  گفت باتمسخر

 ....اون...

 !شد خیره بهم زده شوک شدو ساکت زدم بهش که ای باسیلی

 ! باشه غیرعادی حرکاتم حد تااین نمیشه باورم

 .... بستم درو و اتاق سمت دویدم اشکاش بادیدن

 !!! شدم خسته تکراری زندگیِ ازاین

 گوشی! کردم اخم کنم نگاش اینکه بدون... کنارم اومد رها... جلوش دادم لم کردمو روشن وی تی

 سمتم گرفت رو

 ! زدم چنگ دستش از سریع

 ! سارا...الو-

 ! سالم-

 !؟ خوبی!  عزیزدلمممم سالاااااام-

 !!! نمیبره خوابم شبا من!  نیستم خوب اصال!  نه-

 !؟ نباشی تنها که نمیخوابه پیشت رها مگه...  برم قربونت-

 ! نیست مهم کن فراموشش اصال -

 ... رها بده رو گوشی-

 به وبااخم بود کرده سکوت فقط... بود توهم اخماش میزد حرف باهاش داشت رها که مدتی تمام

 ! بود خیره من

 ! وی تی به دوختم چشم دوباره و شدم بیخیال... میگه چی بهش داره بفهمم تونستم نمی

 ... بود هم تو اخماش که پیش دقیقه دو تا!  شد مهربون این باز! زد لبخند و نشست کنارم رها

 !؟ بزنیم حرف باهم سارامیشه-

 ! ندارم حرفی باتو من-
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 ! موندم تنها باخاطراتت بدبخت منه!  دادی دست از اتو حافظه تو معلومه خب-

 ... تو... نداری دوسم قبل مثل دیگه تو:  گفت محزون و پایین انداخت سرشو

 نشست دلم تو بدی غم ناآخودآگاه آلودش بغض وصدای ازمظلومیتش

 ! ارمند یاد به ازت چیزی و گرفتم فراموشی که ببخش منو! رها هستی خوبی دختر تو:  لبخندزدم

 ! بود هام نگرانی خاطر به فقط کردم پنهان روازت وحقیقت گفتم دروغ بهت اگه-

 ... بودم نگرانت من... دادی دست از رو ات توحافظه آخه

 الاص من باش مطمئن ولی... یاشم کنارش بخواد اون شاید... نیست ما بین چیزی راحت خیالت-

 ! نیستم راضی وضعیت این از

 و میگرفت دلم همش ولی... نبودم ناراحت دیگه کنارش بودن از و بود شده خوب رها با رفتارم

 نمک گریه میخواست دلم همش!  گرفتم می بغل غم زانوی و زمین رو نشستم می ها زده ماتم عینِ

 !بشم خیره عکسش به و

 !نمیزدم حرف باهاش میکردمو گریه من ولی بزنم حرف باهاش میخواست ازم و میزد زنگ هرشب

 قشن توذهنم شبش رنگِ به چشمای فقط... شدم خیره آسمون به شب هر مثلِ و نشستم کنارِدریا

 ! بست می

 ! داد نوازش گوشمو شنها روی قدمهایی صدای... چکید چشمم از اشک قطره یه بستم چشمامو

 عطر

 حکمم!  کوبیدن به کرد شروع قلبم...شد همراه باهاش آشناس برام وقته خیلی که سردی و مالیم

 ... بید میکو

 ! بیرون بزنه ام ازسینه قراره هرلحظه میکردم حس

 ! میزدم ولبخند بود بسته همچنان چشمام!  میده آرامش بهم توَهم این... دارم دوست رو رویا این

 پشتِ از رو وارش زمزمه صدای!  شدم اسیر کسی محکمِ و قوی دستای تو کردم حس

 . . . شنیدم کنارگوشم...سرم
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 تو روامشب دارم دوستت ی جمله میخواد دلم! کنم باور رو بودنت بزار!  نگو هیچی! هیسسس-

 ! بگم خودت گوشِ

 !؟ نیست رویا یعنی نمیشه باورم... ببینمش نمیتونستم و بود من به پشتش... بازکردم چشمامو

 ... اینجایی حاالکه

 ... تنهایی نیست دیگه

 ... شده زیبا باتو روزام و شب

 ... سالم عشقه پره حالم باتوخوبه

 ... شده امضا تو با خوبم حالِ

 دیگه ودست بود کرده حلقه کمرم دور دستشو یک... روپاش گذاشت منو و نشست کاناپه روی

 برنمیداشت چشم ازم و بود خیره بهم ملتمسش بانگاهِ...بود داده تکیه مبل پشتی به رو اش

 ! کنه نگاهم دوربوده ازم که روزهایی تمام ی اندازه به انگارمیخواست...

 !بود؟ خودش صدای کرد می زمزمه کنارگوشم که بیتاب لحنِ اون یعنی

 ودبهب زده زل مشکیش بانگاه...زدم زل بهش باشه کنارم نمیشدکه هنوزباورم درحالیکه باناباوری

 صورتم اعضای تک تک

 ! بود شده تنگ برات دلم چقدر نمیدونی:  وبیقرارگفت آروم

 !؟ اومدی خبر بی چرا-

 ! افتاد یادم راه بین چمدونم از حتی... بدم خبر بهت رفت یادم که داشتم اونقدرهیجان-

 !؟ زحمت بی میدی رو چمدونم!  رها:  گفت بود خیره ما به بهت با که رها به رو

 ... کرد بازش و میز رو گذاشت رو چمدون

 ! سوغاتیها واما...خب-

 مسمت وگرفت کشید بیرون صورتی ساده کوچیک سریِ رو با ای سورمه سارافونِ یک همه از اول

... 
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 ! فراوان باعشق تقدیم-

 ... ولی ممنون-

 ... بود اش مقدمه این تازه! دیگه نداره ولی-

 ... رها سمت گرفت خوشگل پیراهن یک و زد بهم چشمکی

 ! فراوان باسپاسِ کوچک بانوی شما به تقدیم اینم-

 ! نبود پاش و ریخت به نیازی... بودی بس شقت کله خودِ!  دیوونه: گفت خنده با رها

 برای دلیلی بازم ولی... دوستن باهم وقته خیلی میدونم که درسته حاال!  صمیمیه باهاش رها چقدر

 ! نداره وجود صمیمیت اینهمه

 ... پایین سرموانداختم کردمو اخم

 ! قشنگم کوچولوی کن باز اخماتو:  گفت دلجویانه بالحن صورتم ومقابل کرد کج سرشو

 ! بست نقش لبم روی لبخندی ناخودآگاه... شدم خیره بهش بلندکردمو سرمو آرومش باصدای

 ! بیایم خودمون به شد باعث رها صدای وفقط بودیم خیره هم به همچنان

 !!! میشه خطرناک داره فکرکنم!  برم من...دیگه خب-

 !!! ادب بی کردی شروع تو باز:  گفت تمام وباجدیت گرفت ازم رو بیقرارش امیرنگاهِ

 صحبت ادبش بی دختر موردِ در خانوم ویدا با وقت اصرع در حتما باشه یادم:  داد ادامه باتحکم

 !کنم

 بالکهق! امیر شدی جنبه بی و لوس چقدر! ؟ دیوونه داری چیکار مامانم به:  گفت و شد دستپاچه رها

 ! گرفتم یاد خودت از... اینطوره اصالحاالکه!  نبودی اینطوری

 رهبهت فکرکنم رسیده پایان به اینجابودنت مدتِ... میزنی حرف زیادی داری!  جان رها دیگه خب-

 !کنی زحمت رفعِ

 ... گذشت پل از خرت حاالکه!  پررویی خیلی-

 !؟ بری کنی جمع بلندشی کنم خواهش حاالمیشه!  میگی توراست... خوبی تو رها-
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 !کنم خلوت خودم کوچولوی باخانوم میخوام:  گفت بالبخند شدو خیره بهم

 ! باش خودت مراقب:  زد چشمک بهم و گردوند روبر امیر از قهر حالت به رها

 ... زدم لبخند بهش باقدردانی

 ...یزدم لبخند بهم و کاناپه رو بود داده لم اولیه حالت باهمون که سمتش برگشتم رها رفتن بعداز

 ! بدم نشون بهت رو اش تابقیه بشین اینجا حاالبیا:  کرد اشاره پاش روی به

 ! پایین انداختم سرمو و نشستم کنارش

 ربهس والبته... آقا و مظلوم پسرِ بایک! ؟ کشی می خجالت چی از تو آخرنفهمیدم من:  گفت باخنده

 !!! نمیفهمم من رو چیه خجالت و فرار واسه دلیلت دیگه!  میکنی زندگی داری زیر

 شهنک خجالت ازم دیگه عشقم کن کاری یک خدایا:  آسمون روبه گرفت دستشو حرفش دنبالِ به

 ! آمین!  باشه داشته دوستم و

 ... میداد تکون تاسف با سرشو میخندید درحالیکه

 ! شد نمی جا چمدونم تو دیگه ولی بخرم برات میخواست دلم دیدم می هرچی-

 رنگِ به خاصی ی عالقه کال بشر این!  یاصورتی بود ای یاسورمه بود گرفته برام که چیزایی همه

 !داشت ای سورمه

 ! خندیدم و دهنم جلو گرفتم دستمو زود... گرفت ام خنده

 !؟ ببینم رو قشنگت ی خنده نمیذاری چرا: گفت و گرفت دستمو

 ... پایین انداختم سرمو

 !؟ میخندیدی چی حاالبه-

 ! همینطوری هیچی-

 ... خندید و داد تکون سرشو

 !؟ میکنی رفتار صمیمی اینهمه بارها چرا:  گفتم یهو

 !شد خیره بهم ناباورانه اخم با بود لبش روی لبخندمحوی ودرحالیکه دادباال ابروشو تای یه
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 ! پایین سرموانداختم شدمو هول

 ! زد قهقهه

 ! من حسودِ کوچولوی:  گفت باخنده

 ! نکردم حسودی من-

 هنتهذ تو من غیرِ هرچی:  شد خیره بهم بیقرارش بانگاهِ ملتمسانه و ام چونه زیر گذاشت دستشو

 ! کن فراموش رو

 !!!؟ بود چی منظورش!  بهش زدم زل بابهت

 ! نداری وجود ذهنم تو اصال تو:  گفتم بااخم

 ! منی زندگیِ ی همه تو ولی:  گفت غمگینی بالحنِ

 !!!نمیکردی حبس منو بودم مهم برات اگه-

 ! نمیارم دووم... بکشم نفس نمیتونم...بیارم طاقت تو بدونِ نمیتونم من-

 ... متاسفم!  فهمم نمی رو حرفات من-

 و تاقا توی رفتم بود دوخته بهم لحظه تاآخرین که پرازخواهشش نگاهِ به توجه بدون و گفتم اینارو

 ! بستم درو

 ! برد خوابم سریع خیلی و بستم چشمامو

 بود افتاده مردی صورتِ روی نور از ای هاله... بودم اسیر سیاهی همه تواون ومن بود جاتاریک همه

 اسِلب تو رو امیرکیان صورت حاال... جلوتر رفتم... دیدم رو حاکم صورت...نور اون سمت به رفتم...

 ! میدیدم حاکم

 ! مُردم تو برای... تو برای... فداکردم جونمو برات من:  گفت آروم

 !امیرنههههه....نه-

 ناله و ودب بسته هنوزچشمام... بکشم هام ریه به تاهوارو نشستم...بکشم نفس نمیتونم کردم حس

 ! میکردم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

212 

 

 !امیر:  گفتم بلندتر... شنیدم که رو وارش زمزمه صدای

 امیر؟ جانِ-

 !؟ بیدارم یعنی! ؟ اس زنده یعنی

 ! بغلش تو انداختم خودمو و زیرگریه بلندزدم

 ...نباید!  بمیری نباید تو.. نه:  میکردم بلندگریه

 شهم...باش آروم!  نمیذارم تنهات هیچوقت... کنارتم من!  عزیزدلم میدونم: گفت کنارگوشم آروم

 !!! بود خواب

 !برد خوابم و شد سرازیر بهم آرامشی آخرش حرف باشنیدن

 ههمیش برای ازفکراینکه... بود شایدواقعی... افتادم یادخوابم... نبود مکنار... بازکردم چشمامو

 ...افتادم گریه به!  کشیدم بلندی جیغِ باشه گذاشته تنهام

 ... سمتم دوید و بازشد باشتاب در

 !؟ عزیزم شده چی-

 ؟ امیر:  زدم صداش فقط

 !امیر؟ دلِ جونِ-

 ! برم ازاینجا میخوام من-

 !؟ منم مشکلت! ؟ عزیزم آخه چرا-

 ( گفتم دلم تو اینارو!!! ) کنی ترکم بعد و کنی ام وابسته چرامیخوای!  تویی مشکلم!  آره

 زما هرچی االنم!  کنی حساب من رو میتونی!  هستمااااا قولم سرِ هنوز من:  گفت دید که سکوتمو

 ! میدم اانجام بخوای

 بلندگفتم

 میخوام!؟ نشنیدی:  اومد خودش به من باداد ولی... شد خیره بهم بابهت اول! برم میخوام من-

 ! االن همین...برم
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 ! تسلیم!  عزیزم باشه:  باال دستاشوبرد

 ! گرفتم ضرب باپام زمین روی سینه به دست پوشیدمو لباس باعجله

 ... بود پایین سرش!  سمتم اومد پکر ی باقیافه ساعت دو بعداز و پوشید رو لباساش

 !؟ آره ؟ بری پیشم از که داری عجله خیلی:  وگفت زد تلخی لبخند دید منو وقتی

 !؟ بریم میشه:  گفتم محزونش لحنِ به توجه بدونِ

 ! داشت اخم همیشه چرا نمیدونم... میکرد رانندگی بودو زده روبروزل به خودش مخصوصِ بااخمِ

 !!! یدمند هم خواب تو مطمئنم که زیبایی لبخندِ یک!  میزد لبخند شد می خیره من به وقتی فقط

! ؟ وماخان خانوم زدی زل چی به:  گفت بالبخند و سمتم شدبرگشت نگاهم سنگینی متوجه وقتی

 !؟ میکنی نگام اینطوری که درآورم شاخ

 ! داشتم برنمی ازش امو خیره نگاهِ ها حاال حاال گفت نمی چیزی اگه

 ! میکردم فکر داشتم...  فقط نه-

 !؟ اونوقت چی به:  دادباال ابروشو تای یه

 .... اینکه به-

 ! " بشم خالص دستت از چطوری اینکه به " گفتم تودلم

 ! نیست مهم اصال کن ولش-

 اون !!! بشم راحت مهربونش نگاه اون دستِ از و کنم فراموشش نمیتونم هیچوقت دیگه مطمئنم

 ! میمونه توذهنم همیشه برای

 شصدا که پایین کنم پرت خودمو ودرواقع شم پیاده خواستم سریع... کرد توقف رها خونه جلوی

 ... کرد متوقفم

 ... سارا-

 کردم نگاش سوالی و برگشتم

 !؟ آخه کنم چه بادوریت من:  گفت قراری بی بالحن
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 نگاهش تو رو خواهش همه اون تادیگه دزدیدم نگاهمو!  بود شده دوخته بهم ملتمسانه نگاهش

 ! نبینم

 میخوام!  کنم فراموشش میخوام من...خدااااا ای!  بشم اش وابسته این از بیشتر نمیخوام من

 ... نبود اسیر که همونی!  رها و آزاد دختر همون!  باشم سابق سارای همون میخوام... فرارکنم ازش

 ! زندگی!  میکنم بادوریت من که کاری همون-: گفتم بیتفاوت

 ! بدون مرده منو االن ازهمین!  نمیارم طاقت من-

 میزنی حرف اینطوری باشه آخرت ی دفعه:  دادزدم و سمتش برگشتم... آورد هجوم بهم خشمی

 !؟ فهمیدی

 میآرو بالحن و پایین انداختم سرمو بود خیره بهم که ناباورش دربرابرنگاه! ؟ چِمه من خدایا وااای

 ! ببخشید:  گفتم

:  غتگ داشت بغض مطمئنم که غمگینی و گرفته بالحن... گرفت دستمو که شم پیاده خواستم

 ! عزیزدلم باش خودت مراقب

 ! باش خودت مواظب هم تو:  گزیدم لبمو

 ! تو پریدم شدن باز بعداز وبالفاصله فشردم رو زنگ... خونه سمت دویدم گفتمو رو این

 ؟ سارا:  شنیدم رو رها صدای که... میریختم اشک بودمو زده تکیه در به همچنان

 ! اتاق سمت دویدم بزنم حرفی اینکه وبدون کردم باز چشمامو

 ... ساز نواختنِ به کردم وشروع پنجره لبه روی نشستم

 نوازش گوشمو که زیبایی آوای!  شد نواخته اشکم های قطره و لبهام نوای با... ساز

 ! بست نقش چشمم جلوی بود خیره باربهم آخرین که پرازغمش ی چهره...بستم چشمامو...میداد

 کرد بیتاب منو آرومش لحن!  برنمیداشت لحظه تاآخرین رو پرخواهشش قرارو بی نگاه

 ! ردنک کارو این... اون ولی... برم ازپیشش نمیده اجازه باخودخواهیش همیشه مثل فکرمیکردم....

 ... اومدن بندنمی و بودن کشیده صف توچشمام سرهم پشت اشکام

 کیان
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 حس... کنم حرکت نمیتونستم!  میلرزید هام بودوشونه شکسته رو ماشین سکوتِ هقم هق صدای

 ! شدم وصل زمین به بامیخ میکردم

 ... فردا رویای به تورامیسپارم... من بی مانده ای توتنهانمیمانی

 به تورومیسپارم...  رفتنه وقت دیگه خدا ای صبورم چه...  همه از دورم وقتی وداع آخرین توی

 ! ها باستاره برو...  عشق به میسپارم تورو...  خواب

 ! نمیخواد منو اون!  بمونه بامن نمیخواد دلش اون

 ! لبموق میشناسم من... اینو میدونم من....میکنه بیتابی بگیره فاصله ازش اگه... من قلب ولی

 ! داد گوشمونوازش... بود انداخته طنین کوچه توی که زیبایی صدای

 ی مهوه لبم کنج گذاشتم سیگارو... دادم تکیه صندلی پشتیِ به و برداشتم فرمون ازرو سرمو

 ... کشیدم وجودم به رو دودش

 طاقت میکنه گریه داره بافکراینکه... کردم باز چشمامو بابیقرای... شد قطع صدا چنددقیقه بعداز

 ! پایین پریدم ماشین از سریع نیاوردمو

 ... گرفت جلومو بادیدنم رها

 ناخودآگاه لحظه چرااون نمیدونم!  بشم هوشیار شد باعث که کردم حس خواب توی رو آرامشی

 ! صدازدم اسمشو خواب از گرفته باصدای

 ... امیر-

 ! نزدیک خیلی بود نزدیک صداش... میکردم حس کنارگوشم رو نفسهاش صدای

 !؟ جانم-

 ولی! میداد؟ جوابمو داشت و بود کنارم اون!  نداشتم چشمامو بازکردنِ توانِ ولی... شدم زده بهت

 ...رفت اونکه

 !توکنارمی؟-

 ! کنارتم من... عزیزم آره
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 !؟ پیشم از نرفتی یعنی-

 !؟ آخه کجابرم... اینجاست عشقم ؟ برم چی واسه-

 !!! میبینم شو رویا دارم که خوبه... کنارمه اون!  زیبایی خواب چه!  ممنونم خدا وااای

 !؟ میمونی پیشم یعنی-

 ... مونم می که معلومه!  البته-

 ! نذار تنهام هیچوقت:  گفتم ای گرفته بالحن!  لبخندزدم وبیداری خواب توی

 ! کشید درآغوش منو خواب... بستم خستمو چشمای

 ... منشست شدمو بلند حرکت بایک... کنم باز چشمامو شد باعث صورتم تو خورشید نور گرمای

 ! نزار تنهام... بمون پیشم:  گفتم بهش دیشب

 ! مطمئنم... نبود خواب که مطمِنم من

 "!!!  بدم تشخیص هم از نمیتونم رو حقیقت و رویا مرز دیگه"

 ... میکنم خواهش نرو

 ...کن صبر لحظه یک فقط

 ... دارم خیلی تو واسه نگفته هنوزحرف که

 ! نذارم تنها دستاتو میدم مردونه قول... ثانیه یک بیار طاقت میکنم خواهش ازتو

 ...میکنم خواهش نرو

 ... خودم از روندم رو تو عزیزم ندونسته من!  کن گوش حرفم به یکم

 ! شدم دور دنیا یک ازتو....چرا نفهمیدم که!  بگم کن تحمل یکم.... ازم نگیر رو لحظه

 !؟ دنیابخوام از که هست هم چیزی تو جز مگه!  برام نمیمونه چیزی بدم دست از تورو

 .... جدام تو از نفس یک ببینم نمیتونم

 ! میمیرم بمونم تو بی اقرارمیکنم دارم
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 ! میگیرم تو از نفس آخه

 .. منم گرفت ازت غرورتو اونکه میدونم!  میگم گناهمو دارم... میکنم نروخواهش

 ! میکنم دل کشیدنم ازنفس که نکن شک... بعدرفتنت وگرنه ببخش میتونی اگه.

 ! بشه ورمبا که نذار برنمگردی نگوکه بشه آخرم حرفای قلبم خواهش نذاراین

 5 فصل 

 نگهبان ی فرشته

 ... !نه

 بالفاصله و پریدم ازخواب

 !؟ خواب.. . خواب تو که تصویری همون.... کردم نگاه تصویرخودم به... آینه جلوی رفتم

 !؟ باشم دیده خواب میشه مگه آخه

 ! باشه رویا نمیتونه پس!  دارم واقعیت من... منم این!  شدم رو روبه تصویر بااین من

 یچپ پام آخر ی دوتاپله که میدویدم اونقدرباعجله... بازکردم درو و پایین پریدم ازتخت باعجله

 !افتادم و خورد

 ... سمتم رهادوید!  بزنم جیغ شد باعث که پیچید پام تو بدی دردِ وهم ترسیدم هم

 !؟ شدی چی سارا-

 ... آی!  افتادم ها پله از:  گفتم بهش کردن نگاه بدون

 یکس تنها!  زدم محوی لبخند و افتادم یادش ناخودآگاه...  کردم بیان لوسی بالحن رو جمله این

 ! بود اون فقط میکرد تغییر لحنم ناخودآگاه بودم کنارش وقتی که

 گفتم رها به رو پام درد به توجه بدون

 !؟ کجاست-

 !؟ کی:  گفت بابهت رها
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 : گفتم بابغض! ؟ کنم فراموش و اسمش میشه مگه

 ! کیان...امیر-

 اومد خودش به زود خیلی ولی... شد خیره بهم بابهت اول

 !!!؟ میشناسی کجا از و امیر تو-

 ! میکردم نگاهش زده بیرون ازحدقه باچشمای که بودم من حاال

 ! خندیدم

 ! بود ای مزه بی شوخی خیلی رها! ؟ نه مگه باهام کنی می شوخی داری-

 دمش دیوونه انگار که میکرد نگاه بهم طوری!  بود خیره بهم تمام باجدیتِ رها ولی خندیدم می من

!!! 

 : دادزدم.. . شد محو کم کم ام خنده

 ! کردم زندگی باهاش من!  کنم فراموشش میشه مگه! میشناسمش؟ کجا از چی یعنی-

 ! شدی دیوونه:  گفت باخونسردی کنه جمع و اش خنده کرد سعی بعد ولی.... خندید ذره یک اول

 هنوز حال بااین ولی!  کردم شک هاواتفاقات لحظه اون ی همه به که میزد حرف اونقدرمطمئن

 اون...لحن اون که کنم ثابت رها به میکردم چراتالش! ؟ چرا... کنم ثابت و حرفم داشتم سعی

 چرا!! !؟ کنم حسش رویا تو میتونم فقط میدونستم خودم درحالیکه نبوده رویا...عطر اون... چشما

 بفهمه رو مرد اون حقیقت... باورکنه حرفمو چرامیخواستم! ؟ کنم ثابت رها به میکردم شتال

 !!! رویاشنیدم تو فقط رو اسمش که درصورتی

 کردم حسش من.... بود اینجا دیشب اون.... اش خونه برد زور به و من اون... بودم اش خونه من-

 ! مطمئنم و این...

 از میخواستم!  رها العملِ ازعکس.... شدن تنها دوباره از... ترس از لرزشی... داشت لرزش صدام

 استروی تو فکرمیکنی که کسی اون!  میکنی اشتباه داری " بگه بهم میخواستم!  بشنوم اون

 "! ندیدی خواب تو و داره حقیقت

 ! رفتن راه به کردم شروع پام درد به توجه بدون و شدم بلند
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 ! میگی چی فهمم نمی من:  گفت تفاوتی بی بالحن

 کنارم مسافرت رفت که ای هفته اون!  اش خونه اومدی توهم...تو!  کردم زندگی بااون من رها-

 ! بودی

 ! انکارمیکنی چرا

 !؟ کنین ام دیوونه میخواین چرا! ؟ میدین چراعذابم! ؟ چرا:  دادم ادامه بابغض

 وت از میتونست کاش... بودم خیره بهش ملتمسانه... زد لبخند بامهربونی ایستادو اومدکنارم

 ! بگو... رو حضورش کنم باور تا نبوده خواب بگو!  بگو رها... میخوام چی ازش که بخونه چشمام

 ! عزیزم اومد نمی خوشت ازش که تو:  گفت مهربونی بالحن و کرد کج و سرش انتظارم برخالف

 !!؟ هان! ؟ بودی کنارش بگی که اصرارداری االن چرا

 . روصندلی نشوندم... کشید خودش دنبال و گرفت و دستم

! ترسوندتت و داده عذابت میدونم!  راحت خیالت!  ونمیبینی اون وقت هیچ دیگه... عزیزم ببین-

 ! میدم قول بهت!!!  بینی نمی و کابوسش هیچوقت تودیگه ولی

 یرِت!  بستم و چشمام آخرش ی جمله باشنیدن... میریختم اشک و میکردم نگاه رها به ناباورانه

 ! زد و خالص

 ! آرامش اون.... خونه اون... ساحل اون... آغوش اون... بود رویا همش

 ... داد ادامه من اشکای به توجه رهابی

 ... بیاداینجا دیگه نمیدم اجازه بهش!  عزیزم باش آروم!  بزاره اینجا و پاش نداره حق دیگه-

 طوری چه رو رها... 4...2...8 باشمارش که افتادم شبی اون یادِ!  زدم محوی لبخندِ گفت که و این

 !!! نداره توجهی هم رها ی اجازه به!  بیاد بخوادمیتونه هروقت یعنی این!  بزاره تنهام کرد وادارش

 !!! همیش همراه باآرامش ترس وقتی عجیبیه حسِ!  میترسم ازش منم خب! میترسه ازش رها یعنی

 ! کن قبول!  بود خواب همش سارا-

 ... سرازیرشد اشکام دوباره و!  نده ادامه دیگه....  رها نگو... نه... نه

 ! اینجایی هرلحظه اینکه فکر و من....  تنهایی کابوس انتظارو و من
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 ! میبینم میکنم رو هرطرف تورو...  کم کم میکنم گم هارو آینه دارم

 ! اینجایی هنوزم تو نه تونرفتی...  فکرتنهایی این از کن رها منو

 ! میشم بلد باتو رو عاشقی دارم...  میشم رد تو بافکر ازخودم دارم

 باز چشمام.... گذاشته تنهام که دنیایی تو خواد نمی دلم... بخوابم کردم سعی و بستم و چشمام

 !باشه

 

*** 

 قدم سمتش به!  آشناس برام چقدر کلبه اون!  بزرگ دشت یک وسط کوچیک ی کلبه یک

 ... برداشتم

 چرا منمیدون من ولی!  برم جلوتر نذاشتن و اومدن سمتم به کالغ دسته یک جلو رفتم که همین اما

 ! نداشتم تردیدی هیچ رفتن تو و برم که بودم مصمم

 ! برگرد سارا:  جلوم یهورهاپرید

 و نشستم سریع زد که بافریادی!  شد سبزمی جلوم دوباره اون ولی کنار میزدمش هی بادستم

 ! بازکردم و چشمام

*** 

 وت چقدرسنگینه خوابت!  میزنم صدات دارم دوساعته:  گفت وباتعجب کرد می نگاهم زده بهت رها

 ! دختر

 !؟ تونستم نمی و سمتش برم میخواستم چرا... کلبه اون! ؟ دیدم خواب دوباره یعنی

 ...داد تکون چشمام جلوی دستشو

 !؟ کجایی!  باتواَم سارا-

 !؟ ها:  کردم نگاه بهش باگیجی

 !؟ خوبی-
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 ... دادم تکون سرمو و بستم و چشمام

 ! کرده آماده توپ ی عصرونه یک مامان... بیابریم!  شکر خدارو خب-

 ! نیست ام گرسنه-

 ! باشه خریدار که نازکن کسی واسه!  نیار در اداها این از من برا-

 ! شد بلند نهادم از آهی

 ! شوهر خونه بری بفرستیمت اومد که خواستگاری اولین میدم قول!  نخور غصه:  خندید

 ! میکردم نگاهش باگیجی

 ! فهمن زبون خارجیای این مثل شدی درست... بریم بلندشو!  نکن نگاه اونطوری حاال!  بابا باشه-

 حیاط وت بریم!  مامان:  گفت باهیجان ویداخانوم روبه... پایین رفتیم ها پله از وباهم کشید و دستم

 !بخوریم؟ رو کیکمون

 !؟ جان سارا خوبی!  عصربخیر:  گفت بود شده من متوجه تازه که ویداخانوم

 ! ویداخانوم ممنون-

 ! میایم هم سارا و من... حیاط تو ببر رو وسایل برو!  جان رها-

 !؟ کردی فراموش رو گرامیت دخترِ دیدی و جونت سارا شوما باز! بابا اَی-

 ! نکن لوس و خودت اینقدرم!  ببینم بدوبرو-

 ! چشم-

 دیگه بار یک اتفاق این کردم حس... روصندلی نشوند خودش کنارِ و گرفت و دستم ویداخانوم

 ! !! افتاده برام

 ... اومدم خودم به ویداخانوم باصدای

 !؟ سارا-

 ! بله-
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 ! بزنم حرف باهات مهم موضوعِ یک درمورد میخوام گلم دختر-

 ! باشماست گوشم بله-

 کی از... دیگه زندگیه باالخره!  بده خانواده تشکیلِ و کنه ازدواج باید هردختری... عزیزم ببین-

 ! هستی موقعیت همین تو دقیقا االن تو و... میاد خاستگار دخترا برای سنی

 !؟ میشناسی رو خانوم افسانه:  کرد مکث کمی

 ! کامران مامانِ!  آره... که همونی... داشت آبی چشمای که خانومی همون

 ! آشناشدم باهاشون مهمونی توی!  بله: گفتم

 !؟ چیه کامران درموردِ نظرت عزیزم خب-

 ! بگم باید چی نمیدونم-

 ... فکرکن درموردش حتما فقط! میذارم راحتت عزیزم باشه-

 ! میاد در صداش االن رها بریم شو بلند حاال:  خندید

 !؟ شما کجایین:  زد غر ما بادیدن... صندلی روی بود نشسته رها... شدم همراه باهاش و خندیدم

 ودب شده کاشته پنجره ی لبه روی صورتی رز گلهای و قرارداشت خونه های پنجره کنار ها صندلی

 ... میکرد معطر و خوشبو رو اونجا فضای حسابی که

 کنم می باز من:  گفت رها... شد بلند زنگ صدای که بودیم خوردن کیک مشغول و نشستیم هم دور

! 

 یم نوازشش و بود بغلش تو مضخرفش ی گربه! ایششش!  کرد سالم باهیجان و شد وارد فرانک

 !کرد

 ... شدیم مشغول دوباره رها بااومدنِ

 !؟ فرانک خبرا چه... خب:  رها

 ! خوب خبرای:  فرانک

 !جدا؟:  رها
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 ! اوهوم:  گفت نوشید می چای درحالیکه

 !هس؟ چی خوبت خبر حاال خب:  رها

 ... باکی ولی!  کنه ازدواج میخواد کامران:  گفت طوالنی بامکثِ فرانک

 ! نمیدونم:  داد وادامه باال انداخت و هاش شونه

 !حاال شده چی گفتم خوب خبر گفتی طوری...!  اوووو:  رها

 ! کامراااان میفهمی کامران!  رها:  گفت گردشده باچشمای فرانک

 ! نیس عجیبی چیزِ!  کنه ازدواج میخواد کامران... فهمیدم باشه!  خب:  گفت تفاوت بی رها

 میخورد قسم کامران نیست یادت!  داده بهت من از قبل خبرو این یکی مطمئنم من:  فرانک

 !کنه؟ ازدواج نمیخواد هیچوقت

 !!! شده عوض نظرش االن که عجیبه واسم:  داد ادامه و کرد رها و نفسش

 ! اس دیوونه... دیگه کامرانه:  رها

 !میگم بهش باشه:  گفت باشیطنت فرانک

 !لوووسسس:  گفت میکرد کج و دهنش حالیکه در رها

 !؟ خبرا چه ساراجون:  گفت مهربونی و گرم بالحن فرانک

 ! دیگه میگذره:  زدم لبخند

 ! کنیااا دعوت رو مون همه بدی قول باید روز یک! ؟ خبر چه خوشگلت ی ازکلبه-

 !؟ من ی کلبه:  کردم نگاه بهش باتعجب

 ! بشه خفه ممکنه هرلحظه کردم حس که میکرد سرفه طوری!  کردن سرفه به کرد شروع رها یهو

!  عزیزم دیگه آره:  داد ادامه رها به توجه بدونِ فرانک ولی گرفت سمتش به رو آبی ویداخانوم

 !؟ نگفته بهت رها نکنه

 ! میکرد نگاه فرانک به درمونده و پکر ای باقیافه که رها سمتِ برگشتم
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 !؟ کردی پنهون من از چیزی بازم تو! ؟ میگه چی فرانک... رها-

 ... میدم توضیح برات سارا-

 ! کن تمومش.. رها بشنوم نمیخوام هیچی دیگه: توپیدم بهش و شدم بلند

 خواب اون پس... تخت رو کردم پرت و خودم و بستم درو... اتاقم سمتِ دویدم و گفتم و این

 ... کلبه اون...

 !؟ بود من مالِ اون

 در... رمبب هجوم سمتش به و بشم عصبی بیشتر شد باعث در صدای... دستام بینِ گرفتم و سرم

 اینجا هم لحظه یک حتی نمیخوام دیگه من! ؟ رها بفهمی نمیخوای چرا:  زدم فریاد و کردم باز و

 ... بمونم

 داج ما از خواست نمی دلم!  نگفتم چیزی بهت کلبه اون مورد در همین واسه:  گفت آرومی بالحن

 ... بری پیشمون از خواستم نمی!  کنی زندگی تنها و بشی

 جاستک! ؟ هان! ؟ کجاست کلبه اون بگو بهم... فقط:  کشیدم عمیق نفس چندتا و بستم و چشمام

 !؟

 ... میریم باهم فردا!  باش آروم-

 مالِ گفت رها که همونی... دیدم خواب تو که همونی!  کردم مجسم رو کلبه اون و بستم و چشمام

 .. خودمه

 بودم مشتاق دیدنش برای!  بکشمش تصویر به کاغذ روی و کنم مجسمش دقیق کردم سعی

 ... داشتم خوبی وحسِ

 .... بود نزدیک خیلی کلبه اون به رها ی خونه آخه!  رفتیم پیاده و مسیر ی همه

 نگاهم داره و اونجاست رها که نبود مهم واسم...  دویدم سمتش به و زدم لبخندپهنی بادیدنش

 ... میکنه

 راه اروم... گرفته خاک حسابی و بود چوبی وسایالش ی همه... کردم باز رو کلبه چوبیِ و کهنه درِ

 ... زدم لبخند... بشنوم میتونستم و هام قدم صدای همین برای بود چوبی کفِش... میرفتم
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 میزِ... تخت... آینه.... بود آیزون حوله یک کنارش که داشت قرار گوشه یک وشیرآب وان یک

! ؟ میکردم زندگی اینجا واقعا من... بامزه چه!  همین!  صندلی و بزرگ میز ویک... کنارش کوچیک

 ... سمتش برگردم و بیام خودم به شد باعث رها صدای

 ... ما ی خونه بیای روز هر بده قول سارا-

 ! چیز همه خاطر به!  ممنون رها:  زدم لبخند

 چرا! ؟ چرا!  باشم دلخور دستش از باید رفت یادم که بودم زده هیجان کلبه اون دیدن از اونقدر

 هشب خوبی حسِ االن که داشتم خوبی ی خاطره کلبه این از قبال حتما! ؟ باارزشه برام کلبه این

 !!! دارم

 ...! آزادی:  دادزدم بلند...  ایستادم مقابلش و کردم باز رو پنجره...  رها بعدازرفتن

 ! آزادم آزادِ من...  نیستم اسیر دیگه...  کشیدم عمیقی نفس

 نداشت منو اسیرکردن قصد همه لحظه همون از!  دوباره تولد یک...  بود تولد یک برام تصادف اون

... 

 ! چشیدم رو ازادی طعم باالخره...  حاال ولی

 دمیرسی نظر به که کاغذی یک به افتاد چشمم یهو... میدادم تکون و پاهام و نشستم تخت روی

 هایی تهنوش... کردم بازش... برداشتمش سمتشو رفتم... بود افتاده زمین روی... باشه قدیمی خیلی

 !!! شد می گردتر چشمام هرلحظه خوندنش با که بود کاغذ اون تو

 سالم"

 ... گرفتی روجشن سالگیت81 رومیخونی نامه این داری که االن!  سارا دخترعزیزم

 مادر داشتن لذت وقت وتوهیچ.... کردم محروم ام پرمهرمادری توراازاغوش که روببخش من

 سپری را ات زندگی سالهای اولین وقتی... گذاشتم تنهات بودکه سالت 6... نکردی درک وپدررا

 روزی که ارمد وامید مینویسم برایت عمرم لحظات اخرین در را نامه این مراببخش... آه.!  میکردی

 رویا هب بیشترشبیه که عجیبی خواب دیدم خواب... آمدنت دنیا به از قبل شبِ.. میرسد دستت به

 . بنامم سارا را نوزاد آن نام که عهدکردم داشتم دراغوش ومعصوم پاک نوزاد یک!  بود
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 برکت...وتو شد عوض ما هردوی زندگی!بود وپدرت من روززندگی زیباترین تو دنیاامدن روزبه

 ! ات زندگی زیباییِ خاطر به شکرگزارخداوندباش همیشه! ماشدی زندگی

 را اش بینی پیش که مامیشوند زندگی وارد زمانی درست ها فرشته رکه بسپا خاطر رابه این وحتما

 رستد... داد هدیه من به پدرت زیبا گردنبند یک!  ماشدی زندگی وارد که تو مثل درست! نمیکنیم

 .!تو اومدن دنیا ازبه قبل

 فرشته باشد یاورت خداهمیشه... نکن فراموش را وپدرت ومن باش داشته همراهت به انراهمیشه

 !من ی

 "!  مادرت دوستدارتو

 عشق بوی جمالت این ی همه! من خدای واای....بودم خیره دستم تو ی برگه به بابهت همچنان

 گفت می بدی ازشون میپرسیدم خانوادم درمورد رها از هروقت چرا!  نفرت نه... آرامش بوی! میدن

 من مادر رو نامه این ولی... این ولی... خواستن نمی رو تو هیچوقت مادرت پدر گفت می اون!!! ؟

 ! خودم برای... من برای!  نوشته

 اینکه فکر از مدت این تمام!  ناپذیره وصف که شد وارد بهم شوقی....ریختم اشک ازخوشحالی

 چرا! ؟ میدی عذابم هات دروغ با چرا! ؟ چرا!  رها... آه!  کشیدم عذاب بودن بیزار ازم پدرم و مادر

 ما یِدوست!  نبینم رو رها دیگه ولی بمیرم تنهایی تو حاضرم! ؟ ببینی رو کشیدنم زجر خوای می

 .... تنهام تنهای دیگه حاال!  خانوم رها است شده تموم

 اون میدونستم اگر!  بودم نکرده رو شب فکر اصال اما.... نداشتم کلبه اون تو مشکلی هیچ تاشب

 ندگیاینجاز طوری چه قبال نمیدونم من!  میکردم فکری یک میشه خوفناک و تاریک شب تو کلبه

 ! میکردم

 ماه ورن فقط!  کلبه نور منبع تنها!  شدم خیره پنجره به... کردم بغل و زانوهام و نشستم زمین روی

 هب در شدن کوبیده باصدای... شدم جمع خودم تو و ترسیدم بیشتر... میکرد روشن و اتاقک اون

 ی تهفرش " بست نقش ذهنم تو که ای کلمه تنها!  شدم خوشحال و زدم لبخند بترسم اینکه جای

 ! بود " نجات

 ! موند باز دهنم بادیدنش.... کردم بازش بااشتیاق و بردم هجوم در سمت به باذوق

 !؟ منتظرشم که اونی! ؟ نوشته برگه تواون مامانم که کسیه اون کامران یعنی
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 را اش بینی پیش که مامیشوند زندگی وارد زمانی درست ها فرشته رکه بسپا خاطر رابه این حتما"

 "! نمیکنیم

 !؟ سارا-

 ! میکرد نگاهم داشت بزرگ لبخند یک با... بهش زدم زل و دادم پایان فکرم به

 !؟ خوب دختر تو کجایی میزنم صدات دارم دوساعته-

 ! بگم یدبا چی نمیدونم... راستش خب!  ببینمت نداشتم توقع اصال... ببخشید:  وگفتم شدم هول

 !؟ تنهایی:  گفت ببینه رو خونه میکرد سعی که درحالی

 ! آره-

 !؟ تو بیام بزاری خوای نمی:  گفت باشیطنت و باال انداخت و ابروش

 باتعجب!  ایستادم جلوش رفتم دوباره که تو اومد می داشت... کنار رفتم در جلو از و زدم لبخند

 ... شد خیره بهم

 .... یعنی... چیزه... راستش-

 !؟ شده چیزی-

 ! بیرون میریم االن! نیس بدی چیز اینکه... عزیزم باشه:  خندید سرخوش

 !؟ چطوره.... میزاریم چراغ واسش دوتایی... باهم فردام

 ! عالیه:  خندیدم

 !؟ شی می خوشگل خیلی میخندی وقتی دونستی می-

 ! پایین انداختم و سرم

 ! منتظرم من بیابیرون شو آماده!  بکشی خجالت خواد نمی حاال خب خیلی:  خندید

 کردم کج و سرم...سمتش رفتم... بود پایین سرش...  بود کلبه جلوی که درختی به بود داده تکیه

 !؟ کامی:  زدم صداش وآروم

 !؟ کامی جونِ: شد خیره بهم خندیدو
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 ! بریم... ام آماده من:  خندیدم

 ! بریم بزن-

 سکوتِ چنددقیقه بعداز... بود کرده پر رو ماشین فضای عطرش... شدیم ماشینش سوار هردو

 ذره یه ام بلکه... کن زبونی شیرین واسمون یکم! ؟ خانوم خوشگل چراساکتی:  شکست رو ماشین

 ! بازشه دلمون

 !؟ بگم چی:  خندیدم

 ... بشیم آشنا باهم بیشتر باید ما باالخره!  عزیزم بگو ازخودت-

 !!! زندگیه عمر یک بحثِ:  انداخت بهم نگاه یک و سمتم برگشت

 ! خنده زیر زد بلند خودش و گفت و این

 !؟ بود چی منظورش!  شدم خیره بهش بابهت

 ! پایین انداختم و وسرم خندیدم کوچولو یه کنم همراهی باهاش اینکه برای

 ... باشم گفته!  بکشه خجالت ازم خانومم ندارم دوس من... بگماااا بهت راستی-

 !؟ خانومت:  گفتم بابهت

 !؟ نیستی من خانومِ تو مگه!  دیگه آره-

 ! شدم خیره شیطونش ی قیافه به باتعجب و گردشد چشمام

 ...قراره!  نکن گرد و چشمات من واسه...حاال باشه-

 ! بشی خانومم:  داد ادامه و کرد مکث

 ... پایین انداختم و سرم

 ماشین... باال آوردم و سرم نمیخوره تکون ماشین کردم حس که بودم حالت همون تو چندلحظه

 ! بود شده متوقف

 روی بود گذاشته و دستش و من سمتِ بود چرخیده کامال فرمون پشت از... سمتش برگشتم

 ! بود برده ازبین باهام رو اش فاصله و صندلیم
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 ... بود پایین سرم!  در سمتِ کشیدم رو خودم و شدم شکه نزدیکی همه ازاون

 ! کن نگاه من به-

 ... زدم زل چشماش تو و باال گرفتم و سرم

 !بود نگران چشماش... نبود شیطنت از اثری دیگه توچشماش

 سربزارم که دارم رو آمادگیش االن همین درست من... بگو بهم االن همین! ؟ منفیه جوابت نکنه-

 !بیابون به

 میشهن باورم!  گذاشت بیابون به سر حاکم!  رویا یک تصویر... افتادم فیلمه اون یادِ!  گرفت خندم

 بهش بالبخند و برگشتم!  بشم دوست باهاش اینکه برای فقط!  بکنه اینکارو حاضره هم کامران...

 حس خیلی!  کردم پیدا تو مثل خوبی دوست که خوشحالم خیلی من... راستش خب:  زدم زل

 ! بزاره بیابون به سر تو برای حاضره که داره دوستت اونقدر یکی بدونی که خوبیه

 ... دوستیم باهم ما!  کامی مونم می باهات همیشه برای من:  گفتم بااطمینان و زدم زل توچشماش

 ! واقعی دوتادوستِ

 ادوت از بیشتر هم برای خواد می دلم من...ولی البته صد که اون: گفت و زد نمایی دندون لبخند

 !باشیم دوست

 چهی میکنم حس ام حافظه دادنِ دست از با!  خدا وای!  شدم خیره شیطونش ی قیافه به باگیجی

 از هیچی من که بفهمن باید انگارهمه... بشم ضایع همش باید چرا!!!  ندارم بچه بایک فرقی

 !!! دادم دست از موقع همون باحافظم همراه مغزمو من! نمیشه حالیم زندگی

 ! فهمم می آره...آره:  گفتم سریع و شدم هول

!  تمنیس صبور اصال من... بدونی من موردِ در دیگه چیزه یک باید ببین!  خوبه:  داد تکون و سرش

 ! خودم ی خونه ببرم زود و خانومم میخواد دلم

 ( برنمیاد ازدستم سکوت و خندیدن جز کاری...)خندیدم

 ! کرد حرکت خندیدو
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 ردک سفارش کلی... گرفت قول ازم کلی!  گرفتم رها مامانِ از رو آدرست بدبختی باچه دونی نمی-

 گفت....

 ! کنم اعتماد بهت بود محال وگرنه میشناسم رو مامانت که همینه

 ! کشد جورِهندوستان خواهد طاووس هرکه باالخره

 ! که نیست الکی... دیگه بله:  داد ادامه و زد چشمک... سمتم برگشت و گفت و این

 ... بود خوبی شبِ!  دادم تکیه بهش و بستم و در

 دیگه یکی منتظر درسته... خوبه خیلی کامران!  نمیکنم تنهایی احساس دیگه!  خوبیه حسِ چقدر

 ! نمیره پیش کنی می فکر که اونطوری همیشه... خب ولی... سراغم میاد میکردم فکر و بودم

 العاده فوق تو!  دارم دوستت کامران!  مونه می توزندگیم میده اهمیت بهم و داره دوستم هرکس

 !دنبالمه هنوز سایه اون...فقط!  خوبه چی همه... زدم محوی ولبخند بستم و چشمام....ای

 هب کردم وسعی سرم رو گذاشتم دستامو! ؟ دنبالمه چراهمیشه! ؟ کیه اون!  کنم می حسش هموز

 .. وبخوابم ندم ادامه پردازیم خیال

 ! ممنون:  زدم لبخند روش به باقدردانی... گذاشت چراغ کلبه توی و اومد زود صبحِ کامران

 ! نیست تشکرالزم!  دیوونه نکردم کاری که من-

 بدو:  خندید و کرد باز و دستاش... داد دیوارتکیه به و نشست تخت روی و رفت باخونسردی

 !!! کامی بیابغلِ

 تنها خاطراتش ی باهمه منو و رفت عوضی اون...  پایین سرموانداختم و کردم اخم ناخودآگاه

 درسته! گذاشت

.. . بوده خواب یک همش گفت می رها!  بسازه خاطره برام نداشت حق اون ولی... نیستم تنها دیگه

 یادش دوباره کامران حرکت بااین... لعنتی!!!! خوابم تو اومد می نباید اون... بوده خواب اگرهم

 ... افتادم

 شدم خیره کامران متعجب ی قیافه به و باال گرفتم و سرم...  کردم حس صورتم روی دستی

 ؟ شده چیزی:  گفت آروم...
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 ! باشم تنها خورده یک میخوام فقط!  نه-

 ! بیرون رفت و داد تکون و سرش بعد ولی کرد مکث یکم اول

 عنیی بودن عمرسردرگم تاآخر فهمه نمی چرا! ؟ نمیکنه چرادرکم! ؟ دستم از شد ناراحت االن یعنی

 !؟ چی

 ! میگن چی بقیه کنم درک نمیتونم بچه یک مثل درست! ؟ و حالم نمیفهمه چراهیچکس....خدا

 قح اصال!!! دارن توقع ازم بالغ آدم یک عنوان به که تفاوت بااین....  گنگه برام حرفاشون مفهوم

 بیاره طاقت میتونه حدی تایک داره توان حدی تایک هرکس! ؟ یااونا میکنم اشتباه دارم من! باکیه؟

 میکردم سعی وجودم باخشم...  اومدن می پایین ام گونه روی اشکام! خدا نمیتونم دیگه من! 

 حس که زمانی درست!  داره ادامه حاالها حاال من ی گریه...  نداشت فایده ولی بزنم کنارشون

 !!! کنن ناامیدت تا میدن هم دستِ به دست چیز همه... میره پیش خوب چی همه میکنی

 چرا که عجیبه برام هنوز...  میذاشتم چوبی کمدِ توی و میکشیدم بیرون چمدون ازتوی هارو لباس

 ! هستن ای سورمه رنگِ به شون همه

 ! میندازه نفر یک یادِ رو من عجیب.... رنگ این

 رهارو خندونِ ی چهره در بازکردن محض به! باشه؟ میتونه کی یعنی...  اومدم خودم دربه باصدای

 ... دیدم

 ! دروغ:  میبنده نقش توذهنم کلمه یک فقط میبینم که رو رها

 ! تو بیا:  گفتم بابیحالی

 !؟ قهری! ؟ شده بازچی!  خانوم سارا سالم علیک:  گفت باهیجان اون ولی

 ! نه-

 رها مثل دوستی دیگه گفتم که من!  نبینم رو رها هیچوقت دیگه که گذاشتم قرار باخودم که من

 ! ندارم

 !؟ هنوز دلخوری-

 ! بگو رو کارِت...  نیستم دلخور!  رها نه-
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 ... باال وبرد ابروش تای یک

 ! اینجا اومده کامران شنیدم-

 !؟ چی که خب...  آره-

 یدونیم...  بگیرم خبر ازت بیام دادن دستور خانوم مامان! ایفامیکنم خبرنگارو یک نقشِ االن من-

 ...راستش خب...

!  نداره اعتماد کامران به اصال مامان:  داد ادامه...  کرد بدنش ستون و دستاش و تخت دادروی لم

 میگه

...  کنید ازدواج زودتر بهتره و خوبی پسره خب ولی...  نداره حسابی درست اعتقادات اصال اون

 ! میبینی صدمه تو اینطوری!  دیگه میدونی...  نیست درست تون رابطه چون

 !؟ چیه درموردش نظرت تو حاال

 هرچی...  نمیکنه فرقی هیچ برام!  نیست مهم برام من:  باال انداختم تفاوت بی و هام شونه

 بگه ویداخانوم

 ولی... بدم و جوابش زودتر میخواد...  میخواد ازم و همین کامران راستش آخه!  میکنم قبول من

 راستش

 همه امیدوارم...  بشم جدید زندگی یک وارد زودی این به نمیتونم!  ندارم رو آمادگیش اصال من

 .. کنید درک و من تون

 تورو کامران حاالها حاال نمیدم اجازه من اصرارکنن کامران و مامانم هم هرچقدر!  عزیزم میدونم-

 ! خودش ی خونه ببره

 ! ممنونم: زدم دانی لبخندقدر

 ورد بریم باهم میخوایم که شو آماده بدو پس:  گفت شدیم صمیمی باهم دوباره ازاینکه زده ذوق

 ! دور

 ... اومدم باماشین

 ! ندارم حوصله اصال نه:  گفتم بیحوصله
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 ! دیگه نشو لوس-

 ! دیگه وقتِ یک واسه بزار!  رها نه-

 ! راحتی هرطور... باشه-

 یتونمنم چرا!  میکنم بغض الکی همش چرا...  دستام بین گرفتم و سرم و نشستم رها بعدازرفتن

 ... باشم خوشحال

 وم حافظه خدایا...  دادم تکون و سرم!  کردم باز و چشمام سریع...  توذهنم اومد چشمایی تصویر

 ... میکنم خواهش!  شم دیوونه نزار دیگه ولی...  ندارم رو کسی و تنهام...  دادم دست از

 توی که همونی...  خونه اون!  بره سر حوصله اینجا چقدر...  شدم خیره کلبه دیوارهای و در به

 دیدم خواب

 لبخند و تمبس و چشمام...  رویایی ساحل اون!  ببینم فیلم باهاش میتونستم که...  داشت تلویزیون

 ! زدم محوی

 !؟ میشد من مال خونه اون میشد چی!  بود خواب همش که حیف

 اعتهاس میشد باعث!  میکرد سرگرمم همه از بیشتر که بود شده نصب عکسی اتاق اون دیوار روی

 ! کنم فراموش و زمان گذر و بزنم زل بهش

 بکشم ینقاش عالمه یک میتونم...  میتونم!  کنم عکس پراز رو کلبه این دیوار روی میتونم منم خب

! 

 هار ی خونه برم میتونم غذاخورن ی واسه...  ندارم پولی که من! ؟ بیارم کجا از وسایل ولی...  ولی

.... 

 !؟ کنم تهیه چطوری رو نقاشی وسایل ولی

...  میزدم قدم خیابون تو هدف بی...  پایین اومدم کلبه ی پله دوتا از آروم و پوشیدم لباس

 باید نمیدونستم

 ! پیداکنم کردن نقاشی برای وسایل طوری چه و کجابرم
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 و تامدس و سمتش به دویدم...  زیبا و بزرگ دشت یک به افتاد چشمم یهو میرفتم راه همینطورکه

 رس سرم رو از داشت سفیدم روسریِ!  بگیرم آغوش در و کسی میخواستم انگار...  کردم باز ازهم

 کشیدمش...  میخورد

 .... جلو

 .... یوهو-

 ... میکشیدم جیغ و میدویدم

 ! آزادم...  جاده این تو...  من

 ! فریادم...  نمیده آزار رو کسی دیگه

 ! میکنم حس و این گوشم توی باد صدای

 ! میکنم حس و این...  فراموشم شده چیز همه

 ! سردم چقدر...  تنهام چقدر

 ! خوبه چیز همه آخه...  گردم بر نمیخوام دیگه

 سایه اون میکنم حس هنوز...  میکردم حس خودم روی و نگاهی سنگینی

 ادمافت و خورد پیچ پام که شد چی نمیدونم یهو ولی...  افزودم سرعتم به و ندادم اهمیت!  دنبالمه

 کامال موهام و بود افتاده روسریم!  میدیدم رو خورشید و آسمون فقط و بودم افتاده پشت به... 

 ودمب خوابیده روزمین اونطوری عمد از خودم و نیوفتادم اصال انگارکه!  زمین رو بود ریخته دورسرم

 نور... شد نمایان جلوم شخصی تصویر یهو...  شدم خیره آسمون و خورشید به و زدم لبخند! 

 واضح نمیتونستم و میکرد اذیت و چشمام خورشید

 ... بود زدرا سمتم به دستش!  بود شده خم سمتم به و زانوهاش از یکی رو بود نشسته...  ببینمش

 ! آشناس چقدر برام لحظه این

 اشتمگذ دستمو... نشستم شدم بلند حرکت وتویک قراردادم دستش توی و دستم باتردید و آروم

 که بشی خیره عظمتش بااون خورشید به مجبوری مگه آخه...  دادم چندبارتکون و چشمم رو

 ... بود بسته چشمام! ؟ بگیره درد چشمات
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 ! ندیدم رو شخص اون دیگه ولی...  کردم بازشون آروم بعد و کردم مکث کمی

 به و کردم درست روسریمو و تکوندم چندبار و بلندم دامن...  شدم بلند و باال انداختم و هام شونه

 زدن قدم

 که هرلباسی!  بپوشونم و خودم اینکه به میکرد وادار و من درونی حس یک همیشه.... دادم ادامه

 تمام... . بشه دیده موهام میشد باعث یا بود چسب که میپوشیدم لباسی وقتی حتی میکردم تنم

 فقط نم میکردم حس همیشه!  ببینه کسی نمزاشتم و موهام و نشه دیده بدنم تا میکردم و تالشم

...  مزد محوی لبخند!  میمونه باهام تاابد و داره دوسم واقعا که یکی!  باشم نفرمیتونم یک برای

 ! بست نقش توذهنم کامران اسم

 زا منم کاش... زیبایی رنگ چه وای!  بود بنفش رنگ به که دشت از قسمت یک به افتاد چشمم

 لهفاص باهام زیادی چون...  سمتش دویدم!  بکشم نقاشی باهاش میتونستم!  داشتم رنگ اون

!  تمشکه که اینا من خدای وای...  میزدم نفس نفس...  بهش تارسیدم کشید طول خیلی داشت

 ! بود فیلمه اون تو که ای میوه

 دویدم و زدم لبخندپهنی!  خودشه آره! دراومد بنفش رنگ به دستام تمامِ... خوردم مقدارازش یک

 .... کلبه سمت

 بخندل و بودم خیره تمشک از بود پرشده که سبدبزرگ به...  بیاد جا تانفسم نشستم تخت روی

 ! میزدم

 دمز لبخند و شدم خیره بود ریخته اطرافم که موهام به!  قلمو!  وااای...  میکنم شروع االن ازهمین

... 

 بهش محکم بانخ رو بودم کرده قیچی که موهام از خورده یک و برداشتم باریک و دراز چوب یک

 .... بستم

 ... کردم شروع و بستم و چشمام

 و کشیدم خمیازه... کردم پرت رو وقلمو شدم خسته که گذشت زمان و کشید طول چقدر نمیدونم

 !!! برد خوابم زمین همونجارو

 امچشم!  فرارمیکردم ازشون همیشه و بودم بیزار ازشون که همونایی.. چشمها اون تصویر دوباره

 نشستم و کردم باز و
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 گاهن اطراف به و کردم باز و چشمام آروم...  هام شقیقه رو گذاشتم دستامو و کشیدم راحتی نفس

 ... کردم

 ! بود نمونده باقی سفیدی دیوار دیگه درواقع.... من های نقاشی از بود پرشده کلبه اطراف

 کرده ما محاصره انگار...  میکردم نگاه نقاشیها به...بودم باالگرفته و سرم و بودم نشسته روزمین

 دهز زانو اون جلوی که مرد ی فرشته یک و بود ایستاده که دختر یک!  میچرخیدن دورسرم و بودن

 ...بود

 رتصوی به رو بیقراریش و آشفتگی فقط که مرد یک...  دیدم خواب توی و تصویرش که زن یک

 !کشیدم

 ... یقرارب صدای اون...  ببینمش میتونستم کاش!  بود کنارم بیمارستان تو که کسیه همون مرد اون

 به و ربیقرا ی کلمه تونستم فقط!  ندیدمش خوابم تو حتی!  ندارم توذهنم ازش تصویری هیچ من

 هآ و پایین انداختم و سرم...  بود حامی واسم اون!  پربودازنگرانی صداش چون!  بکشم تصویر

 ! نداره امکان این!  نه.. صدا اون نکنه...کشیدم

 .... شدم خیره نقاشیها به دوباره و دادم سرموتکون

 ... خودم کوچیک ی ودرآخرکلبه... پرواز حال در دوفرشته

 ! تمشک رنگ به!  کشیدم تصویر به بنفش بارنگ رو هام خواب ی همه

 کرف باخودش...  ام زنده موجود فکرنمیکرد میدید و من هرکی... بود شده تمشکی لباسام و صورتم

 ... شستم و صورتم و دست!!!  نقاشیهام اون از جزئی منم میکرد

 تنم سارافون یک... بود ای سورمه همش... بیرون کشیدم و لباسام از یکی و کمد سمت رفتم

 وت که نیس همونی!  آشناس برام خیلی لباسه این!  کوچیک آسمانی آبی روسری یک با کردم

 !!! بود خریده سوقاتی عنوان به برام که همونی!!! ؟ دیدم خواب

 ... بود خواب یک فقط اون!  زدم توهم...  نیس اون این!  نداره امکان نه

 چون بپوشونم و موهام ی همه باهاش بود سخت...  زدم گره و گردنم پشت بردم رو روسری

 و بود بسته بلیزسفیدم ی یقه! بودم هم موفق خداروشکر...  کردم و تالشم تمام ولی بود کوچیک

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

237 

 

 بررسی و خودم آینه جلوی چندبار...  بودم پوشیده روش هم رو سارافون. میپوشوند رو گردنم

 ... کردم

 ! میکشیدم نقاشی داشتم فقط تاشب دیروز

 اینوقته هباش میتونه کی!  دراومد صدا به کلبه درِ دوباره که بود نگذشته ازآرامشم بیشتر چندلحظه

 ! شد نمایان در چارچوبِ تو کامران ی گرفته ی چهره...  وبازکردم در و رفتم! ؟ روز

 ! سالم-

 ! سالم:  پایین وانداختم سرم

 ! بیرون بریم میخوایم ها بابچه شو بروآماده-

 ! نمیام من:  گفتم بود پایین سرم که همونطور

 ! ببینم حاضرشو بدوبرو-

 ! میزد لبخند بهم داشت بامهربونی...  ببینم اشو تاچهره کردم بلند و سرم

 ! دیگه برو:  داد ادامه... کردم مکث

 ! افتادم راه دنبالش و پوشیدم و هام عروسکی کفش... برم همراهش اینکه جز نداشتم ای چاره

 !؟ میریم کجاداریم-

 ! اونجا بریم ماهم وگفتن دادن آدرس فقط ها بچه!  نمیدونم-

 یمایهواپ یک اومدیم می داشتیم که تومسیر...  نزدیم حرفی کدوم هیچ مقصد به تارسیدن دیگه

 کوچیک

 هواپیمای اونا یعنی خداجون وای... کرد توقف همونجا جلوی دقیقا کامران...  دیدم سرنشین تک

 !؟ واقعین

 !؟ واقعی واقعیِ

 ... نمیکردم معطل اینجا بیایم قراره میدونستم اگه!  دویدم و پایین پریدم سریع
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 لوپایج که همونی!  کشیدم شو نقاشی که بالداری ی فرشته همون مثل! کنم پرواز میخواد دلم من

 باخیال و ندادم اهمیت ولی روشنیدم کامران صدای میدویدم که درحینی!  بود زانوزده دختر اون

 ! دادم ادامه راهم به کنم پرواز میتونم اینکه

 و ها ارحص به گرفتم و دستم!  داخل برم میشد این از مانع که حصارهایی به تارسیدم رفتم اونقدر

 باحسرت

 ! شدم خیره هواپیماها اون به

 دمدوی سریع...باشه قسمت اون مسئول میخورد بهش که بود ایستاده اونجا وقدبلندی جوون مرد

 ... سمتش

 !؟ ببخشید!  آقا-

 نمگرد بلنده قدش چقدر خدا وای...  باال گرفتم و سرم و ایستادم جلوش رفتم... نشنید و صدام

 ! شکست

 ! ببخشید اقا-

:  فتگ ابروهاش بین واخم خودش به باپرستیژمخصوص آفتابیش عینک بااون و سمتم برگشت

 !؟ بفرمایید

 .. کردم صاف و صدام!  خشن چه اوه

 !؟ بپردازم پول باید چقدر...  سوارشم هواپیماها اون از میخوام من-

 اومدم خودم به آقاقدبلنده اون باصدای...  میگیرم قرض کامران از خب! ؟ بود کجا پولت تو آخه

 ! خلبانهاست مخصوصِ...  آموزشیه!  اس ویژه باندِ اون!  خانوم دختر نمیشه-

 ! آسمون تو میرفتن خوشگل چقدر که بهشون زدم زل باحسرت دوباره و شد خالی انرژیم ی همه

 ! بگیرم هواپیماها اون از و نگاهم نشد باعث هم میزدن صدام دو هر که رها و کامران صدای

 سمت برگردوند اجبار به و من که بود کامران...  بردارم چشم ازشون که کرد وادارم دستی

 ...خودش

 ... اوناشم سوار میخوام من...  کامی:  آبیش چشمای تو زدم زل باحسرت
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 ! کردم دراز هواپیماها سمت به و دستم ودوباره

 !!؟ یبش اونا سوار تو میذارن مگه! ؟ شدی دیوونه:  گفت شده عصبی حسابی بود معلوم که کامران

 !؟. نه چراکه! آره-

 ... گرفتم و دستاش و سمتش دویدم باذوق...  بود رها صدای

 !؟ سوارشم میتونم! ؟ رها-

 ! اینجا اومدیم همین برای اصال!  میتونی که البته:  خندید

 !؟ نه مگه:  زد چشمک کامران روبه وبعد

 میکردن بدل ردو هم بین وکامران رها که داری معنی های نگاه متوجهِ که بودم زده ذوق اونقدر

 ..نشدم

 بده اجازه هبگ یارو اون به بگو کلفتتون گردن به بیا:  گفتم و کشیدم رو رها دست درونیم بااشتیاق

 ! سوارشم من

 داره این که گفتم چی من مگه! وا...  خنده زیر زد بلند یهو ولی شد خیره بهم بابهت اول رها

 !؟ میخنده

 ! میخندید هم کامران حتی

 ! عزیزم کلفته پارتیمون:  گفت و سمتم برگشت کامران

 ! میکنم خواهش...  کنین اونا سوار منو فقط!  میگین شماها هرچی اصال...  همون خب-

 ! نداشتم طاقت و میپریدم پایین باال ها بچه مثل

 نمی!  زدن حرف بود زده آفتابی عینک که یارو بااون رفتن و شدن تسلیم هردو کامران و رها

 نم به بابهت و بود آورده در و عینکش که میدیدم رو آقائه اون ی چهره فقط...  میگن چی شنیدم

 !!! بود شده خیره

 رهدخت این میگن بهش دارن حتما!!!! ؟ زده زل بهم اینطوری بارو که ام دیوونه من میگن دارن نکنه

 !!! شم سوار بده اجازه و بسوزه برام دلش تا است دیوونه
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 ! نیس مهم اش بقیه شم سوارهواپیما من بده اجازه فقط!  نیست مهم کن ولش

 ! یدبیا من همراه!  نداره مشکلی اثتثنائا شما برای...  خانوم بفرمایید:  زد لبخند و سمتم اومد

 رد جیبش تو از رو بیسیمش یهو...  میرفتم سرش پشت منم...  داخل رفت و کرد باز و در خودش

 و آورد

 منو سمت برمیگشت هی بود دستش بیسیم که همونطور...  بیاد فرود گفت هواپیماها از یکی به

 ! شده مهربون اینطوری که گفته بهش چی رها نمیدونم من! میزد لبخند

 هم هب دستامو و میپریدم پایین باال بود نیومده فرود من سوارشدن برای هواپیما که ای تالحظه

 ! میکوبیدم

 !؟ شدم هیجانی همه این حاال تا کی از من

 ااونب قدبلند آقای!  میپریدم پایین و باال همچنان درحالیکه سمتش دویدم...  اومد فرود هواپیما

 دوکر باز رو هواپیما درِ بود دستش تو هنوز بیسیم که درحالی!  میزد لبخند بهم هنوز عینکش

 سمتم برگشت

 ! خانوم بفرمایید-

 یجیگ تو نذار همینطوری و کنجکاوت ی بنده این خدایا!  بود گرم و مهربون کامال لحنش دفعه این

 ! بمونه

 !!!؟ یانه گفته چی یارو این به چل و خل رهای این بفهمم باید من آخه

 ! کابین تو پریدم و شدم چیز همه بیخیال دیدم که رو خلبان

 شستهن بااینکه!  میکرد نگاه رو روبه به و بود نشسته من به کردن نگاه بدون مجسمه مثل درست

 .... قدبلند همه! ؟ همَن مثل شون همه چرا اینا... وا!  بلنده خیلی قدش بود مشخص ولی بود

 ! خلبان آقای سالم:  زدم ولبخند کردم کج و سرم! ؟ نمیکنه نگاه بهم چرا!  ادبه بی چه این

 ! بود گانه بچه کامال لحنم

 و ودب زده آفتابی عینک هم چون!  نمیدیدم واضح و صورتش...  سمتم برگردوند و سرش دفعه این

 مشخص کامال...  شده خیره من به که بود مشخص ولی!  روسرش بود گذاشته گوشی یک هم
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 فیدهس... هاااا خوشگله هم خلبانی لباسِ این میگم!  میکنه نگاه خیره من به داره دوساعته که بود

 نییع که میداد عالمت داشت که آقایی اون به افتاد چشمم یهو... کشیدم پوفی و شدم کالفه!!!! 

 ! بود من سمت سرش هنوز...  سمتش برگشتم!  کنیم حرکت

 !؟ خلبان آقای-

 زده خشکش واقع در!  بود مونده حالت همون تو اون ولی...  کنه نگام تا کردم کج و سرم دوباره

 !!! بود

 ... آقا اون سمت گرفتم اشاره حالت به و دستم

 ! بریم که میکنه اشاره بهمون داره-

 !؟ ای آماده:  گفت ای گرفته باصدای و پایین انداخت و سرش

 و مامچش... سرم رو گذاشتم رو ایمنی کاله.... کشیدم عمیق نفس و دادم تکیه صندلی به و خودم

 ! بله:  گفتم باهیجان و بستم

 : گفت گرفته صدای باهمون دوباره

 !؟ که نمیترسی-

 ! نه-

 ... یک... دو... سه...  آماده... خوبه-

 اااو:  گفتم وباذوق کردم نگاه پایین به!  کرد پرواز هواپیما و زد رو ای دکمه شمارشش با همزمان

 !!! شدن کوچولو چقدر رها و کامی ی

 که همینطور... نکردم نگاه زمین به هم لحظه یک پرواز طول درتمام دیگه و خنده زیر زدم بلند

 !میزدم جیغ بیشتر و میشد بیشتر هیجانم میگرفتیم فاصله اززمین

 ... کنم پنهان رو اشتیاقم نمیتونستم

 !!! میکنم پرواز دارم من وای... یوهو-

 ... خندیدم بلند دوباره
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 هیچی و میکرد نگاه رو روبه به فقط خلبان آقای ولی...  میزدم جیغ و میکوبیدم هم به دستامو مدام

 نمیگفت

 باهمون و سمتش کردم وکج سرم...  میشه سوار هرروز اون!  باشه عادی براش بایدم معلومه

 : گفتم هیجان

 !؟ بزنم دکمه یک منم میشه! ؟ خلبان آقای-

 ... نمیشه!  خطرناکه-

 ! چشمام تو میزد مستقیم ابرا بین از آفتاب...  شدم خیره ابرها به و نشستم سینه به دست

 ! نشدم ساکت هم لحظه یک و وراجی به کردم شروع

!  پرواز عاشق...  ابرام عاشق! پاکیه مظهره خورشید! خورشیدم عاشق من!  خلبان آقای وای-

 تو آرامش و آزادی پروازیعنی!  شما مثلِ...  بودم آسمون تو همیشه کاش!  خیلی... خوبه خیلی

 روازپ نمیتونیم چون!  پرواز و رقص داریم دوس رو دوتاچیز تودنیا.. .آدما ما...  میدونید!  آبی آسمونِ

 !!! میرقصیم کنیم

 ! دادم ادامه دوباره و گرفتم نفس...  پرحرفی از گرفت نفسم دوباره

 خونه یک میشد کاش!  همیشه....  باشم توآسمون همیشه میخوام من!  ندارم دوس و زمین من-

 ... بسازم باال این خودم واسه

 ! شدم خیره بهشون وباحسرت...  کردم اشاره ابرها به

 و چونم زیر زدم و دستم...  نمیبینم هم خواب تو مطمئنم ولی-

 ... کشیدم آه

 ؟ باشین داشته خونه ابرا تو ندارین دوس شما ؟ خلبان آقای:  سمتش برگشتم یهو

 وبره پروازکنه میشد کاش...  دارم کلبه یک من:  دادم ادامه بشم جواب منتظر اینکه بدون

 ...توابرها

 ! زمین رو بشینیم میخوایم باش آماده-

 ! باشم باال این میخوام هنوز من!  نه واای-
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 ! اومد فرود دقیقه چند بعداز و کرد کم زمین از شو فاصله من به توجه بدون

 !؟ خانوم دختر گذشت خوش:  گفت وبالبخند کرد باز درو قدبلنده آقا همون

 ! بله:  دادم جواب آروم

 ازتون دنیا یه...  بودم نکرده پرواز تاحاال من:  کردم وکج سرم و خلبان آقای سمت برگشتم

 !ممنونم

 و بود پایین سرش...  پنجره به بود داده تکیه رو سرش و بود درآورده رو عینکش

 سرش بیچاره وای!  بود گرفته و سرش بادستاش درواقع... بود کرده پنهان صورتشوبادستش

 و درآوردم و کالهم!!!  من حرفی پر از ترکید

 ! ممنون:  گفتم قدبلند آقای به لبخند وبا شدم پیاده آروم

 ... نداشت شمارو قابل!  میکنم خواهش-

 ! رها بغل تو پریدم باخوشحالی...  کامی و رها سمت دویدم

 ! اینجا بیام میخوام همیشه من!  خوبه خیلی پرواز...  بود خوب خیلی رها وای-

 ! میاریمت روز هر...  عزیزم باشه:  گفت آروم و بود خونسرد رها

 ؟ کامی:  گفت میومد سمتمون به داشت که کامران به رو

 ! بله-

 !؟ گفتی بهش-

 .... بود درچرخش رها و کامی بین نگاهم

 ! آره:  کشید راحتی نفس و زد چنگ موهاش به...  بود وکالفه میرسید نظر به آشفته کامران

 ردک شروع رها یهو...  میکردم نگاه بهشون آوردم درنمی سرازحرفاشون و بودم هنوزگیج درحالیکه

 مه کامی!  کردن تعریف باهیجان کردم شروع و گرفتم رو ودستش رفتم دنبالش...  زدن قدم به

 ... میومد ما پشتِ
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!  رها وای!  توآسمون برد و من خلبان آقای بعدش... کرد هواپیما سوار و من آقاقدبلنده اون...رها-

 ودب اولینبار این!!!  بودم نکرده حس رو هیجان اینهمه خوابم تو حتی من...  انگیزبود هیجان خیلی

 بهم اینهمه که

 ...گذشت خوش

 ... کن عجله!  منتظره فرانک...  سارا:  شد قدم هم باهام و کنارم اومد کامی

 رها!  ورفت زد رو حرفش... من هیجانهای همه اون به نسبت توجه بی که میکردم نگاهش بابهت

 نم به حواسش و بود پایین سرش...  نشنیده و حرفام از کدوم هیچ انگار!  نگم بهتره که هم رو

 رو من دادو ادامه راهش به بود پایین سرش که همونطور!  نشد ایستادنم متوجه اصال...  نبود

 و بودم ایستاده!  گذاشت توشوک

 و بودن گرفته پکرو حسابی که میکردم نگاهشون بود کرده فروکش هیجانم ی همه درحالیکه

 ! ماشین سمت میرفتن

 بازکردم و در و ماشین سمت رفتم آروم آروم!  انگار نه انگار اصال اونا ولی دارم هیجان اینهمه من

 کامران...

 و ودنب نشسته بافرانک ماشینش تو اونم...  رها سمت برگشتم...  فرمون رو بود گذاشته و سرش

 و دماوم نمی اگه مطمئنم.... ماشین تو نشستم و پایین انداختم و سرم!  زدن حرف مشغول سخت

 !؟ شدن شکلی این چرا اینا!!!  رفتن می و شدن نمی من متوجهِ اصال ایستادم می همونجا

 ! توفکر بودم رفته حسابی و بود پایین سرم اونا مثل منم حاال

 دومینو برامون شاپ کافی گارسونِ...  دادیم سفارش قهوه همه!  شاپ کافی رفتیم نفری چهار

 اسمش میدادیم قرار هم روی و چوبی های مهره همه باید که بود مدلش یک...  کنیم تابازی آورد

 ... بود هیجان برج

 مبرمیداشتی هارو مهره طوری باید!  داره تمرکز به احتیاج شدت به بازی این( : هیجان برج)دومینو

 نریزه ها مهره بقیه که

 یچه درحالیکه کنیم بازی میتونستیم چطوری!  درگیر ذهنمون همه!!! ؟ کجابود تمرکزمون ما ولی

 نممطمئ!  میباختیم و میشد خراب برج ی همه میشد که هرکدوممون نوبت!!! ؟ نداشتیم تمرکزی
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 بود ردهک درگیر و فکرمن همین!  میفهمیدم نباید من که میکردن فکر چیزی به رها و فرانک و کامی

 !تفریحمون از اینم! 

 ... شدم ناامید کل به و ریخت بهم اعصابم بعدش کردم کیف هرچقدر که من

 تگذش خوش خیلی!  کامی ممنون:  پایین انداختم سرمو و کردم باز و در ماشین توقف محض به

... 

 !سارا؟:  گرفت دستمو که شم پیاده خواستم

 ؟ بله:  سمتش برگشتم

 ... اگه متاسفم-

 !؟ باشی متاسف توچرا!  کامی نه:  زدم لبخند

 ! دارم دوستت:  زد لبخند

 ! دادم تکون دست براش و بستم درو...  دادم تکون سرمو و زدم لبخند

 رو اومد محوی لبخند پرواز اون فکر از...  کشیدم خمیازه...  کردم روشن و چراغ و شدم کلبه وارد

 و لبم

 ! برد خوابم کنم فکر پرواز جز به ای چیزدیگه به اینکه از وقبل کشیدم دراز تختم روی

 وقتی اینجا اومدم که روز اون... دویدم دشت اون سمت به خورشید اومدن بادر بعد روز صبح

 زمین خوردم

 زد رمس به فکری یک!  میشم گیج بیشتر دارم هرروز خدایاچرا...  کرد بلندم و گرفت و دستم یکی

 یا هرکلمه...  نوشتم می میرسید ذهنم به هرچی و برداشتم قلم کاغذ یک و کلبه سمت دویدم... 

 شکل ذهنم تو که

 نزمی روی اومدم خودم به وقتی! میساختم جمله باهاشون و میکردم یادداشتش سریع میگرفت

 بودن هکرد درست سفید رنگ به کفپوش یک کلبه واسه که بودن زیاد اونقدر...  کاغذ از بود پرشده

 اغذهاک کردن جمع به کردم شروع! سفید کفپوش و بنفش دیوارهای از بود عبارت من کلبه... حاال! 

 زا کاغذها ی همه که میکوبید وحشیانه چنان!  میکوبه در به بامشت داره یکی کردم حس یهو... 
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 اکاغذه اون هم دیگه طرف از میترسیدم طرف یک از...  بازکنم درو نمیتونستم!!!  افتادن دستم

 کسی نمیخواستم که بودن راز یک مثل برام

 درو اگه... میرفتم باید ولی!  کردم برخورد بادیوار محکم و رفتم عقب عقب!  ببره پی بهشون

 کردم مکث یکم...  کردم باز و در و رفتم آروم!  میشد شکسته در پشت شخص توسط بازنمیکردم

 ! کردم کامالباز درو بعد و

.. . نبود هیچکس کردم نگاه رو راست و چپ سمت!  نبود هیچکس ولی کردم باز باترس و چشمام

 !هیچکس

 !!! پرنمیزد هم پرنده

!  برمب پناه کی به باید ترس همه اون از نمیدونستم...  بستم و در سریع! ؟ زدم توهم یعنی خدایا

 کی گزیدم لبمو...  بستم و چشمام و کردم بدنم ستون دستامو...  نشستم وروتخت رفتم فقط

 ازچشمم اشک قطره

 از و پوشیدم لباس!  میکنم دق دارم کردم حس...  بمونم وضعیت اون تو نمیتونستم!  اومد فرود

 رفتم کلبه

 ! بود شده گیر نفس برام کلبه فضای...  بیرون

 ! آرامشم تودرگیر کنار...  تونیست شبیهِ حسی هیچ برام

 .... میکشم نفس کنارت که همین... کافیه جهان تمام از همین

 اترینتوزیب آرامشه عین تو تماشای منی جوی و هرجست توپایان تونیست شبیه حسی هیچ برام

 !منی آرزوی

 که نهمی نمیرسه من به تو قلب تمام... نگانمیکنی من به کنارمی نمیکنی رها عذاب این از و من

 ! بسه من برای فکرمی

 گها روز یک بودن باتو عادت همین... خوشه کنارت ام لحظه لحظه ببین هنوز باتوبودن عادت ازاین

 وزاییر یه رو حالت هرکسی از میپرسم که بده حالم اونقدر وقتایی یه!  میکشه منو باشم تو بی

 ! تو دنبال میگرده شهر همه من پشت میکنم حس

 ! برمیداشتم قدم سمتشون به ناخودآگاه که... دادن عجیبی آرامش بهم رنگ سبز های گنبد اون
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 ! بیرون اومد می نور عجیب جای اون ورودی در از

 ! نمک کَشفِش داشتم سعی میچرخوندمو نگاهمواطراف باکنجکاوی...  بشم واردش میخواست دلم

 که یزیبای و سفید ی پارچه...  سمتم گرفت رو سفیدی ی پارچه میزد لبخند درحالیکه خانوم یک

 فرشته شبیهه...  میداد آرامش بهم عجیب مهربونش ی چهره...  بود انداخته سرش روی خودش

 لبخند...  کرد اشاره نور اون سمت به بادستش و انداخت سرم روی سفید ی پارچه اون از!  بود ها

.. .کشیدم رونفس یاس خوشبوی عطر اون و بستم و چشمام...  بود سبز جا همه!  شدم وارد و زدم

 ! خدا...  بست نقش ناخودآگاهم توی کلمه یک

 ! نمیکردم تنهایی احساس من ولی...  نبود مکان اون تو هیچکس درسته

 ور مشکلت میخوای ؟ دخترم:  گفت لبخندمهربون وباهمون اومدسمتم بود اونجا که خانومی اون

 !بزاری؟ درمیون بامن

 ...فقط...  ندارم مشکلی من م: وگفتم شدم هول

!  ردمک روفراموش زندگیم... کردم گم و خودم وقته خیلی:  گفتم بابغض و پایین روانداختم سرم

 ! نمیاد یادم هیچی دیگه من... من

 ! میکردم هق هق و گریه زیر زدم بلند حرفم این دنبال به

 کنیم فراموش رو خودمون شاید آدما ما:  گفت وخاصش مهربون بالحن و گرفت توآغوشش و من

!! ! نداره ای دیگه چیز هیچ بیکسی جز نداره خدارو که کسی!  ببریم ازیاد خدارو نداره امکان ولی

 دست زا رو ات توحافظه اینکه... بوده تقدیر این تو حکمتی حتما!  دخترم نیست حکمت بی خدا کار

 !بزاره تنهات و باشه برده یاد از تورو خداهم قرارنیست کردی فراموش رو وخودت دادی

 !؟ شم نزدیک تابهش کنم چیکار باید-

 ! بخونی نماز... مثال... کنی گوش حرفش به کافیه فقط-

 !؟ نماز:  گفتم باتعجب

 ! بیاری جا به رو نمازت تا میکنم کمک بهت من...  باخدا نیاز و راز یعنی نماز!  عزیزم بله-

 !؟ میخوندم نماز قبال من یعنی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

248 

 

 و هبزرگ خیلی خدا:  فهمییدم چیز چندتا نماز توی...  بخونم نماز چطوری که داد یاد بهم خانوم اون

 تا بگیم خدارو ذکر یک باید میدیم انجام که حرکتی هر برای نماز توی! وحقیر کوچیک ها بنده ما

 اهلل" گیمب باید حرکت هر بعداز مثال!  بعدی درحرکات کنه تایاریمون بخوایم کمک ازش درواقع

 ! است خدابزرگ"اکبر

 که بشه یادآوری بهمون باید بار پنج روزی چون... میگیریم یاد ذکرو این نماز طول درتمام

 و من اینکه برای ممنونم خدایا!  شناختم بهتر خودمو خدای میکنم حس حاال...  کوچکیم دربرابرش

 احساس هیچوقت و باشم موفق تابتونم کردی کمکم و شناسوندی بهم رو خودت و کردی خلق

 ! نکنم تنهایی

 ... وامیسم تو عشق پای بازم...  ازم بگیری زندگیمو همه

 !نیستم عاشقت بگه بتونه بده نشونم تودنیا آدم یه

 ... پرستیدنه زمان هنوزم!  اَم خالی تو غیر حسرت از من...  تو به کردم سجده من... عمر همه

 ! اَم کی نداره فرقی هیچ برام

 در ویر روبه درست رنگی مشکی ماشین ولی شم کلبه وارد خواستم!  نمیترسم هیچی از حالدیگه

 ...بود شده پارک

 ..ماشینِ این...  که این!!!  بود سیاه هم هاش شیشه چون ببینم نمیتونستم رو داخلش

!  کنی حفظ رو آرامشت و خونسردی کن سعی...  نزن توهم سارا نه!  نه...  دادم تکون و سرم

 ! فکرنکنی خوابت به دیگه کن سعی

 عشرو یکی یهو...  بودم ایستاده در پشت حالت توهمون چندلحظه...  شدم وارد و بستم چشمامو

 ! درزدن به کرد

 ... ادمایست سیخ ها گرفته برق مثل!  باال پریدم متر ده و ترسیدم در به بودم داده تکیه چون منم

 ... کردم باز درو و کشیدم ای آسوده نفس کامران صدای باشنیدن ولی کنم باز نمیخواستم اول

 جاییتوک هست معلوم:کرد اخم شوخی به بود کرده پنهان توجیبش و دستش درحالیکه و زد لبخند

 ... میزنم در دارم ساعته یک! ؟ دخترخوب
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 ... خورده یه...  من راستش!  کامی ببخشید...ب:  شدم هول

 !؟ خورده یه:  باال انداخت رو ابروش

 ! میترسم:  پایین انداختم سرمو

 !!!؟ میاد بر دستم از کاری چه همسرآینده عنوان به من خب-

 ! جدی کامال لحنش ولی بود شیطون چشماش

 کرد اشاره خودش به... میکردم نگاهش زیرچشمی...  میکردم بازی بادستام و بود پایین سرم

 ... ببینم کن نگاه من به حاال!  نداری غم هست جون کامی تا:  گرفت خودش به ای بامزه وژست

 !خندید...  باال گرفتم رو سرم آروم

 ! خوشگلم خانومِ افرین-

 و دستم..  شد داغ لپام!!!  دارم دوست رو کامران اینقدر چرا دونم نمی من!  خندیدم ناخودآگاه

 ! خندیدم دوباه و هام گونه رو گذاشتم

 ! من واسه میخنده هم خوشگل چه-

 ... پایین انداختم و سرم

 !؟ داری نگهم همینجا میخوای تافردا یا! ؟ تو بیام هست حاالاجازه-

 ! داخل بفرمایید:  کنار رفتم در ازجلوی سریع

 ! یهو شدی رسمی چه:  باال داد و ابروش یک و تو اومد

 یمیصم نباید پس...  نداریم باهم نسبتی حاضر درحال ما که اومد یادم االن من ولی!  ببخشیدا-

 ! باشیم

 ناراحت کامی حتما!  گفت و این ناخودآگاهم ضمیر دیگه معلومه خب!  گفتم من بود چی این وای

 تناقص اینهمه چرا نمیدونم من...  بود ناخودآگاهم ضمیر اینم!  درک به! ؟ مهمه مگه!  االن میشه

 ضمیرناخودآگاهم.. . کردم فرق االن بودم وخشن جدی قبال حتما!  اومده وجود به من دردرون

 ! جدیه زیادی
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 ! پیداکردم خوددرگیری من که باش شاهد خودت خدایا

 : باال ابروهاشوانداخت... اومدم خودم به کامران باصدای

 ! میکنیم عقد و محضر میریم امشب همین اینطوره که حاال پس!!!  بابا نه!  اوهو-

 چهب یک مثل درست که شده ثابت بهم مدت چند این!  نمیفهمم رو کامران ی عجله اینهمه دلیل

 ! نمیفهمم هیچی

 ... کنم زندگی قراره چطوری رفته دست از ی حافظه بااین موندم من

 ... کامی-

 ! کامی جون-

 ! پیشت بیام سرعت این به نمیتونم من-

 : گفت پرخواهشی و نگران بالحن

 !؟ چیه مشکلت! ؟ عزیزم آخه چرا-

 هزمزم همیشه که مردونه بم صدای یک یاد!  میندازه نفر یک یاد منو عجیب مهربونش لحن این

 ! بود آروم و وار

 ... راستش خب-

 ! سارا دیگه نیار بهونه-

 ! میکنم خواهش:  داد ادامه...  زدم زل ملتمسش ی چهره به

 ... میشه حاالاگه:  گفت وباخواهش کرد کج و سرش...  دوختم چشماش به و نگاهم

 ! نامزدی کوچیک مراسم یک! ؟ بگیریم کوچیک مراسم یک امروز همین

 ... بود شده بامزه خیلی قیافش!  بود بسته رو چشمش یک و بود کرده کج سرشو

 ! قبوله...  کامی باشه-

 !؟ دیگه کردی قبول االن:  گفت باذوق
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 .... دادم تکون سرمو و خندیدم

 ! حرفتااا زیر نزنی باز-

 ... دادم قول!  نه:  گفتم باخنده

 ! عاشقتم:  گفت بلند...  برداره چشم ازم اینکه بدون در سمت رفت عقب عقب

 ... شد خارج کلبه از بالفاصله و زد چشمک

 !!!قرارداد؟ راهش سر رو مجنون خدا که توزندگیش چیکارکرد لیلی:  کشیدم عمیقی نفس

 ! چی یعنی واقعی عشق نمیدونم حتی من

 ! جوگیرشدماااا زیادی دیدم رو فیلمه اون ازوقتی منم!  بابا برو عه

:  توگف لبخندزد بادیدنم ویداخانوم...  کردم حرکت رها ی خونه سمت به و پوشیدم لباس باعجله

 !اومد خوش خیلی عزیزم سالم

 ! اینجاپالسه هرروز اینکه...  ن ماما-

 به کرد شروع اونم! چرخوندم و سرم و کردم نازک چشمی پشت براش!  مزه بی...  بود رها صدای

 ! آوردن در ادا

 ... نذاشته تنهام چون...  خداممنونم از خیلی من باالخره! ؟ واقعی دوستای گفت میشد رها و من به

 ! میشدم دیوونه که نبود هم رها اگه

 ... آالچیق زیر نشستیم همه

 !؟ فکرکردی کامران درمورد ؟ چیشد جان سارا خب:  خانوم ویدا

 ! بگیریم نامزدی کوچیک مراسم یک امروز شده قرار...  بله-

 من تسم برگشتن دوباره و کردن نگاه همدیگه به بابهت هردوشون شنیدن منو ی جمله این وقتی

... 

 !؟؟؟ نامزدی:  گفتن همزمان هردو بیرون بود زده ازحدقه چشماشون درحالیکه
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 یعنی مزدینا میپرسیدم ازشون اگه بود ضایع خیلی! ؟ شدن شکلی این اینا که اینقدرمهمه یعنی وا

 !؟؟ چی

 ! بکنم اساسی فکر یک باید...  دارم ذهنم تو جواب بی سوالهای خیلی من! نمیشه اینطوری

 قرارشد اصراراون به... داره عجله خیلی کامی... میدونید...  خب:  گفتم بودم شده هول درحالیکه

 ! بگیریم کوچیک مراسم یک فعال

 تنیس خریدن لباس مثل ازدواج! بگو کرده مجبورت کامران اگه اراجانس:  گفت نگران ویداخانوم

 هاییتتن خاطر به نکنه...  عمرزندگیه یک صحبت!  بدی پسش بری شدی پشیمون بعدش اگه که

 ! بدی مثبت جواب بهش اجبار به

 ! مطمئنم من!  راحت خیالتون!  نه-

 دارم دوسش خیلی من که هست شون خونه جلو ای محوطه یک...  خوشگله خیلی رها ی خونه

 از ناای مال ولی...  بشه دیده نباید حیاط وامیسی خونه بیرون وقتی چون... حیاط گفت نمیشه...

 ...داره دید کامال بیرون

 ! گذاشتن حصار دیوارباشه دورش اینکه جای به دواقع

 و محوگلهابودم....  کرد موافقت اونم...  بدم آب گلها به من بده اجازه تا خواستم ازویداخانوم

 ... شنیدم رهارو صدای یهو...  زدم لبخند و بودم بسته چشمامو... انگیزشون عطردل

 هیچ گفت و کرد اعالم رو رضایتش خودش...  راضیه اتفاق این از کامال اون ؟ بگم چندبار:  رها

 ! درکارنیست اجباری

 نم تا نمیداد ادامه اش مکالمه به میشد من حضور متوجه اگه شاید! ؟ میزد حرف باکی داشت رها

 بشنوم

 ... شدم دور رها از و خونه سمت به دویدم سریع...  وایسم فالگوش نباید من...  آره

 ؟ عزیزم اینجایی:  زد لبخند من بادیدن بود دستش تو هنوز گوشیش درحالیکه داخل اومد وقی

 ؟ بشینی میشه رها:  زدم لبخند

 بگو؟ جانم:  کنارم نشست
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 ... توذهنم دارم جواب بی سوال کلی من ؟ پیداکنم کجا از باید و سواالم جواب...  من رها-

 به دهش اختراع ای وسیله یک...  کرده پیشرفت تکنولوژی! معلومه کامال اینکه عزیزم خب:  خندید

 تهداش تاپ لپ یا موبایل باید فقط... برسی جوابهات ی همه به بااون میتونی...  اینترنت اسم

 . باشی

 ؟ موبایل-

 . عزیزم آره-

 رد سمت چرخیدیم هردومون زنگ باصدای...  سرکشیدم امو قهوه فنجون باالو انداختم هامو شونه

 ! میکنم باز من:  گفت رها

 شبه زده وبهت شدم بلند شد وارد اینکه محض به! بود فرانک بلند گریه صدای... در سمت دوید

 !شدم خیره

 یشههم من!!!  نمیشه شناخته آرایش بدون اصال!  بودمش ندیده مدلی این تاحاال! ؟ فرانکه این!  وا

 باآرایش

 اش گربه بدون که اون! ؟ پس کو اش گربه! میکرد خالی صورتش رو رنگ کیلو ده...  میدیدمش

 جا هیچ

 ! نمیرفت

 ...رها سمت دویدم!  کنه آرومش داشت سعی و میرفت راه سرش پشت هم رها...  شد وارد باگریه

 ؟ شده چی رها-

 ... برو تو!  عزیزم هیچی:  زد لبخند اجبار به

 میگهن چراهیچکس...  میوفته اتفاقی چه داره نمیفهمم من!  اتاقش تو رفت بافرانک و گفت و این

 !؟ خبره چه

 ... میدادم گوش فرانک هق هق صدای به و مبل روی نشستم

 ! خودم ی خوشگله خانوم...  سالم به-
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 نارمک نشست اومد! ؟ میکنه کار چی اینجا کامران شد گرد چشمام...  گشتم صدا دنبال و برگشتم

 ...روکاناپه

 !؟ میکنه گریه داره رها:  گفت بود خیره رها اتاق ی بسته در به حالیکه در

 ! فرانک...  نه-

 ... شدیم خیره رها ق اتا به بابهت و برگشتیم هردو فرانک داد باصدای

 وضعیت تواون حتی!  رها میمیرم اون بدون من...  دارم دوسش من! ؟ میفهمی رها کرد خوردم-

 ! کرد تندبرخورد باهام

 ! میزد حرف زور به اکسیژن ماسک با و نبود خوب اصالحالش... بود توبیمارستان

 ! گرفت فرا جارو همه سکوت چندلحظه...  شد ساکت و گفت اینو

 !؟ بود کی منظورش!  نمیکشید هم نفس هیچکس

 تهرف و بود خیره رها اتاق به هنوز ولی...  بود دستش بزرگ ی جعبه یک...  کامران سمت برگشتم

 فکر تو بود

 !؟ کامی–

 ! جونم:  زد محوی لبخند و شد جلب من به توجهش من باصدای

 !؟ تودستت چیه اون:  کردم اشاره جعبه به

 ! خوشگله خانوم یک مال این:  گفت باشیطنت...  دادباال و ابروش یک و شد خیره جعبه به

 ! شد خیره بهم باشیطنت دوباره بعد

 ... بودم خیره جعبه به باکنجکاوی همچنان

 ها بچه:  داد تکون سرشو... پایین میومد ها پله از داشت که سمتش برگشتیم هردو رها باصدای

 ! نیست خوب اصالحالش فرانک

 گفت فقط!  ریخته هم به اینهمه چرا که نگفت... نگفت رو فرانک ناراحتی دلیل کردیم اصرار هرچی

 ...بخوابه تا داده بخش آرام بهش
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 چی خانومم واسه ببین بیا..  رها:  کرد خارج جو اون از مارو کامران شاد و سرخوش صدای دوباره

 ! خریدم

 ! ببینم:  گفت باکنجکاوی و کنارش رفت زود رها

 بهش بابهت...  خریده من واسه کامی!  پرروئه بشر چقدراین!  کشید کامران ازدست رو جعبه

 ! اس معرکه!  واووو:  گفت بلند یهو...  بازمیکرد رو کادو باذوق داشت که شدم خیره

 گاهن گوشی به باذوق داشت همچنان رها!  بیرون کشید جعبه تو از رو موبایل یک حرفش دنبال به

 ! بودیم خیره هم به کامران و من ولی...  میکرد

 ... کامی گرم دمت!  جدیده مدلش!  ایول:  گفت باذوق رها

 ! خودمه خوشگلِ خانومِ مخصوص گوشی این:  زد چشمک میخندید درحالیکه کامران

 ! کنم کار باهاش نیستم بلد که من ولی:  زدم لبخند

 ! عزیزم میدم یاد بهت خودم-

 ! گفتن رو جمله این همزمان هردو که کردم نگاه رها و کامران به زده بهت

 !شدی؟ آماده سارا-

 هک زرشکی رنگ به پفی پیراهن یک...  کردم بررسی مو خود و ایستادم آینه جلوی باردیگه یک

 تور وشر که داشت زرشکی رنگ به هم کاله یک و بود بلند آستیناش!  میرسید تاروزمین بلندیش

 هنوز که من آخه.. کردم سرم ای سورمه رنگ به کوچیک روسری یک...  بودن دوخته مشکی

 لباس من ولی میومد بهش بیشتر خیلی مشکی!!!  موهاموببینه نمیخواد دلم!  نداشتم نسبتی باکامی

 ! بگیرم قرض ازرهاروسری مجبورشدم هم دفعه اون!  بودن ای سورمه رنگ به فقط روسریهام و

 !؟ پس کجاموندی. سارا:  دادزد باعصبانیت ایندفعه رها

 ! نزن داد خانومم سر!  هوی:  توپید رها به که شنیدم رو کامی آروم صدای

 در باصدای که بگه چیزی کامران به خواست رها...  بیرون رفتم و کردم کنترل امو خنده زور به

 ! موند باز دهنشون و شدن خیره بهم هردوشون...  سمتم برگشت

 !؟ چطوره:  چرخیدم دور یک...  کردم باز ازهم ودستامو باال بردم هامو شونه
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 ! بگیریم مراسم باید امشب همین!  عالیه:  گفت بود باز دهنش که همینطور کامران

 !؟ دیوونه الکیه مگه! ؟ کردی شروع باز کامی:  گفت بااعتراض و بیرون اومد شوک تو از رها

 حالیم حرفا این...  بشه خودم مال خانومم میخوام امشب من:  انداخت باال شونه بیتفاوت کامی

 !نیس

 ! بابا برو:  گفت و روبپرونه مزاحمی بخوادمگس که انگار داد تکون و دستش رها

 ! درنیاریااا رو لباست:  زد ولبخند جلو اومد کامی...  بودم ایستاده همونجا بالتکلیف

 ! نیست بازیاهم سوسول این و آرایش به نیازی....  باش همینطوری تاشب

 نطوریهمی من:  گفت میداد قورتم درسته بانگاهش داشت بازشدو تابناگوشش نیشش درحالیکه

 !!!! دارم قبولت هم

 !؟ دیوونه میگی چی:  توپید کامران به و جلو اومد رها

 ! نکن توجه پررو این حرف به!  کن عوض و لباست برو سارا:  گفت من روبه

 میفهمی! حقمه...  زنمه!  وسط این ای کاره چه تو نمیفهمم من...  بابا ای:  کامران معترض صدای

 !؟

 به ایو!  میزنه حرف اینطوری داره نشدی زنش هنوز! ؟ پرروئه چقدر میبینی:  گفت گوشم کنار رها

 ! بشی زنش اینکه حال

 ! میزد لبخند و بود خیره بهم همچنان کامران...  پایین رفت و گفت و این

 وت انداخت خودشو کامران که بیارم در لباسارو خواستم...  اتاق تو رفتم و پایین انداختم و سرم

 ! اتاق

 ... اومده خوشم ازش من!  نیار درش کامی جون-

 ! نمیکنم عوضش...  میمونه تنم همین! باشه:  لبخندزدم.  بود خواهش پراز لحنش

 !؟ دیگه بشم آماده باید شادوماد عنوان به منم پس:  گفت باخوشحالی

 ! کامی:  گفتم اعتراض و باناله
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 ... میگیریم مراسم امشب همین!  کامی بی کامی-

 ! بیرون رفت باعجله و گفت اینو

 برگزاربشه اونامراسم ی خونه شد قرار همین برای بود بزرگ...  کامی مامان جون افسانه ی خونه

... 

 میزناهارخوری... طالیی مخمل های پرده. کریستال ظروف!  بود تجمالتی زیادی شون خونه

 ! نفزه82

 ... ! ووو فرش تابلو انواع...  بزرگ لوسترهای!  سِت دو ازهرکدوم...  راحتی و ستیلا مبلمان

 ... چیز همه!  قشنگه اش ساده چیز همه!  نمیاد خوشم شلوغ های خونه مدل ازاین اصال من

 نهپاش کفشای مثال یا!  نمیاد خوشم میکنن آرایش که آدماییی از!  چهره وحتی...  خونه...  لباس

 ! هنکن پنهان رو هویتش و باشه خودش باید همیشه آدم...  میزارن رنگی لنزای و میپوشن بلند

 هخون مثل شون خونه!  پایین رفتیم آروم ها ازپله و گرفتیم رو همدیگه دست هردو کامران و من

 کامران!  بود شده باشکوه زیادی مجلس ولی نبودن زیاد مهمونا...  میخورد پله اتاقها به اینا رها

 !!! نمیخواد بردار فیلم گفت

 نظرم کال که منم! ؟ شنوا گوش کو ولی کردن اعتراض بهش و کردن تعجب همه حرفش بااین

 "... شده خنثی کال سارا " رها قول به!  بودم من عروس سرم خیر...  بود خنثی

 .. مشکی باکروات بود پوشیده زرشکی ی مردونه پیرهن...  میرسید کامران های تاشونه قدم

 !کردم ست باخانومم:  خودش قول به

 هنوز من ولی...  بده ادامه رو درست هم تو گفت بهم!  داره عمران لیسانس وفوق سالشه 43 کامی

 ... چیزو همه!  کنم شروع دوباره باید کنم فکر.  نیست روشن باخودم تکلیفم

 زیر روسری خداروشکریک وای...  زدن دست به کردن شروع دیدن مارو که این محض به جمعیت

 ... میشدم ذوب نگاهاشون زیر االن وگرنه بود سرم کالهم
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 یاحوالپرس و سالم که این بعداز.... میکردم نگاه جمعیت به بزرگم کاله زیر از بودو پایین سرم

 هک جایگاهی تو بشینیم شد قرار شدم آشنا کامران بافامیلهای عروس عنوان به من و کردیم

 ! کردن درست برامون

 و گرفت ازم نگاهشو اجبار به رها باصدای!  شد شروع زدناش زل دوباره...  سمتم برگشت کامران

 !برنمیداری؟ ما سر از دست وضعیت این تو االنم تو... رها بابا ای:  گفت بااعتراض رها به رو

 ! باهات دارم واجب کار بیا:  گفت باحرص رها

 محض به!  رفت و گرفت ازم و نگاهش اجبار به کامران...  زد اجبارلبخند به من به رو و گفت و این

 ... من به موند خیره نگاهشون مهمونا ی همه. کرد غلبه بهم تنهایی حس دوباره رفتنش

 یهو که میزدم غر دلم تو همینطور!  کردم غلطی چه خدایا. گزیدم ولبمو پایین انداختم سرمو

 !!! کنن سکوت همه شد باعث کامران فریاد صدای

 !!!؟ لعنتی میگی بهم داری االن-

 نکامرا ولی کنه آرومش داشت سعی رها... میومد حیاط تو از صداش...  سمتش دویدم و شدم بلند

 دست داری بیخیال خودت واسه مهمونی تو اومدی تو بعد!  میمیره داره اون:  میزد داد همچنان

 ! میزنی؟

 ...کامی باش آروم-

 ... باشم آروم میتونم طوری چه آخه د-

 ... باش آروم میکنم خواهش!  بفهمه نباید سارا فقط...  ببین-

 !؟ بفهمم نباید چیرو من-

 ... میکردم نگاهشون سوالی...  سمتم برگشتن هردوشون من باصدای

 ... عزیزم سارا:  سمتم اومد رها

 چیزی دروغ جز تو از من!  نگو هیچی!  رها میکنم خواهش نه:  باال بردم سکوت عالمت به دستمو

 !نشنیدم

 ! بگو بهم تو کامی:  کامران سمت برگشتم
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 !؟ بزاری تنهامون میشه رها:  رها سمت برگشت...  موهاش تو کشید باکالفگی و دستش

 ! نه:  گفت باصراحت

 !؟ چرا-

 ! ندارم اعتماد بهت من کامی-

 ! برو و کن اعتماد بهم-

 ..خواهش!  نگو بهش-

 ! لعنتی برو میگم:  لرزید بدنم ی همه زد کامران که دادی با

 ... بودم بسته ترس از چشمامو

 معج خودم تو و ترسیدم بیشتر کامران باصدای...  کردم سکوت و موندم حالت همون تو چندلحظه

 ...شدم

 !؟ بستی چرا رو چشمات-

 راحتی نفس و رفت بین از ترسم ی همه خندونش ی چهره بادیدن...  کردم باز و چشمام آروم

 ! کشیدم

 !؟ میدونستی میشی ترسناک خیلی وقتا بعضی-

 !؟ میدونستی لجبازی خیلی هم تو:  برد بین از باهام شو وفاصله باال وبرد ابروش تای یه

 ! نیستم لجباز من:  ایستادم سینه به دست و کردم اخم

 ! هستی:  میزد موج شیطنت لحنش تو هنوز...  نزدیکتر اومد

 ... نیستم-

 ! کرد حلقه کمرم دور دستاشو حرکت تویک

 ! هستی-

 ... نیستم:  گفتم کنم دورش خودم از داشتم سعی بادستام درحالیکه
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 !؟ اشهب!  بمون منتظرم...  دارم کار جایی برم باید من:  گفت باشه مهربون داشت سعی که بالحنی

 ! شد متوقف لبام روی و خورد سر چشمام روی از نگاهش...  شد خیره چشمام به و کرد سکوت

 لهفاص دیگه...  نزدیکتر اومد...  میکردم نگاش و بودم ایستاده حرکت بدون...  نزدیک سرشوآورد

 بینمون ای

 نگاه وقتی!  گرفتیم فاصله هم از و عقب پریدیم متر ده هردو جون افسانه باصدای... که بود نمونده

 ... پایین تمانداخ و سرم ناخودآگاه دیدم رو جون افسانه شیطنت پراز

 ! مامان:  گفت بااعتراض کامران

 ! هواجب میگه...  کارداره باهات تلفن پشت یکی ولی!  شدم مزاحم موقع بد انگار...  ببخشید اوه-

 ویر نشستم پفی لباس باهمون!  آدمم منم انگارکه انگارنه! ؟ نمیده اهمیت من به چراهیچکس

 ! تاب

 چشمامو و تاب پشتی به دادم تکیه و سرم چندلحظه...  میخوردم تاب و دادم می تکونش آروم

 جلوی خواب اون تصاویر ی همه!  شدن خیره بهم دوباره بیقرار و ملتمس چشمای اون...  بستم

 ... شد ظاهر چشمم

 اون...  خونه اون...  ساحل اون نمیتونستم هیچوقت ولی...  کشیدم نقاشی رو خوابهام ی همه

 و یشدم پاک ازتوذهنم تصاویر ی همه دستم میگرفتم و قلم که همین!  تصویربکشم به هارو لحظه

 باید هارو لحظه همون فقط خواب همه اون بین از چرا! ؟ چرا!!!  بکشم رو نقاشیش نمیتونستم

 !بکشم؟ تصویر به نتونم و کنم فراموش

 ... بیرون فکراومدم از کردمو باز و چشمام رها باصدای

 !سارا؟-

 !؟ کجاس کامران...  نشستی تنها:  سمتم اومد و زد لبخند

 !؟ رها...  جون افسانه پیش رفت-

 ؟ بله-

 !؟ بپرسم سوال یک
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 !؟ بپرس-

 !نمیگی دروغ که بخور قسم اول-

 ! نگم دروغ که میخورم قسم!  بابا باشه:  خندید

 !؟ بفهمم نباید من گفتی که میکردین بحث موضوعی چه درمورد باکامران-

 شبردن ناراحته قلبش کامران دوستای از یکی:  گفت محزون و غمگین...  پایین انداخت و سرش

 !!! نمیمونه زنده زیاد گفتن دکترا!  بیمارستان

 عدب...  نیست خوب حالش...  بیمارستانه تو کامران دوست!  وا...  چکید چشمش از اشک قطره یک

 !!!؟ میکنه گریه داره رها

 !؟ میکنی گریه داری چرا تو رها:  پشتش گذاشتم و دستم

 ... دنبالم فرهاداومده!  میرم دارم من... رها:  شکست و سکوت اون کامران صدای...  کرد سکوت

 ! بودم نشسته تاب روی همونجا من ولی...  سمتش رفت شدو بلند رها

 ! باهات میام منم:  رها

 ... بمون سارا پیش تو!  نیست الزم:  گفت سریع تندو کامران

.. . داخل رفتم و کردم بغض! ؟ میشه چی مون مراسم پس!  رفت بالفاصله و نموند جواب منتظر

 ودبوج سنگینی سکوت!  بود پایین سرم و میشدم رد مهمونا ازجلوی آروم آروم پفی دامن بااون

 اهنگ سنگینی!  محض سکوت فقط...  هیچی!  نمیومد هم کردن پچ پچ صدای حتی...  بود اومده

 ... میکردم احساس خودم روی رو همه

 شستمن تخت روی و اتاق توی رفتم فقط باال سرموبیارم اینکه وبدون همه به نسبت توجه بی ولی

 بادستام حالیکه در و بود پایین سرم.... 

 ! میگزیدم لبمو میکردم بازی

 چشمام مدت چه...  بود چقدرگذشته نمیدونم!  کشیدم دراز همونجا بیارم در کالهمو اینکه بدون

 که بودم وبسته
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 روم هب بودو نشسته کنارم کامران...  کردم باز چشمامو!  نشستم و شدم هوشیار کامال در باصدای

 میزد لبخند

 !؟ نداشتی برش هنوز رو بزرگ کاله اون–

 !؟ بهترشده دوستت حالِ:  زدم لبخند زور به

 !!! نکرده تغییری هیچ هنوز...  نه:  گفت وآروم کشید آه

 گفت و خندید بلند اون ولی!  باهاش کنم همدردی ابراز یک میخواستم مثال.. پایین انداختم و سرم

 ! که باشیم ناراحت نباید نامزدیمونه امشب ما! ؟ عزیزم ناراحتی چرا تو: 

 ! ببینم کن نگاه من به:  داد ادامه و کرد حلقه کمرم دور رو دستش حرفش این دنبال به

 ... زدم زل بهش و باال گرفتم سرمو

 لوترج ونتونست برخوردکرد بزرگم کاله به ولی...  برد بین از باهام شو فاصله جلو آورد و صورتش

 ! بیاد

 !!! کرده طراحی رو مسخره کاله این احمقی کدوم نمیفهمم من!  عه:  گفت عصبی و کالفه

...  دش باز در یهو که نبود بینمون ای فاصله دیگه جلو آورد رو صورتش و عقب داد رو ه کال باخشم

 ! عه:  کشید عربده و تخت به کوبید اشومحکم شده مشت دست و عقب کشید خودشو کامران

 ! شدم جمع خودم تو ترس از باالو پریدم متر ده من که محکم اونقدر

...  هدیروقت گفت مامانم...  ولی بشم مزاحمتون نمیخواستم...  ببخشید وای:  گفت رهادستپاچه

 !بریم ماباید

 ! نمیاد جا هیچ سارا ولی...  بری میتونی تو:  کرد اخم کامی

 !!! ندارید باهم نسبتی هیچ دوتاهنوز شما...  نیست حواست انگار:  گفت جانب به حق رها

 ! نگرفتیم اجازه شما از که ببخشید خیلی اوه:  گفت تمسخری پراز بالحن کامران

 ! باشه کنارم میخوام االنم!  منه سهم...  منه حق سارا:  داد ادامه جدی

 ...بخواد خودش هرچی-
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 !؟ بمونی پیشش امشب تومیخوای سارا:  داد ادامه من روبه

 نک کمکم خودت!  غلط چی درسته چی نمیدونم من...  خدا ای!  میچرخید بینشون نگاهم باتردید

... 

 ! ببین منو:  گرفت مو چونه بادستش و جلو اومد...  بودم کرده سکوت و بود پایین سرم

 کوی برگشت!  موند ثابت لبم روی... میچرخید صورتم روی نگاهش...  آبیش چشمای تو زدم زل

 ...وبعد زد پوزخند و انداخت رها به نگاه

 !!!! هااااا اینجام هنوز من ببخشید:  زد جیغ رها... جلو اومد دوباره

 !!! نزدیکتر اومد و خندید فقط داشت باصورتم که کمی ی فاصله همون تو کامران

 ":  یدپیچ سرم وتو شد اکو ذهنم توی صدایی یهو...  میکردم حس نفسهاشو که بود نزدیک اونقدر

 جای اینجافقط

 " منه آرومِ و نرم ی بوسه

 بعق کشیدم خودمو...  میکرد دیوونم داشت و میشد اِکو ومدام بود ذهنم تو چرا صدا اون نمیدونم

 ! نه:  زدم داد و

 حق که بیچاره اون شدم دیوونه میکنم حس خودم!  بیرون میزد حدقه از داشت کامران چشمای

 ! !واقعا داره

 صدای همون...  میشد اکو ذهنم تو همش صدا اون....  بستم چشمامو و سرم رو گذاشتم دستمو

 ... کنم فراموش رو خواب اون محاله!  شنیدم قایق تو رویایی اونشبِ که واری وزمزمه آشنا

 و باال گرفتم و دامنم!  دویدن به کردم شروع و بیرون اومدم اتاق از...  بود سرم رو همچنان دستام

 ! مسخره کفشِ!  عه!  جاموند و اومد در پام از راه بین کفشم...  پایین اومدم ها پله از باعجله

 هب داشتم کفش لنگه بایک حاال...  ندادم اهمیت بود جامونده که هم کفش اون وبه میدویدم فقط

 ! میدویدم سختی

 .... !کردم باز درو

 ... سمتش برگشتم سریع کامران باصدای
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 ! کن صبر سارا:  گفت سایه اون به رو زده بهت

 ... رفتن راه به کردم شروع کفش لنگه یک باهمون... بهش اهمیت بی

 ...میزد حرف باکامران داشت حیاط تو که میشنیدم رو رها صدای ولی

 ! باش آروم کامی-

 !؟ لعنتی باشم آروم چطورمیتونم-

 ... بشه درست چیز همه میدم قول-

 ! بمونه پیشم االن همین بزار میگی راست اگه-

 ! کن درک....  نیست مناسبی شرایط در اصال االن اون!  کامی وای-

 ... بمونه باید امشب!  نیست حالیم حرفا این من-

 به فقط همه!! ؟ میاد در آب از خودخواه میرسه من به هرکس خدایاچرا...  پایین انداختم سرمو

 ...میکنن فکر خودشون

 چشمم یهو که رفتم راه قدر چه کفش دونه یک بااون نمیدونم...  زدن قدم به کردم شروع آروم

 چرخ دوتا... داشت جلوش بزرگ چرخ یک!  بود بامزه خیلی...  جلوتر رفتم!  دوچرخه یک به افتاد

 ! عقبش کوچیک

 دبل زیاد اولش!  همونجا کردم پرتش مزخرفم کفش اون... پازدن به کردم شروع و روش نشستم

 ! میخورد سر رکابش رو از پام همش نبودم

 ... وهوی:  زدن جیغ به کردم شروع شد زیاد سرعتش ووقتی پابزنم راحتی به تونستم کم کم ولی

 شدمو ساکت لحظه یک... کردم حس نگاهو اون سنگینی...  داره کیف چقدر!  خنده زیر زدم بلند

 وپام که بیوفتم خواستم لحظه یک... دادم دست از تعادلمو که بگردم نگاه اون دنبال خواستم

 ...روزمین گذاشتم

 ... پازدن به کردم شروع ودوباره کشیدم راحتی نفس و چشماموبستم

 که یکی ! ببینمش نمیتونم درحالیکه اطرافم در باشم نفر یک دنبال باید همیشه اینکه!  جالبه

 ..حضورشو ولی... کنم پیداش نمیتونم
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 ! میکنم حس عجیب نگاهشو سنگینی

 تونستم ولی پفی دامن بااین بود سخت!  اوففف...  پایین پریدم داشتمو نگه کلبه جلوی

 !خداروشکر

 بادوچرخه راحت خیلی...  گرفتم یاد جاشو همه زود خیلی همین واسه کوچیکه خیلی جزیره این

 ! بری طرف اون به اینطرف از میشه

 خیلی و کشیدم عمیق نفس! .تخت روی کردم پرت خودمو لباس باهمون...  شدم کلبه وارد آروم

 ...برد خوابم زود

 ...صدا سمت برگشتم وباترس فرودادم زور به دهنمو آب...پریدم خواب از در مکرر باصدای

 و در سمت رفتم بیحوصله و کشیدم خمیازه...  بشم هوشیار تونستم تا کشید طول دقیقه چند

 کردم بازش

 ! ودب بسته چشماشو و قلبش رو بود گذاشته رو دستش بود افتاده نفس نفس به درحالیکه رها

! ؟ دمش نگرانت چقدر میدونی!  دیوونه میزنم در دارم دوساعته:  گفت میزد نفس نفس که همینطور

 ... رفتی گذاشتی یهو دیشب

 کیهت ماشینش به که دیدم رو کامران و کردم دنبال دستشو... سمت یک به کرد اشاره بادستش

 !بود توجیبش دستش یک بودو زده

 ! منتظرته-

 ! منفیه جوابم من... من...  گرفتم رو تصمیمم من رها-

 مراسم دیشب! ؟ تواَن ی مسخره ملت مگه! ؟ شدی دیوونه.. میگی چی:  گفت باخنده رها

 ... بود نامزدیتون

 ! خورد هم به که میدونی خودت:  کردم قطع حرفشو

 ... سمتش هردوبرگشتیم... کرد سکوت کامران صدای با که بزنه حرفی خواست رها

 !؟ خورده هم به چی ببخشید-

 ! که نشده چیزی!  کامی هیچی:  شد هول رها
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 ! خوبه:  داد تکون سرشو

 ... باال برد ابروشو تای یه سمتمو برگشت من باصدای

 ... من...  خب...  من-

 سرموانداختم...  شد سخت برام زدن حرف بود گرفته خودش به که جانبی به حق ی قیافه بااون

 ! پایین

 ! شد تموم... ما بین چی... همه-

 ! سمتم میومد داشت و بود کرده اخم...  کردم نگاهش چشمی زیر لحظه یک

 ... دوختم زمین به نگاهمو

 ! پایین بردم بیشتر سرمو باترس و میگزیدم لبمو...  میدیدم کفشهاشو فقط

 ! کن تکرار رو حرفت دیگه بارِ یک-

 ! عصبیه که بود معلوم کامال ولی!  گفت شمرده و آروم

 ! تمومه ما بین چیز همه... چی همه...  گفتم...  من:  گفتم میکردم بازی بادستام درحالیکه

 ! بستم چشمامو و لرزید بدنم ی همه زد که بادادی

 ! کن نگاه من به-

 .. شدم خیره بهش و باالگرفتم سرمو آروم! کردی سکوت که نامردی خیلی رها

 ! بود همیشه از تر طوفانی ترسناکترو آبیش چشمای و بود هم تو اخماش

 ! باشیم باهم دیگه نباید ما گفتم-

 ریممی االن همین!!!  زیادی غلطای...  بابا نه:  گفت تمسخر پراز لحن بایک و باال انداخت ابروهاشو

 ! محضر

 ! کنم تمومش رو تموم نیمه کار این باید من

 ...که نمیخوام من ولی-
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 !؟ مفهومه!  میخوای چی تو که نیست مهم:  کشید عربده

 ! دادم تکون سرمو فقط بزنم حرف نمیتونستم...  بستم چشمامو گزیدمو لبمو

 ! خوبه:  گفت تر آروم

 ! باشم تنها بارها میشه...  فقط...  فقط:  گفتم پرازبغضی بالحن

 ! پایین انداختم سرمو...  سمتم اومد رها شدنش دور محض به...  رفت و داد تکون سرشو

 ! بشن سرازیر اشکام تا بود کافی همین...  شونم روی گذاشت دستشو آروم کنارمو اومد

 !؟ دیوونه میکنی گریه چرا:  خندید

 ! نمیدونم:  باال انداختم هامو شونه خندیدمو

 !!! خوبه خیلی اینکه...  کنی ازدواج باکامی قراره تو!  عزییییزمممم:  بغلش تو گرفت منو

 ... بیرون کشیدم آغوشش از خودمو

 ! بده تو به رو طالق حق بگی بهش باشه حواست فقط:  داد ادامه

 !!؟ طالق:  گفتم باگیجی

 !؟ اوکی!  کنی زندگی باهمسرت نخوای ودیگه بشی پشیمون ازدواج بعداز یعنی طالق:  خندید

 ! بده خیلی که اینطوری ولی...  ولی-

 ! بده...  اوهوم:  داد تکون سرشو

 ... سمتش برگشتیم هردو کامی باصدای

 ! محضر بریم که دنبالت میام شب...  میرم دارم من-

 ! بودیم خیره رفتنش به هردو رها و من...  رفت بمونه من جواب منتظر اینکه بدون

 !؟ خرید بریم ای پایه-

 !؟ اَم چی:  گفتم باگیجی

 ... کن ولش!  بابا هیچی عه:  گفت کالفه
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 ! اومده مریخ از انگار:  کرد زمزمه زیرلب

 !؟ خرید بریم-

 ...باال انداختم تفاوت هاموبی شونه

 ... نبودی اینطوری اصال قبال!  رفتاااا شدی خنثی کال بابا ای-

 ! پوشیدم کوچیک روسری یک با همراه ای سورمه مانتوی یک

 ....خرید رفتیم هردوباهم!  بود سورمه همش!  نداشتم ای دیگه لباس

 !" فانوس مرکزتجاری" بود نوشته تابلوش روی که بزرگ خرید مرکز یک

 رمب تادنبالش میکشید دستمو رها همش... میکردم حس خودم رو همچنان رو نگاه سنگینی اون

 ! میگشتم نگاه اون دنبال باچشمام من ولی

 ... کشید خودش دنبال منو شدو مغازه یک وارد رها

 هستم درخدمتتون:  گفت میومد سرمون پشت سینه به دست درحالیکه... بود جوونی پسر فروشنده

! 

 !؟ چند پیراهن این:  بود حلقه آستین که مشکی کوتاه پیراهن یک سمت رفت باذوق رها

 ! تومن253...  ره ندا قابل:  فروشنده

 ! میخوامش:  گفت باز بانیش برنمیداشت چشم ازش درحالیکه

 اومدم مغازه از و ریخت هم به اعصابم!  برنمیداشت من از رو نگاهش اصال فروشندهه مدت تمام

 ... بیرون

 ! میشدم اذیت داشتم ولی..  چرا نمیدونم

 ... برگشت پر دست و هم تو اخمای با رها دوساعت بعداز

 !؟ کردی اخم چرا دیگه!  خریدی رو لباست که تو:  گفتم باتعجب
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 پرو اتاق تو همین واسه ای مغازه تو کردم فکر! ؟ ببینیم نیومدی پوشیدمش وقتی چرا:  توپید بهم

! !!! شدین محشر خانوم وای:  گفت و جلو اومد پسره نیومدی اونقدر ولی...  زدم صدات ایستادمو

 .نداره حرف سلیقتون

 ! میاد بهتون خیلی

 !! داد شماره وقتی بزنمش میخواست دلم:  کرد مغازه به پرحرصی نگاه

 بهغری عالمه یه جلو میخوای گرفتی که لباسی همین االن!  نداری مشکلی قضیه باین که تو-

 ! بپوشی

 ... داره فرق اونجا خب-

 !؟ فرقی چه اونوقت ببخشید-

 ... باال انداخت هاشو شونه

 من!  ودهنب مناسبی وضعیت تو اصال تازه...  کنه تحمل رو پسره ی خیره نگاه تونسته رها خوبه باز

!  نهک نفرنگاهم یک میخواد دلم فقط چرا نمیدونم...  حسیه چه نمیدونم!  میکردم سکته بودم اگه

 یک همون به متعلق فقط وجودم ی همه میکنم حس!  باشه داشته دوستم و کنه توجه بهم نفر یک

 ! کنه نگاهم نباید هیچکس اون جز به که...نفره

 مغازه آخرین... نیومد خوشم اصال!  نمیکردم پسند لباسارو از هیچکدوم من ولی گشتیم هارو مغازه

!  مکن سالم فروشنده به رفت یادم حتی لباس اون دیدن محض به ولی داخل رفتم باناامیدی هم

 ولپ باید چقدر بابتش:  گفتم بردارم چشم ازش اینکه وبدون گذاشتم دست لباس روی و رفتم

 !؟ بپردازم

 ... نکردم توجه ولی شنیدم رو یکی آروم ی خنده صدای

 ! خانوم نداره شمارو قابل-

 ای اصلهف درحالیکه بود ایستاده سرم پشت فروشنده...  بود نزدیک بهم که صدایی سمت برگشتم

 حظهل...  مغازه از بیرون رفتم باشتاب!  نبود...  گشتم رها دنبال باچشمام ناخودآگاه!  نداشت باهام

 ...شنیدم دارو مغازه صدای آخر ی

 !نمیخوای؟ لباسو مگه-
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 توی و بیرون رفتم فروشگاه از! . شدم گم وای...  میگشتم رها دنبال فقط بهش توجه بدون

 ... نشستم محوطه

 ! شد بلند هقم هق صدای و پوشوندم بادستام صورتمو

 !!! ندارم خبر خودم...  اما!  وقته خیلی...  شدم گم وقته خیلی من-

...  کردم احساس ام شونه روی و یکی دست ناگهان...  بود پیچیده محدوده اون درتمام هقم هق

!  شد تر بلند گریم صدای بشم خوشحال اینکه جای به!  دیدم رو رها سرم کردن بلند محض به

 !؟ منتظرم همش چرا!!!  برمیداشتم گریه از دست میکرد پیدام دیگه یکی اگه شاید خوب

 !؟ سارا:  گفت بانگرانی رها

 !؟ گذاشتی تنهام چرا ؟ رفتی چرا:  بغلش تو انداختم خودمو

 طفق بود کافی...  بودم ایستاده مغازه اون کنار من!  نرفتم جایی که من:  میکرد نگاهم زده بهت

 ! کنی نگاه

 ... بیرون اومدی فروشگاه از کنی نگاه اطرافت به اینکه بدون تو

 !؟ ندیدم و بود کنارم رها یعنی...  نمیشه باورم

 ! شو بلند...  بریم شو بلند-

 زود چقدر نمیشه باورم!  بود شده تاریک هوا...  افتادم راه دنبالش و بلندشدم اروم کشید دستمو

 ... گذشت

 !؟ میکردیم متر رو فروشگاه صبح از ما یعنی

 ... ینمبش جلو که گفت رها...  کرد ترمز جلومون یهو...  بودیم کامی منتظر و ایستادیم خیابون کنار

 نگاه من به زیرچشمی ولی داد قرار مخاطب رو رها...  شکست رو ماشین سکوت کامی باالخره

 ... میکرد

 رو خان کامران هنوز ولی!  کنه فرار من دست از میتونه کرده فکر من خانوم این! ؟ رها میدونی-

 نشناخته
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 نمماما و خانوم ویدا دنبال میریم داریم هم حاال!  میرسم راحت بخوام که چی هر به من که نمیدونه

 ...محضر میریم امشب همین!  نامزدی و مراسم و جشن بیخیال!  داستانا این بشه تموم تا

 انداخت عقب از خودشو رها...  پنجره سمت برگردوندم رومو!  زد پوزخند و انداخت سمتم نگاه یک

 مهه به رو ازدواجتون من تولد درمراسم فرداهم میکنید عقد امروز!  عالیه وای:  گفت وباهیجان جلو

 ! میکنید اعالم

 !؟ توئه تولد فردا مگه:  سمتش برگشتم بابهت

 لباس!  کردم دعوت رو همه!  بگیرم وباشکوه بزرگ جشششن یک میخوام!  آره:  گفت باذوق

 !دیگه خریدم فردا واسه رو مشکیه

 که نم!  بشه دیده الغر تا بپوشه مشکی و تنگ لباسای باید همش رها این:  گفت باخنده کامران

 ... !!!باشه تپل آیندم همسر نمیخواست دلم هیچوقت

 هم خیلی من اتفاقا:  گفت حرص با رها!  زد چشمک بهم سمتمو برگشت میخندید درحالیکه

 !نیست خواستنی و بانمک اصال که سارا!  بانمکم

 ...اتفاقا-

 ! جذذذااابه هم خیلی من خانوم

 !!؟ کنه تعریف کی نکنی تعریف ازش تو!  ایششش-

 مکنی ازدواج باهم کامی منو اگه!  بودم خیره پنجره از بیرون فضای به حرفاشون به توجه بدون

 و ارید دوستش که کسی ی خونه بری یعنی!! ؟ چی یعنی ازدواج اصال! ؟ میوفته اتفاقی چه بعدش

 حتی من ؟ دارم دوست رو کامی من! ؟ مثال میشه چی بعدش خب!!! ؟ بمونی کنارش همیشه واسه

 ! ندارم دوس خودمو

 حس چرا! ؟ اسیرم میکنم چراحس! ؟ باشم داشته دوست رو دیگران وجود این با میتونم چطوری

 حسابی و بود توهم اخماش...  رها سمت برگشتم بادلهره! ؟ گذاشتم جا رو چیزی یک میکنم

 !؟ کامی:  میخندید موزیانه داشت که کردم نگاه کامی به زده بهت!  عصبی

 !؟ جونم-

 !؟ نذاشتم جا چیزی من نظرت به-
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 !؟ مثال چی:  گفت باتعجب

 ! گذاشتم جا رو چیزی یه میکنم حس همش هرجامیرم...  نمیدونم-

 ! فکرمیکنی...  عزیزم نه-

 ویر... داشت نگه قدیمی ساختمون یک جلوی...  نزدم حرفی آخر تا دیگه و باال هاموانداختم شونه

 " ازدواج دفتررسمی" بود نوشته تابلوش

 ! میومد دنبالمون هم رها...  شدم پیاده همراهش منم شدو پیاده کامی

 ... ویدا و جون افسانه نگفتی مگه ؟ کامی-

 ! عزیزم خودشون میان اونا:  حرفم وسط اومد

:  گفت وآروم ایستاد کنارم اومد رها...  زد حرف بود مسئولش که آقا اون با و رفت جلوتر ما از کامی

 تو عدب!  نیست بلد رو راستش و چپ دست هنوز سارا این...  کن صبر یکم میگم کامی این به هی

 ... که نمیره گوشش تو! ؟ کنی ازدواج باهاش میخوای

 نهشو و کردم نگاه بهش بابهت!  خندید بلند رها! ؟ راست و چپ...  کردم نگاه دستام به باگیجی

 ! باال انداختم هامو

 ؟ کامی چیشد:  گفت رها!  بود پکر حسابی قیافش...  کنارمون اومد کامران

 !!! رفته و اومده پیش براش مهم کار یک بیاید شما اینکه از قبل عاقد میگه مرتیکه-

 یممیچین رو عقد ی سفره ما بیاد اون که تاموقعی!  نداره ایرادی اینکه خب:  گفت رهابابیخیالی

 ! باهم میندازیم عکس وچندتا

 !؟ چطوره:  گفت میکرد نگاه کامران و من به باذوق درحالیکه

 زورتون یکی انگار:  گفت معترض رها...  باال انداختیم و هامون شونه و کردیم نگاه هم هردوبه

 !!! کشته منو اشتیاقتون همه این یعنی!  کنین ازدواج باهم کرده

!  زدمی قدم اتاق تو همش میکوبید هم به دستاشو درحالیکه کامی...  شد سفره چیدن مشغول رها

 ! بودم خیره بهش منم
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 جا یک بشین!  اعصابمه رو قدمات صدای...  میری راه چقدر کامی!  واااای:  گفت بلند رها یهو

 !گرفتم سرگیجه

 ! کن کمک من به بیا هم تو سارا:  من سمت برگشت

 ور!  بود مدرن و قشنگ لوازمش ی همه ساختمون بودن قدیمی برخالف...  ایستادم کنارش رفتم

 اتاق از وکالفه عصبی کامران...  میکرد روشن رها و میچیدم من ریزبود های شمع پراز سفره ی

 و کردیم نگاه هم به رها منو...  شنیدیم رو دادش صدای یهو گذشت که دقیقه چند... بیرون رفت

 ... دویدیم

 هار!  میکشید عربده و بود گرفته شو یقه کامران که بودم خیره بیچاره مرد اون به زده بهت هردو

 !؟ کامی شده چی:  گفت بانگرانی و سمتش دوید

...  کرده عالف مارو دوساعته!  بپرس مرتیکه این از:  زد داد عصبی کامران ولی بود آروم رها لحن

 !!! نمیارن تشریف عاقد جناب میگه حاال

 ... روزه یک واسه میذاریم حاال باشه:  گفت کنه آرومش داشت سعی درحالیکه رها

 ! بود بسته چشماشو رها بیچاره...  کرد قطع رو رها حرف و زد داد کامی

 !؟ میفهمی کنم اوکی رو امروز تونستم تا شدم روانی-

 ؟ بدین ما به رو خالیه که وقتی اولین کنید لطف میشه! ؟ آقا:  گفت و آقا اون سمت رفت آروم رها

 باهزار دفترشو بود اسیر کامران مچ تو اش یقه درحالیکه بود شده سفید رنگش مرده بیچاره

 ایبر...  برای..  بدید اجازه...  بله:  گفت میشد شنیده زور به صداش درحالیکه و آورد در بدبختی

 ..بهتون میتونم دیگه روز سه

 ! بدم وقت

 راه جدید بازی یک دیگه روز سه تا معلوم کجا از:  زد داد بود نشده آروم هنوز درحالیکه کامران

 !؟ نندازی

 ! راحت...  خیالتون....  آقا...  نه-

 ! خروجی در سمت رفت رها و من به توجه وبدون...  عقب به داد هولش و کرد ولش کامران
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 خانوم:  گفت مرده اون!  کامی سمت رفت باعجله و داد تکون سرشو و انداخت من به نگاه یک رها

 !؟ آقابشین این همسر قراره شما

 ! بله:  سمتش برگشتم

 : داد ادامه رفته شد مطمئن وقتی... بود شده خارج در از که کامی به کرد نگاه باترس

 ! بده صبرتون خدا-

 عقب رها و فرمون رو بود روگذاشته سرش کامران! شدم خارج ساختمون از حرفش به توجه بدون

 و کردیم سکوت همه...کرد حرکت کامران من بانشستن!  نشستم و کردم باز درو بود نشسته

 ... ! بشکنه رو سکوت این نمیخواست هیچکس

 رد رو درخواستش بیحوصله اون ولی کرد تعارف بهش رها...  داشت نگه رها ی خونه جلو کامی

 ... کرد

 ! بیا تو سارا-

 ! میرم منم نه-

 ! کمکم بیای باید...  کاردارم کلی فرداتولدمه-

 ! بکشی بیگاری من خانوم از نکرده الزم!  بیخود-

 ! میاد در هم تنهایی از...  کنه کمکم خواستم ازش!! ؟ داره ربطی چه ادب بی!  اِااا-

 انجام کارارو صبح و خوابیدیم رها اتاق تو شب... نکردم مخالفتی منم نزد حرفی دیگه کامران

 ! دادیم

 میریخت ظرف تو رو مواد رها...  باشماها کیک گفت و میز رو گذاشت رو کیک وسایل جون ویدا

 هاروتوی مرغ تخم داشت تمام باجدیت و بود توهم اخماش رها!  بود همزدن کارم همش من ولی

 ... میشکست ظرف

 یک خندیدمو موزیانه...  بود ظرف کنار که آردهایی اون به افتاد چشمم یهو...  میزدم هم ومنم

 ... برداشتم آرد مشت

 ! دیگه بزن هم:  گفت معترض کردم دیدمکث رهاکه
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 مرغها تخم همزدن به آروم کردم شروع بودم کرده پنهان سرم پشت مشتم تو هارو آرد درحالیکه

! 

 زدم دبلن بود شده سفیذ کامال که قیافش دیدن از و رها صورت تو ریختمشون آردهارو باشتاب یهو

 خنده زیر

 رارف پابه کنه نثارم فحش چندتا که میکرد فوت لبشو رو آردهای داشت و بود بسته چشماش تا

 ! گذاشتم

 خندیدممی هنوز بستم درو و اتاق تو پریدم...  رفتم باال ها پله از باعجله میخندیدم بلند درحالیکه

 توش رو تلخ روزای اون که اتاقیه همون این!  محوشد ام خنده کم کم اتاق اون بادیدن ولی

 یهاسم این!!!  ریکاوری اتاقِ!  گذشت بهم چی اتاق تواین که بفهمه نمیتونه هیچکس!  گذروندم

 !بست نقش ذهنم توی براش ناخودآگاه که

 ! ات آینده ازفرار...  ات گذشته ندونستن یعنی تلخ های لحظه

 ! تو برای همه بودن وناشناس...  بودن تنها یعنی تلخ های لحظه

 !!! ای غریبه خودت برای حتی که هستن هایی لحظه تلخ های لحظه

 هنوزم...  بود انداخته چنگ گلوم به بدی بغض...  دادم فرو زور به رو دهنم آب و بستم و چشمام

!  ودب بهتر شاید داشتم رو بچه یک حال اگه!  نمیدونم زندگی از چیزی هنوزم...  نمیاد یادم چیزی

 چون...  میشن رد موضوع این کنار از راحت خیلی ولی نمیفهمن چیزی زندگی از ها بچه آخه

 یزندگ به بتونم تا... بفهمم رو چیز همه باید من!  سخته من برای ولی...  نداره اهمیتی براشون

 ! بدم ادامه

 وزل بود همراهم دارم خاطر به که روزی اولین از که کوچیکی ی پنجره همون...  پنجره سمت رفتم

 بازش آروم!  بود من کوچیک دنیای از ای گوشه که کوچیکی ی پنجره!  میکرد آرومم بهش زدن

 کردن باز محض به ولی...  کشیدم عمیق نفس چندتا بستمو چشمامو...  بیرون بردم سرمو و کردم

 رز گلهای با که رنگ ای سورمه ی جعبه یک!  بود سخت برام باورش که... دیدم رو چیزی چشمام

 مودست آروم!  بود شده جا پنجره ی لبه روی راحتی به و نبود بزرگ خیلی! بود شده تزئین سرخ

 یک ودر جلوم گذاشتمش نشستمو تخت روی!  داخل آوردمش داشتمو برش...  سمتش بردم

 نای...  این!  شیرین خوابِ یک...  میمونه رویا یک مثل!  یا خدا نمیکنم باور!  کردم بازش حرکت
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 مگ اینکه به حواسم اونقدر ولی اومد خوشم ازش که همونی!  دیدمش مغازه توی که لباسیه همون

!  مچیکارکن باید نمیدونستم که بودم زده ذوق اونقدر!  کردم فراموشش کل به که بود پرت شدم

 !!! بودم خیره بهش ناباورانه و اشتیاق با بودو باز دهنم فقط

 لباس این بابت کی آخه!  پوشیدمش باعجله زیبا و خوشرنگ لباس اون به زدن زل کلی از بعد

 !!! میکنم اذیتش همش من و خوبه اینهمه اون!  عاشقتم رها وای! ؟ پرداخته پول

 اتاق از و کردم پنهانش وزیرتخت.. گذاشتمش جعبه توی دوباره و آوردم درش باعجله رو لباس

 خیلی رها:  کردم بغلش پریدم رها بادیدن و پایین رفتم ها پله از هولکی هول...  بیرون رفتم

 ! خیلی دارم دوستت

 !؟ ات کله تو خورد چیزی باال اون:  گفت بابهت و کرد جدا خودش از منو زور به

 من که میکرد وانمود طوری داشت!  خوبی خیلی تو رها وای!  میکرد اشاره داشت باال های اتاق به

 ! خوبی خیلی تو...  رها عاششقتم:  بوسیدمش دوباره!  خریده برام اون نفهمم

 ولی ندارم پول درسته!  بیرون اومدم خونه از گردشدش چشمای به توجه بدون و گفتم و این

 یهاینقاش بادیدن و کردم باز رو کلبه در سریع...  بگیرم نظر در معنوی ی هدیه یک واسش میتونم

 ! خودشه:  باال پریدم دیوارباهیجان رو

 رایب بودم گذاشته هم حصیری کاله!  تمشک چیدن به کردم شروع و برداشتم حصیریمو سبد

 سح رو نگاه اون سنگینی!  بود بزرگ کافی ی اندازه به چون نمیکرد اذیت و چشمم آفتاب همین

 نبالشد کردنش پیدا برای همیشه مثل!  میکنه تعقیبم داره نگاه اون میکنم حس همش....  میکنم

 گبزر چوب تخته یک میرفتم راه دشت توی که طور همین... نبود اطراف اون هیچکس ولی گشتم

 اون روی کردن نقاشی به کردم وشروع رفتم کلبه سمت به باهیجان...  بود رنگ کرمی که دیدم رو

 قدش میک یکیشون!  بست نقش ذهنم توی بچه دختر دوتا تصویر...  بستم چشمامو... چوب تخته

 همه!  میکردن اشاره ها دوردست به و بودن داده هم به رو دستاشون هردو... بود بلندتر یکی ازاون

 دش خشک زود خیلی کشیدم چوب روی چون! کشیدم نقاشی رو اومد ذهنم توی تصاویرکه اون ی

 گانه چهب بگن کنن مسخرم شاید...  شد خوشگل خیلی ولی!  برد زمان ساعت نیم کال کشیدنش.. 

.. . دیگه باشه کودکانه باید!  کشیدم بچه دختر دوتا نقاشی من چون طبیعیه کامال خب... اس

 ... زدم رو زنگ!  نشه دیده تا کشیدم کاغذ نقاشی روی...  افتادم راه رها خونه سمت به بااشتیاق
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 !؟ کیه-

 ... سارا!  منم ویداجون-

 دویدم میکرد وصل رو رنگی چراغای داشت که رها وبادیدن تو پریدم سریع در شدن باز محض به

 ..سمتش

 ! سالم:  جلوش پریدم وباهیجان پشتم گرفتم رو نقاشی تابلوی

 در هک بیوفته میخواست داد دست از رو تعادلش و ترسید من باصدای...  بود ایستاده نردبون روی

 ... شد شوکه من بادیدن!  گرفت رو خودش آخر ی لحظه

 !؟ زد غیبت کجا...  دهنم تو اومد قلبم! ؟ سارا شدی دیوونه-

 ! داشتم کار... کلبه رفتم هیچی-

 ! آهان-

 !؟ رهاااا-

 !؟ بله-

 ! کنم کمک میخوام منم-

 ! شو آماده برو تو...  هست فرانک عزیزم نه-

 ! سالم:  سمتش برگشتم فرانک باصدای

 ... سالم-

 !؟ عزیزم خوبی:  لبخندزد

 ! ممنون بله-

 و میکرد لوس فرانک واسه خودشو همش!  کرد بغلش سریع هم فرانک...  سمتش دوید گربَش

!  یهوحش خیلی ملوسش ظاهر اون برخالف... میکرد نوازشش هم فرانک!  میمالید فرانک به خودشو

 ! نمیاد خوشم ازش اصال که من
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 درسته... ازش نمیپرسم ولی!  بود چی فرانک روز اون ی گریه دلیل بدونم که کنجکاوم خیلی

 ! نیستم که فضول ولی کنجکاوم

 عقب عقب نشه متوجه رها که طوری آروم...  بودم کرده پنهان پشتم هنوز تابلورو حالیکه در

 ... برم باید من ها بچه خب:رفتم

 دید ومن تا جون ویدا ولی کنم پنهان جا یک رو تابلو میخواست دلم!  شدم خونه وارد و روگفتم این

 ! برات شدم ناراحت خیلی...  عزیزم جون سارا:  کرد بغلم سمتمو دوید

!  عزیزم متاسفم....خورده بهم نامزدی گفت بهم رها شب اون:  داد ادامه...  کردم جدا ازش خودمو

 ودترز گفتن که داشتن عجله اونقدر ماشاهلل هم خان کامران!  بیام نمیتونستم...  کارداشتم من

 ...بیام نتونستم که ام شرمنده درهرصورت!  برگزاربشه

 !نیدنک ناراحت رو خودتون نیست مهم اصال...  خانوم ویدا نه:  گفتم بیتفاوت و زدم اجباری لبخند

 ... سمتش برگشتیم فرانک باصدای

 !؟ کردی قایم پشتت چیه اون!؟ سارا:  گفت و زد نمایی دندون لبخند

 ! نیست خاصی چیزه...  هیچی... ه:  زدم تصنعی لبخند

 آدمه یک خاطره به فقط!  رفت لو کادوم عه!  کرد پاره رو روش کاغذهای و کشید دستم تو از

 ! ایششش...  فضول

 !؟ کشیدی خودت اینو!  من خدای وااای:  شد گرد چشماش تابلو بادیدن

 !؟ روغن و رنگ! کشیدی؟ باچی:  داد ادامه...  دادم تکون سرمو

 یعنی.. . اوممم...  کشیدمش تمشک با:  کردم نگاه بهش باگیجی چیه منظورش نفهمیدم درحالیکه

 ...و تمشکها ی تو زدم باقلمم بعد.!  کردم لهشون و سبد تو ریختم تمشکهارو...  درواقع

 !!؟ واقعا:  گفت باز بادهن

 !!! بامزه چه آخی!  عزیزممم:  گفت باذوق و شد خیره نقاشی به بعددوباره

 !!! بود مونده باز دهنش...  بود خیره نقاشیم به تعجب با اونم درحالیکه...  جلو اومد ویداجون

 ... نبینه کادومو رها جز کسی میخواستم من!  زرشک...  بابا ای
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 !؟ که نداره ایرادی!  کنم تزیین رو قشنگت کادوی میخوام...  سارا:  سمتم اومد فرانک

 بهش باگنگی!  نوشت انگلیسی کلمات تابلو روی ماژیک بایک و خندید!  باال انداختم هامو شونه

 شدم خیره

 ! " ابدی دوستهای " نوشتم:  خندید

 ... کشید هم بزرگ قلب یک

 ! عالیه!  ممنونم:  خندیدم

 ! زد گره روش پاپیون مدل بنفش بزرگ ربان یک هم درآخر

 توی ریختیم هارو میوه...  رنگی جاپرشدازچراغای همه!  محوطه کردن آماده به کردیم شروع

 ! وعطرگلها خیس چمن بوی!  بَهههه... کردیم آبپاشی هارو باغچه و حوض

 !شد خیس جام همه کردم حس که میبردم لذت معطر و تمیز هوای اون از داشتم و بستم چشمامو

 تمگش شده پاشیده آبِ منبع دنبال باچشمم! بود شده خیس جام همه...  کردم باز زور به چشمامو

 آرد مشت یک من!  زرشک...  کلمه واقعی معنای به!  زرشک!!!  دیدم رو رها شیطون صورت یهو... 

 روش ریختم

!  هه...  بکش نقاشی براش... کن تعریف ازش اینمه!!!  روم ریخت آب بشکه یک بیجنبه این

 ... خدا هِههییی!!  نداره نمک که دستی بشکنه!  بوده تالفی فکر تو خانوم

 چراغونی و بود شده چیده صندلی جامیز همه!  بود شده تر قشنگ ازهمیشه بزرگشون ی محوطه

 حاضر برای باعجله همه!  خوشگلشونم آالچیق اون دارو پایه چراغای عاشق که من! بودن کرده

 و دمکشی بیرون تخت زیر از لباسمو...  بود نمونده مهمونا اومدن به چیزی...  رفتیم اتاقا به شدن

 بردمش همیشه مثل..  کردم سرم و گرفتم قرض ازش رو رها کوچیک روسری...  پوشیدمش

 خابشانت که دالیلی از یکی...  میپوشوند رو گردنم کامال لباس ی یقه! زدمش گره و گردنم پشت

 .!بود همین بودم کرده

 بود ادگش آستیناش... گلبهی رنگ به بلند پیراهن...  انداختم خودم به نگاه یک آینه جلوی دوباره

 رهگ کمر دور باپاپیونی کمربندش داشت پف خرده یک دامنش... میشد تنگ مچش قسمت ولی

 نمیداد نشون رو چهره اصال... بود پر پراز اطرافش...  زدم رو بود داده رها که رو ماسکی...  میخورد
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 لیخی!  آرایش برخالف!  داشتم دوست رو هویت پنهانی این من ولی...  بود پنهان کامال وهویتمون

 !!! انگیزه هیجان

 .!نمیشناسه رو هیچکس هیچکس

 .... ردمک دستم صورتیمم دستکشهای...  پایین رفتم ها پله از آروم و کردم پام عروسکیمو کفشای

 لبغ رو رها شدمو جوگیر دوباره!  بودم دیده همو لباسای چون!  میشناختیم همو رها منو فقط حاال

 !کردم

!  ممیخواست که لباسی همون درست!  دارم دنیا این تو من که هستی کسی بهترین تو!  رها واااای-

 ! ممنونم...  رها ممنونم

 ! شد خیره بهم باتعجب دوباره....  جداکرد خودش منواز زور به

 !؟ لباس کدوم! ؟ میگی چی-

 .. کردم اشاره تنم لباس به

 !!!؟ گفته کی! ؟ خریدم اینو من ؟ من-

 !!! گردنش روانداختم قتل انگاریک که " من" میگفت طوری

 !!!؟ خریدی کی واسه پس! ؟ نخریدی من برای رو لباس این...  تو یعنی-

 ! نخریدم! ؟ میفهمی...  نخریدم رو لباس اون اصال من سارا:  گفت کالفه

 من.. . کشیدم عمیق نفس چندتا!  بشم دیوونه نیست قرار اصال من نه...  وای! ؟ خریدَش کی پس

 !آرومم

 !؟ سارا:  اومدم خودم به باصدایی

 بشجی تو دستش یک درحالیکه و بود زده مشکی ی بالماسکه که بود مردی...  باال گرفتم سرمو

 فاصله ازش و کردم اخم...  بود ایستاده روبروم... بود گرفته رو جام یک دیگش بادست و بود

 ...ببخشید:  گرفتم

 ! گرفت دستمو که برم خواستم
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 ! کامران...  دیوونه منم-

 !؟ تویی کامی-

 ... شدی قشنگ چقدر!  عزیزم آره-

 ! کردم نگاه بهش زیرچشمی ولی...  پایین انداختم سرمو و خندیدم

 ! بود تنش سفید ی مردونه وپیرهن مشکی شلوار کت

... کردممی حرکت آروم!  برم راه بتونم تا بگیرم شو گوشه بودم مجبور همین برای بود بلند لباسم

 دنبال...  بودن زدن حرف مشغول حسابی و بودن ایستاده همه...  بودن اومده مهمونا همه تقریبا

 دایص ازبلندی...کنم پیداش نمیتونستم موزیک بلند صدای و شلوغی اون تو ولی میگشتم رها

 به محکم!  میکردم نگاه سر پشت به درحالیکه میدویدم داشتم باعجله!  گرفتم سردرد موزیک

 ! کن جمع حواستو!  آهای:  گفتم ماساژمیدادم سرمو درحالیکه...  کردم برخورد یکی

 !!(؟ کنه جمع حواسشو اون...  میکردی نگاه سر پشت به و بود پرت حواست تو)

...  االب گرفتم سرمو!  برد بین از رو بینمون ی فاصله کردو حلقه کمرم دور دستشو حرکت یک تو

 ! ترسیدم...  کامی:  زدم لبخند بادیدنش

 از طفق!  ببینم شو چهره نمیتونستم و بود زده ماسک...  بود شده قفل من رو نگاهش لحظه چند

 ! کامرانه فهمیدم بود پوشیده که همرنگش شلوار کت و مشکی ماسک

 ... کن ولم کامی:  خندیدم بدم هولش داشتم سعی درحالیکه

 !!!! منی مال تو:  گفت ای گرفته باصدای

 !؟ خوبی! ؟ گرفته صدات چرا!  بابا باشه:  خندیدم

 !!! نیستم خوب که وقته خیلی:  گفت آروم

 مشه!  نداشت فایده ولی بگیرم فاصله ازش میکردم سعی داشتم مدت تمام! ؟ شده اینطوری چرا

 !!! کرده مصرف حتماچیزی!  میدزدیدم نگاهمو

 ! دارم دوستت خیلی-

 ... کن ولم حاال!!!  دارم دوستت منم:  خندیدم
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 !؟ کنی ازدواج باهام که نکرده مجبورت کسی یعنی-

 !!! کنم ازدواج باتو قراره چون دنیام دختر ترین خوشبخت من...  دارم دوستت من!  کامی نه-

 های سرفه!  کرد سرفه و قلبش رو گذاشت دستشو...  شنیدم رو نامنظمش نفسهای صدای

 !؟ عزیزم خوبی کامی:  گفتم باترس که مکرری

 !!؟ آوردم کجا از رو عزیزم این

 باورم...  بودم شوک تو هنوز!  گرفت فاصله م از و داد تکون سرشو ولی میکرد سرفه همچنان

!! !؟ پرسید خودش مورد در منو نظر یهو االن چرا!  بود گو زور و خودخواه خیلی که کامران!  نمیشه

 تو تاابد میخواست دلم که میداد آرامش بهم عطرش اونقدر...  بود کرده عوض عطرشو چرا

 ! کنه استفاده عطر این از همیشه بگم بهش باشه یادم!  بمونم آغوشش

 از ! نمیرقصم توجمع هیچوقت بلدباشم هم اگر نبودم بلد رقص که من کردن قطع رو رقص آهنگ

 خوب چقدر وای!  کردن روشن تازه رو ها چراغ!  بودم نشسته گوشه یک سینه به دست آخر تا اول

 بیشتر!!!)  بود شده ترسناک خیلی!  داشتن ماسک همه...  بود تاریک همش موقع ازاون...  شد

 ( تولد تا بوده هالوین شبیه

 یکک فرانک و رها! ؟ اَن همه این مهمونا چرا!  بودن کم خیلی که اینا رها اکیپ...  رسید کیک نوبت

 داشت روش هم فرنگی توت!  بود شکالت همش...  بود شده قشنگ خیلی!  بودن کرده تزیین رو

 ... میکرد خودنمایی روکیکش81 شماره وشمع

 رها از که میدونم حد درهمین فقط... چندسالمه دقیقا االن نمیدونم من!  سالشه 81 رها پس

 و بودن کشته رو خودشون همه... دادن کادو همه شدو تموم هم خوری کیک مراسم!!! بزرگترم

 بهت من کادوی بادیدن رها!  بود معنوی کامال من مال ولی...  بودن خریده قیمت گرون های کادو

 راچ نمیدونم!(  بود برداشته رو ماسکش رها فقط که کنم نشان خاطر البته...)  کرد نگاه بهم زده

 ... نیومده خوشش نقاشیم از حتما!  میکرد نگاه اونطوری

 هب نشستن و شدن جمع آالچیغ تو هم دور همه...  موندن رها دوستای اکیپ فقط رفتن که مهمونا

 خرهمس ماسکای ازاون انگار!  بابا ای...  بودم نشسته بینشون منم!  مینوشیدن قهوه و زدن حرف

 !؟ نمیارن درش چرا نشدن خسته هنوز

 ! فال سراغ میریم دوستان خب:  کرد جلب رو توجهم رها بلند صدای
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 ... شد بلند همه تشویق صدای

 شخیصت نتونستم هنوز که یکیشون...  میکردن نگاه خالیشون فنجونای به همه! ؟ چیه دیگه فال

 کیه بدم

 که هم یکی اون!  شیوا.  رها. فرانک:  هست گروهشون تو دختر تا سه کال!  کرد جمع فنجونارو

 ! کرده ازدواج فرهاد با تازه و گروهشون تو اومده جدیدا البته که!  اس ستاره برداشته رو ماسکش

 !یاشیوا فرانکه یا پس... نداره ماسک که هم رها

 ! کن شروع شیوا:  گفت بلند رها

 ! باختی رها:  گفتن باهم همه

 ... گفته چی بود فهمیده تازه رها

 ! بودن انداخته راه مسابقه اینا پس اوه

 .... گرفتن فال به کرد شروع شیوا

:  مثل اشکال یکسری حاوی فنجون این:  دستش تو گرفت رو اول فنجون

 ! ودروغه دورویی.  خیانت...غرور...غرور...غرور

 !!!! وای وای وای:  گفتن باهم همه

 خیلی!  بفهمم ازش چیزی نمیتونم!  شکله پراز یکی این:  بعدی فنجون خب:  داد ادامه شیوا

 !شلوغه

 و ادگیس! میبینم پاکی فنجون این تو من...  بگم موردش در بهتون میتونم کلی مفهوم یک ولی

 ... میبینم زیبایی

 ! نمیتونم دیگه اس پیچیده خیلی:  گفت کالفه یهو

 ! دروغ. دورویی. خیانت... غرور:  از عبارتِ اشکالش یکی این:  دید رو بعدی فنجون

 ! گفتی بار یک که اینارو:  گفتن همه

 ! دیگه بود همینا! ؟ بگم دروغ! ؟ کنم چیکار خب:  گفت بااعتراض شیوا
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 ییک این تو من:  گفت مکث کلی بعداز...  شد دقیق بهش و دستش تو گرفت رو بعدی فنجون

 !!! نمیبینم عشق جز چیزی

 !!! گرم دمش ایول بابا!  ووو اوووو:  گفتن باهم همه

 ! تنهاست خیلی یکی این:  گرفت رو بعدی لیوان

 ... داره دلش نو بزرگ غم یک یکی این:  بعدی

 ! خورده عشقی شکست یکی این:  بعدی

 ! نگم چیزی دیگه میدم ترجیح...  آوره خجالت واقعا!!!  دختربازه یکی این:  بعدی

 ! کیه مال تابلوئه اینکه خب:  گفتن باهم همه

 نستوحوا...  بگید رو طرف ضعف نقطه باید!  بگه کسی نباید ولی میدونیم همه بله:  گفت شیوا

 ! نشین خارج دور از رها مثل که باشه

 ! نیست حساب نخیرم:  گفت بااعتراض رها

 ! نکن جرزنی رها:  گفت کیه نمیدونستم که آقایون از یکی

 سیک اگه ولی!  بردارن همو ماسکهای تا میگشتن راهی یک دنبال مناسب فرصت یک در باید همه

 ضعف طهنق باید!  میگفت نبایدواضح شیواست بگیره قهوه قراره که شخصی که میفهمید رها مثل

 ! خونش بره نیاوردن در رو ماسکشون همه تا نداشت حق کسی/!  میگفتی رو طرف

 ! برداشت رو خودش فنجون هرکسی شد تموم فنجونا ی همه اینکه از بعد

 ودنب برداشته رو ماسکشون که کسانی االن...  برمیداشت رو ماسکش میشد شناخته هم هرکسی

 ! بودن ستاره شیوا و رها: 

 ! فرانک و بودن مونده ناشناخته آقایون فقط...  بود شده شروع دوباره بازی

 ها بچه وای:  گفت بلند...  ایستاد سرش پشت و کرد حرکت شون یکی طرف به مرموزانه رها

 ! قورباغه

 !؟ کجاست!  فیل باحضرت:  گفت و باال پرید نفر یک ولی نکرد حرکتی هیچکس
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 !!! سامیار بردار رو ماسکت:  گفتن باهم و خنده زیر زدن همه

 ! بابا بودن کی دیگه اینا

 !؟ میترسی قورباغه از چرا من جون! ؟ سامی:  گفت بود افتاده نفس نفس به ازخنده درحالیکه رها

 نیدمیدو...  بودم بچه که وقتی به برمیگرده موضوع:  گفت و دادبیرون مانند آه و نفسش سامیار

 هک میکردم بازی خونمون حیاط تو داشتم روز یک...  داره کودکی در ریشه آدم ترسهای همه دیگه

 تدس بهش!  نخورد تکونی هیچ ولی سمتش رفتم...  نشسته حوضمون کنار قورباغه یک دیدم

 !نخورد تکونی بازهم ولی...  زدم

 ده که زد پررشی چنان یهو اینکه تا...  بود فایده بی ولی میرفتم ور بهش من ساعت یک تا خالصه

.. . دیگه بدیه حس خیلی خب!  بوده زنده اون ولی یودم کرده امید قطع ازش من!  باال پریدم متر

 !؟ میکنین پیدا حالی چه!  شه زنده مرده یک کنید تصور

 !؟ همین!  بابا برو:  خنده زیر زدن همه

 !!! نمیکرد درکش هیچکس بیچاره...  باال انداخت هاشو شونه و پایین انداخت سرشو سامیار

 ... بودیم خیره هم به حوصله بی همینطوری ساعت چند

 ! هستین اینجا همتون شب کنم فکر:  گفت رها

 !!!! کیان امیر:  گفتن یاهم همه یهو

 رویا تو فقط که اسمی دنبال!  میگشتم دنبالش باچشمم...  ایستادم ناخودآگاه شدمو بلند سریع

 ! سارا بردار رو ماسکت:  شونم رو گذاشت دستشو رها...  نبود ازش اثری ولی!!!  شنیدم

 ودنب اصالحواسم!  پایین انداختم سرمو باشرمندگی!  بودن خیره بهم همه...  درآوردم رو ماسکم

 !!! هستم بازی تو منم

 نگاه بهم داشت کامرانه میدونستم که شخص اون...کنم بلند سرمو شد باعث کسی بلند صدای

 ضعفت نقطه دیگه حاال:  میکرد

 ...اَمی شده
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 کامی...  خب:  گفت باخنده بلند!  شد حرفش دادن ادامه مانع و دهنش رو گذاشت رو دستش رها

 بردار رو ماسکت جون

 ... ورفت صبرنکرد دیگه!  اونطرف انداخت و کند رو ماسکش باخشم کامران

 ! نفرموندن سه خب:  گفت آروم... کوبید هم به دستاشو بااشتیاق رها

 ( فرانک.فرهاد.  آرمین)

!  بشین بیخیال رو بازی فعال حاال ها بچه:  گفت میزد موج شیطنت چشماش توی درحالیکه رها

 هنمد که من...  داف دخترای!  دختره پره توش که...  انداختن راه باحال و توپ پارتی یک پنجشنبه

 !!! نمیدونم پسرارو افتاد آب

 !؟ چند ساعت:  گفت لندب یکی یهو

 ! آرمین بردار رو ماسکت...  بماند ساعتش:  گفت باخنده رها

 آدم باید جذابه هرکی مگه...  که نمیشه دلیل ولی!  بود جذاب واقعا...  آورد در رو ماسکش آرمین

 !؟ باشه بدی

 ! مسخرتون بازی بااین شماهم:  گفت کالفه

 !؟ آره مسخره شد ما بازی! ؟ باختی حاالکه...  هاهاها:  خندید بلند رها

 تو داده راه کی رو سگه این!  خدا یا:  زد جیغ و بلندشد زده وحشت ی باچهره رها چنددقیقه بعداز

 !!!؟ خونمون

 سمتِ دوید فرانک البته!  گذاشتم فرار به پا منم فرانک بر عالوه که کرد بازی نقش طبیعی چنان

 ! گربش

 ! بردا رو ماسکت فرانک:  کرد جلب رو همه توجه رها ی قهقهه صدای

 رو بازی ی برنده:  گفت بلند سوت و تشویق همه اون بین رها... گفتن و زدن دست باهم همه

 ...میکنم اعالم

 ! د فرهااااا

 ! ببینم کنین رو فنجوناتونو حاال:  گفت باخوشحالی رها
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 محترم همکار از خب:  گفت باشیطنت و خندید رها... رها سمت بودن گرفته رو فنجوناشون همه

 ! بیارن تشریف خواهشمندم شیوا خانوم

 ! خوند دوباره هارو فال یکی یکی و رفت شیوا

 ! بده رو خودت فنجون همه از اول رها-

 !!! رو دو.  کار خیانت.  دروغگو:  گفت شیوا...  بهش داد رو فنجونش رها

 ! نچ نچ نچ: گفتن باهم همه دادن تکون تاسف ی نشانه به رو سرشون و کردن نگاه بهش همه

 ! ( کشته منو هماهنگیشون این یعنی)

 ! چرته همیشه تو فالهای:  گفت باسماجت رها

 !؟ بگی چی نگی و این:  شیوا

 مهه از که اون: گرفت رو فنجونش و سامیار سمت رفت شیوا!  نشست کردو نازک چشم پشت رها

 !بود تنهاتر

 ! طفلکی آخی:  گفتن باهم همه

 ! میترسه قورباغه از!  گوگولیه چقدر آخی!  پایین انداخت سرشو بیچاره سامیار

 دو . کار خیانت.  دروغگو:  گفت دیدنش محض به شیوا!  بود هنوز فنجونش ولی بود رفته کامران

 ! رو

 ! نچ نچ نچ!  رها مثل دقیقا:  گفتن همه

 !!! نخیرم:  چرخوند قهر حالت به سرشو بود نشسته باسماجت سینه به دست حالیکه در رها

 ! داری دلت تو بزرگی غم:  گفت فرهاد فنجون بادیدن شیوا

 ! فرهاد آخی:  گفتن همه

 ! خوردی عشقی شکست فرانک-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

288 

 

 از کامران مثل و زیرگریه زد یهو...  بود پایین سرش فرانک و بودن کرده سکوت همه چندلحظه

 لدلی پس!  فرانک کفشِ به میمالید رو خودش و میدوید دنبالش هم گربش!  بیرون رفت خونه

 !!! بوده عشقی شکست فرانک ی گریه

 ! سارا واما-

 لیخی!  داری مهربونی و بزرگ قلب تو:  داد ادامه و گرفت دستمو... زد لبخند کردو نگاه فنجونم به

 ... زیبایی هم خیلی حال ودرعین...  پاکی

 ! باشه داشته رو لیاقتت امیدوارم!  بمونه کنارت همیشه قراره که کسی حال به خوش

 ... بود عشق فقط فالش تو که بود هم نفر یک-

 ! بود آالچیق توی همینجا فنجونش!  خورده قهوه ما از قبل که بوده یکی مال اون آره:  گفت رها

 توفضا نفسگیری سکوت... بود مونده میز رو که فنجونی یک همون روی موند خیره همه نگاه

 فقط... بود بوجوداومده

 تپهنفرمی یک برای فقط قلبش که...  تنهاست و خسته مرد یک قهوه اون صاحب:  گفت آروم شیوا

 !!! اس زنده عشق برای فقط قلب اون!

 ... صداتو بنوشم آروم قهوه مثل...حاالباتو همین....  میخواد قهوه دلم

 ! اومده خوب تو چشمای از من فال ببین... بلده خوب میکنه خوب منو حال نگات

 ! سرمیخوره من سمت به دلت داره هم تو... میکنه ذوق دیدنت از داره خیلی دلم

 گفت و نداد اجازه که کنم کمک وسایل کردن جمع تو رها به خواستم...  رفتن همه که این از بعد

 مثل مهربون و خوب مامان یک من کاش ای که داشتم حسرت کلی دلم توی!!!  میکنه جمع مامان

 ... وکارکنه بشه خسته نمیذاشتم!  میکردم کمک بهش همیشه و داشتم رها

 ! خوابید اتاقش تو رفت بیخیال اونم کردم تمیز رو خونه ی ندادموهمه گوش حرفش به

...  بیدارشدم خواب از خانومی یک صدای با صبح...  برد خوابم کاناپه روی که بود شب نصف

 ... کردم سالم و زدم لبخند ویداخانوم بادیدن

 !؟ عزیزم دادی انجام تو کارهارو ی همه:  گفت بانگرانی
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 ... دادیم انجام رو کارا باهم رها منو!  نه-

 ! بخوریم صبحانه باهم صدابزن رهارو برو...  عزیزم ممنونم:  زد لبخندقدردانی

 ی همه!  بود خوابیده لباسا باهمون...  اتاقش سمت دویدم صورتم شستن بعداز زدمو لبخند

 من ولی...  بود شده قشنگ!  بود زده هم جیگری رژ ویک دورش بود ریخته و بود فرکرده موهاشو

 ! بپوشم مدلی این لباسای و بزارم نمایش به موهامو ها غریبه جلوی نمیتونم

 ! بیدارشو رها! ؟ رها-

.. . ها بابچه:  گفت خمار و گرفته باصدای...  چرخید پهلو اون به پهلو این از و خورد تکون چندبار

 بریم... قراره

 !!! کنیم هوا بادبادک

 ! میبینی خواب داری بابا شو بلند:  خندیدم

 ! گذاشتیم قرار دیشب میگم راست دارم:  گفت جدی میزد حرف خواب تو داشت که بااین

 !؟ برنمیداری دوستات سر از دست خوابم تو!  بابا ای:  کشیدم پوفی کالفه

 ! برنمیدارن من سر از دست اونا-

 ! دیگه شو بلند رها:  کشیدم رو دستش

 یدهخواب دیشبش بالباسای که وضعش سرو ازاین!  خوابید دوباره و کشید دستم تو از دستشو

 دیگه معلومه

 ! تنبله چقدر که

 ! خانوم ویدا سمت رفتم بیحوصله و پایین رفتم ها پله از آروم

 !؟ بیدارنشد:  خندید من بادیدن

 داشص هرچی بیدارنشد:  باال هاموانداختم شونه!  دیگه میشناسه من از بیشتر دخترشو خودش

 ! زدم

 ! میزنم صداش خودم من!  عزیزم بشین-
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 رها صدایبا که دهنم تو گذاشتم لقمه یک!  مربا همراه به پنیر و کره صبحانه...  صندلی رو نشستم

 ... افتادم سرفه به

 .. ندیدی که لولو! ؟ بابا چیه:  پشتم زد محکم

 ! بریم باهم شو آماده:  صندلی رو نشست اومد میکشید خمیازه درحالیکه بابیخیالی

 !؟ کجا-

 ! بیرون بریم قراره ها بابچه که گفتم-

 !؟ میزاری قرار بااونا همش نداری زندگی و درس تو...  هیچی من حاال-

 ... بریم که شو آماده خوردی صبحانه!!!  تابستونه که االن...  باباا برو-

 ؟ رها-

 !؟ ها-

 ! نیومد خوشت من کادوی از تو...  تو-

 !؟ چرا میدونی...  کردم تعجب فقط من!  عزیزم چرا:  خندید

 ! دادم تکون سوالی سرمو

 فتهگر ازمون ویدا مامان بودیم بچه وقتی که قدیمی عکس یک...  داریم باهم تو منو عکسی یک-

 !!! کشیدی تو که نقاشیه همون مثل دقیقا! 

 ور عکس و پرید رها فاصله تواین!  بود بازمونده دهنم بودم خیره رو روبه به زده شوک درحالیکه

 ... آورد

 ! ببینش ایناهاش-

 حدش بیشتراز دهنم...  دوختم عکس به گرفتمو روبرو از زور به نگاهمو بودم زده شوک درحالیکه

 مه کنار رها منو عکس اون تو!  بود دیدنی قیافم خالصه...  بیرون بود زده ازحدقه چشمام و شد باز

 به ور راستمون دست هردو و میکردیم نگاه افق وبه...  بودیم گرفته همو دستای و بودیم ایستاده

 بهش داشتیم و دیدیم چیزی لحظه اون شاید... بودیم گرفته آسمون سمت
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 !!! میکردیم اشاره

 ور عکس این یکبارهم حتی حالیکه در بکشم رو نقاشی اون تونستم چطوری من نظرت به رها-

 !؟ ندیدم

 !!! نرفته آدمیزاد به هیچیت کال تو!  بابا چمیدونم:  باال انداخت هاشو شونه

 !!!؟ آسمون تو میکردیم اشاره چی به داشتیم موقع اون یعنی

 ور میپوشه اون که رنگایی اصال من!  مشکی شلوار و باشال بود پوشیده قرمز مانتوی یک رها

 !ندارم دوست

 ! آبی کوچیک روسری و پوشیدم ای سورمه سارافون همیشه مثل که منم

 مونهب من منتظر اینکه بدون ماشین توقف محض به...  کردیم حرکت و شدیم ماشینش سوار هردو

 ... شدم پیاده ماشین از آروم منم!  دوستاش سمت دوید

 هوا بادبادک گذاشتن قرار دوباره حاال بودن باهم دیشب همین!  سرخوشن زیادی کال گروهشون

 ! کنن

 نم!  خرید بادبادک همه واسه کامران...  آسمون تو بودن فرستاده رو بادبادکهاشون زیادی جمعیت

 مک تا میکردی باز آروم آروم باید رو نخش...  بده یاد بهم که خواستم رها از همین برای نبودم بلد

 ! باشم آسمون تو قراره باالو میرم دارم که منم بادبادک اون کردم حس لحظه یک!  باال بره کم

 محو یدخورش نور تو که باال رفت اونقدر... باالتر بره میکردم سعی بااشتیاق و زدم لبخند فکر ازاین

 ولی نپایی بیاد نمیخواست دلم...  بود بادبادکم به حواسم تمام من ولی میزد و چشمام آفتاب!  شد

 دلم!!!!  بچه دختر یک به دادم رو قرقره پایین بیارمش اینکه بدون!  بریم باید گفت رها... 

 دست بود اونجا بادبادکم که...  آسمون وروبه زدم لبخند...  بمونه بااال همون ابد تا میخواست

 ! من رنگی بادبادک خداحافظ!  دادم تکون

 ... ماشین سمت میرفتیم داشتیم

 ؟ رها-

 ؟ بله-

 ؟ بشیم هواپیما سوار بریم میشه-
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 ! بیان ها بچه فکرنکنم-

 ! تو منو فقط -

 ! میکنم خواهش!  جووون رها:  گفتم ملتمس که کنه مخالفت خواست

 ! قبول باشه-

 رومآ نمیتونستم لحظه یک کنم پرواز دوباره قراره اینکه ذوق از و شدم ماشین سوار بااشتیاق

 ! بشینم

 بلق ی دفعه که آقایی اون!  م ودوید پایین کردم پرت خودمو که بود نایستاده کامال ماشین هنوز

 ارهدوب...  نداد اجازه که شم وارد خواستم!  بود دیگه قدبلنده آقای یک جاش به ندیدم رو بود اینجا

 افراد ورود و هاست خلبان مخصوص باند این!  محترم خانوم نمیشه: گفت رو جمالت همون

 ! ممنوعه متفرقه

 ! خندید کردو نگاه من به یاروناباورانه که گفت چیزی یک و کنارش رفت رها

 !!ً! میشه باز نیششون میبینن منو تا! ؟ اینا به میگه چی رها این!  خدا ای

 ! خانوم بری میتونی شما:  سمتم اومد آروم

 !ممنونم ولی!  میگی بهش چی نمیدونم که من:  کردم بغل رهارو و شدم زده ذوق دوباره

 ! برو خب خیلی:  خندید

!  بودم کرده سکوت پرواز طول تمام در...  ندیدم رو خلبان ی چهره سوارشدم که هم دفعه این

 تصویر میخواست دلم و بودم خیره ابرها به!  نمیزنه حرف چرا این میگه باخودش حتما االن

 ...میکردم تصور پرواز حال در آسمون تو رو خودم و بستم چشمامو!  کنم ثبت ذهنم تو رو آسمون

 چه بدونم میخواست دلم!  گفت چیزی یک خلبان و خورد وحشتناکی تکان هواپیما کردم حس یهو

 ... افتاده اتفاقی

 ... چشماموبازکردم سریع باکنجکاوی

 ! میمیریم االن وای:  زدم جیغ موقعیتمون دیدن از

 ! نیست چیزی... باش آروم:  گفت خلبان
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 ..... میخورد تکان همش و میکرد سقوط داشت هواپیما

 ! کن اعتماد بهم و باش اروم...  شده خارج دستم از کنترلش:  گفت آروم دوباره

 ! دادم تکون رو سرم بستمو چشمامو میریختم اشک درحالیکه

...  گرفته محکم منو کسی و نیستم هواپیما اون صندلی روی دیگه کردم حس لحظه یک تو

 ! بود شده حلقه دورم محکمی دستهای درحالیکه...  بودم معلق هوا تو من!  کردم باز آروم چشمامو

 !؟ باشه!  نترس هیچی از...  کنارتم من: گفت کنارگوشم آروم

 عیواق پرواز یک این!  پرواز لذت!  بود لذت فقط...  نداشت وجوت ترسی دیگه چون!  خندیدم بلند

 ... بود

 ...بدی بهم قرصمو میشه:  گفت آروم...  شنیدم گوشم کنار از رو نامنظمش های سرفه صدای

 ! کردن سرفه به کرد شروع و گفت رو این

 !؟ خلبان آقای قرصاتون کجاست...  وااای:  گفتم وباترس شدم هول

 !!! خلبان نگو من به اینقدر-

 ! برسه بهش صدام تا میزدم داد من ولی میزد حرف کنارگوشم آروم اون

 !؟ کجاست قرصاتون-

 ! باش آروم... بترسی نیست اصالالزم-

 ! جیبمه تو...  دارم برش نمیتونم:  داد ادامه آروم...  شدم نگران بیشتر که کرد چندتاسرفه

 ! میوفتادم من برمیداشت خودش اگه...  بود کمرم دور دستاش

...  چیککو ی بسته یک برخوردکردبا دستم...  گشتم جیبش دنبال و سرم پشت بردم دستمو آروم

 ... برداشتم توش از قرص یک و کشیدم بیرون جیبش تو از همونو

 ! دهنم تو... بزارش:  گفت میکرد سرفه درحالیکه
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 خواستم!  کردم رهاش رو قرص و اونجاست دهنش میکردم حس که سمتی بردم دستمو آروم

 عیتیوض تو اصال!  اینکاروبکنه چراباید... شدم زده شوک!  بوسیدش آروم که پایین بیارم دستمو

 .. فکرکنم مسئله این زیادبه بخوام که نبودم

 .... بود شده کم بازمین ارتفاعمون! میکرد سرفه کم یه هم هنوز ولی... بود اومده بند اش سرفه

 ؟ خلبان آقای-

 ! جانم-

 ! کرد سقوط هواپیماتون -

 ! متاسفانه...  بله -

!  همیگذر خوش مبه داره خیلی چون!  خوشحالم بیشتر بخواین رو راستش ولی...  متاسفم منم-

 مثل این!!!  پروازمیکنم دارم که بودم ندیده رویام تو هیچوقت ولی دیدم زیادی رویاهای من آخه

 ... رویاست یک

 ! خندیدم بلند

 ! هستم پرواز درحال ، زمین از فراتر و آسمان در باتو که خوشحالم: خندید آروم کنارگوشم

 !؟ چراخوشحاله پس...  بود شده داغون هواپیماش که اون

 ! میدیدم دریارو فقط میکردم نگاه پایین به وقتی

 درواقع که چتری...  بود چتر شبیه!  رومون افتاد بزرگ چیزه یک و آب تو افتادیم آروم هردو

 !داد مارونجات

 خودمو و ها ماسه رو گذاشتم دستمو... میکرد حرکت ساحل سمت به آروم و بود گرفته منو هنوز

 باالکشیدم

 اینممع چون دکترن بود مشخص!  سمتم آوردن هجوم آدم گله یک... ایستادم شدم بلند سختی به

 ...خلبان آقای!  خوبم من:  زدم داد کالفه و عصبی...  میکردن

 پیداش تمنمیتونس ولی گشتم می نجاتم ی فرشته دنبالِ باچشمم!  نبود اما ببینمش که برگشتم

 ! کنم
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 میزد قدم ساحل شنهای رو کناردریا دست به بیسیم مرد یک... بودم دریاخیره به مشکوک

 عقب مبرگشت...  شد کشیده دستم یهو که سمتش برم خواستم... میزد حرف بیسیم با ومضطرب

 ... شکرت خدایا! ؟ سالمی!  سارا واای:  بغلش تو گرفت منو محکم یکی... 

 ... خلبان آقای...خوبم من! ؟ نمیفهمین چرا بابا:  جداکردم ازش زور خودموبه

 ای ! کشید می خودش دنبال منو حرفام به توجه بدون... دستموگرفت و بزنم حرف نداد مهلت بهم

 ! بود وخوب مهربون خیلی اون... اون...  میشه چی خلبان پسً!  خدا

 حنهص اون به درحالیکه!  کردم نگاه سرمو پشت برگشتمو میشدم کشیده رها دنبال که همینطور

 .. میزد حرف مضطرب و میرفت راه همش دست به بیسیم یکی!  میریخت اشکام بودم خیره

 ! شد اشکام متوجه رها ماشین تو نشستیم اینکه محض به

 !؟ میکنی گریه داری چرا! ؟ شده چی:  شونم رو گذاشت دستشو

 ! رها بود من تقصیر همش:  گفتم باگریه

 !!!؟ کردی پرت و حواسش تو-

 ی هبچ مثل...  بودم نشسته همش دفعه این!  نزدم حرف هم کلمه یک اصال من!  نه:  گفتم سریع

 ! آدم

 ! میخنده اون بعد میمیرم دارم غصه از اینجا من...  گرفت حرصم!  خندید

 !خوب دختر... که باشی ناراحت نباید پس:  گفت بامهربونی و صورتم رو دستشوگذاشت

 ! برد خوابم تا کردم گریه اونقدر و تخت روی انداختم خودمو...  خودشون خونه برد منو رها

 نه! .. ؟. شد غرق!  شد غرق دریا توی خودش ولی داد نجات منو...  مهربون پوش سفید مرد اون

 ! نه...

 ... نداره امکان این نه! ؟ دریا تو افتاده اون...  پریدم خواپ از زدم که جیغی باصدای

 ! نه:  زدم جیغ

 شده غرق اون رها:  گریه زیر زدم و بغلش تو انداختم خودمو.... کنارم اومد رها شدو باز دربااشتاب

! 
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 !؟ شده غرق کی-

 ! بیوفته اتفاق این نمیخواستم من...  من!  مهربون خلبان اون-

 ... گریه زیر زدم بلند ودوباره

 همش چرا نمیدونم!  ایستم می دریا کنار و میرم هرروز من و میگذره هفته یک...  شوم روز اون از

 دریا به و بیام هرروز میخواد دلم من. شد ناپدید دریا همین توی مهربون خلبان اون...  منتظرم

 بخرا رو هواپیماتون من... کنم ازدواج کامی با قراره امشب! خلبان آقای:  ریخت اشکام! کنم نگاه

 !همش بود من تقصیر همش... کردم غرقتون دریا تو من...  کردم

 و ردمک پاک اشکامو!  میگرده دنبالت داره دوساعته کامران! ؟ اینجایی:  عقب برگشتم رها باصدای

 شدم ماشین سوار رفتم

 ... بود شده شنی پایینش... بودم ایستاده دریا کنار عروس سفید بالباس

 ! میشه عصبانی االن کامی باز!  خوندی رو لباس فاتحه-

 ! بشه عصبانی میخواد فقط اون:  زدم غر زیرلب

 هیچوقت گفتم من ولی کرد اعتراض کامران... نداشتم آرایش و بودم زده رژصورتی یک فقط

 ورد... نشه دیده موهام که سرم روی گذاشتم هم سفید بزرگ کاله یک!  کنم آرایش نمیاد خوشم

 بودم بسته سفید گردن دستمال یک هم گردنم

 ! بودم احساس فاقد کامال من اما بود قشنگی و بزرگ باغ

 جایی گفت کامی!  اومدم رها با من آخه...  شدم کامران ومنتظر نشستم مخصوص صندلی روی

 ! دیرترمیاد کارداره

 ! سربره حوصله خیلی...  کنی نگاه اطاف به و بشینی باید مجسمه یک مثل!  مسخره چقدر

 ... میگفت خوشامد مهمونا به و بود ایستاده در جلو فرهاد

 ... صدا سمت برگشتم ناخودآگاه... اسم یک باشنیدن ولی بود مهمونا به حواسم

 ! قربان بفرمایید... کردین منور...  خان امیر!  به به-
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 یعنی امیره اسمش که هرکی مگه ؟ داره ربطی چه!  امیر گفت خب! ؟ اومده کی گفت فرهاد ؟ چی

 ! بود امیر اسمش اون فقط!  شنیدم توخواب فقط رو اسم این من آخه خب.. خب! ؟ اونه

 ... شد بلند نهادم از آهی!  کیان امیر

 ! میکرد نگاهم آمیزی شیطنت بالبخند داشت...  کنم نگاه بهش مجبورشدم رها باصدای

 !؟ خانوم عروس میگذره خوش:  گفت شیطنتی پراز بالحن

 !؟ نمیاد چراکامی پس ؟ رها:  گفتم باناله

 !؟ شد تنگ براش دلت زودی همین به...  آخی-

 !. نکن اذیتم هار-

 ! میاد دیگه ربع تایک گفت:  خندید

 ! سررفته حوصلم من-

 ! بمیره برات کامران...  آخی-

 ! خنده زیر زد وبلند گفت و این

 ! رها...  وا-

 ی ههم کامران شدن وارد با...  صدا سمت برگشتیم متعجب رها منو...  شد بلند ودست جیغ صدای

 ! زدن دست و شدن بلند مهمونا

 ... نشست کنارم اومد و شد رد جمعیت ازبین آروم

 ! شده قشنگ چقدر خانومم!  به به-

 ! اومدی دیر چقدر-

 ! کارداریم باهم ماحاالحاالها!  که دیرنمیشه:  گفت خندیدو باشیطنت

 همش و میکرد همراهی بامهمونا که بود خوشحال اونقدر...  جمعیت سمت برگشت و زد چشمک

 ! کردیم حرکت و شدیم ماشینش سوار کامران و من مراسم رسیدن پایان به بعداز!  میزد دست

 !؟ کامی-
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 !؟ جونم-

 !؟ کجامیریم-

 ! من ی خونه...  عزیزم دیگه معلومه:  خندید و سمتم برگشت

 ! نفهمیدم ازش چیزی من بود خارجی چون ولی...  کرد بلند و موزیک

 داخل برم اول من منتظرشد و بیرون اومد بعد...  کرد روشن رو برقا و خونه تو رفت تر زود خودش

 ... شدم وارد آروم! 

 اذیتم و بود سنگین بود شده کار روش که هایی سنگ طرف یک از!  بود ای مسخره لباس واقعا

 اشباه نمیتونستم که بود تنگ اونقدر دیگه طرف از...  مزخرفش و بزرگ فنر طرف ازیک!  میکرد

 ! بکشم نفس

 !؟ کنم عوض لباسمو میتونم کجا من:  سمتش برگشتم

 ! اونجا:  کرد اشاره اتاقی سمت به و خندید

 ... کردم بلیزشلوارعوض یک با بدبختی باهزار لباسمو و بردم هجوم اتاق سمت به بیصبرانه

 !؟ پوشیدی چیه این:  کرد اخم من بادیدن... شد اتاق وارد کامی

 ! داره مشکلی چه مگه:  گفتم و شدم خیره لباسم به باتعجب

 ! خدا وااای:  گفت کالفه و پیشونیش رو زد

 ! تخت روی نشست کردو شل رو کرواتش...  باال انداختم هامو شونه

 !؟ میاری آب واسم:  زد لبخند بهم

 ! حتما... آره:  لبخندزدم

 کامران ! پایین افتاد فکم اتاق تو رفتم وقتی...  لیوان تو ریختم آب براش و آشپزخونه توی رفتم

 !!! بود برداشته رو ااتاق همه خروپفش صدای حتی... بود خوابیده
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 دمش خیره بهش مبهوت و مات و کنارش نشستم!  باشه برده خوابش سرعت این به نمیشه باورم

 به که ای پنجره به چقدر نمیدونم... گذشت چقدر نمیدونم...  کشیدم ودراز باال هاموانداختم شونه! 

 ....و شد گرم لحظه یک برای چشمام که بودم خیره بود مشرف بالکن

*** 

 نامحرما از کن پنهون... هامو شوره دل منو آغوشت در جاکن:  شنیدم رو آرومی ی زمزمه صدای

 که آخ... هوامو داری شمو دلتنگ نمیزاری... باشی که جا هر من به گفتی میاد یادت... دالمو دردو

 ! هوامو داشتی چقدر

 ... هامو خاطره بهترین ساختی که جایی... باشه تو جای من آغوش فقط میخوام

 ثلم کی!  میره روزگارم از غم... میشمو آروم باچی تو بعد! ؟ میبره خوابت شبا کی باصدای من بعد

 قتیو دلخوشه کی ؟ میکنه راضی تورو داری بهونه که وقتی ؟ میکنه بازی دیوونه هات باخنده من

 ! غریب مونده منِ همین جز میکنه زندگی باتحمل کی ؟ رغیب با میخندی داری تو که

 یدمهاموپوش دمپایی... ایستادم پنجره کنار رفتم آروم...  خورد تکون پرده و وزید پنجره از نسیمی

 ..بالکن روی رفتم و

 همیش برآورده آرزو میاد باد داره وقتی میگن...  میگرفت بازی به رو ودامنم میوزید آرومی نسیم

 نفس... نبود بارون از خبری ولی... آسمون سمت گرفتم دستمو بستمو چشمامو!  بارون مثل درست

 عقب مبرگشت زده حیرت!  نشست دستم روی گرمی دستهای که برگردم خواستم و کشیدم عمیقی

 شدن روبرو محض به!  بست نقش چشمم جلوی دوباره بودم دیده رویام تو بارها که تصویری...

 ... پایین انداختم سرمو بود زده که محوی لبخند کنار بیقرارش و ملتمس باچشمای

 یاینطور چرا ؟ بیقراره تو برای چرا! ؟ کردی چه من باقلب:  گفت گوشم وکنار نزدیک آورد سرشو

 !؟ میکوبه ام سینه تو

 !!! برو من خیال از!  برو ازاینجا... کردم ازدواج من:  بگیرم فاصله ازش کردم سعی

 !!! کسی لیوان تو بریزه خواب قرص بتونه خیالی آدم یک فکرنمیکنم:  کرد زمزمه دوباره

 درحالیکه!  کرد باز و بست وبااطمینان چشماش!  زدم زل چشماش به زده بهت کردمو بلند سرمو

 مکنارت من... نداره رو جراتش!  نمیشه نزدیک بهت کامران:  گفت آروم بود نگرانی پراز چشماش

 ! نترس... عزیزم
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 موبست چشمامو!!!  بفهمم نمیتونم رو مرد این هیچوقت من اصال!  نمیفهمیدم رو حرفاش معنی

 ... گرفتم فاصله ازش

 !!!؟ میترسم کامران از من میدونه کجا از اون اصال

 ودمب تخت روی هنوز...کردم باز وچشمامو دیدم که بود تصویری آخرین بیقرارش تصویرچشمهای

 !!! بود هبست پنجره...

!  ودب رویا یک دوباره!  میکنم حس دستم روی هنوز رو دستاش گرمی... میکردم نگاه هردودستم به

 ! رویا یک فقط

 کالفه!! ؟ خورده خواب قرص کامران یعنی... شدم خبره بود خواب در غرق که کامی ی چهره به

 اه لحظه اون ی همه دوباره چشمام بستن محض به... سرم رو گذاشتم دستمو کردمو فوت نفسمو

 کردهپر رو اتاق عطرش بوی!  کنم بشینموچشماموباز سریع شد باعث که بست نقش ذهنم توی

 ! میکنم احساس رو حضورش ولی رویاست بااینکه... بود

 ! بود نشسته کنارم کامران... کردم باز و چشمام کسی معترض باصدای

 !!؟ نکردی بیدارم دیشب چرا-

 ابخو ولی آوردم آب برات!  برد خوابت دیشب تو:  گفتم بودم نشده هوشیار کامال هنوز حالیکه در

 ... بودی

 !!! بخوابم نمیخواست دلم ولی... بودم خسته!  برد خوابم چرا یهو نمیدونم-

 ! لعنتی...  عه:  گفت بلندتر

 !؟ هستی عصبانی اینهمه چرا...  حاال باشه-

 ! ببینم بدو...  کن آماده صبحانه برو شو بلند! ؟ باشم نباید-

 اشهب مناسب صبحانه واسه که میرسید دستم چی هر...  خونه آشپز سمت رفتم و شدم بلند آروم

 ... میز رو گذاشتم رو

 !؟ میشه چی چای پس:  گفت معترض میز بادیدن کامران

 ...دیگه هست شیر و میوه آب-
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 ! میخوام چای من!  نخیرم-

 ... نیستم بلد من ولی-

 !؟ بلدی چی تو پس! ؟ نیستی بلد! ؟ چی:  بستم چشمامو زد که بادادی

 !؟ نیستی بلد هم آشپزی نکنه ببینم:  داد ادمه و کنارم اومد

 ! نیستم بلد!  نه-:  گفتم باتردید

 ! بابات ی خونه برو برگرد! ؟ نباشی بلد میشه مگه...  نمیفهمم من! ؟ وضعیه چه این-

 یعنی!  ندارم بابا که من...  من ولی:  زدم زل بهش زده بهت...  صندلی روی داد لم و گفت اینو

 ! ندارم خانواده اصال...

 ! بِدن یاد بهت بیان میگم مامانم یا خانوم ویدا به...  بده یاد بهت نبوده کسی!  دیگه همینه-

 برومآ!  وای! میشدم متنفر خودم از بیشتر هرلحظه که میکرد بیان باتحقیر رو جمالت این ی همه

 ...که نگه چیزی اونا به که بگم بهش خواستم... میره همه جلوی

 دونممی که من!  انداخت چنگ گلوم به بدی بغض!  پایین انداختم سرمو...  بیرون رفت شدو بلند

 ! بشکنمش نباید

!  وندهم برام که چیزی تنها...  بشکنه غرورم میشه باعث فقط!  نمیکنه هیچکاری واسم گریه چون

 ناال چرا پس ندارم رو هیچکس من میدونست اونکه...  اصال!!!  شکست اونم کامران رفتار بااین

 !؟ میکنه چراتحقیرم... سرم توی بزنه رو کسیم میخوادبی چرا! ؟ کنه یادآوریم خواست دوباره

 ... نباش منتظرم!  برنمیگردم تاشب من... راستی آهان: گفت و برگشت دوباره

 چرا!  خدایا!  افتادم هق هق به که اونقدر...  کردم گریه و زانوهام رو افتادم نشبارفت همزمان

 رویای یک! ؟ هستن رویا یک فقط خوب چیزای همه چرا! ؟ خوابن تو فقط خوب های لحظه همیشه

 اگرهم! ؟ غمه پراز من زندگی همه چرا...  شبه یک

 !!! رویاست تو فقط میوفته خوبی اتفاق

 موزانوها رو چونموگذاشتم...  کردم بغل زانوهامو و کاناپه روی نشستم کردن گریه دوساعت بعداز

 کردم روشن وی تی
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 ! بود تلویزیونی ی مسابقه یا بودن آورده روانشناسی کارشناس یا بود آشپزی یا همش

!  نمک وآبرموحفظ بپزم چیزی یک میاد کامی که شب برای تا ببینم رو آشپزی همون دادم ترجیح

 !!! نفهمیدم هیچی متاسفانه ولی

 ! بود روانشناسی ی برنامه که کانال اون زدم... نمیفهمم آشپزی از هیچی من اصال

 ... کودک روانشناسی متخصص هستیم مرتضوی شهرام دکتر آقای خدمت در:  برنامه مجری

 چراااا! ؟ ها بچه همش چرا! ؟ نیستیم آدم ما مگه! ؟ کودک!  زرشک

 سمت دویدم و شدم بلند!  شد بلند در زنگ صدای ناگهان...  کردم خاموش رو وی تی بیحوصله

 دبای نمیدونستم و بودم شده هول...  توش ریختم آب...  گاز رو گذاشتم رو قابلمه... آشپزخونه

 ! میچرخیدم دورخودم فقط...  چیکارکنم

 هب میره نکردم غذادرست من ببینه کامی االن! ؟ چیکارکنم حاال خدا وای...  اومد زنگ صدای دوباره

 رفتم آهسته شدمو تسلیم...  زنگ صدای دوباره!  میره آبروم... میگه ویداخانوم و جون افسانه

 و پایین انداختم سرمو کنم نگاه در پشت شخص به اینکه بدون!  کردم بازش و در سمت

 کاری هیچ نیستم بلد اصال من...  غذابپزم برات نمیتونم من!  ببخش منو کامی:  گفتم باشرمندگی

 ... بدم انجام

 ... من...  هیچی.. هی...  نمیخورم هیچی درد به من:  دادم ادامه بابغض... ریخت اشکام

 نگاهم ناباورانه! کردم تعجب رها بادیدن...  کنم نگاهش کرد وادارم و چونم زیر گذاشت دستشو

 ... میکرد

 ! نمیاد تاشب وگفته بیرون رفته خونه از تازه کامران نفهمیدم که بودم هول اونقدر

 ! گرفت شدت گریم و بغلش تو انداختم خودمو

 !؟ کرده اذیتت کامران! ؟ سارا-

 ! نمیخورم هیچی درد به من...  نیستم بلد هیچی... من...  نکرده اذیت منو اون... رها...  نه-

 ؟ کامران! ؟ زده بهت رو حرفا این کی:  زد لبخند بهم و جداکرد خودش از منو

 .... !کامران بگیرم ازت حالی یک:  کرد غر غر زیرلب!!!  رفت و نموند جواب منتظر
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 گند...زدم گند دوباره!  عه... شد دور سرعت به و ماشین تو نشست که بگیرم جلوشو برم خواستم

 ! خرابکاری برای شدم ساخته فقط... اصال! گند پشت

 باید منمیدونست!  میکردم تصور رو کامران عصبی ی قیافه و میرفتم راه خونه دور بااسترس تاشب

 تو ردمک پرت خودمو و شنیدم رو کلید صدای که بود شب های نیمه!  میرفتم راه فقط...  چیکارکنم

 خوابم که کنم بازی نقش میخواستم...  اتاق

 ... بشه کم تندش آتیش از تابلکه

...  یاخدا!  میگزیدم لبمو بودمو بسته زور چشماموبه.. روم کشیدم پتورو و کشیدم دراز تخت روی

 ... گفتم رو چیز همه رها به که میکنه دعوام کامی ؟ میشه چی حاال

 !؟ سارا:  لرزید بدنم ی همه کشید که ای باعربده

 ترس از نفسم شدمو جمع خودم تو بیشتر...  میشد نزدیک بهم که شنیدم رو قدمهاش صدای

 ! شد حبس

 ! ایستاده کنارم بودم مطمئن...  شنیدم نفسهاشو صدای

 ! بیداری میدونم ؟ سارا:  گفت آروم

 نگاهش و یرمبگ باال سرمو نمیتونستم!  نشستم شدم بلند رفته لو نقشم فهمیدم اینکه محض به

 ! شنیدم هاشو خنده صدای فقط... کنم

 ... که گیب کسی به رو میوفته اتفاق خونه تو بینمون هرچی نباید تو...  عزیزم ببین:  گفت باخنده

...  من...  کرد برداشت بد خودش اون...  نگفتم رها به هیچی من کن باور:  حرفش وسط پریدم

 ... من

 ! ببخشید

 ستنی نیاز هم دیگه!  نیست خبرا این از بعد ی دفعه از ولی...  بخشمت می ایندفعه!  خب خیلی-

 ! میگیرم حاضری بیرون از بعد به این از...  غذابپزی

 !؟ دستم از نیستی ناراحت دیگه یعنی:  گفتم باذوق و بهش دوختم شادمو چشمای

 ! بدن بر بزنیم شامو بریم بدو حاال!  عزیزم نه:  خندید
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 هک تاااین!  میخنده همش و نمیکنه دعوام چرا نمیفهمیدم و میکردم نگاهش واج و هاج مدت تمام

 اچر بگو پس!  بشن جمع هم دور و ساحل برن گذاشتن قرار باهم همه فهمیدم من زدو زنگ تلفن

 ... عزیزش دوستای پیش بره میخواست!!!  میشکست گردو بادمش و بود خوشحال اینهمه

 ... هییی

 ؟ سارا-

 !؟ هوم-

 ! بریم شو اماده-

 ! نمیام من-

 من چون میای:  ایستاد روم روبه اومد... شدم کاناال کردن عوض سرگرم و کردم روشن وی تی

 ! میگم

 ! ندارم حوصله که گفتم-

 انگار نه انگار!  رفتم سرش پشت شدمو بلند ناچار به... کشید گرفت دستمو انتحاری حرکت تویک

 و بودن نشسته هم دور همه!!!  بگیرم تصمیم خودم ی بااراده میتونم و آدمم که

 هاشو قدم بود قدم هم بامن که هم کامران... ن وسطشو بودن گذاشته کوچیک فانوس یک

 !اومد صداتون خوش:  زد داد و سمتشون دوید دست به گیتار تندکردو

 دستشو تشویق همه اون از زده ذوق هم کامران!  کشیدن جیغ و زدن دست براش بااشتیاق همه

 ... کرد تعظیم و اش سینه رو گذاشت

 باز جا خودش کنار برام و زد لبخند رها... برمیداشتم هامو قدم ها شن روی آروم آروم و زدم لبخند

 زود خیلی ولی... کنم تمرکز دریا موجهای صدای رو فقط کردم وسعی نشستم کنارش... کرد

 ... شد همراه باهاش کامران صدای

 ... شدم عاشقت من

 ... پنهونه چه تو از

 .... دیوونه باتو دارم چقدرخاطره
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 ... آرومی که وقتی چقدردنیاخوبه

 ! خانومی که بس از شدم عاشقت من

 ویر دستش و بود ساحل شنهای رو فقط نگاهش ولی... کردم نگاهش بالبخند و سمتش برگشتم

 ....میکرد حرکت گیتار

 لمث دوستی که خوشحالم خیلی من... میزدم لبخند و میکردم نگاهش همچنان!  ندید منو اصال

 !!! دارم کامران

 جمالت وبه.. هستم زمین کره رو آدم ترین خوشبخت فکرمیکردم شادی ترین باکوچک روزها آن

 کامران! بیشتر هم خودم از حتی... داشتم اعتماد او به و میکردم خوش دل کامران عاشقانه

 ادد جهت بی بیخودو وسرمن بود ناراحت یکروز... میشد متفاوتی آدم و میکرد عوض رنگ هرلحظه

 بش وهر!  آمد نمی خانه به تاشب و میرفت صبح مثال!  میگرفت فاصله من از مواقع اکثر...  میزد

 تنها دیگر که این به همچنان من ولی!  میگرفت بیخود های بهانه ویا... میخوابید کاناپه روی

 ! میکردم دور خود از را منفی افکار و میکردم دلخوش نیستم

 شنیدن محض به و بودم نشسته حاضر...  برم خرید به باهاش که خواست ازم و اومد رها روز یک

 دوایستا محکم سینه به دست... گرفت جلومو کامران...  که بیرون برم در از خواستم بوق صدای

 !؟ میری کجا:  شد راهم سد

 ! خرید میریم داریم...  بارها... امم-

 ! میبرمت خودم بعدا بره بگو بهش!  نیست الزم:  هم تو رفت اخماش

 ! برم بارها میخوام من ولی:  زمین رو کوبیدم پامو

 ... میبرمت بعدا خودم!  گفتم که همین-

!  ونمچ زیر زدم دستمو و تخت رو نشستم...  بستم درو و اتاق تو رفتم شدم ناامید کامال درحالیکه

 ! خدا هییی...  خونه تو میپوسم دارم...  نرفتم بیرون که وقته خیلی از

 ! رها طرف از اس ام اس یک... کردم روشنش بالفاصله...  شنیدم رو گوشیم ی ویبره صدای

 "؟ کجاموندی "
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 " بیام نمیده اجازه کامران " نوشتم

 دنبالش وبه شنیدم رو در شدن کوبیده صدای یهو...  زد زنگ نه داد اس نه موندم منتظر هرچی

 ! روانی خبرته چه:کامران معترض صدای

 !؟ کجایی سارا! ؟ سارا:  اومد رها جیغ صدای کرد باز درو ایکه محض به

 !؟ هان کردی کجاقایمش:  گفت باتشر

 !؟ دیوونه خبرته چه:  باال رفت کامران صدای

 حثب باهم همچنان و بود نشده جلب من به توجهشون هنوز ولی...  بیرون رفتم و شدم بلند سریع

 ... میکردن

 کنی تشاذی میتونی توشناسنامته اسمش چون! ؟ بکنی میتونی بخوای که غلطی هر فکرکردی:  رها

 من!  خوندی کور...  نه! ؟ نداره رو هیچکس که آوردی گیر تنهارو و غریب دختر یک فکرکردی! ؟

 ! نمیزارم! ؟ میفهمی...  بزنن صدمه بهش تو امثال نمیذارم و پشتشم همیشه

 ! زدم محوی ولبخند....رها حرفای از داد دست بهم خوبی حس!  شد گرم دلم لحظه یک

 !!!؟ ریزه خاله حسنی کاره چه تو اصال:  کشید عربده کامران

 بامزه چه!  ریزه خاله..  جالبی لقبِ چه...  بودم خیره کامران به باتعجب و بود شده گرد چشمام

 رو شتاقد میپوشید سانتی ده کفشای همیشه البته که!  تپل وهم کوتاست زیادی قدش هم رها...

 ... داشتم خودمونگه که بگیره خندم بود نزدیک!  بده جلوه بلند

 !؟ یزهر خاله میگی من به:  گفت باتهدید بیرون میزنه آتیش چشماش از بود معلوم حالیکه در رها

 ! زیادیه خوردن حرص از بود مشخص که گرفت زبونش وبعد

 !!! میده طالق... درخواست... سارا امروز همین شد اینطور...  حاالکه... اصال...  اصال:  رها

 ! بریم:  کشید دستمو سمتمو اومد...  شد متوجهم تازه منو سمت برگشت

 کشیده رها طرف از هم حاال...  کشید دستمو کامران بیرون میرفتیم داشتیم که آخر ی لحظه

 !!! کامران هم میشدم

 !( کشید وبیشتردستمو! ) کن ولش:  گفت باحرص رها
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 ( دستموکشید وبیشتر! ) کنی ولش باید تو پس!  منه زن:  کامران

 ... کن ولش گفتم-

 ! نمیدم طالقش هم وجه هیچ به... دارم دوستش منم منه زن!  کنی ولش باید تو گفتم-

 زدم یجیغ چنان!  کشید دستمو تر وحشیانه و گرفت حرصش بیشتر رها که شد چی نمیدونم یهو

 !!!ترسیدم خودم که

 ! شد کنده دستام...  کنین ولم-

 و کردن ول دستامو هردو بعد ولی...  شدن خیره بهم وبابهت کردن مکث لحظه چند هردوشون

 .. ببخشید:  گفت لب زیر آروم رها...پایین انداختن و سرشون

 .. معذرت:  گفت اون از تبعیت به هم کامران

 ! بود شده حس بی دستام واقعا ولی...  کشیدم راحتی نفس

 ! بریم سارا:  گفت شدو شیر رهادوباره

 هب بده پول کامی:  برگشت دوباره که بکشه خودش دنبال منو خواست و گرفت دستمو همزمان

 ! خانومت

 !؟ چیکارکنم:  دادزد کامران

 بهش دبای زنته!  آسمون تو ببر کن روشن هواپیما نگفتم...  بده پول گفتم:  گفت جانب به حق رها

 هرروز باید حتما پس داره خونه که االن میدادی پول بهش باید بود هم شاغل خانومت...بدی پول

 ! کنی پر رو جیبش

 ! بدم پول بهش باید که داریه خونه چه موندم من بعد...  نمیزنه سفید و سیاه به دست سارا-

 ! میکنن فکر مادی دوتا این چقدر...  میشدم دیوونه داشتم!  خدا ای

 تو برم خواستم!  ممنون!  بهتره خیلی موندن خونه تو...جایی برم نمیخوام من رها:  گفتم کالفه

 ! ببینم اینجا بیا: کشید دستمو که اتاق

 ! زودباش... بیاد کن رد:  گفت طلبکارانه کامران روبه بود گرفته محکم منو دست درحالیکه
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 بگیر:  فتگ بالبخند... سمتم گرفت و کشید بیرون اسکناس چندتا و جیبش تو برد دستشو کامران

 ! کن خرید خواست هرچقدردلت!  عزیزم

 ... دیگه بگیر:  گفت که کردم نگاه رها به باتردید..  زد چشمک

 ! یدکش خودش دنبال به ومنو...  گرفت کامران از پوالرو کشیدو پوفی کالفه دید منو مکث وقتی

 ور روبه به تمام باجدیت که کردم نگاه بهش دوباره! ؟ چیه رها عصبانیت اینهمه دلیل نمیدونم

 هر کردم حس که بود کرده بلند اونقدر رو آهنگ صدای!  میکرد عوض دنده باخشم و بود خیره

 هِشبی کامال که میکرد بیان زیرلب رو نامفهومی کلمات!  بشه پاره گوشم ی پرده قراره لحظه

 ارسیدنت جهت همین به... بپرسم چیزی ازش میترسیدم که بود عصبی اونقدر!  بود گفتن بدوبیراه

 ! نمودم اختیار سکوت مقصد به

 ونچ بود همین انگارمنتظر... شدم پیاده منم...  شد پیاده و داشت نگه خرید مرکز جلوی باالخره

 میگه چراهرچی...  میسازی و میسوزی داری چرا! ؟ بگیری رو حقت نیستی بلد چرا:  دادزد سرم

 ... چرا ؟ بدبدبختی و خور سری تو اینهمه چرا... میدی گوش

 نارموک اومد... بود پایین سرم...  چرخید خودش دور کالفه!  بود گرفته نفسش فکرکنم....کرد مکث

 داری دوست رو کامران تو... بپرسم ازت سوال یک میخوام:  گفت بود شده آروم کامال که بالحنی

 !؟

 ! آره:  گفتم کردمو اخم سریع ولی کردم مکث یکم

!  رفتم دنبالش منم!  زدن قدم به کرد شروع بعد... سمت اون چرخوند سرشو کردو فوت نفسشو

 و نخریدیم هیچی رفتن راه بعدازکلی.... بودیم خیره اجناس به و میزدیم قدم فروشگاه توی

 ! میام االن..بخور بیااینو: سمتم گرفت بستنی یک رها و بیرون اومدیم ازفروشگاه

 ... که بودم بستنیم زدن لیس مشغول

 علت به ولی بدم بهش خواستم...  شد خیره بهم باحسرت کنارمو اومد کوچولو ی بچه پسر یک

 که پوالیی اون ی همه همین برای!  بدم بهش قیفیم بستنی از نتونستم شدید وسواس داشتن

 خودش!!!  اون به دادم بود چقدر نمیدونم که بخرم چیزی خودم برای تاباهاش بود داده کامران

 معصوم طفل ی بچه اون به بدم خواست دلم من خب!  بخر خودت برای میخواد دلت هرچی گفت

!  اشب خاطرداشته به همیشه! )  بود خیره بهم ملتمسانه تنش ی کهنه و پاره بالباسای که بینوا و
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 ابدی میماندو تو برای کنی انفاق دیگری به هرچه ولی نمیماند برایت برداری خود برای هرچه

 رایب پول بااین میخواد دلت هرچی... عزیزم بیا:  گفتم مهربونی بالحن پسربچه به رو! (  میشود

 ! بخر خودت

 ! شدم زده ذوق منم ناخودآگاه که پرید باالپایین شدو اونقدرخوشحال

 ! بریم:  گفت میزد نفس نفس درحالیکه...  سمتم دوید بود دستش دیگه بستنی یک درحالیکه رها

 ! رها ممنونم:  زدم لبخند... داشت نگه خونه جلوی

 ! عزیزم میکنم خواهش:  زد لبخند

 .... صبرکن:  کشید دستمو که کنم باز درو خواستم

 سکوت یک بعداز... شد خیره رو روبه به کردو مکث... کردم نگاهش سوالی و سمتش برگشتم

 ...بگو بهم افتاد اتفاق بینتون هرچی:گفت طوالنی

 ! کنم کمک بهت میخوام من:  زد لبخند و سمتم برگشت

 نم:  داد فشار و گرفت دستمو دید سکوتمو وقتی... زدم تصنعی لبخند شدمو خیره مرددبهش

 !!! کن اعتماد من به!  نمیزارم تنهات

 بهش بخوام که نیست کسی رها ولی!!!  فهمیدم خوب اعتمادرو مفهوم ندونم رو هیچی مفهوم اگه

 اعتماد کی به باید من! ؟ کامران یا رها ؟ میگه درست کی!  باکیه حق نمیدونم من اصال... اعتمادکنم

 !؟ کنم

 ؟ سارا-

 !؟ بامنه حواست:  گفت که سمتش برگشتم... آورد بیرون فکر از منو به صداش

 ! رها هستی که ممنونم.. آره:  گفتم هولکی وهول سریع

 ... بزن زنگ بهم!  باش خودت مواظب:  زد لبخند

 نهات درواقع ولی! )  بود رفته ازبین کامال تنهایی احساس اون... کنارمه رها ازاینکه بودم خوشحال

 خونه وارد و انداختم کلید خندون شادو!(  داری دوستش که کسی اعتمادبه یعنی نبودن

 کنترل!  بود باز غار یک ی اندازه به دهنش و بود افتاده مبل رو دراز به دراز کامران....شدم
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 عدب کردم خاموش رو وی تی کردم که کاری اولین... روشن همینطور هم تلویزیون و بود تودستش

 خرس یک همانند کامی.... کردم عوض لباسامو و گرفتم دوش!  انداختم روش پتو یک اون از

 رو کردم خودموپهن و زدم مسواک!  خواب وقت... دیگه بود شب باالخره!  بود خواب همچنان

 !یبش پهن ماهی سفره مثل و بخوابی تنها دونفره تخت رو میده کیفی چه!  بازشد ونیشم تخت

 خواب از کسی فریاد باصدای صبح ولی!!  بود باز نیشم هم خواب تو حتی... خوابیدم راحت تاصبح

 !نشستم سیخ و پریدم

 این باز خدا ای!  شدم مواجه کامران عصبانی ی چهره با که میکردم نگاه و اطراف زده بهت

 ... بشه کوفتم راحت خواب اون ی همه... دادبزنه سرم میخواد

 !؟ بخوابم تخت رو بیام نکردی بیدارم چرا-

 ... میخوابی کاناپه رو داری هرشب تو:  شد گرد چشمام

 ! گرسنمه کن درست غذا شو بلند... دیگه اومده خوشت هم تو:  گفت عصبی

 دیگه گفت خودش!  داره درگیری خود!  اس دیوونه... بیرون رفتم اتاق از و کشیدم پوفی کالفه

 که دعواداره امروز بعد میخوابه کاناپه رو هرشب...  میگیرم بیرون از کنی درست غذا نمیخواد

 ! آوردم شانس نشم دیوونه من فقط! بخوابم روتخت نکردی چرابیدارم

 که هم کامی... میشستم ظرف داشتم... جلوش گذاشتم و کردم درست نیمرو یک بدبختی باهزار

 ادد... بود روشکسته خونه سکوت وی تی و تلفن زنگ صدای!  بود داده لم کاناپه رو معمول طبق

 !؟ نمیشنوی رو تلفن صدای مگه:  زدم

 ! بده جواب خودت:  گفت بیخیال بود داده لم که همینطور

 !؟ بله:  دادم جواب و تلفن سمت دویدم...  سینک تو کردم پرت ظرفارو باحرص

 !؟ خوبی سالم:  پیچید گوشم تو رها صدای

 !!! هنوز ام زنده... خداروشکر-

!  رفت هغر چشم بهم بود تلفن به کامال حواسش ولی تلویزیونه به نگاهش بود مشخص که کامران

 اه بابچه امروز:  داد ادامه رها!  میکنی نگاه اینطوری چیه: یعنی که دادم تکون سرموسوالی منم

 !؟ میای!  کوه واسه قرارگذاشتیم
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 ! بگو کامران به بیا!  رها نمیدونم من-

 دمش شستن ظرف مشغول رفتم هم خودم... بهش دادم رو بیسیم تلفن و سمتش رفتم بیحوصله

 هم مخانوم به!!!....  باشم توهستی که جایی نمیاد خوشم اصال من:  میشنیدم رو کامی صدای ولی

 اثیرت روخانومم!  بله!!! ..... نیستی سالمی آدم اصال تو چون...  کنه آمد و رفت باتو که نمیدم اجازه

 ... میگم من که همین!  میذاری بد

 ... میارمش بدونم الزم اگه خودم نخیر:  داد ادامه...  بود شده گرد چشمام

 راچ:  توپیدم بهش. و سمتش رفتم خشم با! ؟ زد حرف اینطوری بارها چرا!  کرد قطع و گفت و این

 ! بود آمیز توهین خیلی لحنت! ؟ زدی حرف بد بارها

 رکسیکا تو!  نداره ربطی تو به....  کردم خوب:  گفت بیتفاوت خونسردو کنه نگاه بهم اینکه بدون

 ! نکن دخالت

 که اواقع!!  اتاق تو رفتم و صورتش تو کردم پرت رو بود دستم تو که رو کَفی دستکشای باحرص

 ! عوضی!  لیه رذ آدم

 کار اطرخ به باش زود:  شد وارد بلند باقدمهای کامران بازشدو باشتاب اتاق درِ که نکشید ثانیه به

 ! کن خواهی معذرت ازم زشتت

 ! نمیخوام:  گفتم باسماجت

 ! بخواه معذرت-

 ! کنی خواهی معذرت رها از باید تو اول: نیاوردم کم ولی لرزیدم زد که بادادی

 ! مربوطه خودم به دیگه اونش-

 ! کنم خواهی معذرت ازت نمیخواد دلم منم-

 ! شد خارج اتاق از بزنه حرفی اینکه بدون و... کرد مشت و دستاش و سایید هم به دندوناشو

 کوه قرار که ساعتی درست) 1 ساعت راس باشم کرده کوک ساعتی اینکه بدون بعد روز صبح

 ولی شدم بیدار قرار ساعت راس درست که کردم ذوق کلی اول!  بیدارشدم خواب از(  گذاشتیم

 ی همه... کرد کنسل رو مون برنامه کامی افتاد یادم
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 زا ولی!  دراومد صدا به در زنگ...  که بخوابم خواستم ودوباره...  کشیدم آه و کشید پر دلخوشیم

 ! !! کنه باز درو بره و بیدارشه کامران تا زدم خواب به خودمو عمد

 اون دقیقه چند نمیدونم...  برد خوابم شدو گرم چشمام فاصله همون تو انتظارم برخالف ولی

 ! سارا:  شنیدم رو رها جیغ صدای که بودم کرده حس رو آرامش

 که کامران اون از وبعد دیدم رو رها معترض ی چهره...  نشستم سیخ و باال پریدم متر ده

 ! بود داده تکیه در به بودو بسته رو چشماش

 ! کردی معطل منو ساعته یک:  گفت باتشر...  شدم خیره رها به زده بهت

 !؟ من:  کردم اشاره خودم به باتعجب

 ... تون هردو!  کامران و تو!  من..  نه پس-

 .. بود خواب کامی!  بیدارشدم 1 که من-

 ! بخوابم دوباره میرم دارم هم حاال!  خواست دلم:  کرد قطع و حرفم کامران

 ! میبرم سارارو من!  درک به:  زد جیغ رها

 مگه... نمیاد جا هیچ باتو دیگه من خانومِ که گفتم:  گفت باخونسردی کشیدو دراز تخت روی کامی

 ! عزیزم؟ نه

 مخش با و بود کرده مشت دستاشو!  دیدم وضوح به رو رها شدن حرصی بزنم حرفی اینکه از قبل

 !میکرد نگاه کامران به

 ! کامران سر تو زد محکم بالشت با و برد هجوم سمتش به انتحاری حرکت یک در ناگهان

 هواس! وحشی؟ ی دختره چته:  بود خیره رها به باتعجب... نشست سیخ باالو پرید متر ده کامران

 !!! دیگه باشه دوست باهات خانومم میترسم که همینه

 ! میمونیم خواهر ومثل شدیم بزرگ باهم بچگی از سارا منو... بدون نمیدونستی اگه:  زد داد رها

 !!!؟ شد مفهوم... بندازه ماجدایی بین نمیتونه تو مثل هم ای رسیده راه از تازه آدم هیچ

 !!! بازشد نیشم ناخودآگاه
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:  مسمت گرفت لباسارو... برداشت کردو انتخاب لباس تند تند خودش...  لباسام کمد سمت رفت

 !بپوش باش زود! بازه؟ ؟چرانیشت چته

 ذاشتموگ نمایش به دندونامو!  میکنم چیکار ببینن بودن منتظر و میکردن نگاهم داشتن هردوشون

 ! خندیدم زور به

 ! بیرون برین لطفا-

 هک شد راضی کامران بدبختی باهزار خالصه...  پوشیدم لباس سریع و رفتن حرف بی هردوشون

 هار برگشتیم که زمانی تا افتادیم راه که ازوقتی... مدت تمام!  اصرارمن به البته بیاد باهامون

 !!! دعواکردن باهم وکامران

 کرد شروع بامن برگشتیم وقتی از که بود اونقدرعصبی هم کامران.. بودم شده کالفه واقعا که من

 ! کردن دعوا به

 من!  طالق و دادگاه میریم فردا همین گفت دعواکرده باهام جهت بی بیخودو که فهمید رها وقتی

 . میکنه گیجم واقعا رفتاراشون!  طالق طالق میگه هی الکی چرا نمیفهمم

!  اِااا :گفتم بااعتراض و کردم کج سرمو... جلوش ایستاد اومد کامران یهو که میدیدم وی تی داشتم

 ... برواونطرف... کامی

 وی تی به همچنان من... نشست کنارم اومد و زد چنگ موهاش به کالفه... توچشماش شدم خیره

 ! بودم خیره

 .. سارا: گفت آروم

 ! هوم-

 ... کنی گوش من به لحظه یک میشه-

 ! توئه با گوشم... بگو... هوم:  گفتم بودم خیره وی تی به همینطورکه

 ولی... سمتش برگشتم معترض!  کرد خاموش رو وی تی و زد چنگ دستم تو از و کنترل کالفه

 !؟ شده چیزی:  گقتم بابهت و خوردم حرفمو بود خواهش پراز که نگاهش اون بادیدن
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 موضوع یک مورد در باهات میخوام:  میدزدید نگاهشو همش...  شرمندگی پربوداز چشماش

 ... کنم صحبت

 ! کن صحبت...  باشه خب:  دادم سرموتکون

 !؟ بشنوی میخوای مطمئنی:  گزید لبشو ی گوشه کردو نگاه مرددبهم

 برسم عالقم مورد سریال به من بزار برو هم نمیخوای... بزن رو حرفت میخوای اگه!  کامی وااای-

 ! حساسشه جای دقیقا االن که

 !؟ میبخشی منو:  گفت آروم

 !!؟ ببخشم باید چیو:  خندیدم...بود خواهش پراز لحنش

 !؟ میبخشی بگو اول-

 ...که بدونم باید اول من-

 ...فقط!  میگم... باشه:  باال گرفت سکوت عالمت به دستشو

 !؟ چی فقط-

 ! میشی متنفر ازم که میدونم-

 گوشام...  بود ایستاده زمان انگار!  بودم شوک تو مدت تمام بودمو شده خیره بهش زده بهت

 ..کشید سوت

 هوب کردم تر بازبون امو شده خشک لب...کنم نگاه بهش میخواست وازم بود شده تموم حرفاش

 شب خیمه عروسک یک فقط من! ؟ بود بازی همش یعنی.... بودم خیره کامران پشیمون ی چهره

 گهدی که بودم خوش دل این به مدت این تمام ولی نداشتم کامران به ای عالقه شاید! ؟ بودم بازی

 پراز صدای به و در سمت دویدم!! بده؟ منوبازی که داد اجازه خودش چطوربه! تنهانیستم

 ! نکردم توجه خواهشش

 ! فکرنکردم کلبه اون جز هیچی به دیگه و پوشیدم کفشامو

 به!  خودم حتی!  چیز همه از باشم رها میتونم... باشم بیتفاوت سارای اون میتونم هنوزهم من

 و فکرنکردم هیچی
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 دلبخن و روش کشیدم و دستم!  قرارداشت کلبه جلوی هنوز دوچرخه اون...  دویدم کلبه سمت به

 کردم جمع لباسامو و اومدم که روزی اون از!  بود باز هنوز خالی درکمدِ... شدم کلبه وارد و زدم

 !بود باز درش هنوز...

 ویر که کاغذ یک به شد جلب توجهم یهو... میکردم نگاه وسایالش تک تک به میچرخیدو نگاهم

 ! بود افتاده زمین

 ....وبرداشتمش سمتش رفتم

 فقط و فرودادم سختی به دهنمو آب...  خوندم رو نامه تاآخر اول از چندبار و بود شده گرد چشمام

 ی روکلمه کردم زوم

 میکردمش هجی ذهنم توی و بودم خیره کلمه اون به که گذشت چقدر نمیدونم!  " کلبه تخریب "

 ....شنیدم درو صدای که

 کی ببینم نکردم نگاه!  کردم باز درو و رفتم بود مونده ثابت کلمه اون روی چشمم هنوز درحالیکه

 هک قدمهایی وبعدش... شنیدم رو در شدن بسته صدای فقط!  برنمیداشتم نامه چشممواز... اومده

 ...قرارگرفت کاغذ روی دستی!  میومد سمتم به

 بااخم!  داد تکون سرمو و گزیدم لبمو رها بادیدن... باال گرفتم سرمو...میگشتم دست صاحب دنبال

 سمت به لرزون و سست باپاهای... بودم شده باخبر اون از تر زود که منم... بود خیره کاغذ به

 خوندن به کرد شروع بلند باصدای رها... نبود خودم دست ودیگه میریخت اشکهام!  رفتم تخت

 حس وضوح به رو زندگیم ی ها کالغ صدای دیگه... چشماموبستم!  لعنتی مضخرفِ جمالت اون

 ...میدیدم وضوح به رو روح بی و لخت درختای من و بود رسیده راه از زندگیم پاییز... میکردم

 بده قول...  شکست رو من ی ساده دل رسید هرکی آخه...  اس بدترازهمه روزا این حالم میدونی

 سا دفعه آخرین بری میمیرم... اس یکطرفه ی جاده عاشقی دیگه من واسه...  نری ازپیشم تو که

! 

 ازیهب یه بگواین رو راستش... دنیا توی شدم تنها دیگه...  شدم نفس بی...  شدم قفس تو پرواز

... 

 فیلم یک همش کاش... کرد باهام کامران که کاری مثل درست بود بازی یک فقط چیز همه کاش

 ! خواب یک...بود
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 که میکردم حس من و میپیچید فضا توی هقم هق صدای!  دیدم رها بغل تو خودمو لحظه تویک

 !!! شدم تنها واقعا دیگه اینبار

 ونصف بود نمونده ازش چیزی که ای کلبه!  بودم خیره کلبه اون به و بود رها شونه روی سرم

 ! بودن کرده خراب رو بیشترش

 به نمیتونم دیگه ولی هنوزیادمه....نقاشیها اون!  مونده برام خاطره یک فقط کلبه ازاون

 ... تصویربکشمشون

 اهمب بدبختیها ی همه هستی خوشبختی اوج تو میکنی حس چراوقتی..  میریختم اشک توسکوت.

 بودنت تنها از همه چرا! ببینن تنها رو تو تا میشن همدست باهم آدما چرا! ؟ میشن خراب روسرت

 ...چرا! ؟ میبرن لذت

 ؟ سارا-

 ی کلبه مگه:  گفتم هقهقم میون... کردم بلند شونش رو از سرمو و اومدم خودم به رها باصدای

 ... داشت بهشون آزاری چه من کوچیک

 !؟ بود اضافه وسط این من ی کلبه فقط... بزرگی این به خیابون:  کردم اشاره خیابون به

 رابخ وباید!  بود طرح تو کلبه اون! ...عزیزم ببین: گفت بده دلداریم داشت سعی که آروم بالحن

 دلم من گفتی شد سالت85 ازوقتی!  سخته... میدونم... نیست اصالمهم نخور غصه... میشد

 و کردی عادت بهش میدونم!  ساخت برات رو کلبه این مامان همین واسه... کنم زندگی میخوادتنها

 نوم توهنوز ولی!!!  نشده کم چیزی بهش وابستگیت و عالقه از دادی دست از اتو حافظه که بااین

 ! داری رو توکامران... فرانک مثل خوب دوستای... ویدا مامان... داری

 به توجه بدون!!!  متنفرم هم رها از که اومد یادم... هم تو رفت اخمهام کامران اسم باشنیدن

 ... داره نگهم داشت وسعی میومد دنبالم اون ولی شدم دور ازش بلند های باقدم حرفاش

 ... ماعزیزم ی خونه بیای میتونی! ؟ میری داری کجا ؟ سارا-

 ! عُمرا... زدم پوزخند

 ! هیچوقت...  رها ببینمت نمیخوام دیگه:  زدم داد و سمتش برگشتم

 ...شدم دور جا اون از بود خیره بهم زده بهت که تعجبش پراز ی چهره به توجه بدون
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 هیچوقت... بود فرارکردن کارم همیشه یادمه وقتی از... همیشه مثل... فرارکنم میخواست دلم

 وسط موخود تاباالخره اونقدردویدم... کناربیام موضوع بایک راحتی وبه بپذیرم رو چیزی نتونستم

 لحظه لحظه حالیکه در هقم هق میون... زانوهام رو افتادم و نیاوردم طاقت... دیدم دشت اون

 رازد همینجا باید االن یعنی ؟ بود همین من زندگی ی همه:  گفتم آسمون روبه باال میرفت صدام

 ؟ آره(  دادزدم) ؟؟ منه زنگی پایان این ؟ ببری منو باشم منتظر و بکشم

 ندمگ اونهمه بین زمین روی آروم...  بود نمونده بدنم تو حسی دیگه... بودم افتاده نفس نفس به

 یدگرمابخش صورتم به بانورش...بود شده پنهان ابر پشت موقع اون از که خورشید... کشیدم دراز

 مکرد اشکاموپاک دستم باپشت... شدم بلند کردمو تنگ مستقیمش نور خاطر چشماموبه... 

 ها ندمگ روی دوباره و بکنم دل ازش نمیتونستم که داشت لذتی گرما اون ولی شم بلند خواستم...

 کشید درآغوش منو خواب و.شد گرم چشمام بابدنم همزمان... کردم باز هم از دستامو شدمو پهن

... 

 به ودب شده تبدیل و بود بیشترشده که تفاوت بااین ولی!  میکردم گرماروحس اون هم خواب توی

 هیچوقت نمیخواست دلم که حدی به بود بخش آرامش و شیرین برام احساس اون... حرارت

 ... کنم باز چشمامو

 ولی... کردم باز بابیقراری چشمامو نکردم حسش دیگه و جداشدم گرما اون از اینکه محض به

 ... بودم رفته... من... منکه ولی... دیدم رها تخت رو خودمو تعجب درکمال ولی...

 میکردم نگاهش زده بهت... ظاهرشد در چارچوب تو رها خندون ی وچهره بازشد آرومی به دراتاق

 ... ندیدی آدم ؟ میکنی نگاه چرااینطوری ؟ چیه:  خندید من بادیدن...

 ؟ اینجا آوردی چرامنو:  دادزدم و تخت به کوبیدم کردمو مشت دستامو

 ! که نیاوردمت من...  پایین بیار صداتو ؟ دیوونه چته:  کرد اخم

 ! کنم حفظ رو آرامشم کردم سعی... کشیدم عمیق نفس و چشماموبستم

 !؟ اینجام االن چرامن... بگو میکنم خواهش... رها:  گفتم باشه آروم میکردم سعی که بالحنی

 ! نمیدونم هیچی من:  گفت بیتفاوت ایستادو سینه به دست

 متنهاباش میخوام من... ببینم رو کسی دیگه نمیخوام من ؟ اینجا آورده منو کی:  گفتم کالفه

 !تنها تنهای...
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 ؟؟ کنم تحمل رو دیوونه این باید تاکی من.. خدا ای:  کرد غر غر لب زیر که شنیدم صداشو

 ... کنی تحملم نیست اصالنیازی-

 من... خب خیلی:  شد کشیده دستم که در سمت رفتم.. پایین اومدم تخت از کنارو زدم پتورو

 ؟. افتاده اتفاقی چه حاالبگی میشه. میخام معذرت

 ... بپرس کامران از برو:  دادزدم

 ... بدی توضیح تو میخوام من:  کشید دستمو که برم خواستم دوباره

 میدونی..... نداشته بهم ای عالقه هیچ و داده بازی منو مدت این تمام که کرد اعتراف کامران-

 ؟ بوده چی دلیلش

 ..... داد تکون سوالی سرشو بود باز تعجب از دهنش درحالیکه

! ؟ دیبو تو داده بازیم و گفته دروغ بهم مدت این تمام اینکه دلیل گفت!  بودی تو دلیلش:  دادزدم

 ! تو! میفهمی؟

 اذیت رو تو که گفتم بهش من! ؟ میگی چرت چرا... ببینم صبرکن:  کشید دستمو که برم خواستم

 !؟ شدی دیوونه!کنه؟

 ! بودی تو دلیلش گفت-

:  فتگ میلرزید عصبانیت از که وبالحنی رفت من از جلوتر اون ولی...  دستگیره رو گذاشتم دستمو

 ! برسم رو عوضی این حساب باید من...  بمون جا همین تو

 ! رفت بشه جانبم از حرفی منتظر اینکه وبدون

.. . نکنم فکر هیچی وبه کنم آزاد فکرمو کردم سعی...  گرفتم بغل زانوهامو و تخت رو نشستم

 ! شد بلند در زنگ صدای که بودم نشسته چقدر و گذشت چقدر نمیدونم

 رفک این به داشتم فاصله تواین... میکردم دروباز باید ومن نبود خونه ویداخانوم معمول طبق

 رو وحقیقت رویا مرز وقته خیلی!  میبینم خواب دوباره دارم شاید!  خوابم هنوزم شاید که میکردم

 وابخ تو شیرینمو های لحظه فقط:  که اینه میدونم که تنهاچیزی فقط... نمیدم تشخیص ازهم

 !!! میبینم
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 ؟ عزیزم خوبی!  ساراجون سالم-

 ... ممنونم. سالم:  گفتم و اومد خودم به ویداخانوم باصدای

 !؟ نیست خونه رها:  داخل اومد

 ! تنهام من!  نه-

 !؟ بپزیم کیک برمیگرده رها تا موافقی:  گفت آروم زدو لبخند

 ! میشه خوشحال رها مطمئنم ولی!  نمیکنه فرقی برام من:  گفتم و باال انداختم هامو شونه

 ! دنبالش رفتم منم... آشپزخونه سمت رفت و خندید

 کیک فقط... شدم خیره بود پختن کیک مشغول سخت که ویداخانوم به و زیرچونم زدم دستمو

 !!! یادگرفتم رو پختن

 ! رهاست:  گفتم و پریدم جا از زنگ باصدای

 ! نکرد نگاه من به و شد وارد خسته پکرو ی چهره رها... در سمت ودویدم

 !؟ چیشد رها-

 ! میگم بهت... بیا-

 .. گرسنمه خیلی مامان:  گفت باناله آشپزخونه به شدنش وارد محض به

 ! کیک جووون آخ:  زد جیغ باهیجان ندادو ادامه حرفشو کیک بادیدن

 ! یشهم خوشحال نگفتم:  وگفتم باال انداختم هامو شونه منم... کرد نگاه من به زده بهت ویداخانوم

 !چیییی؟:  دادزدم

 وبداخانوم و من میخوردو رها فقط البته... بودیم خوردن کیک مشغول و بودیم نشسته کنارهم

 !!! میکردیم نگاه بهش

 !؟ چیشد دیگه بگو رها:  گفتم طاقت بی

 ! مشغولم فعال:  گفت پر بادهن رها
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 شپی برنمیگردی چرا! ؟ جان سارا:  گفت ویداخانوم... شدم خیره میز به و کشیدم پوفی کالفه

 ... کردی ولش تنها روزه چند رو شوهرت!! ؟ کامران

 ویداخانوم... گرفت شدت بیشتر هاش سرفه!  شد ویداخانوم حرف ی ادامه ومانع کرد سرفه رها

 ! دخترم بخور آروم:  گرفت سمتش به رو آبی

 ! بمونه پیشمون میخواد روز چند این فقط!  برمیگرده:  گفت و سرکشید رو آب رها

 ... نکنه ببینم:  بانگرانی خانوم ویدا

 ! نیوفتاده اتفااقی!  نگرانی بیخودی!  جان مامان نه:  گفت سریع دوباره رها

 ... باشه افتاده اتفاقی نکنه گفتم!  ترسیدم-

 ! ظرفا شستن به کرد شروع باآرامش و گفت اینو

 روتو مدت تمام من خاطر به کامران توگفتی:  گفت مگوش کنار آروم و کرد استفاده فرصت از رها

 !؟ داده بازی

 ... دادم تکون مثبت ی نشانه به سرمو

 !!! نزده بهت حرفی چنین گفت اون ولی:  داد ادامه آروم دوباره

 !؟ چییی:  زدم داد آرومش لحن برخالف و سمتش برگشتم شده گرد باچشمای

 ردمیک نگاه من به باتعجب داشت که ویداخانوم سمت برگشت ترس از گردشده باچشمای هم رها

 ! اس دیوونه!  دیگه ساراست:  زد تصنعی لبخند! 

 ! اتاق کشیدسمت خودش دنبال و دستموگرفت و گفت اینو

 ! کندی دستمو آی:  گفتم راه بین

 ! میدادی سوتی داشتی!  ببینم باش ساکت:  توپید بهم و سمتم برگشت

 : گفتم. . کرد فوت باراحتی نفسشو

 . ببینمش باید االن اصالهمین... گفت من به خودش اون...  رها کن باور-

 ... میریم باهم فردا. بری نکرده الزم:  کشید دستمو
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 ؟ کرده انکار زد من به که رو حرفایی کامران چرا... روسرم دستاموگذاشتم

 ! برد خوابم که بود صبح نزدیکای... بود مشغول فکرم وهمش بخوابم نمیتونستم تاصبح

 مبه رها خاطر به گفتی که نبودی تو کامران:  وگفتم چشمام تو ریختم رو وخشمم نفرت ی همه

 !؟ میکردی بازی نقش داشتی مدت تمام و گفتی دروغ

 !!! نزدم رو حرف این هیچوقت من!  میکنی اشتباه... نه-

 نهشو بودو ایستاده کنارم رها!  کردم شک خودم گوشای به لحظه یک که میزد حرف مطمئن چنان

 و باورمیکنی رو حرفش که نگو:  گفتم باناله... کرده باور رو حرفاش یعنی که انداخت باال هاشو

 ...میگم دروغ من فکرمیکنی

 ! کرد سکوت و پایین انداخت سرشو

 هدیگ من:  رفتم خروج در سمت به کردمو نگاه هردوشون به بانفرت میلرزیدم خشم از درحالیکه

 ... نمیمونم اینجا هم لحظه یک

 ! برم میخوام... رها کن ولم:  شد کشیده دستم که بیرون برم خواستم و در سمت رفتم

 ! بابا منم:  شنیدم کنارم رو کامران ی خنده صدای

 سلیمت بابا باشه:  کرد جمع رو خندش و باال برد دستاشو... کردم نگاهش بااخم و سمتش برگشتم

! 

 جلوم مداو کامران که برم دنبالش خواستم منم... منتظرمیمونه بیرون گفت و بیرون رفت کالفه رها

 ...شد راهم سد و

 ... دوخت بهم رو ملتمسش چشمای

 ... شدم خیره بهش مردد

 یگهکنارهمد رو رها و کامران... بودم خیره رو روبه به باخشم و نشستم سینه به دست ماشین توی

 !میومدن هم به خیلی... میکردم تصور

 نفع به میخواد فقط میرسه من به هرکی چرا! ؟ داد بازی منو مدت این ی چراهمه! ؟ چرا ولی

 !؟ کنه استفاده ازم خودش
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 ...کردن باریدن به شروع همیشه مثل اشکهام...  چرا! ؟ نمیده اهمیت من به هیچکس چرا

 ... ابری چشمای از زده بارون حالِ ، عجیبم حال این منو غریبم تنهاو دل

 ...بامنه هرلحظه بیصدا و صبور میشکنه داره که منه انگاردل.... بیصبری دردو از شده ابری حال

 ! تلخمه احوال دلم منو سهم عالمه تو که حس همه ازاین گویا

 ! یرامش که توئی این نمیشه رام تنهات دل... بشی آروم نگاهش از حتی که نیس هیچکس وقتی

 ! میشکنه عقلت پتک با دلت پرواز بال

 ! منه هرروز حال این... نیست تازه حس یه این... منه کارهرروز حسم قتل چندبار روزی

 یوقت عالمه تمامه غربت... بمیره قلبم ازهمه دور نشو راضی میره ازدست زندگیم نباشی راضی

 ... نباشی وقتی کمه هاخیلی گریه این..نباشی

 دش تبدیل هقهق به و ریخت بیشتری باشدت اشکام!!!  داره دوستش بگم رها به که خواست ازم

 !چرا؟ بشکنن دلمو اینقدرراحت میدن اجازه خودشون به آدما چرا...

 !؟ چیشده! ؟ سارا:  شد خیره بهم بابهت سمتمو رهابرگشت

 !؟ میفهمی داره دوست تورو اون! ؟ بشه میخواستی چی دیگه:  دادزدم و سمتش برگشتم

 !!! ماشین داشبورد تو رفتم که ترمزگرفت چنان

 !؟ چی:  گفت و میکرد نگاه بهم زده بهت

 !!! میخواد تورو اون... گفتم کامالواضح-

 ! نگو مضخرف:  گفت پرسرزنشی بالحن

 ... نیست مهم برام نکن باور درک به-

 دنغافلگیرش خاطر به که شنیدم صداشو ولی... برگردوندم ازش رومو و نشستم سینه به دست

 باشه تهداش حقیقت اصالنمیتونه... نداره امکان این...  نه:  بود گرفته زبونش و میلرزید حد از بیش

 ؟ سارا! 

 ... سمتش برگشتم هیجانزده زد که باحرفی ولی... ندادم محلش و چرخوندم بیشترسرمو
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 !!! یابیدار خوابم تاببینم گوشم تو بزن-

 عذابم بادروغات که روزایی همه تالفیِ به!!!  گوشش تو زدم محکم... خوب چقدر!  من خدای وای

 ... دادی

 همدرصد یک حتی...حتی آخه... باورکنم نمیتونم... من:  گریه زیر یهوزد... میکرد نگاهم ناباورانه

 ..کامران که فکرنمیکردم

 ! بده ادامه نتونست دیگه و کرد تر بازبون اشو خشکیده لب

 ... ببخشید... رها:  گفتم باشرمندگی و لبموگزیدم

 ... دوختم بهش پشیمونمو وچشمای بوسیدم اشو گونه و جلو رفتم

 بشینه و بندازه دست رو تو و من میخواسته!  شده دیوونه اون:  خنده زیر زد هاش گریه بین

 ! بخنده بهمون

 تو زدم من نفهمید اصال!  نشنید منو خواهی معذرت اصال فکرکنم... میکردم نگاش زده بهت

 ! !! گوشش

 ! نیست مهم اصال درهرصورت:  داد ادامه من به رو دوباره

 دهز بهت بودو شده گشاد تعجب از چشمام... بود نشسته خونسرد و بود بیتفاوت کامال اش چهره

 ! وا! میکردم نگاهش

 میگه داره هم حاال! میخندید عصبی داشت بعد... میلرزید و کرد گریه اول!  رفت شد خل پاک رها

 !نیست مهم برام

 !؟ خوبی ؟ رها:  روشونش گذاشتم دستمو... فرمون رو گذاشت سرشو

 ... رها:  نزدیکش رفتم و ترسیدم... کرد سکوت

 ! ماشین در به بچسبم...  عقب برم متر ده و بترسم شد باعث که سمتم برگشت یهو

 ونهخ برگردی دیگه نداری حق:  کرد تنگ چشماشو و سمتم گرفت تحدید عالمت به رو انگشتش

 !فهمیدی؟... اش
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 هبفهم نبایدچیزی داستان این درمورد هیچکس... میدی طالق درخواست و دادگاه میری فردا همین

 ! هیچکس...

 !؟ فهمیدی

 ! باش آروم فقط... بگی تو هرچی اصال!  باشه:  دادم تکون سرمو

 ... زدم زل خیابون به و پنجره سمت برگشتم... فرمون روی گذاشت سرشو دوباره

 کیان

 ثلم که ازتصورش و بستم چشمامو! ؟ رویامه تو هرشب که درصورتی دورباشم ازش میتونم چطور

 ! هرشب مثل... کنارمه هم امشب...  زدم محوی لبخند میدوه دشت توی داره همیشه

 ! بشه رویا مثل حضورت دنیا این تو حتی اگه...  باشه ما جون بالی دوری این که نمیزارم

 .... کردم بلند اسپیکرو صدای

 " تو بدون اینجا"

A hundred days have made me older 

 است کرده پیرتر را من روز صد گذر

Since the last time that I saw your pretty face 

 دیدم تورا زیبای صورت که باری ازآخرین

A thousand lies have made me colder 

 است کرده تر سرد را من دروغ هزاران

And I don’t think I can look at this the same 

 کنم نگاه موضوع این به قبل مثل بتونم وفکرنکنم

But all the miles that separate 

 میکند جدا که ای فاصله مایل همه آن اما

Disappear now when I’m dreaming of your face 
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 ! میشوند محو همه میبینم تورا صورت خواب که وقتی

I’m here without you baby 

 عزیزم هستم تو بدون اینجا من

But you’r still on my lonely mind 

 هستی من تنهای ذهن در هم هنوز تو اما

I think about you baby 

 عزیزم میکنم فکر تو به

And I dream about you all the time 

 میبینم تورا خواب وهمیشه

I’m here without you baby 

 عزیزم هستم تو بدون اینجا من

But you’r still with me in my dreams 

 هستی بامن رویاهایم در هنوز اما

And tonight it’s only you and me 

 بود خواهیم تو و من فقط امشب و

Everything I know , and anywhere I go 

 میروم که وهرجایی... میدانم که هرچه

It gets hard but it won’t take away my love 

 گرفت نخواهد را من عشق اما میشود تر سخت

And when the last one falls 

 بیافتد هم قطعه آخرین که وقتی و

When it’s all said and done 

 باشد شده تمام چیز وهمه
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It gets hard but it won’t take away my love 

 گرفت نخواهد را من عشق مچنانه اما بود خواهد سخت

And tonight it’s only you and me ! 

 ! هستیم تو و من تنها... عزیزم هم وامشب

 مرد یک کشیدن عربده صدای دیگه ازطرف... میریخت هم به و اعصابم بچه مکرر ی گریه صدای

 امودست!  میشدم دیوونه داشتم دیگه... بود پیچیده سالن تو کنن آرومش داشتن سعی همه که

 هچ:  باال آوردم سرمو و دیدم رو رها کفشای بالفاصله... باش آروم کردم سعی و سرم رو گذاشتم

 ... عجب

 ! بابا درگیرم دوساعته:  گفت کالفه

 ! زد تاول پاهام:  صندلی رو کرد پرت رو خودش و تودستش بود گرفته رو پرونده

 !؟ بپوشی بلند پاشنه مجبوری مگه خب:  کردم نگاه کفشهاش به

 کاذب نفس به اعتماد تو مثل من:  گفت جانب به حق و انداخت بهم اندرسفیهی عاقل نگاه یک

 ... نباشه تابلو کوتاهم قد تا بپوشم دار پاشنه یاید!  ندارم

 ! خوبه هم خیلی من قد...  اتفاقا-

 !؟ گفته کی-

 ! میگیریم قد باهم االن همین اصال:  داد ادامه ایستادو شد بلند

 هردو!! ! ایستاد کنارم و آورد در سالن وسط کفشهاشو... بایستم شدم مجبور که کشید منم دست

 ... میکردیم نگاه هم های نه شو به

 !!! نکنااااا بلندی قد... هوی:  آمیزگفت تحدید

 ! نخوردم تکونم حتی!  ایستادم که من!  رها...  وا:  شدم خیره بهش باتعجب

 تو ولی!  من قد هم دقیقا!!!  منه قدِ هم دقیقا رها تعجب کمال در دیدم و کردم نگاه لحظه یک

 ازم یکردمم فکر همیشه من که بود پوشیده بلند پاشنه اونقدر!  بود تر بلند یکی بچگیامون عکس

 ... بودمش ندیده کفش بدون هیچوقت...  بلندتره
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 یدار نفس به اعتماد زیادی تو منتهی!!!  ایم کوتاله هردومون... منه مثل توهم قد! ؟ دیدی بفرما-

 !؟

 !؟ داره ربطی چه-

 !!! وای:  زد جیغ یهو

 !؟ چیشد:  گفتم باتعجب

 ! دیوونه نوبتمونه-

 چی برای و کجام بود رفته یادم اصال... کشوند خودش دنبال منو و گرفت دستمو حرفش دنبال به

 ... رهاست تقصیر همش!  اومدم

 که! بودن نفر سه فقط درواقع... شدیم خلوت و بزرگ سالن یک وارد وشلوغ باریک سالن اون از

 .. ارامش و سکوت چقدر آخیش!  بود باالترنشسته ازهمه یکی

 ! قاضی آقای میمونیم منتظر:  گفت بود نشسته باالتر همه از که آقا همون روبه رها

 ! نیومده:  گفت کنارگوشم اروم... صندلی رو هردونشستیم و کنارم اومد

 ! نمیاد که بود تابلو اولشم از-

 ! افتاد تعویق به دادگاه وقت:  گفت قاضی ساعت نیم بعداز نشستیم هردومنتظر

 ضیقا آقای میکنم خواهش نه:  گفت التماس با و پرید جا از رها ولی نشدم منظورش متوجه که من

! 

 ! میشه اضافه وقت به دقیقه پنج!  خب بسیار:  گفت هم قاضی

:  کرد غرغر زیرلب و نشست کنارم اومد... نداشت ای فایده ولی کنه اصرار دوباره خواست رها

 ! عوضی مرتیکه

 ! وارد تازه شخص سمت برگرده سرها همه و نده ادامه غرغرهاش به رها شد باعث در صدای

 هک فضایی به توجه وبدون سمتش رفت شدو بلند رها بالفاصله... کرد سالم و تو اومد کامران

 کنی خودت ی مسخره رو ادم عده یک ازاینکه! ؟ کجایی هست معلوم:  زد داد قرارگرفته درونش

 ... میبری لذت
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 ! رها به برسه چه پریدم جا از منم قاضی مقتدر و محکم باصدای

 ! لطفا بشینید... نریزید هم به رو دادگاه نظم!  محترم خانوم-

 ... شما... وارده اعتراض!  شایان سارا خانوم:  گفت رها روبه قاضی... نشستن هردو ها ر و کامران

 من هب و ایستاد رها که منم سارا بگم خواستم!  بود قاضی مخاطب که رها سمت برگشتم زده بهت

 ظلومانهم ی قیافه به!!!  سیاه پیشونی ی برگشته بخت این!!!  اینه سارا... قاضی آقای:  کرد اشاره

 ...میتو چطور... میباره روش و سر از بدبختی و عذاب و رنج!!!  کنید نگاه اش

 ! لطفا ساکت!  خانوم خب بسیار:  میز رو کوبید محکم چوبش بااون و زد داد قاضی دوباره

 خودم که من!!!  من برای شد هالک رها بیچاره!!!  بود حرکت در قاضی و رها بین نگاهم زده بهت

 قدر لبخند و بود خیره بهم بانگرانی که سمتش برگشتم! ؟ یانه من زبون بشه یکی باید ندارم زبون

 ! زدم روش به ای شناسانه

 !؟ کجا آقا:  گفت محکمش باصدای قاضی که... در سمت رفت شدو بلند کامران

 ... هشرمند!  گفتم همسرم به رو طالق شرط بنده:  گفت محترمانه و قاضی سمت برگشت کامران

 از و پات نداری حق ندادی طالق تا ؟ کجا:  گرفت رو جلوش رها دفعه این که بیرون بره خواست

 ! بیرون بزاری اینجا

 دز مندانه پیروز لبخند و من سمت برگشت نداره وجود اصال انگار که رها به توجه بدون کامران

 ... نره یادت رو شرط:  باال آورد هشدار و تایید عالمت به رو وانگشتش

 !!! شرط:  شد خیره من به دوباره و انداخت رها به کوتاه نگاه یک

 و بیرون اومد بهت از یهورها... برقراربود فضا تو سکوتی!  شد خارج ای دیگه حرف هیچ وبدون

 دارهن امکان... نپذیره رها تا که میدونستم روهم این... میدونستم رو شرط من ولی!  دنبالش دوید

 جایگاه همون... بود بهتر خیلی تنهایی همون... کردم غلطی چه!  خدا هییی!  بده طالقم کامران

 هم هیچکس به و... میکرد زندگی کلبه تو که تنها سارای همون بشم وباره.د میخوام من!  اولم

 ! بزنه هم به رو خلوتم که ندم اجازه

 نشستم صندلی رو همچنان من و میکنه نگاه بهم داره زده بهت قاضی دیدم و اومدم خودم به

 !!! باال انداختم هامو شونه و زدم نمایی دندون و مصنوعی لبخند!
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 ... بیرون اومدم کذایی سالن اون از و دادم تکون بای بای عالمت به دستمو

 یدمد که ماشین سمت رفتم... شد بیخیال منو کال که هم رها!  بود شده گیج کال!  قاضی بیچاره

 اومدم باهاش منم رفته یادش اصال فکرکنم!  داده تکیه ماشینش عقب صندوق به و ایستاده اونجا

 نظر به کالفه و بود فکر تو حسابی... نشد متوجهم ولی ایستادم کنارش و سمتش رفتم! 

 !؟ رها:  زدم صداش آروم...میرسید

 !؟ چیه شرطش:  گفت مقدمه بی و سمتم برگشت

 !؟ بگم بهش چطوری حاال... یاخدا... دادم فرو زور به دهنمو آب!  بیرون میزد آتیش نگاهش از

 ...نپ خودش از چرا:  کردم تر بازبونم امو خشکیده لب

 شطالق محاله نشه انجام شرط تاوقتی گفت!  بپرس سارا از برو گفت... بگه بهم خواستم ازش-

 ! بدم

 !؟ سارا چیه...  شرطش:  داد ادامه آروم... کشید عمیق نفس کردو مکث

 ! تو با ازدواج:  گفتم یهو... ولی کردم پا اون پا این کم یه اول

 ! نمیده طالق منو نکنه ازدواج باتو تا اون:  دادم ادامه... میکرد نگاهم داشت زده بهت

 یرونب بیاد شوک تو از بلکه تا دادم تکون چشمش جلو چندباردستمو!!!  میکرد نگام زده بهت هنوز

 : گفت اومدو خودش یهوبه...

 ! بکنه نمیتونه غلطی هیچ... نترس! ؟ خودشه دست مگه-

 توهم ددا طالق منو وقتی ؟ بدی مثبت جواب بهش میشه ؟ رها:  گفتم ملتمسانه و گرفتم دستشو

 ! حرفت زیر بزنی میتونی

 آدم این خراب ذات من!  کنه اذیت رو تو منو میخواد...  میاره بهانه داره!  ای ساده تو چقدر دختر-

 ! میشناسم رو

 بده عذاب تورو منو خوب میخواد!  کرده پیدا مسخرش و یکنواخت زندگی برای سرگرمی یک اون

 ... منیست بیا کوتاه من...  من ولی!  دور بندازمون آشغال تیکه یک مثل خواست دلش هروقت بعد...
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 ادی میبینه منو کی هر چرا!  خدا ای!  ایستادم بالتکلیف همونجا من شدو ماشینش سوار رفت

 داشته رو فوتبال توپ یک حس باید همش من چرا!! ؟ کنه بازی باهام میخواد و میوفته عروسک

 !!؟ چراااا!!!  بشه داده پاس و کنه شوتش کسی که اینه منتظر سرگردن و حیرون که باشم

 ... دیگه شو سوار! ؟ زده خشکت اونجا چرا پس-

 ... من خاطر به!  میکنم خواهش رها:  گفتم ملتمسانه و ماشین تو نشستم

 !؟ شهمی چی گذاشته شرطی چه بفهمه قاضی اگه میدونی:  گفت تمام جدیت با و سمتم برگشت

 ! میده تو به رو حق:  داد ادامه... کردم نگاهش سوالی

 هیچ هم قاضی!  نشد راضی راحتیا اون به کامران ولی...  کرد نگاه قضیه به خوشبینانه رها اونروز

 یا دیگه شرط بنده!  قاضی جناب ":  گفت کلک و دوز باهزار کامران چون!  بکنه نتونست کمکی

 "!!! محضه کذب شایان خانوم وسخنان گذاشتم

 و میداد عذاب منو داشت وسط این اما!  بود رها به رسیدن فقط قصدش کامران که درسته

 به قرعه و رهبخو رقم طوری چه قراره نمیدونستم که سرنوشتی منو!  هییییی.... .بود کرده بالتکلیفم

 من به را واقعی داشتنِ دوست یکی!  "عشق " عجیب ی ازواژه مبهم منوتصویری!  بشه کی نام

 ... شد گرفته بازی به من زندگیِ!  دهد نشان

 ! خرابه و نامنظم من ی خسته قلبِ نبضِ... خوابه که دنیایی واسه... تابه بی دل وقتی شبها

 ! صداتون تو نفرته فردا و عاشقین امروز... نگاهتون مبهوتِ و مات... داغون و افسرده شدم

 ... آه و نفرین همه تودلها... گناه غرقِ همه عشقها

 بازی عشق... غافل دلهای این واسه... سیاه و سرد نشه دلها تا!  خدا به است هدیه عشق این

 ... هزارون به میبندن دل...  آسون شده دل کندنِ!!! بانگاهه

 !!! بارون فریادِ میزنن ناودون باصدای اما...  ندیدن رو چشمها اشکِ

!!!  کنه ازدواج خواست در رها از که نمیداد اجازه بهش غرورش وهم بود رها عاشق هم کامران

 به میکرد شک بود رها جای هم دیگه هرکس معلومه خب...  بپذیری رو شرط باید میگفت فقط

 آفتاب مثل!  مرموزه خیلی بشر این فهمیدم کردم زندگی باهاش کوتاه مدت یک که من!  کامران

 کاش !؟ چیه حسابش حرف میخواد چی دقیقا بفهمه نمیتونه هیچکس... میکنه عوض رنگ پرست
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!  باشه داشته رودوست رها کامران دارم شک منکه!  میکرد تعریف برام رو عشق معنای یکی

 اشهمتکبرب میتونه حد تاچه آدم یک آخه!  داره دوس بیشتر رو غرورش مطمئنم باشه داشته اگرهم

!(  بشه خراب هم بدبخت اون زندگی که)  کنه ازدواج دیگه بایکی عشقش آوردن دست به برای که

 !!! کامران این نیست نورمالی آدم اصال!!!  بزاره عشقش با دواج از رو طالقش تاشرط

 ... خودم چششمای به گاهی تو چشم تو میکنم شک

 !خودم رویای به گاهی و تو دنیای به گاهی

 ! میکنی مدارا بامن سبب بی گاهی که وقتی میکنی فردا و امروز تو که وقتی میکنم شک

 ... نفس باهر تپش باهر عشق به حتی میکنم شک

 ! قفس باز در پشت آسمون به میکنم شک

 یکنیمم رعایت وقتی...  ایم خسته هم از که وقتی... میکنیم عادت که وقتی...  همیم دلتنگ که وقتی

! 

 ...مشترک های احساس این به حتی میکنم شک

 ! شک احساس این به گاهی... خودم گاهی تو به گاهی

 یکشمم سو اون و سو این گیجمو قلب که وقتی... میکشم بو رو لبخندت هات گریه پشت که وقتی

!!! 

 هب نتیجه!  میخوره هم به وکیله و دادگاه و قاضی هرچی از حالم که کشیدم اونقدرعذاب مدت تواین

 هار به اش پیروزمندانه ی قیافه!  بیرون اومدیم دادگاه از خورده شکست رها و ومن شد کامی نفع

 خشمنمیب رو کامران هیچوقت!  دیوار تو بکوبونم اشو کله میخواست دلم و میاورد در لجمو بیشتر

 ! هیچوقت... 

 ! میکرد نگاه کامران به کُشت قصد به و بود کرده مشت دستاشو که رها

!!!  عزیزم کن آماده رو خودت:  گفت رها روبه پییروزمندانه لحن باهمون و زد پوزخند کامران

 که همونطور

 ... دنبالت میام امشب!  نیستم صبور اصال من... گفتم
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 رها اسم جاش وبه خورد خط اش شناسنامه تو از من اسم... خندید سرخوشانه و زد چشمک بهش

 فتگ بده طالق منو میخواد بعد و کرده ازدواج رها با کامی فهمید وقتی بیچاره قاضی!!!  شد نوشته

 ندهخ متعجبش ی قیافه تصور از!!!  بود دیدنی واقعا اش قیافه!  ندیده چیزای حق به! برخدا پناه: 

 ... گرفت ام

 ... نخا کامران باش خیال همین به!!!  دانه پنبه بیند خواب در شتر:  شنیدم رو رها جیغ صدای یهو

 داشت لحظه آخرین تا رها ولی!  نداره توجهی رها به اصال بود معلوم و میرفت داشت که کامران

 !میزد جیغ

 ! باش آروم...  رها:  کردم بغلش!  گرفت اش گریه باالخره تا زد جیغ اونقدر

 ... نمیتونم!  سارا نمیتونم:  گفت هق هق با

 ! بودم ندیده رو رها ی گریه تاحاال من

 ! باشم آروم میتونم چطوری... بده میخوادعذابم عوضی اون-

 و لوج نشست رها!  فرانک به زد زنگ... فرمون پشت بشینه نمیتونست و نبود خوب حالش اصال

 ! باشم تنها باید کوچیک فضای این تو مضخرف ی گربه این با!  خدا ای.... عقب نشسم منم

 !!! بختک مثل درست!!!  گرفتم درو ی دستگیره باهردودستم و در به بودم چسبیده

 !؟ گرفتی آبغوره چرا! ؟ دیوونه چته ؟ رها:  اومد فرانک ی سرخوشانه صدای

 ! رها کتف به زد مشت با محکم بعدم

 ! بمیرم خودم درد به بزار...  بردار سرم از دست... کن ولم:  گفت میلرزید که ضعیفی باصدای رها

 ؟ جون سارا:  کرد نگاه من به آینه تو از بود شده ناامید ازش که فرانک

 !؟ بله:  گفتم بلند میترسیدم بودمو گیر در احمق ی گربه بااون حالیکه در

 ؟ ابروئه چشمت باال گفته رها به کی:  گفت باخنده

 ! بپرسین خودش از!  جون فرانک نمیدونم من:  ندادم اهمیت ترسم به دیگه کردمو ول رو گربه

 نمیخواد وجه هیچ به گفت رها... بیرون بکشه زبونمون اززیر نتونست هم آخرش فرانک بیچاره

 ومویداخان به رها فاصله این تو... دنبالش بیاد کامی شب قرارشد...  مامانش حتی!  بفهمه کسی
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 بیکارو آدم یک نقش شب تا فقط من!  کرده ازدواج موزیانه وکامال پنهانی صورت به که گفت

 تو رو کاغذی دستمال های وجعبه نگیره باال دعوا موقع یک که کنم میونی پادر بینشون که داشتم

 دنش راضی ویداخانوم آخرم!( ؟ داره وجود سارا تراز بیخیال آدم... خدایی! ) بودم داشته نگه دستم

!  ببرمش میخوام حقمه... زنمه گفت اومد کامران ولی... بیرون بزاره خونه از پاشو نداره حق گفت و

 ی خانه راهی رها سرانجام در باالخره و بیدادکرد دادو صداو سرو اون هم خورده یک خالصه

 ! شد شوهر

 گریه تاصبح خانوم ویدا!  رها هم جعبه یک کرد تموم ویداخانوم کاغذی دستمال ی جعبه یک

 ! کنم آرومش نمیتونستم اومدو برنمی دستم از هم کاری هیچ...  بخوابم من ونمذاشت میکرد

 ازتنهایی فرار برای روز هر... بود آروم تاحدودی فضا رسیدو پایان به هم کذایی روزای اون باالخره

 رو قتمو بیشتر و دریا میرفتم!  قبرستون به بود شده تبدیل رها حضور بدون که خونه اون سکوت و

 ! میگذروندم کناردریا

 هک بالهایی همون درست!  بیاد نمیده اجازه کامران میگفت میزدو حرف باهامون تلفنی فقط هم رها

 االن ولی!!!  دربیاره رو رها حرص میخواست فقط موقع اون که تفاوت بااین آورد می من سر

 !!؟ میده عذابش داره دوس رو یکی وقتی آدم مگه آخه!  نمیدونم...

 ... بیام خودم به شد باعث در زنگ صدای

 خوبی. جون سارا سالم:  میخندید سرخوشانه داشت که دیدم رو فرانک در کردنِ باز محض به

 !؟ عزیزم

 راه من از جلوتر!  تو اومد لوسش ی گربه بااون خندیدو سرخوشانه اونم... کنار رفتم در جلو از

 ی گربه!  کردم درازی زبون درآوردمو شکلک گربش واسه کردمو استفاده ازفرصت... میرفت

 رو گربش فرانک خود میگفت بهم حسی یک... بود زده زل بهم چشماش بااون لوسش و وحشی

 وحشی من واسه فقط... نبود لج باهیچکس آخه!  باشه حساس رومن که کرده تربیت طوری

 ؟ نیستن خونه ورها ویداخانوم:  من سمت وبرگشت خونه داخل رفت!! ! میشد

 ... تنهام من نه-
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 قدم یک باترس!  من سمت اومد هم مضخرفش ی گربه... گرفت شماره درآوردو رو موبایلش

 اواقع پشمالوش سفیدو ظاهر... بود ناز و کوچولو خیلی...  فرودادم دهنموبازحمت آب و عقب رفتم

 ! بود فریبنده

 نبود شحواس میزدواصال حرف باتلفن داشت فرانک... میترسوند منو تیزبودو خیلی هاش پنجه ولی

 زد اشصد فرانک که میکردم سکته ترس از داشتم.... سمتم اومد و برداشت خیز سمتم به لوسی! 

 ! دخترخوب بیااینجا... لوسی: 

 و چشماموبستم بارفتنش ؟؟ وحشیه اینهمه چرا پس ؟ است ماده گربه بچه این یعنی! ؟ جاان

 !شکرت خدایا. پوففف... کشیدم راحتی نفس

 ! من ویالی بیابریم جون سارا:  لبخندزد بهم میکرد نوازش درحالیکه و کرد بغلش فرانک

 ... جاباشم یک نمیتونم هم لحظه یک مزخرف ی گربه بااین من ؟ چی

 . ترم راحت اینجا من... جون فرانک نه:  زدم زورکی لبخند

 رها به االن... . که بمونی تنها اینجا نمیشه!  بریم بیای باید.  نکردم تعارف من:  کرد تصنعی اخم

 . میاد خودش اونم... بریم توبیابامن... بیاد گفتم

 ! میام بارها منم ممنون خیلی-

 ! دنبالت بیاد میگم بهش پس!  هرطورراحتی عزیزم باشه-

 رانکف چون نمیتونست که سمتم بیاد میخواست و برنمیداشت چشم من از آخر ی تالحظه لوسی

 ...بودش گرفته محکم

 ! شدم ماشین سوار و بیرون پریدم بوق صدای شنیدن محض به.

 ! سالااام-

 ! سالم:  گفت بیرون میومد چاه ته از که باصدایی

 یک... میکنه وتنهازندگی... ویالروداره یک همون فقط میگفت بودو بزرگ خیلی فرانک ویالی

 ....اونجا بیاد ونمیتونست نبود هیچکس ما جز به که داشت اختصاصی ساحل
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 جون سارا:  گفت که شنیدم رو فرانک صدای... یودم دریاخیره به بودمو ایستاده بالکن روی

 . اس زنونه جمع... دربیارعزیزم روسریتو

 ... کاناپه رو بودن نشسته هردوشون... داخل رفتم و برداشتم چشم قشنگ ی منظره ازاون

 زانوهام رو تا که کردم تنم آسمونی آبی کوتاه پیراهن یک... کردم عوض باالولباسامو ی طبقه رفتم

 بود

 صدا سرو صدای بود اومده شیواهم...پایین هارفتم پله از و پوشیدم ایمو سورمه صندالی

 ...نشستم و کردم سالم و دادم تکون دست براش! بود برداشته جارو همه وجیغاشون

 مثل هاتون فال دیدم که اول همون از من:  داد ادامه زدنش حرف وبه داد سالممو لبخندزدوجواب

 ... باهم میکنه جور رو تخته درو خدا!!!  میکردم پیشبینی و روز این همه

 ! میکردم پیشبینی میگی تو میوفته اتفاقی هر!  بابا برو:  فرانک

 !!! دیگه اَم پیشگو من خب-

 ما دیوونه داره غرورش با کامران این! ؟ بگم زبونی باچه باید!  کنه توجه من به یکی!  ها بچه:  رها

 ! میکنه

 ! بشن عاشق نباید هیچوقت مغرور آدمای من نظر به:  شیوا

 ! میزارن کنار رو لعنتیشون غرورِ اون میشن عاشق وقتی مغرورا همه:  فرانک

 ! نمیکنه صدق کامی مورد در جمله این:  رها

 ! بسازی و بسوزی باید نیست ای چاره... دیگه توئه شانس اینم:  شیوا

 ! شد بازی بااحساسش وسط این!  سارا طفلی آخی:  سمتم برگشت فرانک

 انکامر به اول از من!  نیست مهم برام اصال:  گفتم بیتفاوت و باال انداختم هامو شونه بیخیال

 ... نداشتم احساسی

 !بیدارنشد ریختم کرم بهش هم هرچقدر... بود خواب هنوز رها بیدارشدم خواب از که صبح

 آینه جلو!  بیدارشدم تر زود همه از هم صبح... خوابیدم دیرتر همه از شب... بود سررفته حوصلم

 زا شستمو صورتمو و دست... بود ریخته دورم موهام...برد خوابم پیراهن باهمون دیشب.. ایستادم
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 مه ادکلن انواع... ها کننده خوشبو انواع بر عالوه!  زدم بود دستشویی تو که یاس خوشبوی عطر

 ... بود شده چیده آینه کنار

 به کردم شروع...  پایین اومدم ها پله از سرخوش و وشاد زدمو چشمک یک خودم واسه آینه توی

 دیده واضح دریا بودو کناررفته بالکن های پرده... شدم متوقف آخر های پله روی... خوندن آواز

 هک سرزنده شادو دختر یک به میشم تبدیل ها وقت بعضی... دویدم خندیدمو باهیجان... میشد

 تردخ یک به میشم تبدیل هم وقتها بعضی!  نداره آرامشمو کردن مختل حق چیز هیچ و هیچکس

 ! بشه تموم زندگیم تر زود هرچه میخواد میشمودلم ناامید که گیر گوشه و آروم و ساکت

 ! غمگین هم خوشحالم هم روزها این

 ! میکشد پر آسمان به روحم خوشحالی از گاهی

 هب ثانیه و کنارش گوشه بنشینم که! کور و سوت و تاریک...  میخواهد را اتاقی دلم ، تنها گاهی

 شوم غم آغوشِ هم ثانیه

 ... میخندد!  میشود بچه دلم روزها این...  که است این میدانم که چیزی تنها

 ... میگرید

 ! میگیرد کودکانه ی بهانه... میکوبد زمین وپابه

 اون... بزنم حرف باهاش کناردریابشینمو میخواد دلم... میوفتم خلبان اون یاد میبینم دریاروکه

 ! شد دریاناپدید توهمین...

 کیان

 این منو تهش ببینم میوفتم راه دارم... بهتره من حال چندوقتیه یه... میکشم نفس و هوات نشستم

 ! میبره تاکجا هوا

 ! شدی راهی عمره یک که رو تویی...  تورو ببینم میوفتم راه دارم

 ! شدی ماهی چه آینه توی ببین...  نکرد نگاهت شد رد میشه مگه... 

 من به پشتش.... دورش بود ریخته موهاش و بود کرده کج و سرش... دریا کنارِ بود نشسته

 تو تامدس درحالیکه آروم آروم فقط... بود زیاد باهاش فاصلم... ببینم اشو چهره تونستم نمی....بود
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!  فیلمه یک ی آهسته صحنه انگار که میداشتم بر هامو قدم آروم اونقدر!  سمتش میرفتم بود جیبم

 باچشمای حاال!  کنم تجسم و صورتش اعضای تکِ تک ببینمش که ازاین قبل میخواست دلم

 ... سمتش میرفتم بسته

 "... آروووم میخندی حرفات قشنگه...  موهات شده خیس...  توووو "

 مقلب... !  چشماش...  اشابروه...  بینیش...  لبهاش!  برمیداشتم قدم آهسته و زدم محوی لبخند

 ... اوله انگاربار!  میگیرم استرس ببینمش قراره هردفعه!کوبیدن به کرد شروع

 و طاقتم!  خدایا...  چشماش خدا وای!  بود بسته هنوز چشمام...  ایستادم.  میکوبید محکم قلبم

 ! کن زیاد

 ... شمرده و آروم...  زدن قدم به کردم شروع دوباره

 ".... خانووووم عزیزی من واسه چقدر... میدونی و این... توووو "

 ... کردم بغلش حرکت تویک و روزانوهام افتادم

 "! ؟ دیوونه بااین بمونی میشه... آرومه دنیام... باشه که عشقت"

 آخرشتا بمون باهام!  بِتپه بیشتر قلبم تا کن نگام دوباره!  آسمون تو برم تا بخند برام دوباره

 واسه شبا بهونه یک قلبم واسه... تهش داستانا همه نمیشه تلخ که باورش آشنا و غریبه تابشه...

.... همن مال دنیا... منم پادشاه... توتکی... مائه مال خاص حسای همه... مائه داستانِ اینا آره... تپش

 ! شاهه مالِ تک وقتی

 "... دنیات آرومه...  زیبا و خوشرنگ... ها پری شکل... تووو "

 ... آورد لبهام روی به خنده دوباره عسلیش خوشرنگ چشمای بااون معصومش ی تصورچهره

 "!  چشمات عاشق... بارون عاشق...  دریام عاشق... من "

 موهاش تو کردم فرو و سرم وآروم تودستم گرفتم و خیسش موهای!  باریدن به کرد شروع بارون

 ...کشیدم عمیق نفس...

 ... من سارای آاااه
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 یرهخ بهم متعجبش چشمای ون باا که االنه!  ببینم و چشماش و سمتم برگرده که االنه.... خدا وای

 ...خدا ای!  بشه

 نگت برات دلم:  کردم زمزمه و گوشش کنار بردم و سرم!  سمتم برگرده بزارم نباید...  بزارم نباید

 !!کوچولو خانوم شده

 ... شوکه تو حتما...  گفت نمی هیچی

 !؟ ام لحظه این منتظر چندوقته میدونی:  دادم ادامه دوباره

 ... کامران-

 ! ردهک امید قطع کامران از دیگه وقته خیلی وگرنه... منم کنه باور نمیخواد حتما!  توهم رفت اخمام

 !؟ کامرانه شبیهِ خیلی من صدای-

 وگرنه!  منه بغل تو که کنه باور نمیخواست اصال انگار!  کردم حس وضوح به رو بدنش لرزشِ

 ... زدم محوی لبخند! میشناسه خوب منو صدای

 ! شدم مانعش و سرش به چسبوندم و سرم که سمتم برگرده خواست

 !؟ هستی کی تو... تو-

 یگهد که نگو!  شدم غریبه برات که نگو... نگو!!! ؟ نیس آشنا برات صدام...  میدونی بهتر خودت-

 ! نمیشناسیم

 ... کردم حلقه دورش محکمتر و دستام من ولی... کنم تاولش کرد تقال

 ! میزنم جیغ وگرنه...وگرنه کن ولم-

 میخندیدی اجبار به کنارم که هایی لحظه واسه...  کشیدنت جیغ واسه...  صدات واسه دلم-

 زدیمی زل خوشگلت باچشمای و میکردی تعجب که وقتایی...  میترسیدی ازم که وقتایی واسه...

 ... بهم

 !؟ بگم بازم...  گوشت کنار کردن زمزمه برای شده تنگ دلم!  شده تنگ دلم
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 هجنب من قلب!  نداشتم رو باچشماش روبروشدن آمادِگیِ هنوز که من ولی برگرده خواست دوباره

 اذیت و عشقم که باشم مرده من مگه:  کردم زمزمه... سرش به چسبوندم و سرم دوباره!  نداره

 ! کنن

 ... زدم لبخند دیدنش ازتصور... بستم و چشمام...  سمتم برگشت نیاوردو طاقت

 و شدم خیر بهش چشمی یک!  کردم باز و چشمام از یکی آروم...  گذشت سکوت تو چندلحظه

 ... زدم لبخند

 ....کردم باز و چشمم اون...  پایین انداخت و سرش...  بود شده خیره بهم فقط...  گفت نمی هیچی

 خواب دارم االنم پس...  پس...  بودن رویا ها لحظه اون اگه...  بودن خواب اونا اگه:  گفت آروم

 ...تواصالوجودنداری!  نداری حقیقت تو!  میبینم

 ... ببینم رو خوابت نمیخوام دیگه من...  بردار سرم از دست...  رویایی یک توفقط

 !؟ بهت گفته رو مضخرفات این کی:  گفتم جدی و کردم اخم...  گرفتم هاشو شونه

 ...رها:  گفت آروم باال بیاره سرشو اینکه بدون

 : گفتم آروم و اش چونه زیر گذاشتم دستمو کنم بلند سرشو داشتم سعی درحالیکه

 !! باال بگیری رو سرت کافیه!  دارم حقیقت...  ام زنده من! کرد غلط رها-

 ! شد خیره بهم و آوردباال سرشو باتردید و آروم

 ... زدم روش به محوی و آروم لبخند

 ! صبرکن:  دادزدم!  فرارگذاشت به پا شد بلند حرکت یک تو و زد پس و دستم یهو

 ! واستا میگم بهت...  صبرکن:  کردم دنبالش و بلندشدم

 ! عقب رفتم و ترسیدم که سمتم برگشت طوری

 النا همین... ببینم رو رویات نمیخوام دیگه من!  ببینمت نمیخوام دیگه...  باشم تنها میخوام -

 !بیدارشم میخوام
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 طوفانیش چشمای اون به... محوشد لبخندم کم کم و زدم زل بهش آورد هجوم بهم یهو که باغمی

 نفهمیدم که اونقدر... بودم خیره

 ! رفت کی

 ... نشستم و زدم همونجازانو... کردم رها و نفسم و موهام تو کشیدم و دستم کالفه

 !!! میمیرم اینطوری من...  خدا ای! ؟ کوچولو خانوم بیارم دست به و دلت طوری حاالچه-

 ...طوالنی و عمیق نفسهای... کشیدم ونفس قلبم رو گذاشتم دستمو

!  ودب گرفته بازی به قشنگشو و خیس موهای باد.. میدوید ساحل شنهای روی کوتاه پیراهن بااون

 ...بودم خیره بهش ملتمسانه...  برنمیداشتم پرخواهشمو نگاهِ آخر ی لحظه تا

 ...میکنم خواهش!  نرو بگم تا کنه نگاهم لحظه یک فقط... لحظه یک میخواست دلم

 ...برداردارم ازش نگاهمو لحظه یک حتی نمیخواستم

 فکرکنن همه نمیخواستم!  بیدارشم رویا ازاون میخواستم...  کشیدم دراز رها کنار تخت روی

 !!! شدم دیوونه واقعا شاید... چکید چشمم ی گوشه از اشکی قطره! شدم دیوونه

 ! تو جنونِ ثانیه هر منو

 ... بسه هم خیالت همین من واسه

 ! نمیرسه هم به ما دست میدونم که من... برن اشتباه ها بزارجاده

 ! نکن ابریشم رو جاده من واسه... کاغذی های باحریرپیله

 !   نکن کم رو مون فاصله حرمتِ...  نمیرسم شدن پروانه به من

 6 فصل    

 وصال*    

 خوابیده آروم و راحت چقدر!  حالش به خوش....  بودم خیره رها خواب در غرق صورت به    

 وچشمام!!! بشم؟ بیخواب و بشم بیدار زودی این به صبح باید من چرا!  میشه حسودیم بهش...

 !؟ رها:  صدازدم رهارو کشیدم پوفی کالفه!  نمیبره خوابم دیگه... کردم باز دوباره بستمو
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 ... بخوابم بزار کامران! ؟ چیه! ؟ هان:  کرد وناله خورد تکون بار چند    

 !بود؟ کجا کامران!  بابا شو بلند:  دادم تکونش محکمتر دوباره ولی ازتعجب شد گرد چشمام    

 ! بخوابم بزار بیخیال-    

 حرکت یکتو و بودم گذاشته کنارم دیشب که آبی لیوان...  کنم بیدارش نمیتونم اینطوری!  نخیر    

 فهمهب و بیاد خودش به تا کشید طول!  نشست جاش تو سیخ و شد بلند سریع!!! روش کردم خالی

 ! سارا میکشمت:  زد داد من بادیدن و سمتم برگشت!  اومده سرش بالیی چه

 باالخره کردن تحدید کلی بعداز... پایین هارفتم وازپله دویدم میتونستم تا فرارو به پاگذاشتم    

 ! میدویی تند چقدر:  گفت میزد نفس نفس درحالیکه...  ایستاد و شد خسته

 ! سررفته حوصلم من...  رها:  نالیدم... کردم نگاه بهش مظلومانه و سمتش برگشتم    

 اشچشم من حرف به توجه بدون... ایستاد صاف شدو بلند...  بود گرفته زانوهاشو بودو شده خم    

 !؟ خوردی پاچه کله:  گفت مشکوک و کرد ریز و

 !!!؟ تنها تنها نامرد:  داد ادامه خودش نگفتم چیزی    

 ... من... نه-    

 ! برداشته دوتا شما صداهای ویالرو کل!  دوتا شما دارین انرژی چقدر-    

 ! پایین میومد پله از داشت که سمتش برگردیم رها و من شد باعث فرانک صدای    

 به ! داره انرژی دوپینگیا مثل ، خورده پاچه کله صبحی سارا این:  گفت بود شده شاکی که رها    

 !!!؟ چه من

 هیچی بیدارشدم وقتی از من!  نه:  گفتم سریع من ولی... زد زل بهم گرد چشمای با فرانک    

 !!! باورکنید!  نخوردم

 ! سحرخیز و پرانرژی خانومای به سالم به به-    

 ! بود ایستاده اول ی پله رو... بشیم خیره بهش و بچرخه سرمون همه شد باعث شیوا صدای    

 ! بگیر پاچه کله بپر شیوا-    
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 !؟ چی:  گفت بابهت...  فرانک حرف از شد گرد شیوا چشمای    

 ! کردم هوس:  باز بانیش فرانک    

 !؟ چه من به...  بابا برو:  شیوا    

 ! جریمته بیدارشدی تر دیر همه از:  جانب به حق فرانک    

 ! بگیرم دوش میرم من:  گفت حوصله بی فرانک به توجه بدون شیوا    

 ! میکردن بحث و بودن ایستاده ها پله رو که...  میکردیم نگاه بهشون پایین از رها منو    

 ! بگیر توبرو:  رها به رو کشید پوفی فرانک    

 ! بره سارا بگو:  اختاند باال شونه رها    

 !!! زحمت بی بگیر منم برا!  گرفتی خودت واسه کشیدی زحمت که تو:  من روبه فرانک    

 !؟ میگم دروغ فکرمیکنید چرا!!!  نخوردم هیچی من کنید باور:  گفتم باناله    

 ! بیرون میکنم پرتتون ویال از یا میره یکیتون االن یاهمین:  باجیغ فرانک    

 ودهب صاحبخونه ی وظیفه یادمه من که جایی تا!  مهمونیماااا ما مثال!  شدم خیره بهش زده بهت    

!!! 

 !!! بهش نده اهمیت!  کن ولش:  گفت بیتفاوت کردو نگاه بهم رها    

 همین:  کرد غر غر هم رها...  میزد جیغ همچنان فرانک...  کشید خودش ودنبال گرفت دستمو    

 !!! بگیرش نمیاد هیچکس که درمیاره رو بازیا دیوونه

 ! نشستم کنارش منم...  شد ولو مبل روی و گفت و این    

 ! نشست کنارمون اومد و شد خسته زدن جیغ کلی بعداز فرانک    

 ؟ خرید بریم ها بچه:  فرانک    

 بحانهص ما به اول تو:  گفت حوصله بی مبل پشتی به بود داده تکیه سرشو و بود داده لم که رها    

 ...پیشکش بازار!  بده

 ! رها برات دارم:  گفت میرفت داشت ودرحالیکه شد بلند فرانک    
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 بلند دامن همیشه!  بود مهربونی و خوب دختر خیلی... داشتم بهتری حس شیوا به نسبت    

!  میشد دیده خورده یک فقط موهاش و جلو میداد همیشه رو شالش... مانتو بایک میپوشید

 دور بزرگ ی حوله یک حالیکه در!  بود کم ولی...  نمیکنم آرایش هیچوقت که من مثل نه آرایشش

 .... پایین اومد ها پله از بود تنش تیشرت و بود پیچیده سرش

 ... خطریه!  نپیچین فرانک این پای پرو به...  ها بچه-    

 ! گفتی چی شنیدم:  دادزد آشپزخونه تو از فرانک    

 اخالق بااین بگیره رو تو میشه حاضر کی خدایی:  گفت سرخوشانه و خنده زیر بلندزد رها    

 !!!؟ داغونت

!  یرهمیگ منو ومیاد سرش تو میزنه خدا هم یکی باش مطمئن...  گرفته تورو پیداشده احمق یه-    

 ! نزن جوش تو

 ... کنارم نشست و اومد میخندید درحالیکه بود دستش تو قهوه فنجون که همینطور شیوا    

 !!! نیست احمق کامران:  زد جیغ رها    

 ! داده انجام رو تاریخ کارِ ترین احمقانه:  زد داد خونه آشپز تو از فرانک    

 خاطر به بودم تو جای اگه من جدا ولی:  گفت میشد نزدیک بهمون درحالیکه و اومدبیرون    

 کردی بدبخت خودتو سارا واسه میدونم!  کردی خریت!!!  نمیکردم فداکاری اینطوری هیچکس

 ودشخ به...) میگذاشتی میون در بابزرگترت رو موضوع یا ، صبرمیکردی دیگه خورده یه اگه... ولی

!!!  فتینگ من به کلمه یک! خوندم وکالت من که انگار نه انگار اصال...میکرد فرق قضیه(  کرد اشاره

 ...بد و خودت نبودی مجبور تو هم میشد راحت سارا هم... کنم کمکتون میتونستم من

 ! فرانک کن تمومش:  دادزد رها    

 رمنهتقصی همش!  رها بیچاره!  شدم رفتنش شاهدِ زیرچشمی و پایین انداختم شرمگین و سرم    

 اراحتن خودتو:  بود خیره بهم بانگرانی که شیوا سمت برگشتم... نشست ام شونه روی دستی...

 ! میشه درست چی همه!  عزیزم نکن

 ور سرموگذاشتم و شد بلند ازنهادم آهی!  شد گرم دلم لحظه یک برای که زد مطمئنی لبخند    

 ! اش شونه
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 ! میکشه عذاب من خاطر به داره اون-    

 پس از رها!!!  گرفته رو درست تصمیم مطمئنه که اینه خوبیش ولی...  اینطورباشه شاید-    

 ! نباش نگران...عزیزم برمیاد خودش

 ! یشدمم خیره دریا وبه بالکن روی میرفتم که بود این کارم...  فقط نیوفتاد خاصی اتفاق شب تا    

 !؟ ببینیم فیلم این پایه ها بچه:  گفت باذوق فرانک که بود شب آخرای    

 سارا : سمتم برگشت شیوا..... بودم کرده سکوت من ولی کردن اعالم رو موافقتشون رها و شیوا    

 !؟ ببینی فیلم باما میخوای هم تو جون

 ! بخوابه بزنه مسواکشو باید که سارا:  گفت بازی مسخره با رها که بدم جواب خواستم    

 روی بودن نشسته عادی خیلی و نمیخندیدن هیچکدومشون...  کردم نگاهش گرد باچشمای    

 امالک که میفهمم میبینم و هاشون قیافه که حاال ولی!  میکنه شوخی داره کردم فکر اول!  کاناپه

 ... هستن جدی

 ! ببینم فیلم میخوام منم ولی:  گفتم بااعتراض    

 دابع... گذشته خوابت وقت:  کرد تکرار مزخرفش لحن وباهمون کرد نگاه ساعتش به دوباره رها    

 !!! میشم توبیخ من

 !؟ خودش واسه میگفت چی...  درمیاوردم شاخ داشتم واقعا دیگه    

 رسناکهت فیلمش:  گفت گوشم کنار رها.... شدم فیلم تماشای مشغول و نشستم کنارشون رفتم    

 ! ! ندارم حوصله... ننداز در امیر منوبا... نمیخوره تو درد به

 !؟ میگی چی:  گفتم باکالفگی!  میگفت چرت داشت رسما    

 هب رو دهنش آب گفته چی اومده یادش تازه انگار کرد نگاه چشمام به وقتی... سمتم برگشت    

 !!! همین... نبین فیلم میترسی میگم! هیچی...  هی:  اومد بند وزبونش...داد فرو سختی

 ! رسمنمیت هیچی از من!  نخیرم:  شدم خیره تلویزیون به باسماجت و نشستم سینه به دست    

 ! میای قُپی همیشه!  دروغگو:  گفت و درآورد ادامو    

 ! میبینیم فیلم داریم... نکنین ویز ویز!  هیسسس-    
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 منو!  مببینی فیلم آدم بچه ومثل نزنیم حرفی هیچ دیگه و شیم ساکت شد باعث فرانک صدای    

!  بردن وخوابمون بودیم هم توبغل تاصبح...  میدادیم فشار ازترس و بودیم گرفته همو دستای رها

 ترسواز میکردیم دعوا باهمدیگه و بودیم شده زیرپتوقایم ازترس که اینجاست جالبش ی نکته

 ...!!! میلرزیدیم

 ! ترسیدی دیدی...  میای قپی همیشه!!! ؟ دیدی... دیدی:  رها    

 ... نگو الکی!  میترسی داری خودتم بیچاره:  گفتم حرص با    

 ! نترسی تو که کردم بغلت بیچاره!  نمیترسم اصلنم... نخیرم:  رها    

 !؟ میلرزی داری چرا پس میگی راست اگه اصال!  خانوم رها نگو دروغ:  من    

 و داره و دانیاسور یک سن خودش... فرانکه تقصیر اصال!!!  میدونم چه بابا ای:  گفت کالفه    

 !!! زارهب میتونه ماهم برا میبینن وشیوا خودش که فیلمایی میکنه فکر بعد ، شدنه منقرض درحال

 و دیمش حال بی باالخره!  بترسیم و بشه حاکم سکوت بینمون مبادا که زدیم حرف باهم راونقد    

 .. برد خوابمون

 ولی بودن زدن حرف مشغول همه!  شدیم جمع هم کنار آشپزخونه تو و بیدارشدیم همه صبح    

 متعجبشون نگاهای... شدن خیره گوشیم وبه کردن سکوت من، گوشی اس ام اس باصدای

 ! من سمت چرخید

 !؟ کیه:  کرد اشاره گوشیم به رها    

 ینیمخاطب اصال واقع در!  نمیشناختم رو شماره...  برداشتم گوشیمو و باال انداختم و هام شونه    

 !! نداشتم

 ... خوندنش به کردم شروع بادقت    

 دوباره.....  تو میگردی بر مطمئنم!  من طاقت بی قلب صدای....  من ساعت تاک تیک دوباره "    

 متندید مدته همه این!!!! ؟ تو کردی چه تنهام بادل.... کسی تو مثل آخه نبوده.... دلواپسی دلشوره

 دهش تموم.... خدا به بگو... ها ثانیه به بگو!!! ؟ تو کردی چه وای... باغمت قلبم بسازه نمیتونه....

 "!  نرسم من تو به اگه میمیرم.... نفسم تویی... منی عشق تو آخه!  ما هردوی طاقت
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 فرانک دیگه طرف از... بودم خیره بود اومده برام که اسی ام اس به واج و هاج طرف ازیک    

 .... برنمیداشت انداختنش تیکه از دست

 !!!! ؟ انداخته گل لپات اینجوری که هست کی حاال!! ؟ بلهههه خانومم سارا.... به به-    

 و کردم مرور و پیامک متن دیگه بار چند ناباورانه.... کردم نگاهش و کردم بلند و سرم مبهوت    

 قتیو فقط یا!! ؟؟ باشه رویا میتونه هم نوشته اصال!! ؟ چرا بود داغ!!!  هام گونه رو گذاشتم دستمو

 !!!!!؟؟؟ میمونه رویا شبیهه میکنی لمسش و میبینی نفرو یک

 کیان    

 چه ! زدم رضایت سر از لبخندی...  مبل پشتی به دادم تکیه و سرم و کنارم گذاشتم و گوشی    

 ! میفرستم و مینویسم برات رو میکنم مرور هرشب که شعری... وقتی ره دا لذتی

 قرارداشتن باوجود حتی... کردم برخورد تند باهاش دید که روزی اون برای نم ممنو ازفرانک    

 نگرفت ازم ویالشو کلید بازم ولی ، زدم داد سرش حالیم بی ی باهمه دهنم روی اکسیژن ماسک

 ولیا که نمیدونست!!!  بنشونمش...  قلبم ی ملکه جای به میخواست....  ازم داشت زیادی توقع!!! 

 ! اومده وقته خیلی که خانومه دختر یک فقط آخری و

 چقدر!  عسلی چشمای اون تو زدن زل واسه بود شده تنگ دلم... ازدیدنش بودم خوشحال    

 !؟ بکنم دل ازت طوری چه آخه... برو میگی بهم!  خانوم دختر تو شیرینی

 ادمی که نمیدونی مگه! ؟ دلم بدجورمیگیره... میگیری بهونه نمیدونی! . برو میگی راحت چقدر    

 زل توچشمام که میخندم وقتی فقط نمیدونی! ؟ منی کالم تکیه میدونی راستی! ؟ اَم کی رفته

 ! برسه جنون به تادلم ، بسه اشاره یک تو از من برای نمیدونی!  میزنی؟

 خما شروین اسم وبادیدن برداشتم خیز سمتش به...  خورد زنگ گوشیم... که اتاق سمت رفتم    

 !؟ بله:  دادم جواب حوصله وبی کردم

 ... تمبس و وچشمام پیشونیم رو گذاشتم ساعددستمو... کشیدم دراز تخت روی و اتاق تو رفتم    

 !!؟ برادر شما احوال!  گل خانِ امیر... به به-    

 بزن و حرفت:  گفتم خشکم و جدی لحن باهمون... اعصابم رو بود مته مثل سرخوشش صدای    

 !؟ شروین
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 تغییری یک ماهم... دیدی خداروچه... بگو هم ما به و رازت خب!  شدی راه به سر شنیدم-    

 !؟ هان!  بکنیم

 ! بگم چی-    

 !؟ نمیگیری تحویل...  پسر شدی سنگین سر چقدر!  بابا ای-    

 هدیگ... میکنی زنده برام هارو لحظه اون تو!  کردم فراموش و نکبتم ی گذشته من!  شروین-    

 !اوکی؟!  و شمارت نبینم

 ! نیست خوش اصال حالت....  زنگیدم بدموقع اینکه مثل نه-    

 ! نیست خوب حالم که وقته خیلی-    

 ... بلد کار... حال اهل... خوووب مورد.... دارماااا زیاد مورد!! ؟ بسازمت میخوای-    

 ... بشنوم و صدات نمیخوام دیگه!  لعنتی شو خفه:  دادزدم ناخودآگاه    

 که عکسی...  درک به!  افتاد زمین روی و کرد بدی صدای... دیوار سمت کردم پرت رو گوشی    

 عربده!!!  کردم اش پاره حرکت یک تو رو بودم گذاشته نمایش به بزرگ ازخودم دیوار روی

 ! متنفرم ازخودم!  میاد بدم ازخودم..  کشیدم

 از چرا! ؟ چرا!  بودم مهم خودم فقط و تمیدادم اهمیت هیچکس به که بودم پستی موجود چه    

 ...میکردم استفاده سو دخترا

 !!؟ خدا بود مرگم چه لعنتی منِ...میبردم لذت کشیدنشون چراازدرد    

 اگه... نمیذاشت پا زندگیم به فرشته اون اگه... میکوبیدم دیوار به مشتمو و میزدم نفس نفس    

 ... هیچوقت!  نمیشدم آدم هیچوقت... نمیداد هدیه بهم اونو خدا هیچوقت

 دادی بهم و هات فرشته ترین قشنگ از یکی...  تو ولی... خدا بودم کرده فراموش تورو من    

 ! خدا ممنونم...

 نقش فقط اطرافم آدمای...  بود شده خالصه کردن مست و شبانه مهمونیهای تو زندگیم تمام    

 نخواستم هیچوقت!  تنهاییم از فرار برای!  سرگرمی و بازی برای مهره یک...  داشتن رو مهره یک

 وممعص چشمای مقابل در من ولی!  کنم قبول هامو ضعف نخواستم هیچوقت!  تنهام که کنم باور
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 نباشه اگه اینکه به.... عشقش به!  کردم اعتراف شدو تموم طاقتم که بودم ضعیف اونقدر دختر یک

 !!! بدم ادامه بتونم محاله

 هاش خودخواهی ی آوازه که!  مغرور و شرور پسرِ یک برای بود خوبی تنبیه!  من سارای... آه    

 و بودم کور... شدم گرفتار جهنمی چه تو تابفهمم... من برای بود خوبی تلنگر! پیچیده جا همه

 ... نمیدیدم رو ام فرشته

 فراموشی دست به تو...  بودم عذابت و رنج باعث که روزهایی تمام برای!  من به لعنت.... آه    

 ! نمیبخشم رو خودم هیچوقت...  من ولی سپردی

 ! پرکنم باهات رو تنهام شبهای خلوت میدادی اجازه بهم کاش ای فقط...آه    

 دبارص رو ودلم میساختی رویا برام دلنشینت باصدای...  میشکستی تنهاییمو سکوت کاش    

 ! میلرزوندی بانگاهت

 هامو دلشوره همه!  شدی من زندگی ساده سالم بایک:  کردم زمزمه بیجونی و گرفته باصدای    

 وت ساختم قصه یک خودم از و تو از...  بود گذشته مون رابطه از که مدتی یک...  برم و دور از بردی

 ! آسونی به کردی عاشقم اشاره بایه تو نگات توعمق...  ستاره بودی تو من ی توقصه!  سرم

 .... نمیمونی پیشم و بری قراره روزی یه که بهم نگفتی...  نداره دلیلی تو بی زندگی گفتم    

 ! کنارم برگشتی شاید....  میذارم باز رو قصه آخر    

 .. کنارم ، برگشتی شاید: کردم زمزمه آروم بابغض    

 که شدم کویر مثل!  میره ذهنم تو از هرشب تو خاطرات... تصویره پراز که کوتاه فیلم یک مثل    

 .... میمونه منتظرت من قلب همیشه...  بارونه آرزوش

 بردش زور به و رها دنبال اومد بداخالق و غد کامران ولی بمونیم فرانک ویالی چندروز بود قرار    

 ... نداد اعتراض ی اجازه بهش واصال!!! 

 ! میرسونمت:  گفت شیوا ولی برم خودم دادم ترجیح منم    

 و تگذاش مالیمی آهنگ... میبرد سر حوصلمو که بود شده حاکم بینمون سکوتی ماشین توی    

 ! جون سارا ساکتی:  زدن حرف به کرد شروع خودش همزمان
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 !؟ بگم چی:  زدم لبخند و شدم خیره بهش    

 !؟ کنی ازدواج دیگه نمیخوای!  خودت از-    

 ! نه-:  گفتم قاطعانه    

 !!! عزیزم که نمیشه:  گفت سرخوشانه خندیدو بلند    

 میمونی تنها!!!!  نیست زنده همیشه که ویداخانومم...  رفته که رها:  داد ادامه شدو جدی    

 ! کنی ازدواج باید باالخره...

 .... دارم سراغ خوب پسر یک خودم من!  نیستن کامران مثل که همه    

 یداااببخش:  گفتم باحاضرجوابی... چونگیش پر از گرفت درد سرم!  زد چشمک و سمتم برگشت    

 !!؟ نمیکنین ازدواج خودتون چرا دارین سراغ اگه ولی!  شیواجون

 بخواد که اونی!!!  زیاده ازدواج برای من های مالک!  هاااا شیطونی خیلی:  کشید لپمو خندیدو    

 ! بدم بله تا بشه دیوونه باید بگیره منو

 چرا لدهب الالیی شیواکه نمیدونم من!  میزد حرف ریز یک شد متوقف ماشین و رسیدیم تاوقتی    

 !نمیبره؟ خوابش خودش

! ؟ میکشین سرک دیگران زندگی تو که داره ربطی چه شماها به آخه ؟َ فضولن اینهمه ملت چرا    

 شا گذشته میدونیداز چی! ؟ اون زندگی از میدونین چی شما... کنه ازدواج نخواد دلش یکی شاید

 وبراش کنید دخالت زندگیش تو که میدین اجازه خودتون به چرا! ؟ اون های برنامه افکارو از! ؟

 !؟ بگیرید تصمیم

 ویداخانوم نگران نگاه بادیدن و کشیدم خمیازه...  شدم خونه وارد و دادم تکون دست براش    

 ! خانوم ویدا سالم:  گفتم بااشتیاق و دادم تکون دستمو!  زدم لبخند

 !؟ نیومد رها!  عزیزم سالم:  خندید    

 ! بیاد نداد اجازه کامران:  پایین سرموانداختم    

 ! ویداخانوم طفلی...  کشید آه و شد تر نگران نگاهش    

 !؟ بود خوب حالش:  گفت بابغض    
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 ... بود خوب حالش!  بله-    

 لندب و دادم بدنم به قوصی و کش...  زدم لبخند و بیدارشدم خواب از ها گنجشک باصدای صبح    

 ینپای رسیدم که این محض به... شنیدم رو صدای پایین هامیرفتم پله از که همینطور....  شدم

 حضورمو که بودن صحبت سرگرم...  بود نشسته ویداخانوم کنار که دیدم رو جوونی خانوم

 ! من ی رو چرخید نگاهشون و کردن احساس

 !؟ ایشونن خانوم سارا ماشاهلل:  زد لبخند خانوم اون    

 ! دخترم ، سارا!  بله:  ویداخانوم    

 ! من دوستان بهترین از یکی ملیسا...  جان سارا:  داد ادامه    

 ای رشته چه:  گفت خانوم اون ولی...  دخترش بعنوان من کردن معرفی از شدم زده بهت    

 !؟ دخترم میخونی

 دادن تحصیل ادامه دیگه و گرفت رو دیپلمش مدرک:  گفت ویداخانوم باز که بدم جواب خواستم    

! 

 ! عالی چقدر!  وای:  گفت باذوق خانومه    

 که میکنم عرض جهت این از:  داد ادامه خودش... کردیم نگاه بهش زده بهت ویداخانوم منو    

 ! بشه کار به مشغول کودک مهد تو و بیاد میتونه باشه داشته دوست اگه جون سارا...

 !!؟ مهدکودک! ؟ جان    

 ! ممنون خیلی نه:  خندیدم اجبار به    

 ... میشه عوض هوات و حال وهم میشه گرم سرت هم اونجا میای...  دخترم نکن تعارف:  خندید    

 ... نشستم ویداخانوم کنار رفتم    

 ونممیت داشتم دوست اگه و برم روز یک گفت بهم شد کجاپیداش از یهو نمیدونم که خانوم اون    

 ....بشم اونجااستخدام

 ! برم نمیخواست دلم اصال ولی کردم قبول ظاهر به و گرفتم و آدرسش منم    
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!!!  دیدمش همونجا بار آخرین!  کنم دردودل مهربون خلبان بااون و دریا برم میخواست دلم    

 همش من و کارش سر میرفت تاشب صبح از ویداخانوم...  برگشتم شدم آروم که این بعداز

 ونهخ بود مجبور و داشت مهمون که امروز همین مثل... باشه خونه میومد پیش کم خیلی!  تنهابودم

 لهحوص و دربیام تاازتنهایی بشم استخدام مهدکودک تو برم که داشت اصرار همین برای!  بمونه

 ! کردم مخالفت بازهم من ولی... سرنره ام

 هسجاد!  میشدم تر ناامید هرروز من و میشد سپری زندگیم ی کننده خسته و تکراری روزهای    

 تو هک کلماتی جز به چیز هیچ به!  کنی تمرکز باید نماز توی... خوندم نماز دورکعت و کردم پهن امو

 و تهامدس...  بشه آروم قلبت و بشی خدانزدیک به میشه باعث همین... فکرکنی نباید میگی نماز

 و گیرکنم دوراهی نزاربین! زندگی این از... ازخودم... ام خسته همه از!  خدایا:  آسمون سمت بردم

 که موقع همون وگرنه... دادی زندگی فرصت من به تو!  بیارم کم هات بنده جلو نزار!  پابزنم دستو

 ان همیشه من ولی! باشم تنها نزاشتی... دادی دوباره عمر بهم تو!!!  میمردم باید کردم تصادف

 ازنم چادر باهمون!  برسون آرزوم به منو... خدایا!  ببخش منو... گرفتم فاصله ازت و کردم شکری

 ... برد خوابم شدو سنگین پلکام سجاده سر

    *** 

 و بود دهش قفل زبونم ولی... سمتش رفتم!  زمین روی میزد قدم سفید بالهای با زیبا ای فرشته    

 و الشمت تمام!!!  نمیدونستم اسمشو ولی بزنم صداش میخواست دلم.. بزنم حرفی نمیتونستم

 ! فرشته:  بگم کلمه یک فقط خواستم و کردم

 رایب درتالش منم... سمتم برمیگشت داشت... شنید دلمو صدای ارانگ... نتونستم بازهم ولی    

 ! اش چهره دیدن

 برگرده خواست که ای لحظه درست ولی... میشد نمایان نور همه اون میون صورتش داشت    

 چشمام کرد وادارم صدایی

 ... بازکنم رو    

    *** 

 یداو باصدای که چشمام رو گذاشتم دستمو باکالفگی... ببینم اشو چهره نتونستم!  خدایا آه    

 ... جان سارا! ؟ دخترم:  اومدم خودم به خانوم
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 ! شدم مواجه ویداخانوم رنگ طوسی چشمای ،با چشمام بازشدن محض به    

 صورتت و دست به هم آبی یک... کن عوض و لباسات شو بلند!  عزیزم داریم مهمون:  زد لبخند    

 ! نذاریم منتظرش این بیشتراز!  بزن

...  زدم گره سرم وپشت کردم سرم و کوچیکم آبی روسری و پوشیدم مو ای سورمه سارافون    

 نذاشتی چراخدا! ؟ چرا... بودم فرشته اون تصویر مات هنوز. پایین اومدم اول ی پله از آروم

 بزرگ بالهای اون بین از وصورتش برگردونه سرشو خواست که ای لحظه درست... عه!  ببینمش

 به ادافت چشمم بود پله دیگه تا ده هنوز... پایین اومدم سومم ی پله!  پریدم خواب ،از بشه نمایان

 کت... مشکی جین شلوار باالتر اومد نگاهم... بود خونه فرشهای روی که براقی و مشکی کفشای

 ...ای سورمه اسپرت

 رو روبه محض به...  باال آوردم سرمو! ؟ مَرده مهمونمون! محوشد لبخندم کردمو توقف همونجا    

 که ومباویداخان محکم ولی!!! برگشتم رو رفته فرارومسیر به پاگذاشتم وچشمها لبخند بااون شدن

 ! کردم برخورد بود ایستاده سرم پشت

 !؟ نمیکنی سالم مهمونمون به! ؟ دخترم:  گفت و لبخندزد    

 و یکوبیدم ام سینه به وحشیانه قلبم... سمتش برگشتم و کردم نگاه ویداخانوم به بادرموندگی    

 ها هپل از برداشتمو هامو قدم وبااحتیاط آروم دوباره اجبار به! بود کرده سخت برام و کشیدن نفس

 از ودب پر که بود دستش تو بزرگ گل دسته یک!  زد لبخند و شد بلند من بادیدن... رفتم پایین

 ختماندا و ،سرم میکردم بازی دستم باانگشتای ودرحالیکه ایستادم کنارش!  آتشین رز گلهای

 ! میکردم نگاهش زیرچشمی ولی.. پایین

 ! پایین انداخت رو سرش خانوم ویدا باصدای... بود خواهش پراز نگاهش    

 ! خان امیر ، میکنم خواهش بشینید بفرمایید-    

 گرفت رو گل دست و شد بلند یهو... نشست و اومد خودش به سریع ولی موند مات لحظه چند    

 ...برای.. برای... این:  سمتم

 برای این: ... کنه صاف صداشو کرد سعی و کرد سرفه چندتا!  آروم و بود مرتعش صداش    

 ! شماست
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 من هک کسی وگرنه!  مدت این تو دیده زیاد فیلم فکرکنم!  دزدید رو نگاهش دوباره و کرد نگاهم    

 !!! نبود زیر وسربه خجالتی اینهمه دیدم خواب تو

 طرع اون با گلها خوشبو عطر... گرفتم رو سبد لرزونم بادست و سمتش برداشتم قدم یک آروم    

 دل حسابی فضارو و بود شده آمیخته ، کردم حسش رویا تو فقط که آمیزش سحر و همیشگی

 ! میکشیدم نفس بودمو بسته چشمامو فقط که من...  میکرد انگیز

 بود دهش خیره... کردم نگاهش زیرزیرکی لحظه یک فقط... میکردم بازی بادستام بودمو نشسته    

 !!!میخندید وآهسته دهنش جلو بود ودستشوگرفته پاهام به

 شونتکون بودم مجبور و نمیرسید زمین به پاهام متاسفانه.... شدم خیره پاهام به کنجکاوی با    

 ... شدم خیره دستام به همچنان نکردمو بلند سرمو دیگه! !! ؟ داره خنده کجاش این خوب!  بدم

 ! کن شروع... پسرم خب::  گفت ویداخانوم    

 ...ازتون رو سارا بدین اجازه شما اگه میخوام... میخوام... ویداخانوم-    

 ! کنم خواستگاری:  داد ادامه و فرستاد بیرون کالفه رو نفسش و انداخت من به نگاهی    

 نترلک اشو خنده نمیتونه بود تابلو!  میکردم نگاهش چشمی زیر همچنان ولی!  شد گرد چشمام    

 من هک نیست کسی اون ، نشسته روبروم که آدمی این اصال...  بود باز نیشش تاآخر ازاول!!!  کنه

 دیدم تورویام من که مردی اون!  نیست اون مطمئنم من...داشت فرق خیلی اون!!!  دیدم خواب تو

 !!! میپیچید گوشم تو وارش زمزمه وصدای میشد خیره بهم ملتمسانه همیشه نگاهش فقط

!  هامانت من دست سارا... پیدامیشه کم خوب مرد روزا این که میدونی!  پسرم:  گفت خانوم ویدا    

 که وقتی از!  بوده بهش حواسم بیشتر ازرها همیشه من... رفت و سپردش من دست به مادرش

 ... من... داشته ناموفق ازدواج یک کرده تصادف

 همون از!  لعنتی... کردم مشت دستامو و اومد چشمم جلوی مضخرف های لحظه اون ی همه    

!  رها آوردن دست به برای...  بود کشیده نقشه من واسه اول ازهمون کردم اعتماد کامران به اول

 هدرحالیک و ایستادم و شدم بلند نبودم کنترلش به قادر که بود شده سرازیر وجودم به خشمی

 ! کنم ازدواج نمیخوام من:  گفتم میلرزید صدام
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 تو کردم فرو سرمو... تخت رو انداختم خودمو و بستم درو... اتاق سمت دویدم گفتمو رو این    

 رو بد اتفاقات ی همه که روزی همون... روزکذایی همون... گرفت شدت ام گریه هق هق و بالشت

 ... شدم دنیاناامید یک و آوردن هجوم سرم

 ... گفت رو چیز همه... سمتم اومده اول از چرا گفت بهم کامران    

!  نهم حقِ رها!  نیستم اصالپشیمون روبخوای راستش ولی بوده اشتباه کارم میدونم...  سارا"    

 فقط میخوام!  برات نشه سوءتفاهم... دارم دوستش که نیست این منظورم...  نکن برداشت اشتباه

 ممکن وجه هیچ به میخواد کامران که وچیزی!  میخوام من چون... منه مال اون که بدونی اینو

 هدفم هب و بشی من بازی وارد که فکرافتادم این به دیدمت که باری اولین از!  نیوفته اتفاق نیست

 که تیتاوق!  بشم نزدیکت نمیتونستم و بود دیگه یکی سمتِ توجهت ی همه تو ولی...  برسونیم

 سارادخترخوبیه گفت بهم... فکرکنم ازدواج به خواست ازم مامان و دادی دست از اتو حافظه

 ! کن خواستگاری ازش..

 ریطو این گفتم باخودم!!!  نمیرسید آسیبی من غرور به وسط این پس بود مامان ی خواسته    

 "! ....... بیارم دست به رو رها میتونم

 و منه تلخ زندگی شاهد خدا فقط!  بود چرخونده دهنش دور رو لقمه درواقع!  دیوونه ی پسره    

 ! میشنوه رو بالشت در شده خفه های هق هق این صدای خدا فقط!  میگذره چی دلم تو اینکه

 شدم غم اسیر خودم!  خودم از...  دلگیرم خودم از فقط من!  نیستم دلخور هیچکس از من    

 !خودم ی قصه غریب شدم...

 چشمام جلو گرفتم دستمو!  میزد چشممو و بود روشن چراغ...  کردم باز چشمامو    

 روح یک.... بزنم پرسه خونه تو روح یک عنوان به و باشم مرده که این به داشتم امید...وبلندشدم

 بادیدن!  کشیدم سرک باال همون از و دروبازکردم باتردید!!!  غمه و درد هرچی از آزادورها

 از مآرو و کشیدم راحتی نفس بود درآورده رو روسریش و بود نشسته مبل روی تنها که ویداخانوم

 ومن نبود خواب خواستگاری اون اینکه وگویای بود میز روی گل و میوه...  پایین رفتم ها پله

 ! ام زنده همچنان

 !؟ عزیزم بیدارشدی:  افتاد من به چشمش که میخوند مجله داشت خانوم ویدا    
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 اومد کنارو انداخت اشو مجله... پایین انداختم سرمو وباخجالت چشمم روی کشیدم دستمو    

 ..... سمتم

 اومدم مخود! نزاشتم که دنبالت بیاد خواست شدو یلند... بستی و در و اتاق تو باال رفتی وقتی-    

 ! رفت و.... بخوابه بدید اجازه!  نکنید اذیتش گفت اونم... بودی خواب ولی کنم صدات که

 فتمگ خودش به رو این ولی!  نمیشه پیدا خوب مرد روزا این گفتم بهش درسته...  عزیزم ببین    

 ... کنه جمع حواسشو که

 طفق رو این...  داره دوستت امیرکیان!  رفتی و کردی اعالم رو جوابت زود که نبود باتو منظورم    

 ! بزنه حرف کلمه یک اینکه بدون حتی!!!  فهمیدم اینجابود که دوساعتی توهمین

 بهش من!!!  عقد ی سفره سر میذارمت زور به خودم کنی ناز بخوای زیاد اگه.... فکرکن بهش    

 ... دارم اعتماد

 نم!  بدبختی باهزار...  گرفتم طالق تازه من!  خانوم ویدا:  گفتم بااعتراض کردمو بلند سرمو    

 !کنم ازدواج نمیخوام دیگه

 ... کنم ازدواج عمرم تاآخر دیگه محاله    

 ! دارم اعتماد کامالبهش من!  داده پس رو امتحانش قبال اون!  میکنه فرق امیر-    

 ! !!؟ بود چی قبال از منظورش    

 شتیدا رو رها منو تو... تو مثل تنهاست اونم!  بیارم در تنهایی از تورو کامل بااطمینان میخوام-.    

 ! هیچکس.... نداشت رو هیچکس اون ولی... 

 باشه مراقبت و نکنه اذیتت که گرفتم قول ازش خودش ی خونه برد رو تو وقتی:  داد ادامه    

 ی گذشته از رها چون!  بده پس رو امتحانش میخواستم فقط! بود موقت ازدواج یک اون چون...

 ... بسپرم دستش به تورو میترسیدم من!!!  بود گفته برام درخشانش

 درصد یک حتی ومن... کرد ثابت رو عشقش مدت این تو امیرکیان:  داد ادامه و گرفت دستمو    

 ! ندارم شک بهش هم

 شدم دیوونه میکردم احساس که روزی همون! ؟ دیدم خواب همش که بود دروغ بهم رها یعنی    

 !؟
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 این!  نمیفهمم من!  برسونه در به رو خودش باشتاب و نده ادامه شد باعث در زنگ صدای    

 ، میکشه عذاب داره و افتاده روانی یک دست که باشه دخترش نگران که این جای به ویداخانوم

 دادَ مغزی وشوی شست یکی مطمئنم من!  ترازآش داغ ی کاسه شدن همه کال!؟ فکرمنه به چرا

 ( خودمون آنتریک همون! )  ش

 دائمیش بودم کرده موقت عقد خودشون قول به که اول چراهمون ، میگن راست اگه اصال    

 ؟ کنه بازی باهام عوضی اون گذاشتن چرا! ؟ نکردن

 ! خودم حتی ، رها ، ویداخانوم...  بودم عصبانی همه دست از    

 جلوی و سوخت واسش دلم میکرد گریه ویداخانوم آغوش تو که وضعیت تواون رها بادیدن    

 منکنی عجوالنه اقدام هستیم عصبانی که درمواقعی! ) گوشش تو بزنم تانرم گرفتم رو خودم

 ( باتشکر.

 ! برداشتن کردن گریه از دست و دادن رضایت باالخره دل درد و شکوه و گریه دوساعت بعداز    

 !؟ اومده خواستگار سارا واسه میدونستی رها:  خانوم ویدا    

 !؟ واقعا:  سمتم برگشت رها    

 ! اومد امروز همین:  گفت ویداخانوم...  کردم سکوت و پایین انداختم سرمو    

 ... کن نگاه من به..  میشی بدبخت!!!  نکنیااا ازدواج:  سمتم برگشت رها    

 ! کرده فرق خیلی بامزه و تپل رهای بااون!  شده الغر چقدر روز چند این تو طفلکی    

 ماشین تو هم االن همین!!!  نمیکنه جدا خودش از منو لحظه یک!  آورده روزم به چه میبینی-    

 جاهمهر!  میبره باخودش منم میره هرجا!  کنه نگاه مامان چشمای تو دیگه نمیشه روش...  نشسته

 وانیهر یک مثل درست!  کنه رفتار آدم مثل کاش!  دستش از شدم دیوونه!  بیاد باهام باید میرم من

 ... میده عذابم اش مسخره غرور اون!!!  رفتارش

 ! داد ادامه اش گریه وبه ویداخانوم ی شونه رو گذاشت سرشو دوباره و گفت و این    

 ! داشت آرزو دخترش برا بیچاره...  کشید عمیقی آه ویداخانوم    

 : گفت باهیجان و جاپرید از شدو کردن گریه یهوبیخیال رها ولی    
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 ! ... ببینم کن تعریف باش زود...بود اومده باباش بامامان! ؟ بود خوشگل! ؟ بود طوری چه حاال    

 تیپش... نداشت کم چیزی خوشگلی از:  گفت ویداخانوم...  شدم خیره بهش زده بهت!  یاخدا    

 ! نگم چیزی بهتره... که رو قدش...  بود عالی که هم

 !!!؟ اَن کی دیگه اینا!  خدا ای... شدم خیره ویداخانوم به بابهت    

 !بلهههه؟ شماهم... خانوم مامان بابا نه:  گفت باشیطنت رها    

 نمیشه باورم!!!  میکردم نگاه بهشون باز بادهن زده بهت منم!  خنده زیر زدن هردوشون    

 رفح من ازخواستگار و بشه بیخیال و باشه اومده کنار رها شدن بدبخت با زودی این به ویداخانوم

 ، وبارهد تا شده من نوبت حاال! ؟ نبود بس کردین بدبخت رو یکی بابا!! میشه؟ باورتون شما!  بزنه

 !!! کردی دیوونه خودت مثل دخترو مادرو این...  ازت نگذره خدا کامران!!!  بشم بدبخت

 !؟ بلنده خیلی قدش یعنی:  داد ادامه رها    

 میخواد که ایه دیوونه چه پس:  داد ادامه تحقیرآمیزی بالحن رها... داد تکون سرشو خانوم ویدا    

 /!!! بگیره رو سارا

 ... بایسته که سارا کنار فکرکن... است ضایع خیلی اصال:  داد ادامه باخنده    

 !!! باشه آورده یاد به رو چیزی انگار..  کرد جمع وخندشو کرد مکث یهو    

 االخرهب پس...  ببینم کن صبر:  گفت شکوکیم لحن وبا ریزکرد و چشماش... سمتم برگشت    

 !!! اومد

 ... کردم سکوت همچنان    

 !!!!؟؟؟ آرررره:  گفت زیادی هیجان از شده گشاد باچشمهای و باال پرید باهیجان یهو    

 ! اومد...  آره:  گفت سریع خانوم ویدا ولی...  باال انداختم بابیتفاوتی هامو شونه    

 مورد در من حرفای ببین!  کن فراموش زدمو بهت که حرفایی ی همه سارا:  گفت باهیجان    

 !!! داره فرق اون... نمیکنه صدق امیرکیان

 ! بخرم لباس برم دیگه من وااای:  داد ادامه من ی دراومده حدقه از چشمای به توجه بدون    

 !!!؟ دارن اعتماد بهش حد تااین که ایناچیکارکرده با باز حقه مارموز اون!  خدا ای    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

358 

 

 امروز همین مامان:  داد ادامه و خانوم ویدا سمت برگشت متعجبم ی قیافه به توجه بدون    

 !دادی؟ رو جوابش

 !!! کردم اعالم رو مثبت جواب!  آره-    

 ! بخرم لباس رفتم من:  باال پرید زده ذوق دوباره رها    

 زمعزی باش دیگه یکم حاال:  گفت بکنه دل نازنینش دختر از نمیخواست اصال که ویداخانوم    

 ! اینجا بیای نمیزاره حاالها حاال کامران دیگه میری باز االن...

 ... در دم منتظره!  برم دیگه... نه-    

 ... بخرم لباس میرم دارم:  زد چشمک و سمتم برگشت    

 !؟ گذاشتین کی برای قرارو راستی:  برگشت یهو که میرفت داشت    

 ! فردا:  گفت خونسرد خیلی خانوم ویدا    

 ولی...  بره میخواست که رفت ویادش بود شده خیره ویداخانوم به زده بهت که رها! چییییی؟    

 دهکر مشت دستامو درحالیکه و ایستادم!  اومد جوش به خونم و دونستم بیفایده رو سکوت من

 چرا ! منفیه جوابم گفتم که من! ؟ دادین مثبت جواب حقی چه به شما اصال! ؟ فردااااا:  زدم داد بودم

 رو رها منو! ؟ کرد چیکار باهام کامران دیدین! ؟ نیستم آدم من مگه! ؟ میگیرین تصمیم من جای به

 گفتین که نبودین شما مگه خانوم ویدا!  لباس یک مثل درست!  کرد عوض باهم

 !!؟ نیست خریدن لباس مثل ازدواج    

 ! پایین انداخت سرشو ویداخانوم    

 شی یک... یک مثل باهام دارن همه!  میخوره هم به همه از حالم دیگه من:  دادم ادامه بابغض    

 .. !میکنن رفتار

 ! اتاق سمت دویدم و نداد ایستادن ی اجازه بهم دیگه بغضم    

 ههمیش از که االن! ؟ بودین کنارم االن میشد چی... شدم خیره پنجره پشت از شب سکوت به    

 .... دارم احتیاج بهتون بیشتر
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 بغل زانوهامو و کشیدم آهی... نکردم احساس رو حضورشون عطر هیچوقت که مادری و پدر    

 ! کردم

 سرمو... سمتم اومد و زد مهربونی لبخند ویداخانوم!  ایستادم و بلندشدم سریع... شد درباز    

 ! عزیزم بشین بیا:  خودش دنبال کشید و گرفت دستمو پایین انداختم

 ناال همین ازخوشحالی که رها:  میخندیدگفت وهمونطورکه نشست کنارم اومد... نشستم آروم    

 !بخره لباس رفت

 ... زدم بیجونی لبخند و بود پایین سرم    

 رچقد میدونم من ولی!  کرد خواستگاری توروازم جزاینکه نزد حرف هم کلمه یک حتی:  خندید    

 قبول.... شدیم سوءتفاهم دچار کامران مورد در ما ی همه!  داره دوستت چقدر میدونم... تنهاست

 !؟ داری

 ! رها....تو... من    

 ... میشناسمش من!  عزیزم داره فرق امیرکیان ولی    

 !؟ شناختینش جوری چه پس... نزده اصالحرف گفتین شماکه-    

 !!! چشماش از-    

!! ؟ فریبکاریه بازو حقه موجودِ چه بفهمین تونستین چشماش از... دیدین رو کامران وقتی-    

 !( گرم سارا دم اوففف! ...)باشید منطقی خواهشا

 اصال!  میزنیم حرف درموردش صبح عزیزم باشه:  بکشم دراز تخت روی کرد وادارم زدو لبخند    

 ...بخیر شبت میکنم کنسل رو فردا قرار

 ... آخه آدمم منم...  کنه توجه من به یکی بابا!  میگرفت لجم بیشتر خونسردیش همه ازاون    

 ! بیرون رفت کردو خاموش و چراغ من به توجه بدون    

 باز! ؟ گذاشتی تنهام چرا! ؟ صدامونمیشنوی چرا... خودم از...  هات بنده از!  خدا همه از دلگیرم    

 ! کردم عادت بهشون دیگه که هایی تنهایی و من باز... سرم زیر اشک از خیس بالشت و من
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 بیرون! سیاهه سفید ، عکسه قاب یه هام خنده تو بی!  آهه یه نفس هر تو ، کوتاهه روزام هنوز    

 ! زندگی ازپاییز..منطقی فکرای از نمیام

 بیارید غنچه    

 بکارید الله    

 برآرید خنده    

 ! شادوماد حجله به میره    

 ! شادوماد دونه به دونه دسته به دسته... میتکونه گل... برونه بله    

 ! شادوماد حالِ به خوش...  عروس تازه قشنگه چه    

 ! پسره گل... خداییه عشقش ، دوماد    

 ... شادوماد مهربون و خلق خوش    

 پله از باشتاب فقط که بودم عصبی اونقدر... بود برداشته رو خونه ی همه رها خوندن شعر صدای    

 ! پایین هارفتم

 بمیخکو میخندید رها ریختنهای نمک به و بود نشسته صندلی رو که دیدنش محض به ولی    

 ! میکردن نگاهم داشتن هردوشون...  بود شده دیر دیگه ولی کردم گرد عقب و شدم

 ... بیرون اومد آشپزخونه ازتو ویداخانوم    

 ! یاعزیزمب ساراجان-    

 و بود زده زل بهم نافذش و مشکی باچشمای!  بودم خیره بهش زیرچشمی مدت تمام    

 صندلی ارکن متواضعانه حالت بایک و پایین انداخت سرشو...  شد بلند صندلی رو از باخودشیرینی

 ! بفرمایید:  ایستاد

 ! صندلی رو نشستم ومطیعانه آروم... کرد اشاره صندلی روی به    

 !!! مهریه خوش و شیرین مبحث سر بریم!  خان امیر خب-    

 ! میرسید گوش به کنارم از که بود رها صدای    
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 ی درخانه... برایَش آسمان هفت... سرایَش امیر قلب!  حتما!  بله بله:  گفت و کرد صاف صداشو    

 ! پایَش به سَرمینَهَم سرخ گل

 ! سمتم گرفت و کرد قفل هم تو دستاشو و زانوزد پام جلو نمایشی حالتِ بایک و گفت اینو    

 ... ! قناری ی آوازه... پرشکوفه و صدباغ... شقایق پر دشت یک:  داد ادامه آروم    

 ... باش جدی! ؟ میشن محسوب مهریه مگه اینا!  بابا برو:  گفت باتمسخر رها    

 از!  خیالم آرامشِ تو بی مباد هرگز:  شد خیره چشمام به و باال آورد سرشو ، رها به توجه بدون    

 ! حالم ز جو و پرس ،کن ستاره از و ماه

 تبه خانوم ویدا!  ببینه فیلم همه این مجبوره مگه آخه!  بودم زده زل بهش گردشده باچشمای    

 ولی ! اتاق سمت برد و کشید دستمو...  نیست خوب حالش میکرد فکر رها و میکرد نگاه بهش زده

 بهت تو همچنان درحالیکه و بست رو اتاق در رها...  میکردم نگاهش زده بهت آخر ی لحظه تا من

 !کرده قاطی نبودی پیشش که مدت این تو:  گفت بود

 ! میشه درست نباش نگران    

!  هااا نمیری گفت که مضخرفی ی مهریه بار زیر اصال!  ببین:  داد ادامه و هاموگرفت شونه    

 ؟ فهمیدی

 ی سفره سر!!!  داد تحویلمون مامان جلو کرد هم سر پرت و چرت چقدر شق کل ی پسره!  اِاِا    

 !؟ شنیدی!  میخوام االن همین امو مهریه من میگی عاقد به ،اول بگی رو بله خواستی وقتی عقد

 ! دادم تکون سرمو    

 ... خوبه-    

!  بود داد تکیه در چارچوب به و بود جیبش تو دستش...  برگشتیم هردو رها و من شدو درباز    

 ! رها داشت کارِت ویداخانوم:  گفت رها روبه و زد محو لبخند

 روی!  باشه حواست یعنی که بود دوخته بهم و دارش معنی نگاه میرفت که آخر ی تالحظه رها    

 ... نشستم صندلی

 ! زد زانو جلوم... بشینه صندلی روی روبروم اینکه جای به    
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 : کرد زمزمه آروم و بهم بود زده زل ملتمسانه...  دیدم رویا تو که بود نگاهی همون نگاهش    

 ! سکوت این از و سواالم جواب ، هام گریه بااین بگیرم نشستم    

 ! کنم سر ها قصه بااین خوام نمی ، زدم زانو تو بروی رو ببین    

 ! کنم باور بلکه رو تو ببینم ، رو تو ببینم همینجا نشستم    

 ... بگی چیزی نمیخوای بااینکه ، میبینمت کنارم بااینکه    

 !!! وابستگی به میشم مشکوک که ، بامنه آرامشی کنارتو    

 رویام تو هرشب که...  شدی هایی لحظه همون شبیهِ:  اومد فرود صورتم رو آروم دستش    

 !!!میدیدمت

 ! من کوچولوی خانوم:  گفت بود پایین سرش درحالیکه و خندید اشک همه اون میون    

 ! نگیرم قرار تاثیر تحت کردم سعی و دزدیدم و نگاهم    

 ستمب و روسریم و کردم تنم و سارافونم...  رسید فرا بود کرده تعیین ویداخانوم نظرکه روزمورد    

 روب:  داد هولم اومدو خودش به سریع ولی!  موند باز دهنش بادیدنم رها که بیرون میرفتم داشتم

 !؟ کردی تنت چیه این!  ببینم

 هک میکرد انکار که همونی!  بیرون کشید ازش رو گلبهی لباس همون و کمد سمت رفت خودش    

 !!! خریده واسم

 تامدس بودو رفته کار به پارچه زیرش!  میشد تنگ مچش قسمت بودو گشاد حریرش آستینای    

 ههم که بست سرم دور طوری رو سفید حریر شال!  بود زمین روی تا هم بلندیش... نمیشد دیده

 هم سفید کاله یک ایندفعه!  بستم سرم دور دوباره و کردم بازش خودم!  میشد دیده موهام

 !نازک و بود حریر چون... نشه دیده موهام تا کردم سرم زیرش

 ! لباسم مثل درست ، بود لطیف جنسش خیلی    

 ! نکنم یادآوری دیگه!  باشه حواست-    

 ! میخوام امو مهریه میگم!  گفتی صددفعه!  باشه-    

 ! ( هست چی مهریه بدونم اینکه بدون)    
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 ! خوب دختر آفرین-    

 از رها و نشستم جلو من!  نمیدیدم رو فرانک میکردم نگاه هرچی ولی... دنبالمون اومد شیوا    

 میخواستی که تو!  جان رها:  گفتم کالفه...  کنه عوض آهنگارو تا جلو میاورد دستشو همش عقب

 ... بودی تر راحت!  مینشستی جلو میومدی ، سیستم به برسونی خودتو عقب از همش

 ! نکن عوضش دیگه شیوا!  کردم پیداش آهان-    

 مستم تو عشق از من و منی با تا هستم تو مدیون قشنگو حس این    

 ! باز منی پیش تو ابرا تو باال اون...  پرواز پر مثل میگیرم و دستات    

 ؟ بشی پیاده نمیخوای ؟ جون سارا-    

!  ودنب ایستاده ماشین در کنار من منتظر و بودن شده هردوپیاده رها شیواو... باال گرفتم سرمو    

 بود زده تکیه بهش صاحبش و بود شده پارک کنارخیابون که رنگی مشکی ماشینِ رو چرخید نگاهم

 ! میکرد نگاه من به بالبخند و

 ... شدم وارد و پایین انداختم سرمو    

 باالسرم لوس رهای میدونستم فقط...  نبود حرفاش به حواسم اصال من میخوندو خطبه عاقد    

 ... قندمیسابید و بود ایستاده

 فتمیگ کردنش سر به دست برای رو هایی جمله هرازگاهی که بیرون میومدم فکر از وقتی فقط    

 ! بیاره گالب رفته عروس..بچینه گل رفته عروس: 

 ی آینه هب چشمی زیر لحظه یک برای!  میکندم و لبم پوست بادندونام و بود گرفته لجم حسابی    

 کنارم که دیدم رو پوشی سفید مرد تصویر خودم جای به ولی کردم نگاه بروم رو رنگ ای نقره

 اهمنگ!  شد گرد چشمام ای سورمه شلوار کت تو بادیدنش ولی برگردوندم و سرم...  بود نشسته

! ؟ یگهم هارو حقیقت آینه که ازاینه غیر مگه... بود درگردش بود نشسته کنارم که مردی و آینه بین

 نگاه بهم بالبخند داره که میبینم رو مردی... کنارم پوشِ ای سورمه مرد جای به توآینه من چرا پس

 و ودب نشسته کنارم که کردم نگاه بهش! ؟ اس فرشته مرد این نکنه!! ؟ پوشیده سفید و میکنه

 بودم یرهخ بهش ناباورانه فقط من ولی میکرد زمزمه چی لب زیر نمیدونم... بود گرفته پایین سرشو

 !!! میگشتم سرش پشت بالهای دنبال و
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 داری بانگاهت! ؟ کجاست حواست:  اومدم خودم به میشد زده پهاوم به ازپشت که بامشتهایی    

 ! دراومد پدرِامیر! دیگه بده رو بله! میدی قورتش

 !!! میزنه منو هم میسابه قند هم که! ؟ داره دست چندتا رها این نمیدونم من... بود رها صدای    

 ! میکنن مالقات رو شادوماد اول بار برای خانوم عروس گویا:  گفت بلند عاقد    

 !!! پایین بندازم باخجالت سرمو شد باعث همه آروم ی خنده صدای    

 ؟ وکیلم آیا-    

 ! میخوام امو مهریه من:  گفتم بلند یهو    

 میکردن نگام زده بهت همه!  ماسید جمع لبهای روی از خنده!  شد حاکم فضا در محض سکوت    

 ولی!  میشه منفجر خنده از داره بود معلوم که میکردم حس کنارم و هاش شونه لرزش فقط... 

 ! نشه بلند اش خنده صدای که میکرد کنترل خودشو داشت

 با داره حاال چرا! ؟ بگم رو جمله همین باید که نگفت رها مگه! ؟ گفتم چی من مگه آخه ولی    

 !میکنه؟ سوراخ و پهلوم ناخوناش

 کیان    

!  یگفتذکرم لب زیر و پایین بود انداخته سرشو بیچاره عاقدِ...  بود گرفته ام خنده بقیه تعجبِ از    

 هب و نبود حواسش...  صورتش کنار بردم آروم سرمو و بودم طاقت بی همیشه از بیشتر من ولی

 ! نشوندم اش گونه روی ای بوسه کردموآروم استفاده ازفرصت!  میکرد نگاه آینه

 به دوماد اگه و!؟ دوماد ضعفِ نقطه رو میزارن دست مهریه تعیین برای همیشه نمیدونی مگه    

 !چیه؟ من ضعف نقطه نمیدونی مگه!  زندان میوفته نکنه عمل قولش

 اعتراضو میشی کالفه دستم از کنم بارونت بوسه هرروز اگه!  تواَم بوسیدنِ ی تشنه همیشه من    

 هم اعتراض ی اجازه و زنه حقِ مهریه چون!  کنم مهرِت که بود این داشتم که راهی تنها...  میکنی

 !!! نداره

 ... پس!  تضمینه ات مهریه که گفتم بهت ، حاال    

 ! دیگه آدمه یک واست شدم ببین ، بله بگو    
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 ! کنم دیوونه دنیارو همه میخوام ببین ، بله بگو    

 ! تردید بی و شک بی ، بانو بله بگو    

 !!! اشکن پرِ چشمام...  ببین ، بله بگو... بشکن رو سکوت این ، بله بگو    

 ! بانو ، تو ازآنِ... است من آنِ از آسمان!!!  کنم مهرت و آسمون میخوام ببین ، بله بگو    

 ! دیگه امیرِ یک شدم من ، بله بگو    

 ! برانگیزه شک که اونقدرمیخوامت ببین ، بگوبله    

 ...بگو    

 ! بله-    

 بیتابی با... لذت همه اون از ومن!  شد گم زدن کف و همهمه اون تو قشنگش و ظریف صدای    

 ... میکوبید محکم که ای بیجنبه قلبِ رو گذاشتم و دستم!  بستم چشمامو

 !؟ خوبی امیر:  شنیدم ازکنارگوشم رو بود ایستاده کنارم که فرهاد صدای بالفاصله    

 ... بدم تکون سرمو تونستم فقط    

 فتر دستم... بشکنمش میخواست دلم که بود اومده بوجود بینمون محضی سکوت توماشین    

 ... ماشین ضبط سمت

 ! لحظه هر و هات خنده و نگات میخوام چقدر    

 ! میلرزه باتو میشه حالی چه قلبم ببین    

 ! همیشه تا باشم باتو آرزومه رومه روبه نگاهت    

 ! هستی اینکه برای تو فدای دنیام همه    

 ... میگه چی میدونی تو!  نشستی حرفاش پای بستی دل دیوونه این به    

 ! میشه دیوونه تو چشمای واسه داره دلم... تاهمیشه قلبم توی نشستی    

 ! میمیرم خوشی از خوشحالی میگی تا... میگیرم دستاتو... میگیری دستامو    
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 ممیمون کنارت... تو چشمای ارزه می ازاین بیشتر ولی... تو پای دارم هرچی میذارم دارم دوستت    

 ! میخندونمت خودم بگیره که دلت... غمت تو شادی تو

 ! خندیدم کردم غافلگیر و نگاهش ازاینکه سرخوش... زدم ولبخند سمتش برگشتم    

 ! خانوم بفرمایید-    

 ... میکرد نگاه خونه به باتعجب    

 !؟ شی پیاده نمیخوای-    

 دزو دارم کوچولو کار یک من راستی:  شدم پیاده عسری... پایین رفت و شد خیره بهم بابهت    

 !باشه؟ برمیگردم

 ! شدم ماشین سوار خودم و کردم باز براش و در... داد تکون و سرش فقط    

 شوق از که بود دلیل این به فقط سراغت نیومدم روز ازاون اگه...  کامران بگیرم ازت حالی یک    

 تصویرش میکردم رو وهرطرف بودم کرده فراموش رو چیز همه عسلش رنگ به چشمهای دیدن

 ! میدیدم رو

 ... صورتش تو کوبیدم مشتمو و گرفتم اشو یقه کرد باز درو که این محض به    

 گشقشن زندگی واردِ گرفتی تصمیم و کشیدی نقشه نشستی که ای لحظه برای زدم و این-    

 بشی

 بازی به رو پاکش و کوچیک قلب که ای لحظه برای زدم و این: زدم تر محکم و دوم مشت    

 ! گرفتی

! نک ولش امیر:  اعصابم رو رفت رها ملتمس وصدای شد هواگرفته تو باالکه رفت مشتم دوباره    

 !کرد غلط

 دستم.... میجوشید ازش خون که بودم دوخته کامران ی چهره به پرازاخممو و عصبی نگاه فقط    

 ... سارا جون:  گفت رها که باال رفت دوباره

 ! عوضی نیار و قشنگش اسم:  کشیدم عربده و کنه کامل و حرفش نذاشتم    

 ! پشیمونه که ای بچه مثل درست بود خیره زمین به بااخم کامران    
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 ! کنه کینه پراز پاکشو قلب که نمیبینه حدی در رو تو اون:  اش شونه رو گذاشتم دستمو    

 ! زدم آتیش سیگارمو... نشستم توماشین و کردم صاف امو یقه    

 هک اومدم خودم به وقتی!!! بود فرشته اون فقط دلیلش شاید!  بله گفتم که چیشد نمیدونم    

 !!! رویاست میکردم حس که ای خونه همون!  دیدم خونه اون تو خودمو

 زا بود پرشده دیوار تمام... بودم خیره دیوار رو عکسای به مبهوت و مات و بودم ایستاده در جلو    

 !من عکسای

 که االن... بودم نشسته دوچرخه روی که بود ای لحظه یکیش... بود چشمام عکس بزرگترینش    

 مدست بایک و نشستم دوچرخه روی چطوری پفی لباس بااون که میگیره ام خنده میکنم نگاه

 !بودم گرفته و کالهم

 قیافه مبد ازدستش اینکه ترس از و بودم چسبیده دودستی و بادبادکم که بود زمانی دیگه یکی    

 و میدویدم دشت توی که بود ای لحظه دیگه یکی... بود دیدنی واقعا ام قیافه!  بود شده مچاله ام

 ینجاا از و عکس این باید!! ؟ نفهمیدم که افتاد شالم کی!  گزیدم و لبم... بود افتاده سرم از شالم

 ! بود دید تو کامال میشد خونه وارد غریبه مردِ یک اگه و نبودم پوشیده اصال عکس تواون...  بردارم

 کرده وطالیی درخشنده رو تصویر خورشید نور چون بود تر قشنگ همه از عکس اون نظرم به    

 ! بود

 داشت ساحل که اتاقی اون... برداشتم قدم اتاق سمت به آروم آروم و پایین انداختم سرمو    

!  بلند های خنده به شد تبدیل لبخندم کم کم... زدم لبخند اول... کردم باز دوباره بستمو چشمامو...

 ! افزودم سرعتم به نیست خواب دیگه اینکه از وخوشحال رویایی ساحل اون سمت دویدم

 ! خندیدم دل ازته... میزدم نفس نفس که دویدم ساحل داغ روشنهای اونقدر    

 شرویایی ساحل و خونه این دیگه نمیکردم فکر... میبردم گرمالذت اون از و شنها روی نشستم    

 ! بود ها شن روی هنوز قایق اون! ببینم رو

 ! بود خواهد رویاییِ  زندگی یک ، من زندگی    

 ! سحرانگیز و کامالخیالی    

 !؟ پیوست خواهد حقیقت به آیا    
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 !؟ رویاست این آیا...  ناشناخته سواحل    

 ارمد لیاقت که را چیزی ازآن سحرآمیز، زندگیِ در بار یک دارم دوست...  کنم انکار نمیتوانم من    

 !باشم داشته... 

 ! نمیشناختم هیچوقت که...  داد خواهد نشان را دنیایی ، من به او    

 ! میشوند تبدیل حقیقت به رویاها که دارم رویا...  من    

 ! مینداخت کوچیکم ی کلبه یادِ به منو عجیب ، کوچیک ی خونه این    

 به بودم داده وتکیه بودم خیره دونفره تخت اون به... شدم اتاق وارد و کندم دل گرما ازاون    

 و صمیمیت احساس باکامران اول همون!  میکشیدم خجالت وقتی میخندید... گزیدم لبمو!  دیوار

 لتخجا و میگیرم فاصله چراازش! ؟ میکنم غریبی باهاش چرااینهمه... مرد این ولی کردم دوستی

 ! یدممیکش خجالت ناخودآگاه بازم ولی نیست میدونستم که بااین... بود پایین سرم! ؟ میکشم

 و مبرداشت قدم زیر سربه و آروم... باشه برگشته بافکراینکه...  اومد آشپزخونه تو از صدایی    

 ده زن کی صدای باشنیدن ولی... بشنوم صداشو بودم منتظر و بود پایین سرم بیرون رفتم ازاتاق

 !زدم جیغ و باال مترپریدم

 تمنمیخواس!  خانوم ببخشید:  گفت لکنت با... میکرد نگاهم گردشده باچشمای داشت بیچاره    

 !بترسونمتون

 بهم که بود شوکی ی دهنده نشون کامال بود شده گرد که چشمام و بود دهنم روی که دستم    

 !شده وارد

 !؟ هستی کی تو...  تو-    

 ! آقا خدمتکارشخصی!  هستم آفاق من-    

 بش تا آقا:  گفت خودش ولی نپرسیدم هیچی... کنم منظم و نفسم و باشم آروم کردم سعی    

 ! کنم مراقبت ازشما خواستن ازمن! برنمیگردن

 من مگه... ردمک پیدا آلرژی جمله این به!  کردم تنگ چشمامو و فشردم روهم حرص از لبهامو    

 شبتا قراره! ؟ بود همین دارم کوچولو کار یک میگفت! ؟ میکنه استخدام پرستار برام که ام بچه
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...  بره و بزاره تنهام همش دفعه اون مثل دوباره قراربود اگه اصال! ؟ بکشه طول کوچولوش کار

 !اش؟ خونه آورده منو چرا پس

 تو انداخت خودشو چرا... دیگه بمیرم خودم درد به ویداخانوم ی خونه...جا همون میذاشت    

 ... زحمت

 !؟ خانوم-    

 !؟ بله:  گفتم باحرص... اومدم خودم به تازه و باال گرفتم سرمو    

 ! پریده رنگتون آخه! ؟ براتون بیارم میخورین چیزی-    

 ! درک به:  گفتم باحرص زیرلب    

!  نمیکردمفکر چیز هیچ وبه زیبا و فام نقره دریای ناو لب مینشستم بابیخیالی میشد خوب چقدر    

 راچ پس! ؟ فکرنمیکردم رویایی ی خونه این به همش من مگه!؟ نمیخواستم و همین مگه اصال

 ینا از چرا... نیستم چراخوشحال! ؟ میسوزه گلوم تهِ چیزی یک میکنم حس چرا!؟ عصبانیم االن

 ... چمه من! ؟ نمیبرم لذت داشتم رو آرزوش که ای خونه

 !!! بودم دراشتباه سخت فکرمیکردم خونه این به که مدت تمام میکنم حس    

 ؟ خانوم آفاق-    

 ؟ جان خانوم جانم-    

 ؟ بدی نشون من به لباسهارو کمد میشه-    

 از کیدری... رفتم دنبالش بالفاصله منم اتاق داخل رفت... داد تکون سرشو و کرد نگاهم باتردید    

 ! خانوم بفرمایید:  کرد باز اروکمده

 ! اون ی مردونه لباسای وهم من لباسای هم... بود شده گذاشته کمدمرتب داخل لباسام ی همه    

 ممیخواست که کاری و موقعیتم کنم فراموش شد باعث که بود آمیزش سحر عطر بوی فقط ولی

 !شیدممیک بو عطرشو باولع... آغوشم تو گرفتم وحشیانه لباساشو بستمو چشمامو...رو بدم انجام

 !؟ برم من خانوم-    
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 میشدم تر حریص میکشیدم بو هرچی!  دادم تکون سرمو فقط بود بسته چشمام درحالیکه    

 هب ها لباس ی همه... کردم باز چشمامو!!! ؟؟؟ میکنه دیوونه منو حد تااین که چیه عطر این اسم...

 ،اون کرد جلب و توجهم رنگی مشکی شوار و کت... من لباسای مثل درست! بودن ای سورمه رنگ

!!!! ؟ نهمیک کار چی اینجا کامران لباس!  کرد متعجبم بیشتر بود آویز بهش که مشکی بالماسکه

 ... بود پوشیده رها تولد شبِ کامران که لباسی همون

!  گرفته قرض رو کامران لباسای حتما... سرم روی گذاشتم دستامو و کردم رها و نفسم کالفه    

 ...حتما آره

!  ردممیک تنم زیرش همیشه که داشتم سفید بلند آستین بلیز یک... پوشیدم و سارافونم    

 ... زدم گره گردنم پشت روسریمو

 رو صتفر بود درگیر هاش بادکمه و بود ایستاده لباسشویی ماشین کنار که خانوم آفاق بادیدن    

 اره آسوده نفسمو در بابستن همزمان! بیرون زدم زخونها پاورچین پاورچین و دونستم مناسب

 کردم

 نسنگی برام خونه اون فضای!  دویدم بود داده خانوم ملیسا که آدرسی سمت به کنان لی ولی    

 انگار... بود تاریک انگار!  بود شده جهنم برام داشتم رو آرزوش که ای خونه!  چرا نمیدونم... بود

 !!! نداشت چراغی

 و مبود کرده فراموش رو چیز همه... میگذشت خوش بهم بیشتر خیلی ها بچه کنار مهدکودک تو    

 بازی باهاشون کلی و میکشیدم نقاشی اشون واسه... بودم غرق ها بچه کوچیک دنیای تو

 ! شد شب کی نفهمیدم و نشد حالیم زمان گذر اصال...میکردم

 هجزیر این تو ، شب که بود نیومده تاحاالپیش... خونه سمت دویدم و بیرون اومدم هولکی هول    

 !بزنم قدم

 ! دارم دوس رو حس این... میده بهم خوبی حس جزیره شرجی و مطبوع هوای    

 پشت زد محکم!  شدم روبرو خانوم آفاق نگران ی باچهره شد باز خونه در اینکه محض به    

 شب موقع تااین بیرون شمابرید گذاشتم من بفهمه آقا اگه!  بده خدامرگم خانوم وای: دستش

 !میشه سیاه روزگارم

 ... رفتم خودم من!  که نذاشتی تو:  باال انداختم هامو شونه    
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 رو خانومه این غرغرای ی حوصله اصال االنم ، گذروندم رو ای طوالنی روز... بودم خسته خیلی    

 !ندارم

 ! میکنم خواهش... بیرون برین یواشکی تونستین که نگید آقا به خانوم-    

 !!میترسه؟ اینهمه چرا... نمیفهمم    

 ! باشه-    

 زود یخیل شدو سنگین پلکهام... کشیدم دراز تخت روی تنم لباسای باهمون و کشیدم خمیازه    

 ! برد خوابم

 فضای همه بوش که شکسته عطرش ی شیشه شاید!  میکردم حس خواب توی و عطرش بوی    

 یامب بیرون شیرین ی خلسه اون از نمیخواست دلم اصال ولی چرخیدم پهلو به... برداشته رو اتاق

 !؟ آفاق:  کردم ناله... کردم حس کنارم رو حضوری گرمای...

 ور بوسه صاحب و کنم باز و چشمام میخواست دلم... کردم حس پیشونیم روی لبهایی گرمی    

 !ببینم

 آروم ببخوا:  کرد زمزمه کنارگوشم بود همراه گرمی بانفسای که آرومی صدای... نمیتونستم ولی    

 ! امیرکیان عشقِ

 یک به جاشو سریع خیلی آروم خواب اون ولی!  برم بخواب کرد وادارم کنارگوشم آروم زمزمه    

 ....داد کابوس

 جیغ! کردم برخورد بامانع که میرفتم عقب عقب...  میزد قهقهه و میشد نزدیک بهم کامران    

 شمامچ... میخورد صورتم به نفساش و بود نزدیکم کامران... نمیرسید دادم به کسی ولی... میزدم

 هچهر دیدن منتظر و بهش دوختم و چشمام... برداشت صورتش از رو ماسکی.. بازکردم و بستم و

 ور هرکسی!  نمیزد دیگه قلبم!  شد حبس نفسم... بودم بود، شده پنهان ماسک اون زیر که ای

 ... امیرکیان جز به باشه ماسک اون پشت میکردم فکر

!  عقب رفتم و شدم هول نزدیکی اون به ی فاصله تو بادیدنش پریدم خواب از و زدم جیغ    

..  ودب زده زل بهم ملتمسانه نگرانش باچشمای!  کردم برخورد تخت تاج با محکم که سریع اونقدر

 !؟ برم قربونت شده چی:  گفت بابهت و شد متوقف من جیغ باصدای که نزدیکم آورد رو دستش
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 ! بزنی دست من به نداری حق:  زدم جبغ    

 آروم فقط تو!  عزیزم باشه:  گفت آروم و زد محوی لبخند نگرانی اوج تو... میزدم نفس نفس    

 ... باش

 محکم که داد اجازه خودش به فرصت توهمین... دادم فرود ی اجازه اشکام به و بستم و چشمام    

 اسیرم توآغوشش

 ! کنه    

 زنمب صدمه بهت نمیخوام... باش آروم! هیسسس:  کرد زمزمه گوشم کنار که بزنم جیغ خواستم    

! 

 میون و میکوبیدم ستبرش ی سینه به بیجونم های بامشت من ولی میکرد نوازش آروم پشتمو    

 خجالت... بگو! ؟ نمیگی رو ات خواسته چرا! ؟ نمیزاری راحتم چرا! ؟ ازم میخوای چی: گفتم هقهقم

 تنهام کامران مثل هم تو!  داری دوست و کی بگو و بزن زل چشمام تو باجرات کامران مثل! نکش

 من!  ندارم لیاقت من چون!  بگو!  نمیخوای منو که بگو... بگو!  کامران مثل... مَردی هم تو... بزار

 ! برس عشقت به برو...  برو!  ندارم رو هیچی لیاقت

 ! داد فشار خودش به بیشتر ومنو. کرد حلقه دورم تر محکم و دستاش    

 که بده قول شکست رو من ی ساده دل رسید هرکی آخه اس ازهمه بدتر روزا این حالم میدونی    

 نری پیشم از تو

 ... اس دفعه آخرین... بری میمیرم... اس طرفه یک ی جاده عاشقی دیگه من واسه    

 ! سازیه صحنه همه حرف مثل تو حرفای همه نکنه بازیه یک این بگو و راستش    

 کیان    

 روی و میریخت اشکام!  بود افتاده نفس نفس وبه بزنه حرف نمیداد اجازه بهش هقش هق    

 شکنارگوش زور به ام جنبه بی قلب خاطر به و بودم شده تاب بی!  اومد می فرود قشنگش روسری

 ... میکشیدم نفس

 یچه نمیزارم...  کنارمه االن عشقم:  کردم زمزمه وکنارگوشش محکمترکردم دورکمرش دستامو    

 ! بره جا
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 تموم گفت بهم رها چرا! ؟ کنه بازی باهام دادی اجازه کامران به چرا! ؟ گذاشتی تنهام چرا-    

 !؟ بوده خواب بودی کنارم که هایی لحظه

 بهت کسی نمیذارم دیگه!  خودمی مال دیگه االن!  عزیزدلم بود موقت محرمیت یک فقط اون.-    

 ... باش آروم!  بزنه صدمه

 ! نزاری تنهام کردم خواهش ازت نرو گفتم بهت من ولی...  ولی-    

 کدوم به من آخه! ؟ ویداخانوم ی خونه برم میخوام که کردی کفش یک تو و پات رفته یادت-    

 ؟... هوم ؟ داری دوست و کامران نگفتی مگه تو ؟ خانوما خانوم برقصم باید شما ساز

 منم...  کنم جداش خودم از نمیخواست انگار!  بودش گرفته محکم و بود زده چنگ لباسم به    

 ... زدم لبخند و گرفتمش تر محکم

 نمیزارم دیگه...  نمیدونن رو ارزشش!  نمیکنن درک رو پاک قلبهای عظمت آدما از بعضی-    

 ... عزیزدلم بزنه آسیب کوچیکت قلب و تو به کسی

 ههم این وطاقت بود زده هیجان... میکشید تیر قلبم!  بود آورده کم نفس... میکرد هق هق هنوز    

 ! نمیکردم ول و ظریفش بدن و ندادم اهمیتی دردش به من ولی... نداشت نزدیکی

 تخت روی و کردم جداش خودم از آروم...  شد خسته کردن تقال از و افتادن بیحال دستاش    

 ی گونه روی کشیدم آروم دستمو پشت و خندیدم!  بود گرفته و لباسم محکم هنوز گذاشتمش

 بخواب!  دستش پشت زدن بوسه برای میکردن ام سوسه و درخوابش غرق چشمای...خیسش

 !!! همین فقط...  باشی آروم میخوام فقط!  هیچی...نمیخوام ازت هیچی!  من کوچولوی

 

 ... چشمات تو رو اشک و غم نبینم    

 ... دستات میلرزه داره نبینم    

 ... نفسهات توی رو ترس نبینم    

 ! دارم دوستت ببین    

 ... تنهام باخودم مثل منم    
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 ... دنیا تموم از خسته منم    

 ! دارم دوستت ببین...  شبها برام میگذره سخت منم    

 ... میبندی رو اتچشم که وقتی دارم دوست    

 ... میخندی دنیا این دردهای به بامن    

 ... کندی دل غمها از بگی میشم آروم    

 یتیاهم آفاق غرغرهای به و سرم روی میکشیدم رو پتو من ولی میتابید صورتم به خورشید نور    

 ! نمیدادم

 هصبحان!  خانوم.: شد کشیده سرم روی از پتو! ؟ زوره مگه کنم باز چشمامو نمیخواد دلم اصال    

 ... گفتن آقا...  میزه روی اتون

 بدم تون همه از... میاد بدم میگی، همش که آقایی اون و تو از!  بردار سرم از دست:  دادزدم    

 ! میاد

 ببینم رو هیچکس نمیخواست ودلم میریختم اشک پتو زیر... نمیگفت هیچی و بود کرده سکوت    

 ناله و میریختم اشک صدا بی...  منه از مشکل شاید!  میبینم بد رو همه که بدم خیلی من شاید    

 ! میشم بدی دختر وقتاخیلی بعضی! میکردم

 در!  بودم خیره زیبا ساحل اون به و دادم تکیه تخت تاج به سرمو... نشستم و کردم باز چشمامو    

 لد عطر و شرجی بوی حتی... بود شده ترکیب دریایی بامرغهای دربا قشنگ موسیقی و بود باز

 هب!  نبود ای چاره ولی بکنم دل لذت همه اون از نمیخواست دلم!  بود پیچیده اتاق تو دریا انگیز

 یدنباد ولی بود مشغول آشپزخونه تو آفاق... بیرون رفتم اتاق از و زدم پوزخند تخت کنار سینی

 .. کنم ناراحتتون نمیخواستم اصال..ببخشید خانوم:  گفت شدو هول من

 هگفت بهت چرا! ؟ نیست هیچوقت چرا... میاری و اسمش همش که آقایی این:  بده ادامه نذاشتم    

 !؟ ندی رفتن بیرون ی اجازه بهم

 گربه و موش این! ؟ کجاست خودش:  دادم ادامه میگشت دنبالش چشمم خونه تو درحالیکه    

 !!؟ هست خوابم وقتی... نیست بیدارم وقتی چرا! ؟ چیه برای بازیا
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 چیزی کارشون مورد در که نگفتن ولی...  کردین دواج از باهم تازه گفتن آقا... خانوم سارا-    

 ! نمیدونید

 !؟ کارِش-    

 ... ایشون... باشن خونه میاد پیش کم خیلی دارن که کاری دلیل به راد آقای!  بله-    

 کوتس عالمت به و دستم تلفن باصدای ولی بفهمم شوبازی موشک قایم این دلیل بودم منتظر    

 ... تلفن سمت رفتم باالو گرفتم

 ؟ الو-    

!  تمعرف بی خانوم م سالاااا به:  بودم کالفه ازدستش پیچیدحسابی گوشم تو رها شاد صدای    

 ... نمیکنی ما از یادی دیگه!  هااااا میگذره خوش بهت خیلی معلومه... کلک ای

 ! میریختم هم به بیشتر داره هیجان که میدیدم رو کسی اگه..  بودم حوصله بی    

 ؟ بپرسم سوال میشه ؟ رها...  سالم-    

 ! بپرس!  آره-    

 ؟ بودن خیره بهم زده بهت همه میخوام امو مهریه گفتم وقتی چرا-    

 کرده مهرت بوسه میلیون هزار ششصد امیرکیان:  گفت اش خنده بین زور به و خنده زیر زد بلند    

!!! 

 ! بود مونده باز تعجب از دهنم و بود شده گرد چشمام    

 ؟ الو ؟ سارا-    

    -..... 

 که بوسه!  احمقی خیلی! شدی؟ مرگ ذوق االن!  توسرت خاک! ؟ افتادی پَس ؟ شد چت-    

 !!! میفهمی؟پوووول پول یعنی مهریه!!!  خره نمیشه محسوب مهریه

 !؟ بندازه دست منو میخواسته کارش بااین:  گفتم رها خودنِ حرص به توجه بدون    
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 چه...  نکن ناراحت و توخودت!  میکنه زیاد بازی دیوونه کارای این از کیان امیر!  عزیزم نه-    

 کارامیکنی؟ چه خبرا

 ! میره سر ام حوصله...  تنهام همش من-    

 ... دور دور بریم دنبالت میام االن خودم...  عزیزم نخور غصه!  بمیره برات رها آخ-    

 !؟ کجا-    

 !؟ میپسندی! ؟ خوبه شاپ کافی-    

 ! تو و من فقط... بریم!  آره-    

 ! بای با... میبوسمت!  دنبالت میام عصر... عزیزم باشه-    

 لحظه یک برای نمیتونم چرا من! ؟ نمیکنه اذیتش کامران مگه! ؟ شادباشه اینهمه میتونه چطور    

 !!! کنارشه همش کامران...  نیست تنها اون ولی!  تنهام اینکه برای خب! ؟ باشم شاد

 دلم همش پاییز مثل بازم وجود بااین!  عالیه هوا و تابستونه اواخر!  دلگیره خونه این اصال    

 گریه میخوام و میگیره

 !!! کنم    

 من ولی میپوشید شاد رنگای رها....  شدم آماده رفتن بیرون برای و خوردم ناهار آفاق کنار    

 خل رهای این!  نداشتم دیگه رنگ لباس چون بپوشم صورتی و ای سورمه همش بودم مجبور

 نهاز بختیای بد از...  تلخش زندگی از... میگفت بدی کامران از...  میگفت مردا بدی از همش وضع

 !!! میخندید خودشم و میگفت خودش که بود اینجا جالبیش... 

 یطول ولی مینوشید قهوه سکوت تو چندلحظه رها...  قرارداد جلومون رو قهوه فنجونای گارسون    

 ای رابطه و تماس هیچ تو با که گفت بهم کامران:  زدن حرف به کرد شروع دوباره که نکشید

 فکرمیکردم که بود این کشیدنم عذاب علت آخه!  قضیه این از خوشحالم خیلی من...  نداشته

 ! باشه بامن میخواد شده خسته ازت و داشته رابطه باهات

 یبرا االن تا باید پس باشه اینطوری اگه:  داد ادامه و زد چشمک که میکردم نگاهش توسکوت    

 !؟ درسته...  باشی کرده تجربه کیان امیر با بار اولین
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 ... میخندید و میگفت خودش!!!  نمیداد بهم زدن حرف ی اجازه    

!  بگذره خوش بهت باید...  وارده خیلی!  سرت موهای ی اندازه به...  زیاده اش تجربه امیر-    

 بخوادلذتش تادلت اون!  هرچند!!!  میسوزه بیچاره اون واسه دلم...  نمیشه گرم آبی تو از ولی

 ! دنیا از نمیره ناکام... وبرده

 خواب تو فقط!  هیچوقت... نیست خونه اصال اون!! خودت؟ واسه میگی چی:  گفتم باتعجب    

 ! میکنم حس و عطرش و میشنوم صداشو

 ! گفتم بابغض آخرو های جمله    

 بعد نداره خاروندن سر وقت اون! ؟ باشه خونه میخواستی نکنه!  پ ن پ:  باال داد ابروهاشو    

 !!؟ تو کنار بشینه خونه تو بیاد ، منه دل ور همش که کامران مثل میخوای

 تنهایی همش بازم کردی شوهر سرت خیر!  برات بمبرم:  میخورد غصه برام مثال و کرد نچ نچ    

 !؟ نمیاد آفاق مگه.. راستی..

 ... دادم تکون و سرم    

 ! تنهانیستی... پس خب-    

 !؟ میکنه پر و آدم تنهایی خدمتکار تاحاال کی از-    

 وادمیخ دلش آدم!  شده غنچه طوری چه ببین و لباش...  بره قربونت رها:  کشید و لپم و خندید    

 یایم در تنهایی از بیارید بچه وقتی... طوریه همین اولش ازدواج از بعد زندگی!  بده قورتت درسته

 ! عزیزم

 تو هرچند... بخونیش حتما گفت!  داد مامان و کتاب این...  راستی آهان:  باال گرفت دستشو    

 !!! اس فایده بی که من نظر به...  نیستی فازا این تو اصال

 مسائل– پایدار عشق " بود نوشته بزرگ روش که کردم نگاه بود دستش تو که کتابی به    

 " زناشویی

 امیرکیان نزار... کن قایمش:  داد ادامه آروم... دادم قرارش کیفم توی و گرفتم ازش و کتاب    

 !میره آبروت!  ببینه
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 باهیجان دوباره... دادم تکون سرمو!! ؟ بدیه کار کتاب این خوندن مگه! ؟ میره آبروم چی واسه    

 ! گرفتم و دیپلمم باالخره... سارا راستی: داد ادامه

 ! باشه مبارک-    

 یه باید منی زن که تو ، دارم فوق من میگه کامران ولی... بدم ادامه نمیخوام دیگه که من-    

 !؟ نظرت! ؟ هان... بخونیم درس باهم بیا میگم من...  باشی داشته خوب مدرک

 دامها نمیخواست دلم منم... تو تفاوتی بی چقدر... بابا ای:  گفت کالفه... باال انداختم هامو شونه    

 !!؟ میخونه وکالت میدونستی فرانک همین!  نیست ای چاره ولی بدم تحصیل

 جنابعالی همسر... امیر همین! ؟ میخونه پزشکی شیوا میدونی:  داد ادامه... دادم تکون سرمو    

 چند گنده دانیاسورای اون از درسته!  تریم مونده عقب همه از تو و من! ؟ خونده فضا هوا میدونی

 !!! یمنش سرافکنده هامون جلوبچه فردا پس تا بخونیم درس باید باالخره ولی کوچیکتریم سال

 !؟ مثال بخونیم ای رشته چه-    

 ! مکارکنی باهم قرارشده!  عمران... بخونم میخوام و کامران ی رشته!  وگرفتم تصمیمم که من-    

 ! کامرااان منو!  محشره وای:  گفت زده زوق و کوبید هم به دستاشو    

:  بود خیره نامعلومی ی نقطه به... نمیکرد نگاه من به اصال اون ولی میکردم نگاه بهش زده بهت    

 ! خیلی... خوبه خیلی!  ستودنیه برام غرورش ی باهمه.. سارا

 !!؟ شد چی دیشب میدونی:  داد ادامه باهیجان یهو که میکردم نگاهش زده بهت سکوت تو    

 بد خواب یک دیشب:  گفت باهیجان... دادم تکون و سرم حوصله بی امو چونه زیر زدم دستمو    

 یغج بادیدنش که کنه بغلم خواست کامران پریدم خواب از وقتی...  ترسناک کابوس یک! دیدم

 سکته بود نزدیک... نمیدونی تو!  بود وحشتناک تاریکی اون تو کامران آبی چشمای وااای!  کشیدم

...  میگرفتم فاصله ازش و میکشیدم جیغ من!  کامران... منم باش آروم میگفت هرچی!  کنم

 عصابشآخرا... میزدم جیغ و ببینم میتونستم و چشماش فقط!ً!!  میزد برق تاریکی اون تو چشماش

 !کامرانم میگم!  لعنتی:  کشید عربده و شد خرد

 خونه!!! هیچی که من چهارستون... میدونی بهتر خودت!! ؟ دیگه شنیدی که و هاش عربده    

 ... میلرزه
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 رخاط به اون... ولی بودم عاشقش هم ازاول من:  گفت میکرد گریه میزدودرحالیکه حرف بابغض    

 !!! نکرد خواستگاری ازم هیچوقت غرورش

 یرونب همش که این!  خوبه خیلی کنارته که همین باالخره:  گفتم کنم عوض رو جو اینکه برای    

 ... بده بمونی تنها همش تو و باشه خونه از

!  نشو دلگیر ازش:  گفت وآروم گرفت دستمو... کردم بغض دوباره و پایین وانداختم سرم    

 سعی هم تو!  اجباره روی از میذاره تنهات اگه...  داره دوستت خیلی!  اینطوریه شغلش...  مجبوره

 این یبگ بهش نری... کن استقبال ازش میشه خونه وارد وقتی...  باش منتظرش!  شبا نخوابی کن

 ! دادم کتاب بهت که بهش نگی...  زدم بهت من حرفارو

:  گفت تمام باجدیت...  دوم خواستگاری واسه امون خونه اومد وقتی:  داد ادامه و گزید و لبش    

 یادآوری بهش رو داره من به نسبت که وظایفی کنید لطف!  ازتون دارم خواهشی یک ویداخانوم"

 !!!نکنید

 ودرمورد... دارم خدمتکار که خونه کارِ درمورد!  میگم بهش بدونم صالح که رو هرچی خودم من    

 "!!!  خودم ی عهده به بزارید رو چیز همه!  نگید بهش چیزی خواهشا دیگه مسائل

 دخالت ما زندگی خصوصی تومسائل که میداد هشدار مامان و من به داشت محترمانه خیلی    

 ، تو باالخره!!...! نکینم ودخالت باشیم تفاوت بی نمیتونیم فکرمیکنیم هرچی مامان منو ولی!  نکنید

 !!! بدونی باید که داری امیر به نسبت وظایف سری یک

 ! کنم ثبت کلماتشو تک تک ذهنم توی میکردم سعی و میدادم گوش رها حرفای به بادقت    

 ینا نه!  میپوشی حسابی درست لباس یک امشب...  میگم چی ببین کن گوش خوب:  داد ادامه    

 لباس بدون رو تنت سارافون این حداقل... نباشه پوشیده که لباسی!!!  ات مسخره سارافونای

 !بپوش زیرش بلند آستین

 خیلی امیر!  باش مهربون...  بخند یکم!  کنار بزار و ات مسخره لوس اخالق این...  بزن عطر    

 ... ! !!میشناسمش من...  میلرزه دلش زود

 وریهاینط ات افهقی چرا:  گفت که میکردم نگاهش بابهت نمیفهمیدم حرفاش از هیچی درحالیکه    

 !!! باورنمیکنم اصال که نشده نزدیک بهت تاحاال نگو!! ؟
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 هک کارایی اگه... شدم خونه وارد و دادم تکون دست براش بود مشغول حسابی فکرم درحالیکه    

 !!سرکار؟ نمیره ودیگه میمونه پیشم همیشه واسه ، بدم انجام رو رهاگفت

 تصویرم به و بودم ایستاده آینه جلوی!  رفت و کرد رها باآسودگی و نفسش من بادیدن آفاق    

 حرکت یک وت سریع! ؟ زشته یعنی! ؟ چیه بلند آستین سفید لباس این مشکل مگه...  میکردم نگاه

 یک بود شده!  پوشیدم رو سارافون دوباره و آوردم در تنم از و بلندش آستین لباس و سارافون

!  بود عاشقشون و میپوشید همیشه رها که لباسایی همون از!  ساده ی حلقه آستین مجلسی لباس

 رو شهبنف...  بنفش رنگ به یکیش و بود مشکی رنگ به یکیش...  کردم نگاه آینه جلو عطرای به

 آوردمش در روسریمو و زدم لباسم روی!  داد عجیبی آرامش بهم یاس لطیف بوی که کردم بازش

 ! دورم ریخت و شد باز همزمان بلندم موهای.. 

 چوب میخواست دلم ولی بودم خسته خیلی... نبود ازش خبری هنوزهیچ و بود شب 88 ساعت    

 یلیخ!  بودم خسته من... نداشت ای فایده هیچ بازهم ولی!  نبره تاخوابم پلکهام رو بزارم کبریت

 .... کشید درآغوش منو خواب و رفت هم روی سنگینم پلکهای... زیاد

 از باتردید!!!  بودم خوابیده کاناپه رو که من...  دیدم تخت روی خودمو و کردم باز چشمامو    

 .. دمش خارج اتاق از سریع ، ببینم آشپزخونه تو و خانوم آفاق اینکه بافکر و اومدم پایین تخت

 ...خانو آفاق-    

 پس ! نیست خونه وقت هیچ که اون!  بدم ادامه نتونستم دیگه و موند باز نیمه دهنم بادیدنش    

 ... االن

 چیهی... میگزیدم لبمو میکردم بازی دستم نگشتهای ا باا درحالیکه و پایین انداختم سرمو    

 انومخ آفاق نمیخواست دلم هیچوقت که منی!  بود اومده بوجود بینمون محضی ،سکوت نمیگفت

 حظهل یک برای...  دمیدا عذابم بیشتر سکوتش!!!  بودم حضورش مشتاق شدت به االن باشه خونه

 ! کردم نگاهش زیرچشمی

 رمس که من برعکس...  بود خیره بهم دلنشین و جذاب لبخند بایک و باال بود داده ابروشو یک    

 از چرا!! ! میکشید رخ به بیشتر و بلندش قد و بود گرفته باال بیشتر سرشو اون بود گردنم تو

 یگهد نمیومد االنم نیست هیچوقت اونکه...  چرااومده اصال! ؟ میبره لذت همه این کشیدنم خجالت

... 
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 ناو اگه!  گردنم تو بردم بیشترفرو و سرم... میشد نزدیک بهم که شنیدم و قدمهاش صدای    

 ام ونهچ زیر و سمتم اومد دستش!! ؟؟ نبود بهتر میکردم تنم سارافون زیر رو بلنده آستین لباس

 حرص من!  شد اش خنده باعث که کردم مقاومت.. باال بگیرم و تاسرم کرد وادارم...  گرفت قرار

 ! میخنده سرخوشانه و خوشحاله اون میخورم

 ! کن نگاه من به:  گفت خنده مبون    

 ... ودب جیبش تو دستای به چشمم فقط منم ، میخندید وهمچنان جیبش تو برد فرو دستاشو    

 !؟ خانوما خانوم نمیکنی نگام-    

 تو!  باال بگیرم و سرم که وادارشدم ناخودآگاه!  خواهش پراز و بود قشنگ و کشیده لحنش    

 فقط چرا!  گرفت دستش تو محکم و ام چونه که بدزدم و نگاهم دوباره وخواستم زدم زل چشماش

 و هاممو رو چرخید نگاهش!! ؟ چی واسه بدم تغییر و لباسم مدل گفت رها! ؟ میکنه نگاه صورتم به

 هدیگ!  موهام تو کرد فرو سرشو اومدنزدیک و شد تر عمیق لبخندش...  باال رفت ابروش تای یک

 زمزمه و اسمم!  میرسید گوشم به کشدارش نفسهای صدای فقط ببینم اشو چهره نمیتونستم

 ! قلبم رو بزار و دستت:  گفت شمرده و آروم...  میکشید نفس و میکرد

 رو گذاشتم و دستم آروم لرزشش به توجه بدون ولی سرم پشت بردم و دستام باتردید اول    

 !!! کردم فراموش رو خودم کشیدن نفس لحظه یک برای که میکوبید محکم اونقدر!  قلبش

 ... بکنم دل ازش نمیتونم    

 ... من-    

 تو برای فقط...  بدونی میخوام!  کنی حسش میخوام فقط!  هیچی!  من سارای نگو هیچی-    

 ...فقط!  میتپه

 خجالت از و بود شده داغ لپام...  میکرد زمزمه و میفرستاد بیرون کشدار و عمیق و نفسش    

 !!! برفی آدم مثل درست...  زمین تو برم قراره لحظه هر میکردم حس!  میشدم آب داشتم

 !؟ برم میشه-    

 الهن فقط آرومی باصدای!!  نبود حواسش اصال انگار اون ولی... بگم تونستم که ای جمله تنها    

 !!؟ کردی چه تنها قلب بااین! بامن؟ کردی چه آخ:  کرد
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 ... بود شده جمع درد از صورتش و قلبش روی گذاشت و دستش    

 کیان    

 تردخ این ولی...  کنن جلب و رضایتم و ببرم لذت ازشون که کردن تالش تاحاال زیادی دخترای    

 ارهد تازگی برام هردفعه!  کردم اش تجربه بار اولین برای که داد بهم باآغوشش فقط رو نابی لذت

... 

 !؟ دختر بامن کردی چه    

 پشتش و کرد قالب گردنش پشت دستاشو!  برگردوند رو و گرفت فاصله ازم بامکث و آروم    

 .... بود بهم

 ! عزیزم برو-    

 تخت روی!  شم راحت سکوت اون از خواستم چرافقط نمیدونم من و بود همراه بابغض صداش    

 و اتقاق تو اومد...  میکردم بازی دستم باانگشتای و بودم نشسته

 باشمام خانوما خانوم...  هوم! ؟ چیه واسه خوشگلت اخمای این:  گفت باخنده و زد زانو پام جلو    

 !؟

    -..... 

 !؟ قهری بامن-    

! عطرشم این ی تشنه همیشه... دادم فرو سختی به و دهنم آب و کردم بغض    

 ! میکنم حسش دارم ازنزدیک االن که عطری!عطرِحضورش

 !؟ آره!  گذاشتم تنهات اینکه واسه حتما-    

    -.... 

 !؟ خوبه کارم سر نمیرم دیگه-    

 !!! زدم زل چشماش به میخندیدم درحالیکه کردم بلند و سرم ناخودآگاه    

 انداختم و سرم و کردم جمع و لبخندم!  گفته دروغ که بود ینا ی دهنده نشون بلندش ی خنده    

 ... پایین
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 !؟ هوم!! ؟ ببرمت باخودم میخوای اصال! ؟ پیشت بیاد رها نیستم من وقتی میخوای-    

 که چشماش بادیدن...  میگه شوخی به یا جدیه بفهمم و ببینم و صورتش تا کردم بلند سرمو    

 !!؟ میبری منو واقعنی:  گفتم زده زوق بود شده خیره بهم کامالجدی

 ارمتتنهابز خونه نمیارم طاقت که فهمیدم روز چند این تو!  میبرم که البته:  گفت آروم و خندید    

 ... برم خودم و

 ! میشد خیره چشمام به فقط... بود چشمام به فقط نگاهش...  دوختم بهش شادمو چشمای    

 خالیش جای به هنوز من ولی!  بره و برداره چشم ازم زور به شد باعث موبایلش زنگ صدای    

 ... بودم خیره

 رهب میخواد امشب میگفت!  میداد رفتن بوی حرفاش... میدادم گوش صداش به فقط مدت تمام    

 رموس دوباره! نمیکنه عمل قولش به میدونم که من ولی...  میبره باخودش منم داد قول االن همین! 

 ! بود قلبش روی دستش هنوز. کردم فکر نبودنش به و پایین انداختم

 ... سارا-    

 ! زد چنگ موهاش به و کرد فوت و نفسش کالفه اشکام بادیدن...  سمتم اومد و کرد مکث    

 دو هر واسه نکن تلخ و باهمیم که ساعتهایی این!  عزیزم هستم پیشت تاشب... نخور غصه-    

 ! مون

 ؟ سارا:  صورتم رو کشید دستشو پشت    

 ... یادب دیگه نگید خانوم آفاق به فقط!  کنم دخالت کارتون تو نباید من ببخشید!  برید لطفا-    

 ! باشه مراقبت گفتم بهش من آخه:  خندید    

 ! باشم داشته نگهداری به احتیاج که نیستم بچه من-    

 !؟ میزنی حرف رسمی باهام اینهمه چرا اصال... منی کوچولوی توخانوم-    

:  کرد زمزمه آروم و گرفت قاب و صورتم بادستاش...  شد خیره چشمام تو و زد زانو پام جلوی    

 حالهم...  نشی عاشق و بمونی محاله!  مُسریه من آرزوهای ببین!  ببین و چشمام رومو به رو بشین

 ... من مثل نشی و بمونی
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 تو... هبازی این مردِ!  باورکن تو..  میخوره سُر تو سمت به همیشه... دلش که باکسی نکن غریبی    

 ! بُرمیخوره دلشوره دستای

!  کنن غریبی بامن:  میکرد زمزمه همچنان ولی...  بیفته دستاش شد باعث که برگردوندم رومو    

 ! تواَم درگیر که بامن

 ... اَم تو تصویر مات من!  برندار من از و چشمات    

...  کردن سرفه به کرد شروع و قلبش رو گذاشت و دستش که بود نشده تموم حرفش هنوز    

 !؟ شد چی:  گفتم بانگرانی و شدم هول!  نداشتن اومدن بند قصد اصال که طوالنی های سرفه

 ... !!! قرصام-    

 !؟ کجاست قرصات...  قرص-    

 .. ام کت جیب...  تو:  کرد اشاره بیرون وبه کشید دراز زمین روی...  نبود خودم دست ام گریه    

 غلطی چه... رسوندم حال به خودمو سختی به و میدیدم ااشک تار ی پرده بین از جارو همه    

 ... قول!  نکنم اذیتت میدم قول دیگه...  برگرد دیر دیر و سرکارت برو همیشه اصال!  کردم

 انوارهایب آستیناش مچِ قسمتِ!  بودم دیده تنش تو هم قبال که کتی... بود افتاده مبل روی کتش    

 دویدم آب لیوان یک همراه به و آوردم در جیبش تو از رو قرص!  بود شده تزیین رنگ طالیی

 ور قرص و کردم بلند سرشو! میداد عذابم بیشتر اومد نمی بند که هاش سرفه صدای!  سمتش

 ...دهنش تو گذاشتم

 هب افتاد چشمم لحظه یک برای...  کردم رها آسوده و نفسم من و شدن قطع هاش سرفه کم کم    

 اون مال قرص قوطی این...  کنم فراموش رو قوطی این محاله!  شد گرد چشمام و قرص قوطی

 !!! آسمون تو برد منو که بود خلبانی

 !!!؟ خلبانه یعنی کنه مصرف قرصا این از هرکی مگه! ؟ داره ربطی چه    

 ؟ سارا-    

 ومآر!  بود لبهاش روی محوی لبخند...  میدرخشید شبش رنگ به چشمای...سمتش برگشتم    

 ! نباش نگران!  خوبم.... نیست چیزیم من:  گفت
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 ... !!! رو بیخودی اشکای این دلیل نمیفهمم!  ریخت اشکام ناخودآگاه    

 موهام روی ای بوسه... قلبش رو بزارم سرمو کرد وادارم و گردنم پشت گذاشت و دستش    

 ... نشوند

 !؟ ترسیدی-    

 ! گرفت شدت بیشتر ام گریه    

 ! میزنه داره قلبم ببین...  خوبم من!  شد تموم...  عزیزم باش آروم-    

 ... میدادم گوش قلبش نامنظم صدای به و کردم بغض    

 تیتاوق!!! نمیاره دووم!  نداره توضربان بدون قلب این!  بمونی کنارم خواستم ازت همین برای-    

 ...آرومه هستی

 و کوتاهه لحظات این عمر میدونستم چون... میگرفتم فاصله ازش من ولی بود خونه روز تمام    

 ساعتها که بود تنهامکانی اونجا... سربزنم مهدکودک اون به میخواست دلم.... میخوادبره دوباره

 و یدمسف بلند آستین لباس... بازکردم رو درکمد!  نمیکردم احساس رو گذرزمان و میشدم سرگرم

 بود کنارش مشکی ماسکه بال یک که رنگ شلوارمشکی کت اون افتادبه چشمم دوباره... پوشیدم

 رنگ دسفی کاغذ یک که میکردم نگاه بهش بادقت دستم تو وگرفتمش کشیدمش بیرون ازکمد...

 های نوشته وقتی باشه فاکتور یک نظرمیرسید به... کرد جلب و توجهم داشت قرار جیبش تو که

 یگلبه پیراهن" بود شده نوشته روش که بود فاکتور یک اون...شدم مطمئن دیگه خوندم و روش

 !!! بود من لباس مال روش شده نوشته مشخصات تمام " رنگ

 !؟ عزیزم سارا: اومدم خودم به باصداش فقط که ها نوشته اون به بودم خیره زده بهت    

 ... بیرون رفتم اتاق از و قراردادم جیبش توی رو کاغذ هولکی هول    

 !؟ داشتید کاری-    

 ...! ببینم اینجا بیا:  کرد اشاره کنارخودش به    

 ... نشستم کنارش باتردید و برداشتم قدم سمتش به آروم    

 ؟ میکنی فرار ازم چرا... ببینم بگو خب-    
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 !؟ من-    

 ... میکنی فرار ازم ی دار صبح از!  تو بله-    

 !!؟ باشه خریده کیان امیر رو لباس اون ممکنه یعنی    

 !؟ کوچولو خانوم بامنه حواست-    

 ! هست حواسم-    

 تنهای نمیخوای!  برماااا میخوام دیگه ساعت یک:  گفت باشیطنت و باال انداخت ابروشو یک    

 !!!؟ ببری ازم رو استفاده

 "!!!  کنی یادآوریم همش نیست نیاز!  بری میخوای میدونم خودم "    

 !؟ چیه منظورتون-    

 ! میزنی حرف رسمی چقدر:  وخندید باال رفت ابروش یک عادتش طبق    

 یشمم بیشتراذیت... نیار روم به!  نیست خودم دست میکشم خجالت ازت... پایین سرموانداختم    

!!! 

 ! ببر رو استفاده نهایت بدوبیا:  کرد اشاره روپاهاش به    

 ... روبرگردوندم و گزیدم و لبم ی گوشه    

 ! میکشی خجالت ازم هنوز نکنه...  ببینم -    

 !!! نیست جلودارش هیچکس دیگه کنه گل شیطنتش!  خیررررر نه    

 ! میشه دیرتون... برید زودتر بهتره-    

 آخه لیو!! ؟ باشه کیان امیر کار لباس اون خرید واقعا نکنه... نکنه... اتاق سمت ورفتم شدم بلند    

 ... شدم لباس اون عاشقِ من که میدونست کجا از

 لبخند...  دوختم بهش و ناباورم چشمای...  سمتش برگردم کرد وادارم و گرفت و دستم    

 !!؟ زدی زل بهم اینطوری که میبینی صورتم تو چی:  گفت آروم و زد دلنشینی

 "!!! فرشته یک شاید"    
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 ! ام خسته فقط من... نیست چیزی:  گفتم اتاق سمت میرفتم درحالیکه و برگردوندم و روم    

 ! نمیشه باورم...  سرم رو کشیدم رو پتو و کشیدم دراز تخت روی میریخت اشکام درحالیکه    

 ! گرفته واسم رها میکردم فکر احمق من

 رفتن باپایین...  کرد پر و اتاق ی همه دوباره عطرش بوی...  بود شده خیس اشک از بالشتم    

 اشتهد نگه محکم رو پتو!  نکردم باز باسماجت و بستم چشمامو..  نشسته کنارم فهمیدم تخت

 !!بزنه کنارش نتونه که بودم

 صدام کردم سعی... چرخیدم پهلو به و برگردوندم رومو...  بیدارم که فهمید و کرد و تالشش    

 !!!لطفابرو:  نلرزه

 ! عزیزم باش خودت مراقب:  گفت لرزونی وباصدای آروم و کرد مکث    

 اون!  فرارهمینه واسه من قصد.... منه کردن اسیر فقط قصدش...  رفت راحت خیلی!!! ؟ همین    

 نشبارفت ولی بستم و چشمام!  واسش ندارم اهمیتی هیچ من... کنه خودش اسیر میخوادمنو فقط

 ! کنم باز و چشمام نمیخواست دلم ولی کردم حس رو ای زنونه عطر بوی...  نبرد خوابم دیگه

 !؟ دخترم... سارا-    

 ... مامان:  گفتم باناله    

...  دمدی کنارم رو ویداخانوم اون جای به ولی!  ببینم بار اولین برای و تامامانم کردم باز چشمامو    

 عزیزم منم ساراجان... شده چی:  گرفت آغوشش تو منو ویداخانوم و گرفت شدت ام گریه

 ! اینجام من...تنهانیستی!  نترس...

 " تنهایی "کردم پیدا الرژی بهش نسبت که اسمی این به لعنت    

 هک نمیگفت خانومه اون مگه!! ؟ کنم تحمل باید تاکی...  تنهایی همه ازاین!  خدا شدم خسته    

 !!؟ زمینم کره رو آدم ترین تنها میکنم چراحس پس! ؟ کنه فراموش و هاش خدابنده محاله

 راه شنها روی!  دریا سمت چرخوندم سرمو و کردم نگاه ویداخانوم درخواب غرق ی چهره به    

 هم به و آرامشم ویداخانوم صدای ولی...  باشم بیخیال چیز همه به نسبت میکردم سعی و میرفتم

 ! ریخت

 ! بخور صبحانه عزیزم بیا ؟ سارا-    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

388 

 

 ... بیدارشد زود چه    

 اپن پشت که هایی صندلی رو....  بود پیچیده خونه تو ویداخانوم ی خوشمزه های کیک بوی    

 ! ام چونه زیر زدم دستمو و نشستم بود شده چیده

 حالت اون از چطوری که فکرمیکرد این به البد و میکرد نگاه بهم چشمی زیر هی خانوم ویدا    

 ... کنه خارجم افسرده

 ! بیرون برید دنبالت میاد باکامران دیگه ساعت تایک گفت رها:  گفت پرنشاطی باصدای    

 حس طفق من!  باشم نبخشیده و کامران هنوز اینکه نه...  شد گرفته حالم بیشتر!  زدم پوزخند    

 ! اشهب دلیل بی نمیتونه...  امیر حتی میزارن تنهام همه اینکه!  متنفرم خودم از تازگیها میکنم

 ! میشه خسته دستم از زود و کنه تحملم نمیتونه حتماهیچکس...  دارم مشکلی حتمایک

 !؟ دخترم کجاست حواست:  اومدم خودم به چشمام جلو دستی خوردن باتکون    

 ! نشدم متوجه...  ببخشید-    

 ! میان دارن باشی حاضر گفت رها میگم-    

 دمکر جا جابه ام شونه رو امو کوله.... میکردم نگاه ساعتم به مدام و بودم ایستاده جلودر حاضر    

! 

 اون چطور!  میشه حسودیم رها به!  اون و این به میده پاسَم و میزاره تنهام که میاد بدم ازش    

 امرانک حتما!  نه من ولی باشه کنارش همیشه میتونه... کنه وتفریح بیرون بره باکامران میتونه

 همیشه که کردم گناهی چه من!  باشیم باهم باید جا همه ما میگه بهش که داره دوسش خیلی

 ... میکنم سنگینی همه دوش رو و بودم اضافی

 وشانهسرخ صدای نشستنم بعداز بالفاصله... ماشین سمت رفتم و اومدم خودم به بوق باصدای    

 ! خودم خوشگل ساراجون به سالاااااام:  رسید گوشم به باآهنگ همزمان رها ی

 ! سالم-    

 ... کرد حرکت ماشین    
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 نخا امیر!!! ؟ هستید خوب ساراخانوم سالم:  بود زده زل بهم توآینه از که کردم نگاه کامران به    

 !!!هستن؟ خوب

 ! ممنون... خوبم... بله:  گفتم بازحمت و بودم خیره کامران به زده بهت    

 !؟ امیرخوبه:  گفت و سمتم رهابرگشت که بودم کامران زدن حرف شوک هنوزتو    

 ... دادم تکون و پایین وانداختم سرم    

 ! امیادج حالمون... میزنیم بستنی یک میریم باکامی االن!  برداشتی غم فاز تو که باز!  بابا ای-    

 "!!؟ باشه خوش کی به دلم من...  میگذره خوش بهت و کامران به خوشه دلت تو"    

 ادید انجام و گفتم که کارایی:  گفت آروم و گرفت دستمو رها که بده سفارش بود رفته کامران    

 !؟

 ... من-    

 ! میکشم خجالت ازش:  پایین انداختم سرمو    

 آخه!  تو ای دیوونه:  میزد حرف و میخندید همچنان ، شدم خیره بهش باتعجب... بلندخندید    

 !چی؟ واسه خجالت

 ... باال انداختم هامو شونه    

 مراعات اصال که قبال!  نگرانم برات من بازم ولی...  واردِ!  زیاده اش تجربه اون... نترس-    

 !!! بشی اذیت نزاره و باشه مراقب االن امیدوارم...  نمیکرد دخترارو

 م... نمیفهمیدم و منظورش    

 ... فهمیدم که کردم وانمود طوری ولی!  همیشه ثل    

 ... بخونش!  میکنه کمکت خیلی دادم بهت که کتابی اون-    

 بس باهیجان و برداشت زدن حرف از دست کامران بااومدن    

 ! شما خدمت!  ساراخانوم بفرمایید: سمتم گرفت بستنیمو کامران...  گرفت و تنیش    

 !!! شده موءدب چقدر...  تشکرکردم و گرفتم ازش رو بستنی    
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 باز و در ویداخانوم!  فشردم و در زنگ و دادم تکون دست براشون... رفتن و خونه منورسوندن    

 ...شدم وارد و کرد

 ! گذشت خوش:  گفت بااشتیاق    

 مامانش به! کرد فراموشش و گذاشت تنهاش اش دونه یه یکی دختر رها!  ویداخانوم طفلی    

 ! کم خیلی ولی... سرمیزنه

 !گذشت خوش!  بله-    

...  ردمک عوض راحتی بالباس و بیرونم لباسای و کردم باز و کمد در!  گذشت تفریح به کال امروز    

 و میگرفتم آغوشم توی و لباساش!  نخورم تکون و همونجابایستم شد باعث عطرش بوی باز

 ! هام ریه تو میکشیدم باولع و عطرش

 ! دادم لم جلوش و کردم روشن وی تی...  بیرون رفتم اتاق از و کندم دل کمد اون از سختی به    

 های شکوفه میون که قرمز باموهای بود دختری...  میکرد پخش کارتون همش بودکه شبکه یک

 "!!!  شت گذ چگونه ات غریبانه روزهای تکرار!  آنه ":  میگفت و میچرخید صورتی

 همش و بود شاکی الغربودنش تا گرفته موهاش رنگ از و بود شرلی آنه اسمش قرمز مو دختر    

 ودب حرف پر خیلی...  کردن قبول رو سرپرستیش برادر خواهر یک و نداشت و هیچکس!!!  میزد غر

 6 هک کردم نگاه ساعت به!  میگفت ازاحساساتش و میکرد وبیان هاش خواسته بانشاط حسابی و

 ... لحاظ همه از!!!  بود من شبیهِ خیلی دختر این!  ببینم هرروز باشه یادم...  بود بعدازظهر

 شب نیمه ولی...  برد خوابم مبل رو همونجا و دیدم و کارتونم که گذشت چقدر نمیدونم    

 ... خانوم ویدا حتما... بودم تخت روی ، نشستم و بیدارشدم

 !!! . گرفتم و دهنم جلوی که بزنم جیغ بود نزدیک کنارم بادیدنش    

 !؟ سارا-    

 ... عقب رفتم و پریدم متر ده نزدیک ی فاصله اون از باصداش    

 هب باچشمای!  نموند پنهان چشمم از کوب دیوار نور زیر که نشست لبش روی محوی لبخند    

 ... بود خیره بهم شبش رنگِ

 ! عزیزم نمیخوابی چرا-    
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 !!! بخوابم کنارتو نمیخواد دلم:  گفتم سریع خیلی ولی کردم مکث کمی اول    

 !؟...  آخه چرا:  گفت و زد زل بهم ناباورانه    

 جازها بی چرا:  گفتم که توحال میرفتم داشتم... گرفتم فاصله ازش و باال انداختم هامو شونه    

 ... بودم که همونجایی!  بخوابم کاناپه رو میخوام من! ؟ اینجا آوردیم

 تا بگیرم فاصله ازش میخواست دلم!!  چرا نمیدونم میکردم بیان بابغض و کلمات این ی همه    

 !!! برداره سرم از دست لعنتی بیقراریِ این بلکه

 کنار و اشکام دستم وباپشت. بودم گرفته بغل زانوهامو و بودم نشسته مبل روی... بود فایده بی    

 عزیزم رهنمیب خوابم تو بدون من نگفت مثال یا!  عزیزم نرو نگفت مثال... نگفت هیچی اصال!  میزدم

 ... نگفت مثال یا! 

 و گیرمب آغوشم تو و کتش که میکرد ام وسوسه بیشتر و مبل روی کنارم بود گذاشته و لباساش    

 نشت عطر بابوی و گرفتم آغوشم تو کتشو!!!  نیستم قهر که کتش با قهرم باخودش!  شم آروم

 ... بخوابم کردم سعی

 نکهای از میکشم عذاب...  بود دستم تو که کتی نه... خودش نه ، نبود بیدارشدم که صبح ولی    

 دنبو بیش جادویی ، کت اون و کردم حس و عطرش رویا تو... دیدمش رویا تو فکرکنم باید همش

 لندب آفاق صدای!  نشم دلتنگش من تا کرده خلق رو کت اون جادوییش چوب با فرشته حتمایک! 

 ... دیدم تخت روی و خودم کردم دقت که خوب من شدو

 ! بخورید حتما رو تون صبحانه گفتن آقا!  ساراخانوم-    

 رو رها ی شماره و تلفن سمت رفتم بهش توجه بدون    

 ! بله:  گفت زور به گرفته خمارو باصدای...  گرفتم    

 ! بفرمایید:  گفت میکشید خمیازه درحالیکه    

 !؟ رها-    

 ! هستم خودم بفرمایید بله-    

 !!! بیدارشو...  ام سارا!  رها وااای-    
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 "! تنبل قطبی خرس"    

 !؟ اینجا بیای میشه رها-    

 !؟ تویی سارا-    

 سبزی آقا جعفر!  پ ن پ...  میزد حرف زور به و بود گرفته خاطرخواب به همچنان صداش    

 ... بهت زده زنگ فروش

 ... بیام نمیتونم!  شرکتش میرم کامران با امروز من عزیزم-    

 ... باشه:  گفتم بود شده تخلیه انرژیم همه درحالیکه    

 ! عزیزم ببخشید بازم-    

 ! خدافظ... باشه-    

 ! کردم قطع و نکردگوشی قبول و درخواستم ازاینکه وناراحت حوصله بی    

 فتمگ لجبازی خاطر به که دیشب از افتاد یادم!  میشست و دیشب ظرفای آشپزخونه توی آفاق    

 !خوابیدم و خوردم تنها شام شب نیمه و نیستم هگرسن

 و برداشتم سبد تو از خیار یک ، میدادم تکون و آویزونم پاهای درحالیکه...  نشستم اپن روی    

 !آفاق؟: زدم بهش بزرگی گاز

 !؟ خانوم سارا درخدمتم-    

 !؟ میزنی حرف ازش برام-    

 !؟ آقا از-    

 الاص...  بگم چیزی نمیتونم آقا ی گذشته مورد در خانوم راستش:  گفت که دادم تکون و سرم    

 ! نداره گفتن

 ! بدونید اشون گذشته درمورد شما نداره خوبیت اصال:  گفت آروم و گزید و لبش    

 ودب نوجوون!  میکرد زندگی پدرش با وقتی از!  میکنم کار اشون خونه تو وقته خیلی از من ولی    

 از!  نداد اجازه خدابیامرزش عموی که کنه تحصیل ترک میخواست...  داد دست از رو پدرش که
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 ! بود خوبی خیلی مرد پدرش..  بود وابسته شدیدا پدرش به و بود داده دست از رو مادرش بچگی

 صادقانه میخوام ولی... بده ادامه رو پدرش شغل میخواست دلش آقا همین برای و بود آقا الگوی

 !!! خوبیه پسر خیلی امیرخان...  بگم تبریک بهتون

 قرار در چارچوب تو بلندش قامت...  سمتش برگردم شد باعث در قفل تو کلید چرخش صدای    

 و پایین پریدم اپن ازرو حرکت یک تو...  میزد موج نگاهش تو خستگی درحالیکه گرفت

 گرفت دلم!  مجازاته منتظر که خطاکاری ی بچه مثل درست...  کردم قفل سرم پشت و دستام    

 ! خیلی...  تنهاست خیلی اون...  زد آفاق که حرفایی از

 رنگ مشکی شلوار و کت همون!  بود نشده من متوجه هنوز که میکردم نگاه بهش چشمی زیر    

 روسرش که کالهی حتی! بود تنش ، میکرد خاص و لباس اون حسابی روش طالیی بانوارهای که

 الب دوتا شکل به طالیی بزرگ آرم یک ، میکنم دقت نزدیک از حاالکه...  داشت طالیی نوار هم بود

 !!! بود چسبیده کالهش جلوی

 ثانیه به... موند ثابت روم نگاهش و شد من متوجه...  کرد سالم آفاق به و باال سرشوگرفت    

 ! ببینم بغلم بیا بدو:  کرد باز برام دستاشو و زد پهنی لبخند که نکشید

 و ینپای وبندازم سرم تونستم فقط!  بیانش وصراحت ناگهانیش حرکت از شد گرد چشمام اول    

 کرد وادارم گرفت چونمو زدو زانو جلوم من خجالتای به اهمیت بدون اون ولی...  میگزیدم و لبم

 رو ،آفاق برنمیداشت ازم چشم درحالیکه!  خنده زیر زد و دید و شرمگینم نگاه...  کنم نگاهش

 ! بری میتونی آفاق:  قرارداد مخاطب

 ! آقا چشم:  آافاق    

 بشه خارج در از خواست آفاق که آخر ی تالحظه...  داری دوست هرکی جون!!!  اآفاق نرو!  نه    

 و گرفت امو چونه!  رفت من به توجه بی اون ولی!  نره که بود شده دوخته بهش ملتمسانه نگاهم

 ... کنم نگاه بهش کرد وادارم

 تیآش:  گفت خواهشی پراز بالحن و بود کرده کج سرشو که شدم رو روبه ملتمسش باچشمای    

 !!؟

 واهشِخ و بشم وسوسه موقع یک مبادا که برگردوندم رومو باسماجت و ایستادم سینه به دست    

 ! نزارم نتیجه بی رو نگاهش
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 !؟ میوفته اتفاقی چه!  کردم آشتی کن فکر مثال-    

 !!! بکشم نفس میتونم تر راحت-    

 ! دارم شرط من:  گفتم میشد مشاهده کامال صورتم تو آثارش و بود شده نرم دلم درحالیکه    

 !!! قبوله:  باالوخندید رفت ابروش تای یک    

 !؟ مطمئنی:  گفتم بااشتیاق    

 ! مطمئنم:  کرد باز و بست و چشماش    

 !؟ قبوله...  باشی کنارم باید همیشه!  بری نباید دیگه:  گفتم و شد شل نیشم    

 !!! قبوله:  خندید و پایین انداخت و سرش ولی...  کرد مکث اول    

 !؟ کنیم آشتی حاال:  سمتم گرفت و دستش و کرد نگاهم ملتمسانه    

.. . کرد بغلم و خندید سرخوشانه!  بهش دوختم و شادم چشمای و دستش تو گذاشتم دستمو    

 عدب به این از اینکه از بودم خوشحال... اش شونه رو گذاشتم سرمو و کردم استفاده ازفرصت منم

 نهایش رو باهاش میتونم...  ببینم اون با و محبوبم کارتون میتونم....  بیرون برم باهاش میتونم

 نفس وجود ی باهمه و لباساش عطر اینکه جای به و بخوابم کنارش میتونم...  بزنم قدم ساحل

 ... میتونم... کنارشه همیشه کامران که رها مثل.... بشم حل تنش عطر ،تو بکشم

 !؟ سارا-    

 انکامر مثلِ اون!  منه مال دنیا اسم قشنگترین میکنم حس که قشنگه صداش آهنگ اونقدر    

 !!! نیست مردی هیچ مثلِ اون...  نیست

.. . زدم زل چشماش تو میکردم فوت راحت و نفسم درحاالیکه کردمو بلند اش روشونه از سرمو    

 بخندل...  کرد بست بازو و شدوچشماش پشیمون شادم چشمای بادیدن ولی بگه چیزی میخواست

 ! هیچی:  زد محو

 رو شرلی آنه کارتون باهم و بغلش تو گرفت منو...  رسیدم بزرگم آرزوهای از یکی به روز اون    

 ! دیدیم
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 یموندم کنارم شبا فقط...  بود رفته بیدارشدم که صبح...  نکشید طول زیاد خوشحالی اون ولی    

 !میرفت وبعد ببره تاخوابم

 کمد اون تو ساعتها...  نمیکردم حس کنارم رو حضورش و میشدم بیدار خواب از وقتی    

 خوابم و میموندم کمد همون تو نمیومد که شبهایی حتی...  میکشیدم نفس و عطرش و مینشستم

 طرع بیشتر میشد باعث کمد اون!!!گرفتم قرار تخت رو میدیدم بیدارمیشدم که بحص... میبرد

 بوخوش اون عطر!  میکردم گریه بیشتر و میشد تنگ واسش دلم بیشتر و کنم حس و حضورش

 دلنشینش و آروم صدای!  دنیاست رنگ ترین قشنگ لباسش رنگ!  دنیاست عطر ترین

 ... محوش لبخند!  دنیاست صدای قشنگترین

 !؟ خانوم سارا-    

 خبر من جای از هنوز اون ولی...  کنم گم و پام و دست و بشم هول شد باعث آفاق صدای    

 ! بمونم حالت همون تو میتونستم راحت باخیال ومن نداشت

 در غرق صورت و کردم حس کنارم و حضورش اینکه محض به بیدارشدم که صبح روز یک    

 دلم فقط!!!  کنم چیکار باید نمیدونستم زیاد شوق از دیدم نزدیک ی فاصله اون از و خوابش

 لز چشماش وبه کنم بیدارش میخواست دلم بیشتر ولی...  بشم خیره ساعتهابهش میخواست

...  نداشت فایده ولی..ریختم بهمشون و رفتم ور موهاش به...  صورتش رو گذاشتم دستمو!  بزنم

 رامشیآ چه که راستی به...  میکوبید منظم که قلبش روی گذاشتم سرمو!  بود خسته شایدخیلی

 ! میداد بهم

 کشوهای تک تک در!  اتاق تو کنجکاوی به کردم شروع...  سررفت حوصلم لحظه چند بعداز    

 روژ بیشتر همه از...  میگذروندم نظر از و داخلش های وسایل باکنجکاوی و میکردم باز رو دراول

 اسهو البد... نیستم آرایش اهل اصال که من ولی!  بود ای سورمه رنگ به که کرد جلب و توجهم لبی

 که اونجایی از....  نیست بعید آره... خندیدم آروم و دهنم رو گذاشتم و دستم!  گذاشته خودش

 هب ای خبیثانه فکر...  میکردم نگاه خوابش در غرق ی چهره به چشمی زیر!!!  ایه سورمه رنگش

 رفتم آروم! ؟ میکنه استفاده مات ایِ سورمه رژلب از کی آخه...  لبم رو کشیدمش آروم!  زد سرم

!  دمز شیطانی لبخند...  افتاد واضح رژلب رد!  زدم بوسه اش گونه روی محتاطانه وخیلی سمتش

 ...و کار سر میره االن...  پستم چقدر من
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 رو گذاشتم و دستم...  کردم غلطی چه فهمیدم تازه ولی...  خندیدم آروم!!!  بشه آبروریزی چه    

 ..شد گرد چشمام و دهنم

 قرار هم هیچوقت و خوابه که دادم دلداری خودم به!  زدم سه*بو اش گونه رو بار اولین برای    

 ! بفهمه چیزی نیست

 ! شستم و صورتم سریع...  دستشویی تو رفتم و اومدم خودم به خوردنش باتکون    

 !؟ سارا-    

 و دمش هول که آینه سمت میرفت داشت و بود پوشیده و لباساش...  بیرون رفتم و کردم باز درو    

 ... امیر:  زدم صداش

 !؟ جانم:  گفت مشتاقانه باال بود رفته ابروش یک درحالیکه و سمتم برگشت    

 !؟ محشره خیلی لباسات میدونستی:  نزدیکش رفتم    

 !؟ واقعا:  باال رفت ابروش تای یک    

 !!؟ داری شک...  آره خب-    

 ! نه...  گفتی تو که حاال:  خندید    

 ... ه شد دیرم!  عزیزم برم دیگه من:  داد ادامه و کرد نگاه ساعتش به    

 ! خوبه خیلی آینه سمت نمیره اینکه...  کردم رها آسوده و نفسم    

 ! کرده درگیر حسابی و ذهنم چیزی یک:  گفت یهو...  بود خیره میز متفکربه    

 !؟ چی:  باشم عادی کردم سعی    

 !؟ دارم مشکلی من!  بگو تو!  میکردن نگااهم بد همه امروز-    

 !؟ مشکلی چه!  نه:  نشم هول کردم سعی بازهم    

 تنمیذاش احترام بهم و نزدیکم اومدن می که همیشه به نه...  همینه سوالم منم!  واال نمیدونم-    

 تا فتمر ازوقتی که اینجاست بدبختی...  شدم کالفه!!!  میخندیدن بهم فقط دور از که امروز به نه...
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 به که ندادم اجازه خودم به همین برای...  دارم ایمان حرفت به من!  نرفتم آینه جلو االن همین

 ! کنم نگاه آینه

! ؟ یهچ من مشکل بگوببینم آینه...  خب!  باشی من ی آینه که میخوام تو از هم االن:  زد لبخند    

 !؟ بوده چی همه ی خنده علت

 ! خندیدم آروم و پایین گرفتم سرمو...  میگرفت خندم داشت واقعا دیگه رژلب اون بایادآوری    

 ؟؟؟ آره...  سارا میخندی داری توهم... ببینمت:  گفت محزون و ام چونه زیر گذاشت و دستش

 ندمبخ باید چی برای آخه:  گفتم تمام باجدیت...  کردم بلند سرمو و کردم جمع امو خنده سریع    

 ای العاده فوق تو! ؟

 ! همیشه مثل    

 ! نمیگه دروغ بهم مطمئنم که هستی توتنهاکسی:  زد ای رضایتمندانه لبخندی    

 ارک کاراز دیگه که حاال!  میکنم اذیتش اینهمه که...  متنفرم خودم از کردم حس حرفش بااین    

 ... نکنم اذیتش دیگه میدم قول ولی!  کنم اعتراف عمرابتونم دیگه گذشته

 تماح....  پایین انداختم سرمو!  خواستن و عشق پراز نگاهی...  بود خیره بهم بالبخند همچنان    

 !قرمزشده لپام دوباره

 !!! میکنه کیف داره حسابی که معلومه بلندش های خنده صدای از    

 ! اینجوری بامن نکن:  گفت باخنده    

 !؟ بفرمایید الو:  دادم جواب رو تلفن و دویدم سریع تلفن زنگ باصدای    

 خوبی؟ ساراجون سالم-    

 ؟ خوبید شما...  ممنون خیلی!  شیواجون سالم:  بزنم شدلبخند باعث شیوا صدای    

 !؟ میای...  بگیریم آفتاب پالژ بریم ها بابچه گذاشتم قرار امروز!  عزیزم خوبم منم-    

 ! میام آره:  باال پریدم باهیجان    

 !؟ اشهب ساحل بریم ازاونطرف و بخریم وسایلِشو بریم که دنبالت میام دیگه ساعت یک تا من-    
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 ! باشه-    

...  رداشتمب پشتیمو کوله و اتاق تو رفتم...  میپریدم پایین و باال باهیجان و کردم قطع رو تلفن    

 ... در جلوی رفتم و کردم پام صندالمو!  چشمم رو زدم آفتابیمو عینک و کردم تنم لباسامو

 !؟ خدمتتون بدم آفتاب خانوم!  به به-    

 ! بگیرم آفتاب میرم دارم خودم...  نیست نیازی!  نخیرم-    

 ! بود داده تکیه اُپن به سینه به دست و بود زده زل بهم بالبخند که سمتش برگشتم    

 !؟ کجا سالمتی به:  باال رفت ابروش تای یه    

 ! پالژ میرم دارم-    

 ؟ چی واسه پالژ-    

 ! کنم برنزه میخوام -    

 همینجوری من!  نکرده الزم:  گفت تمام باجدیت و کرد اخم سریع ولی...  شد گرد چشماش    

 ! دارم قبولت

 ! هستن هم شیوا و رها تازه!  برم میخوام من!!!  نیست که تو مال!  خودمه پوست-    

 ! بری نمیشه تو ولی!  ندارم کار اونا به من-    

 من:  زمین به کوبیدم پامو و گرفتم مشتم تو محکم بودم انداخته پشتم که امو کوله بندهای    

 ! زورمیگی همش!  برم میخوام

 ... بده گوش من به دقیقه یک!  عزیزم سارا:  نزدیکم اومد    

 ! نه نه نه:  زمین به میکوبیدم پامو نفهم زبون های بچه مثل    

 زد لز بااخم و داد تکیه در به سینه به دست!  کرد قفل درو و کشید بیرون جیبش تو از و کلید    

 ... بهم

 کردم پرت خودمو...  بستم محکم درو و اتاق سمت رفتم و کردم فرو دستم کف تو ناخونامو    

 بدتاا میخواست دلم!  میریختم اشک و بودم پتو زیر ساعتها!  سرم رو کشیدم رو پتو و روتخت
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 نمیاد سارا میگفت و میزد حرف باشیواتلفنی که میشنیدم صداشو که زمانی...  بمونم زیر همون

 ذلم منم! کنم اش خفه دستام باهمین برم لحظه همون میخواست دلم و گرفت لجم بیشتر

 ! بگذرونم خوش برم رها و شیوا مثل میخواست

 وپت!  کردم حس کنارم و حضورش که...  میدادم ادامه ریختنم اشک به و بودم پتو زیر همچنان    

 ...بودم بسته محکم و وچشمام خواب به زدم خودمو.. برداشت روم از رو

 ! کوچولو بیداری میدونم که من:  خندید    

 ! نزن حرف بامن اصال!  نخیرم:  دادم جواب و نیاوردم کم ولی شدم پکر رفتم لو ازاینکه    

 ! بخورم قسم حاضرم!  اس دیوونه!  خندید سرخوشانه    

 !؟ کنی آشتی باهام نمیخوای-    

 ! ببینی خواب تو مگه!  عمرا-    

 ! ببینم توبیداری میخواد دلم...  دیدم خواب کافی ی اندازه به من-    

 ! عمرا... که گفتم-    

 ... کردم پشت بهش و سرم رو کشیدم رو پتو!  خندید دوباره    

 !؟ دیدنت اومده که بدونی نمیخوای..  فقط...  میرم من باشه-    

 ؟ نمیگه بهم هیچی دوساعته و دیدنم اومده کسی یعنی    

 ... نیست مهم واسم!  هست هرکی:  گفتم بیحوصله    

 ! خب بسیار-    

 خودخواهه خیلی!  نمیکنه درک منو هیچوقت...  سرم رو گذاشتم رو بالشت!  رفت و گفت و این    

 ! خودش های خواسته به!  میده اهمیت خودش به فقط... 

 خواب و شد گرم چشمام زود خیلی...  نکنم فکر هیچی به و ببندم و چشمام کردم سعی    

 ... کشید درآغوشم
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!  لفنت سمت میرفتم خوران تلو تلو...  کنم باز و چشمام شدم مجبور تلفن زنگ مکرر باصدای    

 ! بله:  دادم جواب ،بیحوصله گرفته، باصدای

 !؟ آره منونداری ی حوصله حاالدیگه-    

 !؟ رها میگی چی -    

 ! نداری امو حوصله گفتی امیر به ببینمت اومدم دیروز-    

 !؟ داشتی چیکارم حاال!  نداشتم حوصله دیروز خب آره!  آهان:  کشیدم خمیازه    

 ! شدیم هالک گرما از!  بود گرم خیلی...  نیومدی شد خوب!  بابا هیچی-    

 یک... بودم کرده فراموش رو زمان گذر و بودم ام موردعالقه کارتون تماشای مشغول    

 ... که زدم نمایی دندون و پهن لبخند!  آنشرلی محبوبم کارتون و من...عصرتابستونی

 ازاولین!  فرار به پابزارم و کنم جمعش و لبخندم شد باعث در قفل تو کلید چرخشِ صدای    

!  میکنم فرار دستش از ناخودآگاه و کردم عادت دیگه... فرارکردم فقط دیدمش یادمه که روزی

 ! قهرباشم باهاش میخوام که االن خصوصا

 ادامه ساحل نرم شنهای روی دویدن به...  بود آورده در حرکت به رو پرده وباد بود باز درکشویی    

 ! بخورم تکون نتونستم ودیگه شدم اسیر قدرتمندش بازوای بین لحظه یک تو...  که میدادم

 !؟ وروجک ازم آخه میکنی چرافرار:  گفت آروم کنارگوشم    

 ! بردی تو:  گفتم باناله    

 !؟ بردم چیو-    

 ! گرفتی منو-    

 ! باختم تو به وقته خیلی که من-    

 ! جذاب و عمیق ، میزد لبخند...  سمتش برگشتم    

 ! نکردم آشتی باهات هنوز من:  کردم اخم    

 ! زد لبخند دلجویانه و کرد کج سرشو    
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 ! میکنم دق من که اینجوری آخه-    

 ... بود خیره بهم ملتمسانه که کردم نگاهش زیرچشمی    

 ! نمیکنی توجه حرفم به هیچوقت تو آخه:  نالیدم آرومی بالحن    

 ! بشه عوض پوستت رنگ نمیخوام من آخه-:  گفت بود خیره بهم بادرموندگی درحالیکه    

 ! نداشت فایده نگیرم امو خنده جلو میکردم سعی هم هرچی!  خندیدم یهو ولی چرا نمیدونم    

 ؟ آشتی-    

 ! خندیدم فقط    

 ... کرد محکمتر دورم دستاشو    

 !؟ میکنی بازی باهام:  زدم لبخند و کردم کج و سرم    

 !؟ بازی چه:  گفت میخندید درحالیکه و باال انداخت ابروهاشو    

 ! بازی آب:  گفتم مشتاقی بالحن...  دریاافتاد به چشمم که کردم نگاه رو اطراف    

 ! نمیشه...  نه:  گفت قاطعی بالحن و شد جدی    

 !؟ چرا آخه:  برچیدم لب باناراحتی    

 ! برم قربونت آخه سرمامیخوری:  گفت مهربون و کنار زد چشمم جلو از موهامو    

 ! کنم بازی میخوام من ولی-    

 ! کن انتخاب خطر بی بازی یک-    

! ؟ یمیگ زور چرا!  میخوام بازی آب فقط من!  نخیرم:  گفتم باسماجت ایستادمو سینه به دست    

 !!! سرمانخورم میدم قول

!  که سرمارونمیخوری تو! من وروجک:  گفت آروم و صورتم کنار گذاشت دستشو    

 !سرماتورومیخوره

 ! زیرخنده زد بلند خودش و گفت رو این    
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 آب میخواد دلم من...  گرفتم فاصله ازش و کردم پشت بهش بود گرفته لجم حسابی درحالیکه    

 ! میخنده و درمیاره بازی مسخره همش اون بعد... کنم بازی

 طفق ولی!  قبوله باشه:  بود گرما پراز برام که آرومش صدای وبعد کردم حس کنارم و حضورش    

 ! شرط یک به

 !؟ شرطی چه:  گفتم باهیجان سمتش برگشتم کردم ذوق یهو درحالیکه    

 !؟ قبوله...  بریز آب روم تو وامیسم من!  بشم خیس من فقط-    

 چطورمن اصال!  مسخرَس خیلی که اینطوری:  شدم خیره روبرو به و نشستم سینه به دست    

 !!؟ نمیخوری سرما تو...  سرمامیخورم

 گفت یا بامزه بالحن میزد لبخند وسرخوشانه باال بود رفته ابروهاش درحالیکه ، واشتیاق ذوق با    

 ! کوچولویی تو آخه: 

 ! نیسم کوچولو من!  نخیرم:  گفتم باسماجت    

 ! دیگه بازی یک بیا اصال-    

 !؟ مثال چی:  کردم نگاه بهش زیرچشمی    

 سمت...  میچرخونیمش و روزمین میزاریم بطری یک:  دادن توضیح به کرد شروع باهیجان    

 ! بگه رو حقیقت یک باید یا باشه یکی اون مطیع یاباید بیفته هرکی

 ! قبول...  باشه:  گفتم ناچاری ازروی حرصی پراز بالحن    

 ! یاب بدو پس:  دوید ویال سمت به نشونده کرسی به رو حرفش همیشه مثل اینکه از خوشحال    

 ! اونجا بشین:  کرد اشاره خودش روی روبه به    

 من طرف سربطری...  چرخوندش حرکت بایک و گذاشت خودش و من بین ایستک بطریِ یک    

 !شد متوقف

 ... خندید میذاشت نمایش به دندوناشو درحالیکه و باال برد و ابروش یک باشیطنت    

 خب-    
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 !؟ میدی انجام باجرات رو میدم دستور بهت که کاری یا میگی رو حقیقت حاال!     

 ... نیست بعید ازش!  بخواد ازم ای وقیحانه کار ممکنه... بودم خیره بهش مردد    

 ! میگم رو حقیقت:  کردم اعالم رو تصمیمم تمام باشجاعت    

 !؟ یهچ حقیقت...  منتظرم!  خب بسیار:  گفت ای مندانه پیروز بالحن و بهم زد زل سینه به دست    

 ... دادم فرو سختی به رو دهنم آب    

 !؟ بودن خیره بهم باتعجب همه گفتی بهم برگشتی کار سر از که روز یک یادته-    

 ... خب:  کرد وریز چشماش و شد مشکوک لحنش    

 ! کشیدم لب عکس ات گونه رو لب رژ با من اونروز-    

 چشماشو... اولش حالت به برگشت دوباره ولی...  شد خیره بهم بابهت و شد گرد چشماش    

 ! میدزدیدم نگاهمو همش...  میشدم ذوب داشتم خیرش نگاه زیر...  زد لبخند باشیطنت ریزکردو

 هیچ ... بود فایده بی ولی زدم صداش چندبار!  نمیزد هم پلک حتی...  بود خیره بهم متفکر هنوز    

 ردمک سرفه چندتا اومده بوجود جو از فرار برای...  بود خیره بهم سکوت تو فقط!!!  نمیکرد حرکتی

 ! میزد لبخند همچنان...  بست چشماشو یهو!  کردم غلطی چه خدا ای!  نخورد تکون بازهم ولی

 !!! میبینه چی داره نیست معلوم...  بود غرق خودش تورویای    

 ... که میرسیده نظر به طبیعی خیلی بوسه جای...  حتما ولی:  گفت و کرد باز چشماشو یهو    

 ... نیست اینطور!  نه-:  شدم هول    

 وااای...  بود لبش رو هنوز محو لبخند اون!  نداد حرفم به اهمیتی هیچ و بست دوباره چشماشو    

 ... ! نباید!  کنی فکر بهم راجع اینطوری نباید!  نه:  دادزدم!  شد سرم تو خاکی چه!  خدا

 اوج وتو بوذم خودم آبروی فکر به فقط لحظه اون!!!  کردم خالی روش سرد آب لیوان یک    

 ! دادم انجام رو ممکن کار ترین بیرحمانه... نفهمی

 نمیکشید نفس درحالیکه ، چندلحظه وبرای بازکرد و دهنش ولی بود بسته هنوز چشماش    

 ...رفت عمیقی توشوک
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 !!! احمقم من چقدر وای...  قلبش روی گذاشت رو دستش یهو... نمیکرد حرکتی هیچ    

 قطره یک...  زدم زل چشماش به نگران و اش چونه زیر گذاشتم دستمو...  بود پایین سرش    

 وار زمزمه صداشو ولی...  دزدیدم و نگاهم و انداختم دستمو!  چکید چشمم ی ازگوشه اشک

 ! خوبم من:  شنیدم

 من دببخشی: گفتم بود نشکسته هنوز که بابغضی!  کشید عمیق نفس و گفت و همین فقط    

 ...نمیخواستم...

 ! که نشد چیزی! عزیزم نکن گریه... نداره عب-    

 کنن گریه: شد خیره بهم ملتمسانه و گرفت دستش توی و لرزونم ی چونه...  بود پایین سرم    

 ! عزیزدلم

 ! میریختم اشک و بودم خیره چشماش به بانگرانی فقط    

 هبابچ که همیشه مثل میخوام....  گفتم قبال هارو حقیقت من!  منه نوبت حاال خب:  زد لبخند    

 !!! کنم انتخاب رو جراٌت میکردیم هابازی

 !؟ خب:  باال گرفت سرشو!  خندید و کرد نگاهم زیرچشمی بود پایین سرش که همینطور    

 !؟ خب:  گفتم خودش مثل و باال انداختم هامو شونه    

 !؟ بدم انجام کاری چه میخوای ازم:  باال انداخت ابروشو یک و خندید    

 ! بخوام باید چی نمیدونم من:  گفتم و کردم پاک اشکامو    

 !؟ مطمئنی-    

 ! اوهوم:  دادم سرموتکون    

 ... میکنم انتخاب خودم من پس!  باشه:  باال انداخت هاشو شونه    

 اشقع عمرم درتمام محاله که گفتم!  بستم شرط بافرهاد... کنم اعتراف خودم به اینکه از قبل-    

 هممبف خودم که ازاین قبل!  باختم رو شرط وقته خیلی که کنم ااعتراف جلوش میخوام حاال! بشم

 ! باختم بهش من و منه کوچولوی خانوم وروجک، این بگم میخوام...
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 بامن زور به تو... بودم مخالف من:  همیشگی سارای شدم و کرد فروکش مظلومیتم ی همه    

 ! کردی ازدواج

 برای حاالدیگه... درهرصورت:  گفت درآوری وحرص پیروزمندانه باالوبالحن انداخت ابروهاشو    

 ! هستین همسربنده وشمااالن هدیر حرفا این

 انتخاب حق که بیاری یادم به میخوای چراهمش!؟ بدی عذابم میخوای چرا تو:  توپیدم بهش    

 !؟ نداشتم

 ... کامران ؟ هوم! ؟ میکنی انتخاب و کی بدم زمان بهت دوباره اگه:  گفت بابغض    

 "! بشم بدبین ازدواج به شد باعث که کسی تنها!  زدم پوزخند "    

 ! کنم ازدواج اصالنمیخواستم من!  هیچکس -    

 ! نمیخواستم منم-    

 رسیدنم شرط!  میخواستم رو تو ولی:  داد ادامه...  کردم نگاهش تعجب از گردشده باچشمای    

 به

 !!! بود ازدواج فقط ، تو    

 ... کرد عطسه دوباره که نکشید طولی!  پایین انداخت سرشو و زد دلنشینی و محو لبخند    

 ! کن عوض و لباست برو:  گفتم اروم و پایین سرموانداختم    

 که بود این از نشان مکررش های سرفه و هاش عطسه صدای...  رفت و داد تکون سرشو    

 دراز تخت روی!  شدم وارد وبعد...  زدم اتاق باز نیمه در به تقه چند شدمو بلند!  سرماخورده

 های دکمه... نشستم کنارش و رفتم آروم!  پیشونیش روی بود گذاشته رو ساعدش و بود کشیده

 ... هاش دکمه بستن به کردم شروع زیر سربه...  بود باز پیرهنش

 رازد کنارش راحت باخیال...  ببینم واضح میتونستم خواب چراغ نور زیر از اشو بسته چشمای    

 ! کشیدم

 !؟ من کوچولوی خانوم-    
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 رو شنیمرخ فقط!  بیداره خدا وای... میزد ولبخند بود بسته چشماش!  سمتش برگشتم بابهت    

 و کرد حلقه دورم دستشو...  بود چرخیده سمتم به کامال که اومدم خودم به وقتی ولی میدیدم

 ! گرفتم قرار روش روبه کامال و سمتش بچرخم کرد وادارم

 قتهو خیلی:  گفت آرومش و گرم بالحن میکرد حرکت صورتم رو نوازشگرانه دستش درحالیکه    

 تمنداش ای چاره من...  میرم خواب به قشنگت رویای امید به شبا وقته خیلی...  توزندگیم اومدی

 ینا برای...  عزیزدلم ببخش و من!!!  موندنم زنده برای بود راه تنها!  خودم پیش بیارمت اینکه جز

 ی شتهفر...  کنم زندگی تو بدون نمیتونم من!  خودخواهم که منوببخش... کنی تحملم مجبوری که

 !!! من زندگی

 ... عطرش از پربشه هام ریه ی همه شد باعث که فرستاد بیرون باشتاب نفسشو    

 ... من آرامشِ متشکرم ازت!  من کوچولوی دارم دوستت:  داد ادامه آروم    

 کجا و یک قبال آرامشو این که میکردم فکر این به فقط!  بگیرم فاصله ازش نمیخواستم دیگه    

 ! نیست غریبه برام اصال شخص واین آشناس گرمابرام این...  آشناست برام!! ؟ بودم کرده حس

 دیگه بود شده آمیخته باهم که هیجانی و آرامش همه اون از من ولی برد خوابش زود خیلی    

 ... نبرد خوابم

 فکر بودنش به نمیتونم من...  باشه کنارم میتونه کم اینکه از...  بره قراره دوباره فردا اینکه از    

 ! هیچوقت...  نکردم عادت نبودنش به هیچوقت!  داره وجود رفتنی میدونم که صورتی در کنم

 دارم من که فکرکنه این به شد باعث چی اصال... خوابش در غرق صورت به بودم زده زل    

 ننمیک تحمل رو حامیشون آدما مگه!  منه حامی اون!  نبود این منظورم اصال من!؟ میکنم تحملش

 !؟

 حضورش عطر... بود باهام هنوز گرما اون...  دیدم رو گردنش فقط چشمام بازکردن محض به    

 از زدم محوی لبخند!  دیدم و خوابش در غرق صورت و باال گرفتم سرمو...  میکردم حس رو

 لبمو...  زد لبخند که صورتش روی کشیدم آروم دستمو!  هست که بودم خوشحال...  حضورش

 ... انداختم و دستم و گزیدم

 !؟ من وروجک بیداری-    

 ... میزد لبخند و بود بسته هنوز چشماش    
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 ! بیدارم... اوهوم-    

 ! بخوریم صبحانه بریم بدو پس-    

 پاچه کله حتما رها قول به... !!!  داشت انرژی چه!  پریدپایین تخت از و کرد بلندم همزمان    

 ! خورده

 قاشق با داشتم... خوردن ولع با کرد شروع خودش...  پاش رو گذاشت منم روصندلی نشست    

 ! میکردم بازی داشتم فقط درواقع!  مربا توی میزدم

 !؟ من سارای-    

:  فتگ و زد لبخند...  کنم ونگاهش کنم بلند و سرم کرد ترغیبم گوشم کنار وارش زمزمه صدای    

 هوم؟!؟ نمیخوری چرا

 !؟ آره! ؟ بگیرم لقمه برات من میخوای    

 کوچیک از...  زد کره روش و برداشت کوچیک نون تکه یک بشه جوابم منتظر که این بدون    

 رجیحت و نزدم حرفی ولی...  بخندم یا کنم تعجب باید نمیدونستم بود دستش تو که نونی بودن

 ! کنم سکوت دادم

 ... دهنتو کن باز آآآآ:  لبم رو گذاشت رو لقمه    

 ! داد قرارش دهنم تو رو لقمه و کردم باز و دهنم تردید با    

 ! خوب دختر آفرین-    

 !؟ بری میخوای امشبم-    

 ! دیگه بزنیم خوب خوب حرفای قرارشد-    

 : داد ادامه که پایین سرموانداختم    

 یزانگ هیجان ی برنامه یک مهمتر اون از و کنارتم رفتن لحظه تا عوضش!  دیگه نباش ناراحت-    

 !!!هردومون واسه دارم

 ! شدم مواجه میدرخشید که شیطونش چشمای با و کردم بلند سرمو    
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 !!؟ نمیاد بهم! ؟ عزیزم میکنی نگام اینطوری چرا-    

 ! نه:  باال انداختم و ابروهام    

 ! دیگه نکنه درد شما دست-    

 رلیش آنه از خیلی هم امیر!  ببینیم کارتون باهم میتونیم دوباره اینکه از...  بودم خوشحال من    

 ...بود اومده خوشش

 !؟ نه مگه کرد اشتباه شرلی آنه این میگم-    

 !؟ چی واسه-    

 ! کنم زندگی کسی نظر زیر بخوام اینکه به دادم ترجیح رو تنهایی همیشه من-    

 "! دارم من که اعتقادی همون دقیقا!  همیم ماشبیه چقدر"    

 !!!! باشه من حامی و کنه محبت بهم کسی پدرم بغیراز نخواست دلم هیچوقت:  داد ادامه    

 "!؟ منه حامی که نمیدونه خودش!  دارم خوب حامی یک من ولی"    

 ! من ی برنامه...  اما و...  شد تموم باالخره سرکارخانوم محبوب کارتون خب-    

 روی کشوند منو و شد اتاق وارد...  کشید خودش دنبال و گرفت دستمو و خندید باشیطنت    

 یومدم بیرون تا صداش...  کرد پِلی موزیک یک و کرد روشن و اتاق صوتی دستگاه!  ساحل شنهای

! 

    I`m not a perfect person 

 نیستم کاملی آدمِ من    

 قد... بود تر بلند من از خیلی قدش... بزنم حلقه گردنش دور کرد وادارم و گرفت منو دستای اول    

 مهخی عروسک مثل درست!  بود بااون حرکاتم ی همه. کرد حلقه کمرم دور دستاشو...  کردم بلندی

 ... رقصیدن به کرد شروع آروم ساحل شنهای وروی میداد تکون دستامو...  بازی شب

    I never meant to do those things to you 

 کارهارابکنم آن باتو که نبود این قصدم هیچوقت    

    And so I have to say before I go 
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 بگم باید بروم ازاینکه خاطرقبل همین به    

    That I just want you to know 

 بدونی میخوام فقط    

    I`ve found a reason for me 

 پیداکردم دلیلی یک خودم برای    

    To change who I used to be 

 راتغییردهم بودم تاآنکه    

    A reason to start over new 

 کنم شروع تادوباره دلیلی    

    And the reason is you 

 !هستی تو ودلیلش    

    I`m sorry that I hurt you 

 تورارنجاندم که ببخشید    

    It`s something I must live with everyday 

 بزنم سروکله باآن باید هرروز که است چیزی این    

    And all the pain I put you through 

 بوجودآوردم برایت که دردهایی وتمام    

    I wish that I could take it all away 

 بگیرم پس روازت همش توانستم می آرزودارم    

    And be the one who catches all your tears 

 رامیگیرد اشکهایت که باشم وکسی    

    Thats why I need you to hear 

 بدهی گوش که خاطرنیازدارم همین به    
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    l`ve found a reason for me 

 پیداکرد دلیل یک خودم برای    

    To change who I used to be 

 راتغییردهم بودم تاآنکه    

    A reason to start over new 

 کنم شروع تادوباره دلیلی    

    And the reason is you 

 هستی تو ودلیلش    

    And the reason is you 

 هستی تو ودلیلش    

    And the reason is you 

 هستی تو ودلیلش    

    And the reason is you 

 هستی تو ودلیلش    

    I`m not a perfect person 

 نیستم کاملی آدم من    

    I never meant to do those things to you 

 کارهارابکنم آن باتو که نبود این قصدم هیچوقت    

    And so I have to say before I go 

 بگم باید بروم ازاینکه خاطرقبل همین به    

    That I just want you to know 

 بدونی میخوام فقط    

    I`ve found a reason for me 
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 پیداکردم دلیلی یک خودم برای    

    To change who I used to be 

 راتغییردهم بودم تاآنکه    

    A reason to start over new 

 کنم شروع تادوباره دلیلی    

    And the reason is you 

 توهستی ودلیلش    

    l`ve found a reason to show 

 دهم تانشان پیداکردم دلیلی    

    A side of me you didn`t know 

 نمیشناختی که ازخودم رویی    

    A reason for all that I do 

 میکنم که کارهایی تمام برای دلیلی    

    And the reason is you 

 توهستی دلیل واین    

 ! هاببخش روز اون خاطر به و من!  من سارای    

 یرنجید ازم که لحظاتی تمام خاطر به ببخش رو من... بودم بیتفاوت بهت نسبت که روزهایی    

 خدارو و زدم زل معصومش چشمای به!!!  کنی فراموش روزهارو اون که بود این تنهاآرزوم...

 فراموش که خدایاشکرت...گرفتی پس روازش روزا اون که ممنون!  خدا ممنون... شکرکردم

 ! دادی مهلت بهم دوباره که ممنون...کرد

 ! زد لبخند بگیره فاصله ازم اینکه بدون و کشید ای آسوده نفس موزیک شدن تموم با همزمان    

 !؟ امیرکیان:  بودم خیره شبش رنگ به چشمای به    

 ! جانم-    
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 ! بودم دیده و خوابش قبال من-    

 ! بودم دیده منم:  شد خیره چشمام به وطوالنی عمیق    

 آسمون های ستاره ی همه میکنم حس دارم!  دارمت که خوشحالم!  قشنگم کوچولوی خانوم    

 !!!میرقصن باما دارن

 چون!  پرواز و رقص...  میشیم تاچیز دو عاشق تودنیا ماآدما:  گفت کنارگوشم و زد چشمک    

 !!! میرقصیم کنیم پرواز نمیتونیم

 ایآق از غیر به واقع در یعنی!!!!  گفتم خلبان آقای به من رو جمله این دقیقا...  شد گرد چشمام    

 .. کردم بلند سرمو!  نگفتم دیگه هیچکس به خلبان

 بست و باز و چشماش بااطمینان و زد محوی لبخند جذاب، و عمیق که میکردم نگاهش زده بهت    

 ... کرد

 گاران...  میکردم نگاهش ناباورانه و دهنم رو بودم گذاشته دستمو...  میریخت اشکام!  خندیدم    

 انِخلب همون رومه به رو که قامتی بلند مرد!!!  میدیدمش جدید هویت بایک انگار....  بود تازه برام

 ! رفته همیشه برای میکردم فکر که کسی همون!  بود مهربون

 !؟ بود چی من هواپیمای سقوط دلیل میدونی:  گفت کنارگوشم    

 ... دادم تکون سرمو بودم خیره بهش زده شوک هنوز درحالیکه    

 و بودی خیره آسمون به تو!  بود چشمات به حواسم ی همه اینکه برای:  داد ادامه آروم دوباره    

 ! تو به من

 !!! بدم نجات رو هردومون تونستم لحظه آخرین تو شدو اختالل دچار هواپیما    

 و قلبش روی درست گذاشتم و سرم ناخودآگاه! سقوط اون مقصر... بودم مقصر من درواقع پس    

 !!! میزنه که این!  خوبیه حس...  بستم و چشمام

 همون...  منه حامیِ همون ، خلبان!  شد مشخص خلبان اون هویت...  بود زنده خلبان اون    

 همیشه که رویایی

 !!! فرستاده برام خدا که همونی...  داشته هوامو رندگیم آغاز از که همونی!  میدیدم    
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 ودب قشنگش چشمای رنگ به که شب آسمون به!  میزد لبخند و میکرد نگاه آسمون به داشت    

 ... شدم خیره

 ! قشنگه هم پایین این از آسمون:  کرد زمزمه آروم    

 ! زمینم کره رو مرد عاشقترین... که میدونم خوب رو این ولی...  نمیدونم رو باال اون    

 ... اش شونه روی گذاشتم سرم...  بوسید مو ا گونه کردو بلندم    

 ؟ بدونی پرواز موردِ در و نظرم حاالمیخوای!  کردم سکوت لحظه اون که ببخش منو-    

 ! اوهوم:  گفتم بود اش شونه روی سرم که همینطور    

 ! میشم خیره روم روبه ابرهای به فقط کابینم ازتو... میکنم پرواز وقتی!  پروازم عاشقِ من-    

 اول خلبان هنوز من...  آسمون تو بودن آزاد حسِ!  زمین از شدن رها حسِ!  میده آرامش بهم خیلی

 ! کنم تجربه تونستم کوچیک باهواپیمای و حس این ولی!  نشدم

 حاال...  نشست کنارم...  تخت روی گذاشت منو آروم...  رسید اتاق به کرد عبور شنها روی از    

 ! میدیدم کوب دیوار نور زیر از و جذابش ی چهره

 ! عزیزم بخواب:  زد لبخند و کرد ورها نفسش... موهام رو کشید آروم و دستش    

 ! بری میخوای تو-    

 ... کردم پشت بهش و گفتم و این    

 ! باهام نکن قهر!  میمونم پیشِت...  نمیرم جا هیچ نه:  خندید-    

 تیوق ولی میمونم میگه دروغکی همیشه!  میگه الکی میدونم که من!  سرم رو کشیدم پتورو    

 ! میره ، میبره خوابم

 منم ه،ببر تاخوابم میکنه کارو این همیشه!  کرد نوازش موهامو و خندید...  سمتش برگشتم آروم    

 ! من به اون و بودم خیره اون به من!  میدارم نگه باز و چشمام باسماجت

 وروجک بخواب:  گفت میخندید درحالیکه و برداشت موهام رو از و دستش... گذشت که یکم    

 ! دارم پرواز دیگه ساعت سه...  برم باید... من

 ! بستم چشمامو سریع...  نداشت ردخور که کشیدم ذهنم تو ای نقشه لحظه یک    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

414 

 

 ! میزنی مشکوک:  خندید    

 شیوا هب!  خوب دختر آفرین: گفت و بوسید و پیشونیم آروم دید که امو بسته چشمای و سکوتم    

 ... نباشی تنها پیشت بیاد میگم

 بود شده راحت خیالش انگار!  خوابم کنه فکر که میکشیدم نفس طوری و نگفتم هیچی دیگه    

 ! شد بلند کنارم از و کرد رها آسوده و راحت و نفسش چون

 ! میکنم اذیتش چقدر...  بیچاره!  در سمت میرفت داشت پاورچین و آروم...  کردم باز چشمامو    

 هیچوقت که چیزی تنها...  بسازم بانبودنش باید که من بیچاره!  من بیچاره!! ؟ اون بیچاره

 ! نبودِش...  کنم عادت بهش نتونستم

 !!! همیشه واسه...  میکنم قهر باهات جدنی دفه این بری اگه:  گفتم ناخودآگاه    

 ... ! گرفتم مچشو که این از بودم خوشحال    

 یک و سرشوخاروند ای بامزه باحالتِ...خندید و سمتم برگشت آروم!  کرد مکث و ایستاد    

 ! انگار شد رو دستم:  بست و چشمش

 ! عزیزم برم باید من!  سارا:  کرد ناله    

 چقدر.. . شدم خیره بود گرفته دست به که کیفی و کاله و بود پوشیده که مشکی شلوار کت به    

 من حامیِ و خلبان مرد به چقدر!  روم روبه قامتِ بلند مرد ی برازنده!  بود برازندش لباس این

 !! میومد

 ... نیست مهم!  برو اصال باشه:  گفتم بود بغضم خاطر به که گرفته باصدای    

 من!!! برم باید...  بایدبرم میگه همش!  نیست مهم براش اصال... سرم روی کشیدم رو پتو    

 ... نیست خیالش عین اصال اونکه!  میکنم کوچیک خودمو که احمقم چقدر

 شده زده زوق!  بزنه کنار پتورو داشت سعی و میخندید داشت...  کردم حس وکنارم حضورش    

 دنخندی واسه ای دیگه دلیل!  میخنده سرخوشانه همین برای ، باشه کنارم میخواد دلم اینکه از

 رو گذاشت و دستش و خندید!  برگردوندم قهر حالت سرموبه...  زد کنار رو پتو!!!  نمیبینم

 ...صورتم
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 ومآر بالحن...  شد بسته چشمام ناخودآگاه که نزدیکم آورد سرشو...  کنم نگاهش کرد وادارم و    

 میشه یچ خلبان کمک حضور بدون هواپیما میدونی!  دلم عزیز نرم نمیتونم که من:  گفت مالیمی و

 !!؟

 ولبم گرفتم خودم به محزونی ی قیافه و زدم زل میکرد نگاهم مظلومانه که ملتمسش چشمای به    

 ! پیداکن خودت واسه دیگه شغل یک خب:  گفتم و کردم وغنچه

 !؟ شغلی چه:  آرومتر صداش و شد من مثل قیافش ناخودآگاه    

 هقیاف منم....  کرد کج ودلجویانه سرش و ر کنا زد چشمام جلو بود اومده که موهامو از دسته یک    

 ... همیدمف آهان:  باالوگفتم گرفتم انگشتمو یهو!  میکنن فکر دارن که گرفتم خودم به رو آدمایی ی

 !!! پلیس:  گفتم بااشتیاق...  باال انداخت ابروشو و خندید آروم    

 ! خانوما خانوم میمونی تنها بیشتر که اونطوری خب:  گفت هاش خنده بین!  خندید بلند    

 ! نخیرم-    

 صبح زا باید بشم پلیس اگه!! ؟ بیداره آقاپلیسه میخوابیم ما که شبا:  میگن نشنیدی!  چرا-    

 ! بمونم پیشت زیاد نمیتونم...  کنم خدمت مردم به و برم تاصبح وشب تاشب

 اتهواپیم به برو!  میام بر خودم پس از من...  نیست مهم اصال:  گفتم و زدم زل بهش مایوسانه    

 ! خلبان آقای برس

 ی نقطه به کرد اشاره بادستش شدو کامالخم سمتم به...  بوسید پیشونیمو خندیدو آروم    

 نجرهپ پشت که میکرد اشاره شب ی پرستاره آسمون به داشت...  کردم نگاه باکنجکاوی نامعلومی

 االب اون...  دیواره نه مرزه نه قلبها اونجابین!  آسمونه یک...  باال اون:  کرد زمزمه گوشم کنار... بود

 زیربارون... میسازم رویامو... پروازم عاشقِ!  پرستاره هم مهتابه آفتاب جای هم... آسمونه یک

 ! کمونم رنگین فکر میگیرم دستم تو خورشیدو فانوس...  میخونم

.. . بخونم تو از میخوام من!  پیداکرد رو عشق بشه ابرا روی شاید...  بمونم اونجا میخوااام من    

 !!! صداکرد میشه رو هرکس اسم راحت اونجا آخه

 دوسش خیلی...  میخوند شعرو این میکردو اشاره آسمون به همیشه پدرم:  داد ادامه آروم    

 ... بود مزندگی قهرمان اون:  گفت بابغض!  خیلی...داشتم
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 قتیو از!  ببینمش نتونستم هیچوقت و دادم دست از رو مادرم کودکی از من!  بود خلبان من پدرِ    

 وانعن به نمیتونستم بازهم ولی میکرد محبت بهم اون...  آفاق اسم به بودم زنی آغوش تو یادمه

 موقع همون از... بست نقش توذهنم پرواز رویای بود سالم 1 وقتی!  بپذیرمش نامادری یاحتی مادر

 پرواز رنگِ من نقاشیهای ی همه موقع ازهمون!  هواپیما یک شد من بازی اسباب تنها که بود

 ! گرفت

 بزارم تنهات همش میشم مجبور من که االن همین مثل درست...  میومد سرکار از دیر پدرم    

 میشدم محروم دیدنش از من و میخوابوند ساعت راس زور به منو آفاق که برمیگشت زمانی...

 ، میخوابیدم بود گرفته من مخصوص پدرم که خلبانی بالباس هرشب!  میدیدمش کم خیلی...

 از وپدرم سالگی هجده درسن درست! بودم گرفته آغوشم تو رو پالستیکیم هواپیمای درحالیکه

 دلگرمی برام وحضورش داشتم نیاز حمایتهاش به شدیدا که هایی لحظه درست!  دادم دست

 ! گذاشت تنهام زود خیلی... بود

 ! کردم بغض ناخودآگاه...  میلرزید بغض از اش مردونه صدای    

 نم رویای همه موقع ازهمون... کنی پرواز میتونی بشی بزرگ وقتی میگفت همیشه:  داد ادامه    

 ! شدن بزرگ شد

 بزرگتری ی بهانه االن ولی... پروازه دارم دوست دنیا تو که تنهاچیزی میکردم فکر موقع اون    

 ! دارم موندن زنده واسه

 تنها ،برم میتونم:  گفت ملتمسی بالحن کرد نوازش و صورتم دستش باپشت آروم و زد لبخند    

 !؟ من ی بهانه

 ! بمونم تنها من که نیست مهم برات اصال تو:  گفتم باناله    

 شده جمع توش اشک های قطره و میکرد نگاهم ناباورانه که بودم زده زل چشماش تو    

 ! اومد بندنمی ام گریه...بود

 هلحظ این بزار!  نکن سخت واسم و رفتن!  برم قربونت دیگه نکن گریه:  گفت بادرموندگی    

 !!! میکنمااا سقوط دوباره میشه پرت بهت حواسم... برم راحت آخری
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 یرز زدم بلند ازتصورش ولی چرا نمیدونم! ؟ میزنه حرف چرااینطوری! ؟ میکنه وصیت داره مگه    

 مزندگی قهرمان عکس میخوای:  گفت کنه پرت گریه از و حواسم اینکه برای مهربون و آروم! گریه

 !؟ ببینی رو

 .... دادم تکون و سرم و گذاشتم هم روی خیسمو چشمای    

 میانسال مردی...  کشید بیرون رو عکسی مشکیش کت جیب توی از و زد جذابی لبخند    

 به...  داشت مهربونی ی چهره...  جوگندمی ی مردونه موهای...  سفید چخماقی باسیبیلهای

 ...بود پدرش شبیه خیلی!  میکرد نگاهم بالبخند داشت که زدم زل چشماش

 ِ! آراد زندگیم قهرمان اسم-    

 !!! شنیدم خواب تو شاید...  آشناس برام اسم این چقدر    

 اون و شدم آروم من آخرش!  کردم اذیتش خیلی... بره پیشم از تاخواست شد کالفه اونشب    

 ! !دبو ساعت دوازده برای فقط ها شدن بیتاب و ها بیقراری این ی همه!!!  بکنه دل ازم نمیتونست

 متونست کتاب اون باخوندن!  خوندنش به کردم شروع و کردم باز رو بود داده بهم رها که کتابی    

 دنیا به ای دیگه جور حاال...  ببرم چی همه به پی وتازه!  ازدواج معنی!!!  بفهمم و همسر معنای

 رارق موقعیتی چه تو ازدواجم با که فهمیدم و شد عوض چیزها خیلی به نسبت دیدم... میکنم نگاه

 ... بود نوشته رو همدیگه مقابل در مرد و زن ی وظیفه!  گرفتم

 یخیل! ؟ نیست مرد کیان امیر مگه!  کنه بیانش باید چطوری و داره ای خواسته چه مرد اینکه    

 !؟ نداره مردونه ی خواسته اون مگه! ؟ نمیخواد بچه اون مگه...  میگذره ازدواجمون از که وقته

 !؟ اومده دیگه ی سیاره یک از نکنه...  نکنه    

 دارن همه! ؟ دیوونه چته:  گفت بابهت و بود خیره بهم واج و هاج رها!!!  خنده زیر زدم بلند    

 !نگامون

 ؟ میخندی چی به... میکنن    

 !ایستادم فروشگاه توی که بودم کرده فراموش کل به و نمیومد بند ام خنده    

 ؟ دوساعته میخندی چی به...  دیوونه سارای-    
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 راه و میدادم حرکت زحمت با چرخدارو سبد...  گرفتم دهنمو جلوی و باال انداختم هامو شونه    

 میرفتم

 دست از میکشه چی بیچاره امیرکیانِ این!  خرید اومدم باتو کردم غلطی چه:  گفت کالفه رها    

 !تو

 ، سچیپ:  من سبد ولی!  بود... و کنسروها..  حبوبات.. ماکارانی:  مثل خوراکیهایی از پر اون سبد    

 !بود قبیل ازاین و شکالت سس ، بستنی ، چوبی آبنبات ، پفک

 !میشه ورشکست امیر میکنی خرید تو که مدلی این-    

 پر خرهخر تا من سبد!  من به نسبت البته...  بود کرده خرید کمی مقدار که کردم نگاه سبدش به    

 بود

 بخوابم بخورم من و کنه کار همش اون نامردیه!  میگه رهاراست که کردم فکر باخودم    

 ؟ رها-    

 -! ها    

 ؟ بشیم دار پول میشه چطوری-    

...  یمبخون درس باهم بیا گفتم بهت که من!  کنی کارآفرینی یا...  بخونی درس یا باید:  خندید    

 کنی شرکت کنکور میتونی بخوای اگه توهم... کردم نام کنکورثبت واسه من

 ؟ کنیم نام ثبت بریم االن!  بخونم درس میخواد دلم منم-    

 ؟ کردی صحبت امیر با مگه-    

 ! نمیدونه اون!  نه-    

 !بعد بگیر اجازه ازش-    

 !کنم نام ثبت میخوام االن من!  نه-    

 ! میکنه دعوا بامن نمیرسه تو به زورش امیر-    

 !دیگه بریم!  نکنه دعوات میگم من نه-    
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 ؟ میترسن ازش همه چرا مهربونی اون به مرد نمیفهمم من آخه-    

 رو هچ دفتر مینویسم چی اینکه به کردن فکر بدون و مینوشتم دفرچه توی میگفت رها هرچی    

 ! خودم مشخصات و نوشتم و شهر یک اسم!  بهش دادم

 شدم خونه وارد سرخوش و شاد و بخونم درس میتونم رها مثل منم اینکه از بودم خوشحال    

 همیشه مثل!  خندیدم آروم بود ایستاده منتظرم و بود برگشته که بادیدنش... اومد رهاهم...

 ...بازکرد برام دستاشو

 ! کرد بلندم حرکت تویک شدو حلقه کمرم دور دستاش...  سمتش دویدم باخنده    

 ؟ کوچولو خانوم بودی کجا-    

 نام تثب کنکور واسه من و رفتیم باهم بعدش...  خرید رفتم بارها:  شد حلقه گردنش دور دستام    

 ! کردم

 !!؟ دیگه به به:  باال رفت ابروش تای یک    

 ! دیگه همین-    

 ... بعد کنه هماهنگ باتو اول گفتم بهش من امیر:  گفت باتردید رها    

 !؟ داره تحصیل ادامه قصد من وروجک پس-    

 ! دادم تکون سرمو و خندیدم    

 ! بخونم رو تو ی رشته میخوام منم...  بخونه و کامران ی رشته میخواد رها-    

 ! خندید هم لوس رهای...  خنده زیر زد بلند امیر    

 ... کن بانتخا دیگه ی رشته یک!  بشن خلبان نمیتونن خانوما!  عزیزم که نمیشه:  گفت باخنده    

 !؟ ای رشته چه مثال-    

 ... بودم بغلش تو همچنان منم و مبل رو نشست    

 ! همکاربشیم باهم و بخونی رو مهمانداری کالسهای!  بخونی گردشگری تومیتونی-    

 ! خندید و زد چشمک    
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 ! برگه تو بنویسم گردشگری گفت بهم رها!  آره-    

 ! سعادتی چه!  به به:  بوسید امو گونه و خندید دل ازته    

 شمارا ورود اکنون ازهم!  شایان سارا سرکارخانوم:  گفت جدی و گرفت ژست ای بامزه باحالت    

 ! میگم تبریک پرواز خدمه جمع به

 ! نه مگه میشه خوب خیلی:  اش سینه رو سرموگذاشتم و خندیدم    

 ! درصد صد-    

 ! هست مشکلی یک! ؟ امیر:  گفت رها    

 ... کردیم نگاه رها به سوالی هردو    

 !!! زده تهران رو اولویتش تا سه هر:  گفت بدزده و نگاهش میکرد سعی درحالیکه    

 !!!؟ چیییی:  کشید عربده امیر    

 ... نیوفتم گریه به تا گزیدم و لبم و بستم چشمامو    

 !؟ کردی غلطی چه تو:  میزد داد همچنان    

 دبای!  میخواد سارا که رو ای رشته نداره اینجا باورکن امیر!  هیچی..  ه:  بود شده دستپاچه رها    

 ... که میشی راضی هم تو میکردم فکر من...  کرد موافقت کامران!  تهران بریم

 میمیرم نبینمش روز یک اگه من!  زدی تهران بامن هماهنگی بدون که کردی بیجا خیلی تو-    

 !!؟ میفهمی...

 هایینفس و قلبش نامنظم تپش ولی کنم باز چشمامو نداشتم جرات و بود اش سینه روی سرم    

 ! شنیدم مدرو او می بند داشت که

 بسته باترس همچنان و چشمام...  کنم بلند سرمو کرد وادارم امو چونه زیر گذاشت دستشو    

 ! نداشتم رو بازکردنش وجرات بودم

 برو من ی خونه از:  گفت کنه کنترلش داشت سعی که باصدایی و داد قرار مخاطب رو رها    

 ! بیرون
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 ... بود رها رفتن ی دهنده نشون در صدای    

 !؟ سارا-    

 ... بود آروم قبل برخالف صداش    

 وت من وقتی...  زد داد حقی چه به!  اتاق سمت دویدم میریختم اشک حالیکه در و گزیدم و لبم    

 !؟ بودم آغوشش

 ازم نیومد!  آورد می در و لجم من، به نسبت بیتفاوتیش...  بودم اتاق توی زیادی زمان مدت    

 ! هیچوقت...  نبودم مهم براش ازاول...  میدونم من!  کنه خواهی معذرت

 !" "باافسردگی مقابله " کتاب اسم...  خوندن کتاب به کردم شروع و نشستم تخت روی    

 !؟ خوبه این ببین ؟ سارا-    

 :گفتم برنمیداشتم چشم بود کرده که اخمی از و بود کیان امیر به حواسم ی همه درحالیکه    

 !کدوم؟

 ! این ایناهاش:  سمتش برگردم کرد وادارم و گرفت و ام شونه    

 اون: تگف کیان امیر که بزم حرف خواستم...  بیرون بود کشیده کمدم از بلند آستین بلیز یک    

 ! بردار و ترش گرم!  نیست خوب

 مجله جلد رو!  نمیکرد بلند مجله رو از و سرش و بود کرده اخم همچنان...  سمتش برگشتم    

 !!! بود بزرگ هواپیمای یک عکس

 تیک این!  بود گرفته لجم توجهیش بی از...  بود زدنش ورق ومشغولِ بود گذاشته پاش رو    

 و نگاهم ، همب نسبت باشه بیتفاوت تاوقتی... نکنه نگام تاوقتی...  پیداکردم وقته خیلی رو عصبی

 !!! کنه نگاه بهم تا برنمیدارم    

 جام این دوساعته!  نیست خوب میگی برمیدارم هرچی!  چه من به اصال!  بابا ای:  توپید رها    

 ! ببند رو چمدونش بیاخودت امیرخان!  چمدون تو نزاشتم هم لباس یک هنوز

 بهم هار جلو این بیشتراز نمیخوام دیگه!!!  لحظه یک برای!!!  زیرچشمی فقط! کرد نگام باالخره    

 ! طرف اون کردم پرتش باپام و بستم ومحکم درچمدون!  کنه محلی کم
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 !؟ وحشی چته!  هووو-    

 ! کنم جمع میتونم خودم من! بری میتونی رها-    

 ساعت... باشه یادت!  حرکته ظهر بعداز فردا...  راحتی هرطور!  باشه:  باال انداخت و هاش شونه    

 ! میکنم اس ام اس بهت رو دقیقش

 هردومون نگاه!  سمتش وبرگشتم بستم درو....  کردم خداحافظی باهاش و رفتم تاجلودر    

 مشغول ودوباره... داد تکون تاسف حالت به و سرش و زد پوزخند!  کرد برخورد هم به همزمان

 ... کشیدم دستش از رو مجله و سمتش بردم هجوم باحرص!  شد مضخرفش ی مجله مطالعه

 قتهچندو چرا! ؟ چیه مشکلت: زدم داد و زمین به کوبیدم و پام... میکرد نگام ناباورش باچشمای    

 ! نرم نمیتونم...  دیدی خودت!  کنکور تو شدم قبول من! ؟ قهری باهام

 سریع و اونطرف کردم روپرت مجله... میریخت داشت اشکام!  میلرزیدم و بودم آورده کم نفس    

 مدت این تو لعنتی ی مجله اون...  کردم قفلش و بستم درو! اتاق سمت دویدم و برگردوندم رو

 کنار باشدت اشکامو...  چمدون تو ریختمشون و کردم جمع و وسایلم لباسامو!  بود من هووی

!  تهران برم میخوام اینکه برای فقط...  بود سرد باهام رفتارش مدت چند این تو! میزدم

 زشا مسافت همه این چطوری...  برم میتونم چطوری حاال...  کنم تحمل بودنشو سرد نمیتونستم

 !؟ باشم دور

 وفر عمیقی سکوت تو خونه و بود خاموش برقا همه بیرون رفتم اتاق از که بود شب های نیمه    

 و معصوم ی چهره!  پتوانداختم روش و نزدیکش رفتم...  بود کشیده دراز کاناپه روی!  بود رفته

 هب وایستادم کردم پهن سجادمو...  وضوگرفتم!  لرزوند و دلم بیشتر خواب چراغ نور زیر جذابش

 ! نماز

 و نشستم!  ابرها روی... آسمونم تو کنم تاحس... دورشم زمین تااز...  شم نزدیک خدا تابه    

 .... کردم نیاز رازو خودم باخدای

 شدم تو عاشق دیگه جوری یه... وامیسم تو کنار جا همین ساعتها این هرسال که عمره یک    

 ! نیستم خودم تو هم ساعت یک که...

 بگیر محکم و دستهام تو... میکنم دل دردو باهات عالم یه... کن باز و ات سفره برام دوباره    

 ! میکنم ول دنیارو دستِ دارم...  ایندفعه
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 ! کنم آرزو چی همه راحت میشه دارم رو تو    

 نفس و عطرش باولع و گرفت دستش تو چادرمو ی گوشه بست و چشماش!  زد زانو کنارم    

 ... کشید

 ! بستم و چشمام و برگردوندم و روم! ؟ بیدارشد کی    

 !؟ میدی یاد منم به-    

 !؟ رو چی:  گفتم بادلخوری... سمتش نچرخیدم    

 ! نماز-    

 وقتی از...  بود زندگیم ی همه پدرم:  میکردم حس گوشم کنار رو عمیقش های نفس صدای    

 هیچوقت...  نداشتم رفتنشو طاقت من!  کردم وخداروفراموش شدم بدی پسر گذاشت تنهام

 ! هیچوقت...  نیومدم کنار بارفتنش

 ! میدم یاد بهت:  سمتش برگشتم    

 ! اتاق سمت رفتم بود همونجانشسته که بهش توجه بدون...  آوردم در و چادرم و گفتم و این    

 مازن بهش میتونم!  کردم گریه نبینمش ها تامدت قراره اینکه فکر از و کشیدم دراز تخت روی    

 !میشیم خدانزدیک به همزمان هردومون اینطوری!  بگم بهش باخدا نیاز رازو از...  بدم یاد خوندن

 نماز اوج تو نوازش یک مثه ناز خواب مثه خوبی احساس یه    

 ! زدن پر پر عشق یک تودستای...  پرزدن واسه عجیبی شوق یه    

 "لب مینای رو لبخند نقش مته شب بارون زیر شدن خیس مته    

 ! آشنا از تمنایی ،قبول ربنا ی آیه مثل حرفی یک    

 !؟ زمینی پاکِ عشق بده میگه کی ، عجینی بامن تاتو خدابامنه    

 زنگ صدای که بخورم چیزی یک تا آشپزخونه تو رفتم...  نبود خونه کردم باز و چشمام که صبح    

 دوب سارا:  پیچید گوشم تو رها شاد صدای گوشی بعدازبرداشتن بالفاصله...  شد بلند تلفن

 ! هاااا باشی حاضر!  دنبالت میایم ما!  اِسکله بریم میخوایم امروز حاضرشو
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!  میزد ممتد بوق که شدم خیره تلفن به زده بهت...  کرد قطع رو گوشی بزنم حرف تااومدم    

 ! بده رها این به حسابی درست عقل یک خدایا

 ازاون... بردارم و چمدونم گفت رها!  جایی میرم امیرکیان بدون ، تنها وقتی دارم بدی حس    

 .... بودم زده عینک آفتاب خاطر به و بودم نشسته ساحل داغ شنهای روی!  فرودگاه میریم طرف

 ام کاره چه االن من...  باکامران ایستاده دریا نزدیک رفته که خودش!  آورده منو رها چرا نمیدونم

 !؟ وسط این

 !؟ اینجا بشینم هست اجازه ؟ خانوم-    

 ینکمع!  سمتش برگردم باالو بپرم متر ده شد باعث همین نزدیک، خیلی... بود نزدیکم صداش    

 ... آوردم در و

 ! روموبرگردوندم و کردم ابرونازک و چشم خندونش ی چهره بادیدن    

 !؟ اینجا اومدیم چرا میدونی-    

 یاااابر قراره دیگه ساعت یک!! ؟ کنی آشتی گرامیت باهمسر نمیخوای:  داد ادامه... کردم سکوت    

! 

 ! خداحافظی واسه اینجا اومدیم    

 ! پایین انداختم سرمو...  بودن هم آغوش تو که کردم نگاه کامران و رها به    

 ... بردم پناه آغوشش به و صبرکنم نتونستم دیگه و اومد پایین ازگونم اشکی ی قطره    

 ! برم قربونت نکن گریه:  گفت آروم گوشم کنار و شد حلقه دورم دستاش    

 ! ختممیری اشک و میشدم بیقرار بیشتر...  میکرد آشوب و دلم بیشتر و بود بغض پراز صداش    

 ی خونه ببرمت میخواستم وقتی! ؟ یادته پیش ی دفعه...  میشه تنگ برات خیلی دلم-    

 ..ویداخانوم

 ی هونهب یک من ولی...  نیست بهت امیدی میگفتن دکترا!  میکشید بیمارستان به کارم همش    

 ... پیشت بیام هفته هر میکنم سعی...  هستم حرفم سر هنوزم!  داشتم موندن زنده واسه بزرگ

 !خوبه؟ً    
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 ... کردم بلند سرمو    

 کنار برد و سرش کامران...  هم روبروی بودن ایستاده دریا کنار و بود کامران آغوش تو رها    

 خنده رزی زد بلند رها فقط بشنوم نتونستم زیادم ی فاصله بااونهمه که گفت چیزی یه و رها گوش

 و ودب نمونده بینشون ای فاصله دیگه..  تر نزدیک رفت...  کرد نزدیک بهش و صورتش کامران و

 باورم!  سید*رومیبو رها داشت کامران!!!  بهشون بودم خیره کنجکاو های بچه دختر مثل من

 ... اونکه نمیشد

 ی چهره جاش به...  نداشتم بهشون دیدی هیچ دیگه و چرخید کسی توسط سرم حرکت تویک    

 اوکنجک وروجک شدی خیره چی به:  باال بود رفته ابروش یک.!  گرفت قرار چشمم جلو امیرکیان

 !؟ من

 "! ؟ نه مگه داره دوست رو رها خیلی کامران...  گزیدم لبمو "    

 !؟ کوچولو خانوم نمیدی و جوابم-    

 و من تو: گفتم دلخوری بالحن... باال گرفت سرمو و ام چونه بردزیر دستشو... کردم سکوت    

 !!!نداری دوست

 !؟ آخه کنی فکر اینطوری شده باعث چی:  گفت وبابغض چشمام تو زد زل بانگرانی    

 .. دزدیدم نگاهمو    

 !کن نگاه من به-    

 نگاه چشمام به!  موند ثابت لبهام رو و چرخید همیشه برخالف نگاهش...  کردم بلند سرمو    

 لبهام به دوباره!.  میزد زل چشمام به چرااینطوری نمیدونم...  داشت تردید... بود دودل... میکرد

 تادمیوف که لبهام به نگاهش!  برگردوند و سرش و لبهاش رو کشید دستشو!  خندید و شد خیره

 اینهمه دلیل!  پایین مینداخت و سرش و میخندید!  روبرمیگردوند و میکرد نگاه چشمام به باتردید

 !؟ بود چی سرگردونی

!!!  زد بوسه ام چونه روی نرم و آروم و اومد فرود ام چونه رو لبهاش ناگهانی حرکت یک در    

.. . من!  نخواه ازمن!  باش نداشته توقع ازم:  گفت گوشم کنار و گردنم پشت گذاشت دستشو

 !!! نمیتونم
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 ! رفت ، من ی شده گرد چشمای درمقابل و کرد فوت و نفسش    

 رو ساده چیزای که من اونم!! ؟ است پیچیده همه این واسم مرد این چرا!  خداااا!  نمیفهمیدمش    

 ودمب خیره بلندش قد به...  میدوید شنها روی داشت و بود گردنش پشت دستش!  میفهمم زور به

 !؟ میکنه فرار داره! ؟ عجله اینهمه چرا...  میگرفت فاصله ازم داشت که بلندی پاهای به! 

 داره دوست رهارو که کامران مثل! ؟ نداره دوسم یعنی...  پایین انداختم سرمو    

 ... برام خوبیهات شده شمارش قابل غیر    

 ... بخوام چیزی ازت که میخوام اجازه باز اما    

 و رها برعکس!  نزدیم باهم حرفی هیچ بشیم هواپیما سوار میخواستیم که آخر ی تالحظه    

 ! بودن چسبیده هم به همش که کامران

 ! رسوند بهم خودشو و اومد امیرکیان ولی...  بیان نمیتونستن دیگه ها همراه و بود آخر سالن    

 اونقدر شد نزدیک بهم! لبهام رو چرخید نگاهش و زد محوی لبخند...  میکردم نگاهش زده بهت

 و شد بسته چشمام لحظه یک برای!!!  دارم قرار ابرها رو کردم حس لحظه یک برای که ناگهانی

... !  فقط:  کرد زمزمه کنارگوشم میزد نفس نفس درحالیکه...  پروازدیدم درحال ابرها رو خودمو

 !!! نمیزارم جواب بی... و چشمات خواهشِ...  هیچوقت.... بدون رو این

 وگذاشتمدستم...  میکوبید ام سینه تو محکم و تند قلبم...  بود رفته که کردم باز و چشمام وقتی    

 ! داغم های روگونه

 نمیتونستم و بودم ایستاده جام سر زده شوک!  میشد مخصوص های اتوبوس سوار داشت رها    

 و زیدلغ چشمم ی گوشه از اشکی قطره!  کردم تجربه اولینبار برای که حسی برای...  بخورم تکون

 کی سحرآمیزو عطرِ این!  بود معلق فضا تو هنوز عطرش ولی نبود خودش!  زدم لبخندمحوی

 !؟ میده آرامش بهم اینهمه چرا! ؟ خدا کرده اختراع

 داری فکرکردم اول! ؟ دیوونه کجایی:  سمتم دوید رها و شدم اتوبوس سوار لرزونم های باقدم    

 داشت اتوبوسه...  توسالنی که شدم متوجه بعد...  شدم سوار راحت باخیال...  میای سرم پشت

 یحساب آبروم منم...  میاد بعدی بااتوبوس گفت اونم!  نره کردم التماس بهش که میکرد حرکت

 ! میکنه گم...  نیست بلد!  آقانرو که کردم التماس و زدم داد ازبس رفت
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 به اتوبوس ی پنجره از فقط!  نبود رها حرفای به حواسم...  بست و چشماش و آورد کم نفس    

 ! محومیزدم ولبخند بودم خیره بیرون

 .. شدی شکلی این چرا!  خدا یا! ؟ خوبی! ؟ سارا:  گفت زده بهت رها    

  قرارداشتم زمین روی درحالیکه کردم تجربه و پرواز بار اولین برای    

 

 

 7 فصل    

 

 همش و بود شده نگرانم بیچاره ی رها!  بود خمار چشمام و میزدم محو لبخند لحظات تمام    

 ...دربیام حالت اون از تابلکه صورتم تو میزد

 ؟ اومده سرت بالیی چه! ؟ سارا-    

 بود زده زل چشمام به بانگرانی...  سمتش برگشتم و گرفتم هواپیما کوچیک ی پنجره نگاهمواز    

 ...نیست نگرانی جای!  خوبه حالم!  هیچی:  خندیدم و باال انداختم هامو شونه    

 شد آبروریزی چه...  آوردم شانس!!!  بشم بیهوش و زمین رو بیوفتم بود نزدیک لحظه اون    

 !فرودگاه سالنِ وسطِ

 ؟ سارا-    

 ...سمتش برگشتم    

 ؟ خوبی مطنئنی-    

 شتایباانگ درحالیکه!  زدم لبخند و پایین انداختم سرمو...  باشه خوب حالم که نداشت باور هنوز    

 ! رها خوبم من:  گفتم میکردم بازی دستم

 . کرد رها آسوده و نفسش    

 ! باش مراقب بیشتر خواهشا!  بامنه مسئولیتت... شدی جدا امیر از که ای لحظه از-    
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 کردهن حرکت هنوز هواپیما... شدم خیره پنجره به دوباره و زدم لبخندبزرگتری اسمش باشنیدن    

 ! ... دارم قرار ابرها رو میکردم حس من ولی...  بود زمین وروی

 ! است من جایگاه آسمان بلندِ باتو،/ پروازم درحال هرلحظه ، باتو من    

 گوشیمو کردم که کاری اولین!  تخت رو کرد پرت و خودش و روزمین گذاشت و چمدونش    

 بزنم محوی لبخند شد باعث اسش ام اس صدای بالفاصله...  کردم روشن

 " خلبان عشقِ میکنم آرزو برات رو خوبی پرواز "!    

 .بیام بیرون بخش لذت ی خلسه اون از شد باعث رها بلند صدای    

 ؟ گیربیاریم میخواستیم کجا باحالی این به هتل!  گرم شما امیرخان این دمِ میگم-    

 دامها بودو لبش رو ای رضایتمندانه لبخند...  شدم خیره شادش چشمای به و کردم بلند و سرم    

 ! ...پیداکنیم نمیتونیم جا هیچ بهتر این از اتاق!  باحاله خیلی هواپیماییشون شرکت این: داد

 هب و بودم گذاشته شکمم دستاموروی...  کشیدم دراز تخت روی و گذاشتم عسلی رو و گوشی    

 شد بلند رها گوشی زنگ صدای که بودم خیره سقف

 ؟ دلم عزیز خوبی!!!  سالااااااااااام-    

    -............... 

 !دمکشی چی نمیدونی بودم دور ازت که دوساعتی همین تو!  شده تنگ برات دلم منم کامی وای-    

    -........... 

 ندارم طاقت منم-!    

 بازحمت کردم سعی و کردم دراز دستمو...  لوس ی رها!  میشه بد داره حالم!  ایششششش    

 !!!نبود خبری! کردم روشن اشو صفحه...  بردارم گوشیمو

 طفق کردم سعی...  کردم بازش و پرنسسیم بازی و هاش گیم قسمت تو رفتم و کشیدم آهی    

 و نم!  کردیم سپری هم زمستون ماه یک و گذشت سرعت به زندگیم پاییز!  کنم سرگرم خودمو

 ساعت سه هر رها!  داشتیم ذوق دانشگاه ی جلسه اولین برای حسابی و بودیم بهمن ورودی رها

 !میداد لحظه به لحظه گزارش و میزد حرف باکامران
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 من درسای!  میکردم تحقیق من و میکرد کمکم رها...  بدم کنفرانس بود من نوبت ماه اواخر    

 شبا و بود شده شروع کاراش االن همین از بیچاره ی رها درواقع... بود رها درسای از آسونتر خیلی

 !میموند بیدار تاصبح

 ! ودب سختی ی رشته خیلی خودش ی نوبه به هم معماری ولی...  بود نشده قبول عمران درسته    

 هار منو دونفره اتاق یک!  داشت شیکی تمیزو اتاقای...  بود قشنگی هتل! میگفت راست رها    

 کی...  برقی کتری....تلویزیون... کوچیک یخچال!  تحصیلیمون سالهای تمام برای کردیم اجاره

 یرونباز باید اونم که گازنداشت فقط!  بود نیاز روزمره زندگی یک برای که هرچی...  راحتی کاناپه

 ! ...میدادیم سفارش غذا

 ؟ سارا-    

 ...کردم نگاهش سوالی و کردم بلند سرمو    

 ! موندم هتل تو بس از میپوسم دارم میکنم حس...  خرید بریم شو بلند-    

 مخمل باشلوار داشت خرگوش عکس روش که ژاکت یک من و خرید شرت تی تا سه رها    

 کفشای...  بود بامزه خیلی!  بود وصل بهش خرگوش گوشای که داشت کاله یک!!!  صورتیش

 دراونق که خندیدم اون به کلی منم!  کرد ومسخرم خندید بهم کلی رها!  خریدم هم رو عروسکیش

 !میپوشه تیشرت توزمستون که گرماییه

 فقط تاقا سکوت!  بستم و چمدونم...  برگردیم گرفتیم ماتصمیم بودو شده شروع عید تعطیالت    

 نجرهپ سمت به آروم من و بود چمدونش بستن مشغول رها!  میشد شکسته بارون قطرات باصدای

 ...دادم تکیه پنجره سرد ی شیشه به سرمو و نشستم پنجره ی لبه روی...  برداشتم قدم

 معصومت و مهربان چشمهای تصویر اراده بی ، میبارد باران هرگاه    

 میکنم وآرزو ، میخواهم خدا از تورا... ناخودآگاه...  ومن....  میبندد نقش درذهنم    

 ؟ من آسمانی مرد ، کرد خواهد سقوط رویاهایم درسرزمین هواپیمایت کی    

 یرهخ من به ات همیشگی زیبای لبخند باهمان ، پروا بی و آیی می فرود ام گانه بچه درخیال کی    

 ؟ میشوی

 است خاکستری ام قصه آسمان ، مهرت پر حضور بدون    
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 کند آبی را آسمانم پایت تارد شو رد...  آسمانم از شو رد    

 قدم بامن ابرها درمیان!  ببر باخود مرا!.  کن پرواز ذهنم آسمان در!  من پوش سفید مرد شو رد    

 ...بزن

 ... شده تنگ براش خیلی دلم!  پیشش برم میداد اجازه رها کاش    

 ؟ سارا-    

 کنار رو بود خورده سر ام گونه روی که اشکی قطره و برداشتم پنجره سرد ی شیشه از امو تکیه    

 زدم

 !پروازداریم دیگه ساعت یک-    

 داوی مامان ی خونه میریم!  میکنم یادآوری دوباره:  گرفت سمتم به هشدار عالمت به و دستش    

 بلیط چون.. . بمونیم نمیتونیم بیشتر روز سه ما!  برگشتیم که بفهمن کامران و امیر نیست قرار... 

 ! گرفتیم برگشت و رفت

 ؟ میریم داریم چرا پس:  گفتم بابغض    

...  سربزنیم بهش بریم هرطورشده میگفت و میزد زنگ همش مدت تواین!  مامان خاطر به    

 بهم هامون برنامه همه بفهمن دوتا اون اگه!  نکردم خداحافظی ازش حتی من...  که میدونی

 !میریزه

 ...دادم تکون سرمو و بستم چشمامو    

 مطبوع هوای!  هام ریه به کشیدم باولع هوارو و ایستادم چندلحظه هواپیما در شدن باز با    

 ... شرجی    

 ! خوبه جزیره این چقدر    

 ! میبره رویا به رو اینجاحواسم    

 ! بهتره دنیا کل از اینجاهوا    

 الیمم نسیم.... پایین دادم رو شیشه...  دادم تکیه پنجره به و سرم من و شدیم تاکسی سوار    

 ! بستم چشمامو بالذت که خورد صورتم به ومرطوبی
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 بلند سختی به و چمدون دوتا...  من سمت کرد پرت و چمدونش و خانوم ویدا سمت دوید رها    

 ! بهشون رسوندم خودمو بازحمت و کردم

 زا...  ببینم کن تعریف!  مادر خب:  نشست هم خودش و گذاشت جلومون رو سینی ویداخانوم    

 ؟ هستین راضی ن تو رشته

 استادا!  عالیه خیلی که من ی رشته:  کرد شروع زودتر رها که کردیم نگاه هم هردوبه رها منو    

 ان العاده فوق مون

! ؟ ساراجان توچی:  من سمت برگشت بمونه رها حرف ی ادامه منتظر اینکه بدون ویداخانوم    

 ؟ دخترم هستی توراضی

 !ام راضی...  خوبیه ی رشته!  بله    

 وضع خل سارای این!  نیست شرجی و گرم ، اینجا مثل اصالهواش...  سرده خیلی اونجا-    

 !بود سرماخورده همش

 ! بده خدامرگم!  وای ای:  گفت ونگران دستش پشت زد ویداخانوم    

 ! مامان خدانکنه:  گفت عصبی رها    

 !باخودت میبردی زیاد گرم لباس عزیزم خب:  گفت رها به توجه بدون ویداخانوم    

 رمگ لباس پراز و چمدونش توی کیان امیر:  گفت زود پررو رهای این باز که بزنم حرف خواستم    

 بازم... نداشت ای فایده هیچ ولی!  هآ مو اسکی مثل... روهم هم رو میپوشید همیشه!  بود کرده

 !!!سرمامیخورد

 کردن متر مشغول...  میدید خواب رو پادشاه هفت هم ویداخانوم...  بود خوابیده اتاقش تو رها    

 هک محاله و زدم توهم اینکه بافکر...  اومد توحیاط از صداهایی که میرفتم راه بیهوده و بودم خونه

 یلیخ خرگوشی، صورتیِ لباسه این!  بردم فرو جیبم تو دستامو و دادم ادامه زدنم قدم به باشه دزد

 اس بامزه

 ! نیستم پشیمون خریدنش از که باشه چیزی تنها شاید...  نرمه و گرم خیلی    
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 محکمی دستهای!  کنم جمع و لبخندم شد باعث و شنیدم خودم نزدیک رو هایی قدم صدای    

 نمیتونستم... گرفت قرار دهنم جلوی محکم دستی که بزنم جیغ خواستم شد حلقه کمرم دور

 ... بود بهش پشتم!  ببینمش

 منو هک نمیدونه هنوز معلومه!  پوکه اش کله زیادی رها این:  کرد زمزمه گوشم کنار بیتابی صدای    

 !بپیچونه نمیتونه

 وفر جیبش تو دستاشو... زدم زل بهش ،ناباورانه باچشمام...  خودش سمت برگردوند منو آروم    

 !کرد براندازم و باال انداخت و ابروش یه..  زد ولبخند برد

 االب رفت ها پله از و کرد بلندم حرکت تویک!  پایین انداختم سرمو و دزدیدم و نگاهم شرمگین    

 و دهنم رو گذاشتم دستامو!  برداشت قدم بود کرده آماده برام ویداخانوم که اتاقی سمت به و

 یدونستمم...  میکردم پیشبینی و روز این...  بود شده گرد تعجب از چشمام..  کشید ی بلند هیییی

 ...نیست مناسبی موقعیت اصال االن ولی!  دخترها ی همه مثل!  میاد منم سر بال این باالخره

 نکن:  گفت کنارگوشم وآروم خنده زیر زد من متعجب ی چهره بادیدن و کرد نگام متعجب    

 ! فسقلی اونجوری و چشمات

 و بودم خیره بهش گرد چشمای با همچنان...  روم کشید رو پتو و تخت رو گذاشت منو آروم    

 بازیگوش و ملوس کوچولوی خرگوش:  کشید و لپم و خندید!  دهنم روی بودم گذاشته و دستم

 ! . شبه نیمه سه ساعت!  بخواب و ببند و من،چشمات

 ...بیاد هگفت بهش رها حتما... نکنه!  برگشتم من بفهمه کسی نیست قرار گفت آخه! ؟ میدونه رها    

 ؟ کنی باور و این نمیخوای چرا! ؟ شدم بزرگ بگم باید دفعه چند من-    

 هب آروم...  نزدیکم اومد...  زد کنار پیشونیم رو از و چتریهام و شد خیره چشمام به ملتمسانه    

 ؟ بگم یاقصه بخونم الالیی:  کرد زمزه کنارگوشم و زد بوسه پیشونیم

.. . حاالفهمیدم!  آهاااان!! ؟ یامرد بود زن لیلی میپرسه آخر نیستم بچه میگم دارم دوساعته من    

 اره که همونی!  خوندم کتابه اون توی که شدنی نزدیک و ارتباط همون ی مقدمه!  شه مقدمه این

 ...داد بهم

 بشه نزدیک بهش بعد و بیاره بدست رو دختر اعتماد اول باید پسر    
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 خانوم ویدا ی خونه!! ؟ اینجا آخه!  برسه اش خواسته به و!    

 :کرد پاره و افکارم ی رشته واری زمزمه صدای    

 .-بگم رویایی عشق یک از!  تو و من از قصه یه!    

 ! بزار هم روی چشماتو بهار گل الال    

 !بیار گل دست یه برام...  ها قصه شهر توی از    

 !راز یک ما میونه باشه...  دارم دوستت نره یادت    

 ! بکنه خیانت بخواد ، تو و من میونِ بیاد...  بکنه ماحسادت به ها قصه دیوِ ممکنه    

 ! رنگیه یک فقط اونجا...  پریا شهر تو میریم    

 !. پریا و ما میونه باشه پنهونی عشق این    

 ! ریا بی و صاف و ساده...  بیصدا و یواشکی    

 ! میبینی رنگی خوابهای ، تو و میرند ها دقیقه    

 ! میچینی رنگی گلهای و شکوفه سبد سبد    

 ور الالیی این سرود... بمونم پیشت همیشه...  میتونم که نمیدونم!  دارم دوستت الالالال    

 ! بخونم کنارقلبت

 به ودب زده بیخوابی که پیش چنددقیقه برعکس...  بود خمارشده چشمام من میکردو زمزمه آروم    

 یهر و میخورد صورتم به داغش نفسهای...  میکشید موهام روی نوازشگرانه و دستش آروم!  سرم

 ومدا سراغم آرامشی...  کشیدم عمیق نفس و بستم چشمامو!  بود شده سحرآمیزش عطر پراز هام

 ! نبود نگرانی و اضطراب و ترس از خبری دیگه و کرد پر و وجودم ی همه که

 میاد سراغم تو باحضور من رویای ترین قشنگ    

 ! کنارم که خوبیه حس    

 ، دمیوم ای افتاده دور چاهِ ته از انگار صدا...  کنم باز و چشمام شدم مجبور کسی بلند باصدای    

 و موقعیتم کردم سعی اول و نشستم حرکت یک تو!  میکرد کر گوشمو و بود بلند حسابی ولی
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 مامح تو از صدا!  بیرون رفتم باکنجکاوی...  میومد بیرون از صدا ولی بودم تخت روی...  بسنجم

 ...... آواز زیر بود زده بلند رها...  میومد

 به میگذره خوش! دوره من چراازدستای دستات...میکوبه صبح تاخود موزیکم!  خوووبه چقدر-    

 !بینمونه که کی هر

 ؟ سرت رو انداختی و صدات باز رها:  زدم داد و در به کوبیدم مشت    

 !بیدارشدین جنابعالی...  عجب چه!  به به-    

 !کردم بغل زانوهامو و تخت روی نشستم... اتاق توی رفتم و نکردم توجه بهش    

 ازدردش که میزنه چنگ گلوم به بغضی میاد اسمش وقت هر...  دیدم و خوابش دوباره دیشب    

 ! میدم فشار گلوم رو و دستم

 ! کن سشوار منو موهای بیا شو بلند ، کنی فکر بشینی اینکه جای به-    

 مثل...  بود پرپشت و بلند خیلی!  بود ریخته دورش که رها پریشونِ موهای رو چرخید نگاهم    

 راپونزل موهای

!  همیکن هم نازی چه!  صندلی رو نشست و کرد نازک ابرویی و چشم...  کنارش رفتم و خندیدم    

 !بشه خشک موهاش میکشه طول تاصبح

 ؟ رهاااا:  زدن حرف بلند بلند به کردم شروع و کردم روشن و سشوار    

 ؟ چیه-    

 ؟ نشده تنگ کامران واسه دلت تو-    

 برگشتیم که بدیم خبر بهشون و بشم راضی که میکنی چینی مقدمه داری اگه ببین-    

 زادیآ!  به به...  میبرم لذت دارم که من!  نکن خسته الکی خودتو پس!  نداره سودی اصالتالشت...

 ...میکشم نفس دارم میکنم حس تازه! 

 !نیاری کم نفس بپا-    

 همیشه که چقدرخوبه!  اونطرف کردم پرت و سشوار و عقب پریدم متر ده مرد یک باصدای    

 سَرَمِه روسری
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 روسری همیشه باید...تو میان میندازن و سرشون که کامران مثل ای مالحظه بی آدمای برای    

 !اوهونی!  اِهِنی یک آخه...  میپوشیدم روسری بودم کامران ی خونه تو که مدتی تمام!  باشه سرت

 یرهخ بهش بانگرانی!  نمیاد بند اش سرفه حاالها حاال نظرمیرسید به و بود افتاده سرفه به رها    

!  خانوم سارا:  گفت باشه آروم داشت سعی که باصدایی کامران که سمتش برم خواستم و بودم

 ؟ بزارید تنها رو جان رها و من کنم خواهش میشه

 بعداز بالفاصله کامران داد صدای!  بیرون اومدم اتاق از من ولی بود خیره بهم ملتمسانه رها    

 ؟ آره... میکشی راحت نفس داری پس:  شد بلند من اومدن بیرون

 ادیدنب باالکه هامیومد ازپله داشت ویداخانوم...  پایین رفتم ها پله از و بستم ترس از چشمامو    

 ؟ جان سارا چیشده:  گفت نگران من

 ؟ اومدیم ما که دادید اطالع کامران به شما ویداخانوم-    

 خودش البد!  نگفتم چیزی من...  بفهمه کامران نمیخواد که گفت بهم رها!  دخترم نه    

 .-...فهمیده

 ومویداخان!  بود محض سکوت اومد نمی صدایی هیچ...  کردم نگاه اتاق ی دربسته به بانگرانی    

 ! مقصره خودش رها:  گرفتم و دستش که بره خواست

 ...پایین بیاد ها پله از که کردم کمکش و کشیدم و دستش    

 دفعه این ، برگشتی خبرندادی بهم حاالکه گفت!  فهمید کامران ، رها زیاد تالشهای برخالف    

 منِ!  تهران بیاد باهامون میخواد...  فکرشه به چقدر کامران!  حالش به تهرانخوش میام باهات

 دبای فقط!!!  یامرده ام زنده ببینه ، بگیره خبر ازم نمیاد اصال!  کردم ازدواج رویا تو که بدبخت

 !!ببینم رو خوابش

 !!! درکاربوده ازدواجی که کردم شک واقعا    

 من تقدیر اصال!!!  نداشت دُم کودکی از من خر... نداشتم شانس هم ازاولش بدبخت منِ    

 خودش هب منو...  نکردم عادت تنهایی به شده زندگیم وارد وقتی از که اینجاست بدبختی... تنهاییه

 ی گربه مثل درست کرده وابسته

 !!! نمیده محل هیچکس به جزفرانک که فرانک    
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 اصال تهران و بود نشده هنوزتموم عید تعطیالت..  تهران اومد باهامون و گرفت بلیط کامران    

 ...اومد می برف و بود هواسرد...  نبود بهاری

 و مونمب توهتل میدادم ترجیح من ، میکردن تفریح و بیرون میرفتن کامران و رها که مدتی تمام    

 هاتن ام کلبه تو که افتادم روزایی یاد!  ورها خودش واسه گرفت جدا اتاق یک کامران...  نرم بیرون

 ! بودم

 نگاه بدون...  کنم دروبازش سمت برم هولکی هول و باال بپرم متر ده شد باعث اتاق در صدای    

 ! تو بیا:  گفتم در پشت شخص کردن

 کار!  بخونم درس همش که بود این کارم مدت این تو...  درسیم کتاب سمت میرفتم داشتم    

 طوسیِ چشمای جای به ولی در سمت برگشتم باتعجب!  بود محض سکوت...  نداشتم ای دیگه

 فرو سختی وبه بغضش.... شد جاری اشکام همزمان!  شدم مواجه شبش رنگ به باچشمای ، رها

 ! ببینم میتونستم هم زیاد ی فاصله همین از رو گلوش سیبک شدن باالپایین دادکه

 ...کرد باز برام و ودستاش برداشت دیوار از اشو تکیه    

 دستای....بود گاهم تکیه که محکمش و پهن ی شونه... اش خسته و هم در ی چهره    

 وبه ببرم ازیاد و دلخوریم شد باعث اینا ی همه...  من کشیدن آغوش به برای پرحسرتش

 ! ببرم پناه آغوشش

 : نالیدم ای گرفته وباصدای اش شونه رو گذاشتم و سرم...میریخت اشکام    

 ! نداری دوسَم هیچوقت-    

 ! منه قلب تو... فقط ، تو جای-    

 !میدی اهمیت من از بیشتر کارت به ، تو ولی...  میتونستی هم تو!  اومد باهامون کامران-    

 ! پروازم عاشقِ که نمیکنم انکار:  گفت آهسته و خندید آروم    

 ! نیست موجهی دلیل اصال!  پروازم عاشق منم خب...  کردیم هردوسکوت    

 ! مکرد بغل زانوهامو و نشستم تخت روی رفتم!  پایین اومدم آغوشش از و گرفتم فاصله ازش    

 ...کردم احساس کنارم و حضورش    
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 ! هاااا میرم!  من جون دیگه نکن قهر ؟ سارا-    

 ! میکنه تحدید...  نیست مهم واسم!  برو خب-    

 ! کن ازدواج باهام گفتم بهش زور به من انگار...  بیاد که کردم اجبارش من اول از انگار    

 ... نباش نگران!  میام کنار باتنهاییم من!  نیستی وقتها اکثر که تو:  دادم ادامه    

 ! بیای کنار باتنهایی تو که باشم مرده من مگه-    

 مکن کنترل و درونیم خشم ناخودآگاه میکرد وادارم جذابش و لبخندمحو...  سمتش برگشتم    

 آدم یک تو خوبی همه این میشه مگه آخه! ؟ خدا ، آدمه این وجود تو چی!  بشه باز هم از واخمام

 ! تسکینه یک دلم واسه و میکنه آرومم همیشه آرومش و مهربون ی چهره! بشه؟ جمع

 ! نیست هیشکی چشمای تو که ، داره آرامشی چشمات    

 ! نیست هیشکی جای من جز به ، قلبت توی که میدونم    

 کم میشم عاشق دارم میگه بهم احساسی یه...  غم از میکنه دورم که ، داره آرامشی چشمات    

 ! کم

 ! بخشیدی خوشبختی بهم ، آرومت باچشمای تو    

 ! میدی منم یادِ داری...  رو خوبی و خوبی خودت    

 ! دادی نشون و عشق بهم آرومت توباچشمای    

 ! دادی تکون دست من واسه...  که بودم تو رویای تو    

 ! رویاهام کلِ تو باشی... میخوام خوبی تو بس از    

 ! فرداهام امید باشی...  باتو بگیرم جون تا    

 ! کن آسمونی نگاهت...  با و زندگیم و بمون    

 ! کن مهربونی و بمون!  اشب من عاشقِ و بمون    

 

 : گفت بود الالیی مثل واسم که قشنگش بالحن و وگرفت دستم    
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 و کامران کی نباشیم همکارام و من اگه!  ،کوچولو کنه پرواز نمیتونه هواپیما نباشه دوم خلبان اگه    

 تو من...  کرده تعطیل و شرکتش کامران! ؟ میبره شهر اون به شهر ازاین رو جنابعالی و رها

 ... و بدم ادامه کارم به باید هم تعطیالت

 نگاه و رفتنش زیرچشمی...  بره ازکنارم و نده ادامه حرفش به دیگه شد باعث در صدای    

...  دمز محوی لبخند!  بود گرفته دستش و کالهش... بود پوشیده و مشکیش شلوار کت... میکردم

 التوپ و بود پوشیده دستکش...  سمتم دوید رها!  بود ایستاده در جلو کامران و تو اومد باهیجان رها

 ؟ میای!  بازی برف میریم داریم کامی و من سارا:  زدن حرف به کرد شروع باهیجان بود تنش

 ! میشه سردم من!  نه-    

 !یلوس چقدر...  عه عه!  ببینم شو بلند:  توپید رها ولی شنیدم و امیرکیان آرومِ ی خنده صدای    

 ! میخورم سرما میشه سردم من!  میگم جدی-    

 .-! میایم ساراهم و من!  برید شماها    

 هخیر پنجره به بیحوصله...  بدوش میگن اینا نره میگم من!  درآورد حرصمو محکمش صدای    

 بودم

 یادم بدم لوس ازدخترای میگفتی یادته!  میاد سرت بیاد بدت هرچی میگن:  گفت امیر به رو رها    

 !!؟

 ! بگیر تحویل! بفرما:  کرد اشاره من به    

 ! ادب بی رهای این از میاد بدم!  عه!  پررو    

 ! میخنده داره بود تابلو... دهنش رو بود گذاشته و دستش و بود پایین سرش امیر    

 !یادم بدم زیاده سنیشون و قدی فاصله که شوهرایی و زن از میگفت همیشه یادمه! سارا همین-    

 ! نمیاد بدم اصلنم! ؟ میگی الکی چرا:  گفتم بابهت    

 !خوردِت نمیشد عسل من یایک که داشتی گندی اخالق یک قبال!  نیست یادت تو-    

 ! آینه آینه!  خودتی بگی هرچی خانوم رها-    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

439 

 

 بردش زور به و گرفت و دستش کامران...  درآوردم شکلک براش و سمتش گرفتم دستم    

 !بیرون

 دستش یک ودرحالیکه بود ایستاده گوشه یک امیر!  آورد می در شکلک داشت آخر ی تالحظه    

 تو

 و مکرد اخم سینه به دست!  میخندید آروم بودو گرفته دهنش رو اشو دیگه دست... بود جیبش    

 ! نداشت خنده اصلنم:  برگردوندم ازش رومو

 ... شیرینه واسم هم کردنِت قهر!  من کوچولوی-    

 ! نشست کنارم آروم و سمتم میومد داشت    

 ؟ بازی برف میریم ماهم گفتی رها به چرا اصال-    

 ! نخوری سرما دارم و هوات...  هستم من-    

 ! سردمه االن همین از من:  گفتم باسماجت و نشستم سینه به دست    

 توش از لباسامو و چمدونم سمت رفت!  شدم خیره بهش چشمی زیر...  کرد پشت وبهم خندید    

 برداشت

 ! باال بگیر و دستات:  گفت بودم زده زل بهش متعجب که من به توجه بدون    

 سرم ی رو گذاشت و کالهم!  کرد تنم و ژاکتم...  کردم عمل حرفش به مطیع و آروم    

 ! .کرد دستم دستکشامو....

 ... کنم عوض لباسامو تامنم اینجا حاالبشین!  خوب دختر آفرین-    

 !؟ باهامون میای هم تو:  گفتم باهیجان و شدم زده ذوق یهو چرا نمیدونم    

 ! میام که البته-    

 مشکی تویپال!  بایستم لحظه یک نمیتونستم و میپریدم پایین باال...  در سمت دویدم و خندیدم    

 !کرد پام کفشامو و زمین رو نشست... گردن باشال بود تنش

 ! کنم پات کفشاتو بزار!  وروجک نکن بپر بپر اینقدر:  خندید    
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 ! بریم!  بریم... زودتر:  گفتم میخوردم تکون که همینطور    

 -! آخه واستا دیقه یک    

 جا تو!  هاااا میره رها االن...  میخوره وول چقدر!  کن نگاش:  گفت بود خنده فرط از که باصدایی    

 ! میمونی

 چه اببینهت کرد بلند سرشو!  نکنم حرکتی و بایستم جام تو سیخ میشد باعث که ای جمله تنها    

 ! خنده زیر زد بلند چشمام وبادیدن نمیخورم تکون دیگه که افتاده برام اتفاقی

 برفی ی گلوله به کردن شروع اول ازهمون رهاوکامران ، نظر مورد محل به رسیدنمون محض به    

 کردن درست

 ی ولهگل یک کامران!  بودم کرده بغل دستامو و بود سردم...  نشستم نیمکت روی رفتم من ولی    

 جیغ رها!  خورد رها صورت به درست گلوله...  کرد پرتاب رها سمت به محکم و کرد درست برفی

 یمتسل:  گفت میخندید درحالیکه ندادو اهمیت کامران ولی...  صورتش جلو گرفت و دستش و زد

 زن شو

 ! ضعیفه زودباش    

!  میکردم قهر باهاش و میکردم گریه بودم اگه من...  بود شده سرخ صورتش بیچاره ی رها    

 باچشمای و بود نشسته کنارم...  بردارم چشم رها از شد باعث که کردم حس کنارم رو گرمایی

 مه تو و من:  گفت باشیطنت و باال داد و ابروش تای یک!  بهم بود زده زل اش درخشنده و مشکی

 ؟ کنیم بازی

 استفاده فرصت از.... نگفتم چیزی و چرخوندم و سرم ولی بودم خیره ملتمسش چشمای به    

:  گفت وکنارگوشم کرد محکم دورم و دستاش!  پاش رو بشینم کرد وادارم و کرد بلندم کردو

 ؟ سردته

 ! نه-    

 ... اش سینه رو گذاشتم سرمو    

 میکردن پرتاب برفی ی گلوله هم به همچنان کامران و رها    

 ؟ کنی بازی رها مثل نمیخواد دلت:  گفت کنارگوشم    
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 ! بزنی منو تو نمیخوام هیچوقت من:  گفتم بود همراه بابغض که ای گرفته باصدای    

 !؟ مکنی درست برفی آدم میخوای اصال...  بکنم غلط من!  من برم قربونت:  خندید کنارگوشم    

 ... کنارش ایستادم...  زمین رو نشست خودش    

 درست اشو تنه من:  گفت و انداخت بهم گذرا نگاه یک...  میکرد جمع زمین رو داشت برفارو    

 !رو سرش تو میکنم

 احتیر به اون ولی...  برد زمان کلی که کردم درست برفی بزرگ ی گلوله یک و زمین رو نشستم    

 ... بود کرده درست شو تنه

 ! زدن یخ دستام-    

 ! کوچولو خانوم داری دستکش که تو:  زد لبخند بعد و سمتم برگشت باتعجب اول    

 ودشوخ گرم و چرمی دستکشهای کشیدو بیرون دستم از دستکشامو...  باال انداختم هامو شونه    

 واسم...  نمیخوام اینارو من:  سمتش گرفتم و آوردم درشون.  بود بزرگ زیادی ولی... کرد دستم

 ! بزرگه

 برفیمون آدم من وروجک:  گرفت گرمش دستای دستاموتو...کرد بلندم زمین رو از و خندید    

 شد درست

 چقدر!  وای: گفتم باذوق بود برف جنس از و داشت قرار روزمین که کوچولویی آدم بادیدن    

 !خوشگله

 ! ساختیمش تو و من!  آره-    

 هم چشمای به...  قرارداشت ازم کمی ی بافاصله صورتش...  کردم نگاهش و چرخوندم سرمو    

 زدیم لبخند و شدیم خیره

 ! میریم داریم ما:  زد داد و رها سمت برگشت    

 ی یقه...  نمیخواست دلم من ولی... برگردیم تنها میتونستیم و بودیم اومده باتاکسی    

 ! برگردم نمیخوام من:  گفتم باناله و کردم مشت پالتوشوتودستم

 ! بسه دیگه!  من وروجک میخوری سرما-    
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 !بمونم برفی آدم پیش میخوام من!  نه-    

 !میزنی یخ اون مثل هم تو ، بمونی کنارش اگه-    

 !ببریمش باخودمون حداقل پس-    

 ! میشه آب...  که نمیشه:  خندید    

 ! . شدم خیره برفی آدم به باحسرت اشو شونه رو گذاشتم و سرم    

 ... درآورد تنش از و پالتوش خندیدو!  خزیدم پتو زیر و تخت سمت دویدم    

 ! سردشه من وروجکِ-    

 ... بود دستش شیر لیوان درحالیکه    

 ... دورم انداخت و پالتوش و نشست کنارم...  میلرزیدم و بودم نشسته...  اومدسمتم    

 بود شده لرزشم متوجه و بود هام شونه رو هنوز دستاش    

 ... میلرزی داری-    

 ! عزیزم بیا:  سمتم گرفت و شیر لیوان    

 ! شد گرم دستام... بود گرم لیوانش...  گرفتم دستش از رو لیوان    

 !؟ هوم ؟ شدی گرم:  گفت گوشم وکنار بغلش تو کشید منو آروم    

 بهم ازسرما دندونام...  گردنش تو بردم فرو سرمو...  کرد لمس و دستام گرمش دستای.    

 !میرفت ازبین داشت سرما اون...  بودم بسته و چشمام!  میکرد برخورد

 ... که میرفتم فرو بخشی لذت ی خلسه به و میشد گرم داشت چشمام... زدم محوی لبخند    

 ! شد مغزم سوهان رها مضخرفِ صدای دربازشدو بالفاصله    

 ! بیا...  جاگذاشتی برفیه آدم رو و شالگردنت امیر-    

! ؟ یستن کارتی در مگه!  بگیرم فاصله آغوشش از ذره یک حتی نمیخواستم و نکردم بلند سرمو    

 !؟ تو اومد چطوری پس...  و اتاق کارت ازش گرفتم من
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 !؟ شده بیهوش چرا این-    

 ! سردشه خانومم-    

 ! لوسِت خانوم بااین توهم بابا برو عه-    

:  توپیدم رها به رو.. بود حلقه دورم دستاش همچنان... کردم بلند سرمو و شد تموم صبرم    

 دبلن ی خنده صدای... خودمه مال!  که نیستش تو مال...  میخواد دلم اصال خانوم رها لوسی خودت

 ... پایین بندازم سرمو شد باعث رها ی شده گرد چشمای و امیر

 ! صاحبش ریش بیخ بد مال-    

 ! بده خودت مالِ:  باال گرفتم سرمو دوباره    

 تازدس بده خداصبرت امیر:  گفت بیرون میرفت درحالیکه و خنده زیر زد بلند هم رها دفعه این    

 وچل خل این

 ! خودتی:  زدم داد من ولی بست درو و بیرون رفت    

 ... وروجک!  هااا شدی ناقال و خواستنی خیلی:  گفت آروم و میخندید همچنان کنارگوشم    

 هاینفس صدای فقط...  بمونه نصفه حرفش شد باعث که اش سینه روی گذاشتم سرمو دوباره    

 هسردت هنوز:  گفت وآروم کرد حرکت سرم رو نوازشگرانه دستش...  میخورد گوشم به نامنظمش

 ؟

 ! نه:  گفتم میشد شنیده زور به که باصدایی...  بود سنگین پلکهام و بود شده گرمم    

 ...کشید آغوش در منو خواب و شد گرم چشمام دوباره    

 روی و ساعدش و بود کشیده دراز میخوابیدم قبال که کناری تخت روی... کردم باز و چشمام    

 بازش وسریع در سمت رفتم پاورچین پاورچین و زدم محوی لبخند...  بود قرارداده پیشونیش

 بلند کرد باز درو بالفاصله...  موندم منتظر و زدم در....  بود 233 که رها اتاق سمت رفتم...  کردم

 : گذاشت دهنم رو و دستش که...  رها گفتم

 ! آرومتر...  خوابه کامی! ؟ خبرته چه    

 ... که خوشحالم خیلی من رها-    
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 شده؟ بازچی-    

 ... من-    

 .... بست رو اتاقشون در و قرارداد دهنم رو دستشو دوباره    

 ! البی تو پایین بیابریم-    

: گفتم کنم پنهانش نمیتونستم که بازوقی و نشستم کنارش منم مبل رو نشست اینکه محض به    

 هن میزد زنگ نه...  نداره دوسم میکردم فکر من!  تهران اومده من خاطر به فقط ؟ میشه باورت رها

 ...میداد اس ام اس

 ... ... که نمیشه باورم من    

 هب داشته پرواز امروز...  که نیومده تو واسه امیر! ! ؟ خودت واسه تو میگی چی... ببینم واستا-    

 ! دوباره داره پرواز... برگرده باید هم فردا!!!  سربزنه هم تو به اومده... تهران

 ! نموند حسی پاهام تو که درحدی دادم دست واز انرژیم ی همه رها از جمله این باشنیدن    

 من خاطر به اصال اون...  بودم خوشحال الکی چقدر احمق منِ... اومده کارش خاطر به یعنی    

 ! احمقم چقدر...  نیومده

 ارشسف قهوه میخوام!  بشین:  گرفت دستمو رها که آسانسور سمت برم خواستم و شدم بلند    

 ... بدم    

 ! نمیخورم من:  گفتم بیحالی باهمون    

 تو ها ستاره کم کم...شد غروب!  بودم خیره پنجره به و بودم نشسته تخت روی مدت تمام    

 ! انگاراصالوجودنداره که میکردم رفتار طوری من ولی بود بیدارشده ازخواب...  پیداشدن آسمون

 نشستم شدو گرد چشمام!  کشید دراز کنارم اومد که...  بود مشغول رها حرفای به فکرم    

 رفعالدراختیا یکی این!  بخواب تخت اون رو برو:  توپیدم بهش و کردم اخم دیدم که و لبخندش...

 !!! منه

 ! هست منم مال:  گفت جانب به حق و باال رفت ابروش تای یک    

 !نخیرم-    
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 ! مشترکه باهمسرش چیزش همه یعنی میکنه ازدواج یکی وقتی!  چرا-    

 ... درازبکشم کنارش کرد وادارم و گرفت هامو شونه    

 ! برو... باشی پیشم نمیخواد دلم من-    

 ؟ ناراحتی دستم از چرا ؟ عزیزم چرا آخه:  خواهش پراز ونگاهش شد مالیم و نرم لحنش    

 تیح باشی کنارم میخوام من! ؟ زیادیه ی خواسته این...  باشی کنارم همیشه میخوام فقط من"    

 "!!! باشی نداشته دوسم اصال اگه

 االن... نه!  میدرخشید بودو شیطنت پراز نگاهش...  بود کشیده دراز کنارم درحالیکه زد لبخند    

 هداشت آمادگی کردم سعی و بستم و چشمام...  که نمیخوام االن اصال من!  نیست اصالوقتش

 زن که بود نوشته کتاب اون تو...  بشه محروم حقشه که ازچیزی نباید اون!  داره حق اون باشم

 ! داره وظیفه شوهرش درمقابل

 خوراک مگرفت فرهاد از توپ فیلم یک!؟ باهم ببینیم فیلم:  بیرون بیام فکر از شد باعث صداش    

 !خودت و خودم

 زیادی!  منه تقصیر شاید!!!  چی به اون میکنم فکر چی به من!  زرشک... کردم باز و چشمام    

 تو از شد باعث صداش دوباره... داد بهم رها که کتابیه اون تقصیر همش نه...  شدم منحرف

 ...بیرون فکربیام

 -! من ی کوچولو خانوم!  باشمام آهای    

 ... شد طوالنی سکوتم    

 ! میبینم تنهایی خودم اصال...  نمیکنم اصرار نمیخوای که حاال... باشه-    

 ... راستی:  برگشت یهو که میکردم نگاهش داشتم... رفت شدو بلند    

 ! گرفتی چپه رو کتابت    

 وشر که گرفتم دستم روتو کتابی که اومد یادم تازه!  رفت میخندید درحالیکه و گفت رو این    

 کردم پرتش!! ؟ کنی ام ضایع باید االن همین... مضخرف کتاب " افسردگی با مقابله " بود نوشته

 ... اونطرف
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 ترم وابسته تو به همیشه از ازت دلگیرم که لحظه...  همین تو    

 ... سرم به نمیزد عاشقی فکر نبود من به تو خوب حس اگه    

 ی،الک بگیر و دستام شده دروغم به... کنارمی کنم حس دوباره تا بده زندگی ی انگیزه من به    

 ! الکی!  بیقرارمی بگوکه

 که کرد مترغیب بیشتر تلویزیون بلند صدای...  بود رفته سر حوصلم واقعا دیگه ساعت یک بعداز    

 پایین سرش... صورتش رو بود افتاده وی تی نور... بود خاموش برقا همه... بردارم چشم ازپنجره

 ودشخ تو بود رفته حسابی... بود گرفته و پکر خیلی قیافش!  توفکره حسابی بود ومعلوم بود

 ریعس روم چرخید نگاهش لحظه یک وبرای شد حضورم متوجه وقتی!  نبود فیلم به واصالحواسش

 ...شد فیلم تماشای محو اومدو خودش به

 میخواستم فقط!  نبود ام تشنه... یخچال سمت رفتم خوردن آب هوای به بهش توجه بدون منم    

 ینا میگفت که ای تحفه فیلم!  اوه... اوه...  بود فیلم به حواسم چشمی زیر!  بیارم در سرازکارش

 بود؟

 ونج به بود افتاده دیو یک... داره بزن بزن حسابی!  اکشنه که این...  گلوم تو پرید آب!  یاخدا    

 تختم سمت به آروم!  داد دستم کار کنجکاویم..  کردم غلطی چه!  میزدشون حسابی و چندتاآدم

 رعتس به شدو بیشتر ترسم!  لگد و زیرمشت منو بگیره خواب تو نیاد شب نصف...  کردم حرکت

 ! کرد میخکوبم صداش که بودم تخت نزدیک درست...  افزودم هام قدم

 ؟ سارا-    

 ... سمتش برگشتم آروم و بستم باترس و چشمام    

 ! اینجا بیا:  دیدم وضوح به و لبخندش تاریکی اون توی و فاصله همون از    

 دراز هکاناپ روی... ایستادم کنارش و رفتم باتردید آروم!  باشه عصبانی که نمیخورد لحنش به    

 ! نزدیکتر بیا:  کرد جاباز برام خودش کنار... بود کشیده

 هک فرار به پابزارم خواستم...  شد گرد چشمام بخوابم کاناپه اون روی کنارش اینکه باتصور    

 کامالکنارش...  رسید هدفش به و کرد و خودش کار!  کاناپه رو شدم وپرت کشید دستمومحکم

 مفیل میخوام االن که حیف! ؟ آره فرارمیکنی من از:  کرد حلقه هام دورشونه راحت و ودستش بودم

 !!!کنم چیکار باهات میدونستم وگرنه... ببینم
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 ؟؟/ میده دستمون کار اکشنه فیلم اون نگفتم!  دادم فرو بازحمت و دهنم آب    

 تکون بخوام و بیام خودم به من اینکه از وقبل... کرد عوض رو فیلم و پرید مبل رو از سریع    

 کرد حلقه دورم و دستش و مبل رو پرید بخورم

 .. امیر:  گفتم آروم ضعیفم باصدای    

 ! بخونه درموردافسردگی کتاب خانومم که باشم مرده من مگه-    

 -...  من    

 ...شد شروع فیلم!  هیسس    

 یک رومآ ی بازمزه فیلم! ؟ نبود اکشنه همون مگه!  شد شروع تازه فیلم... وی تی سمت برگشتم    

 کمترمح دستاش که شم بلند خواستم!  میگه چی بفهمم نداشت هم زیرنویس...  شد شروع پسر

 ! میکنم ترجمه و فیلم واست من:  کرد زمزمه گوشم کنار...  شد حلقه دورم

 ناو واسه قلبم وقته خیلی... دارم دوستش وقته خیلی!  هست سام اسمم:  میگه داره پسره-    

 !میتپه

 ولی میکنه محلی کم بهش داره دوستش که دختری اینکه...  مینوشت رو خاطراتش داشت    

 ! ... نیستم بردار دست من میگفت

 وی تی به خسته خمارو وباچشمای کشیدم خمیازه و میگرفت خوابم داشت بود فیلم آخرای    

 و ردک دروباز..  شد بلند اش خونه در صدای...  پوشید قشنگ خیلی لباس یک دختره...  بودم خیره

 وکش...  ایسته می قلبش االن گفتم! بیچاره سام!!!  بغلش تو پرید هیجانزده سام ورود محض به

 ! من الیزای آه:  گفت آروم و بود خیره دختره به زده

 اهنگ باکنجکاوی و تلویزیون به دوختم و خوابم خماراز چشمای!  باشکوهی و جذاب ی لحظه چه    

 !!! برنمیداشتم و نگاهم هم لحظه یک حتی...  میکردم

 نزدیک رفت سرش... زد خیمه روش و تخت سمت بردش...  بود بغلش تو همینطورکه    

 .....نزدیکتر...

 یدممیپای رو حرکاتشون داشتم چهارچشمی...  انگیزه هیجان خیلی وای!  هم به کوبیدم دستامو    

 ! ... نداشتم وی تی به دیدی هیچ دیگه و برگردونم و روم کردن وادارم قدرتمندی دستای که
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 نیست شما منو مناسب دیگه بعدش به جا این از: گفت آروم که چشماش به زدم زل زده بهت    

 !کوچولو خانوم

 ! میکنی اذیتم چقدر!  دیگه بزارببینم...  امیر:  توپیدم بهش و گرفت حرصم حسابی    

 کرد دارموا و صورتم رو گذاشت و دستش که ببینم رو فیلم باکنجکاوی و برگردم خواستم دوباره    

 شنگق اش بقیه...دیگه دیدیم قشنگشو جاهایً!  کن نگاه من به:  گفت باخنده!  سمتش برگردم

 ! نیست

 ؟ میزنی حال ضد فیلم آخر بعد... ببینم فیلم باهات میکنی اصرار اول!  که واقعا عه-    

 هی گفتم صدبار!  فرهاده این تقصیر اش همه:  کنارگوشم آروم و اش سینه به چسبوند سرمو    

 ! نخوره ضدحال کوچولوم خانوم به که بده خوب فیلم

 ؟ ببینم نمیزاری رو حساسش ی لحظه... دیدم تاآخرش حاالکه-.     

 ؟ ببینی میخوای و چی!  دیگه میکنن ازدواج باهم سام و الیزا آخرش-    

 !!نیست بد که ازدواج! ؟ چیه مشکلش این خب-    

 به یازین اصال!  فیلمه تنهایی به خودش تو، و من زندگی!؟ داره ربطی ماچه به بقیه زندگی اصال-    

 !.که نداریم فیلم

 کردم فراموش رو فیلم و فکرکردم خودمون زندگی به لحظه یک برای!  خنده زیر زدم بلند    

 ... کنه پرت و حواسم بلده خوب...

 ! قشنگم عروسک...  بشه قشنگت های خنده قربون امیر: گفت و خندید کنارگوشم آروم اونم    

 رفتمی باال که هاش نوشته به زدم زل باحسرت!  بود شده تموم فیلم...  وی تی سمت برگشتم    

 ناراحت!  نبود قشنگ اصال آخرش کن باور... قشنگم کوچولوی خانوم:  گفت کنارگوشم آروم...

 ! روندارم غمت طاقت.. دلم عزیز دیگه نباش

    ...-. 

 ! ببینمت-    

 : داد ادامه و زد کنار صورتم تو از موهامو...  دوختم بهش و غمگینم چشمای    
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 ! شبه نیمه دو ساعت...  عزیزدلم بخواب!  من برم قشنگش چشمای قربون آ -    

 ! نمیاد خوابم من-    

 ؟ نه نمیبره خوابت نبینی و تافیلم!  کنجکاو کوچولوی:  خندید    

 باال انداختم ابروهامو    

 ...تخت سمت میرفت داشت... کرد خاموش و تلویزیون کرد وبلندم خندید    

 ...ببینم رو فیلم میخوام! ؟ میبریم کجا:  اش شونه رو گذاشتم امو چونه    

 ! میکنم تعریف واست خودم االن-    

 بهش و برگردوندم ازش رومو اومدم فرود تخت روی و کرد جدام خودش از اینکه محض به    

 کردم پشت

 ! من واسه میکنه قهر:  خندیدوگفت    

 نیقهرمیک چرا: گفت وآروم کرد اسیرم دستاش حصار بین حرکت یک تو مقاومتم به توجه بدون    

 ؟ آخه بامن

 ؟ کمتره فیلم ازیک ارزشم من یعنی! ؟ هان:  داد ادامه و زد پیشونیم به ای بوسه    

 ..کنم نگاه بهش نمیخواست دلم ولی نداشتم باهاش ای فاصله که بااین    

 ! نمیدی اهمیت من های خواسته به اصال تو:  گفتم بادلخوری    

 ؟ هوم! ؟ چیه تو ی خواسته:  صورتم کشیدرو و دستش پشت    

 ! نمببی و آخرش میخواستم من:  گفتم میومد سراغم ناخودآگاه که مضخرف و لوس لحن باهمون    

 ...زد زل بهم نگرانش و نافذ باچشمای و گرفت قاب بادستاش و صورتم!  خندید مردونه و آروم    

 هاشو راز از خیلی نمیخوام من!  رازه از پر زندگی!  دلم عزیز بده گوش من به دقیقه یک-    

 ! بفهمی

 هک ای حافظه میخوام!!!  ببینی رو آخرش ی تالحظه میدادم اجازه بود نفعت به اگه باش مطمئن    

 دنیا، به دیگه دید بایک میخوام!!!  بدم تغییر دنیارو تو واسه میخوام!  بسازم نو از رو دادی دست از
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 یفکرمیکن تو که قشنگی به چیز همه کن باور!  کنی نگاه آسمون به حتی ، ها زن به ، ها مرد به

 ...نیست

 ! نیست رویا دیگه...  باتو زندگی    

 ! جانیست دلم تو...  تو از شدم پُر    

 ! همرام تویی تا عزیزم خوشبختم خیلی اشکهام ی همه...  شوقِ سرِ از    

 ! دنیا این کلِ عاشقای باتمومِ...  ما عشق بین...  هست فرقی یک    

 ! فراموشِت بشه هات غصه که میخوام...  آغوشتِ  گرم آروم چه    

 ! تغییر بدم دنیارو تو واسه میخوام!  تعبیر شده که...  رویاست تو عشقِ    

 ! دنیا این توی دلگیر تانشم...  روزا این من به...  میگیری ساده    

 !  خوبیهات موجِ میره من سمت...  چشمات شبِ تو...  میخوابم باتو    

 مونه دنیارو نباید چرا! ؟ کنم نگاه دنیا به میخوای تو که بادیدی باید چرا!  خودخواهی خیلی تو-

 یزچ همه خودم من نمیفهمم هیچی ها بچه مثل من که فکرنکن درضمن! ؟ بپذیرم هست که طوری

 ... که داده کتاب یک بهم رها...  میدونم رو

 ! دهنم رو گذاشتم دستامو دوتا و کشیدم بلندی هیین!  میگم چی دارم فهمیدم یهو

 ببینم رو ردمیک نگام موشکافانه که و دقیقش چشمای میتونستم دیوارکوب نور وزیر تاریکی تو حاال

 ...باال رفت ابروش تای یک...

 !اونوقت؟ چی کتاب!  روشن چشمم!  بله بله-

 هب گفت!  بفهمه نباید گفت رها...  وای!  دادم تکون سوالی سرمو بود دهنم رو دستام که همینطور

 رمکم دور دستاش!  رفت ابروم وای!  نکنید دخالت ما خصوصی مسائل تو که داده هشدا وبداخانوم

 ؟ بده ادامه خب...  داده کتاب بهت رها میگفتی داشتی- داد تکونم و شد محکمتر

 ... .میکرد هولم بیشتر و بود شده دقیق چشمام رو موشکافانه نگاهش

 !؟ چیه کتاب اسم...  نگفتی:  گرفت دستش تو محکم و برداشت دهنم رو از زور به دستامو
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 ... کن باور...  هیچی-

 ! ببینم بدو!!!  بیار و کتاب برو-

 ...اون.... نیست چیزی کن باور-

.. .بیارش برو!  نیست جلودارم هیچی دیگه بریزه بهم اعصابم میدونی!  نگو دروغ من به سارا -

 ! زوووود

 مدت تمام!  بهش دادم و بیرون کشیدمش چمدون تو از و کتاب....  کردم غلطی چه!  خدا ای

 تمام قطف!  یاخجالت بود استرس نمیدونم...  بودم کرده قفل پشتم دستامو و بودم ایستاده کنارش

 و لبم دمیکر بررسی دیوارکوب مالیم روزیرنور کتاب صفحات بادقت و بود نشسته تخت رو که مدت

 ! هستن بزرگترشون العمل عکس منتظر که هایی بچه مثل درست!  میگزیدم

 نهایدندو بین از و کرد تنگ چشماشو...  میجوید باحرص رو پایینیش لب و بود کرده جمع لباشو

 !!! میشونم عزاش به و کامران:  غرید اش شده کلید

 و شد بلند!  میشه نصف وسط از هرلحظه گفتم که بود کرده مچاله دستش تو جوری و کتاب

 ... عقب رفتم متر ده که سمتم شد تیز چنان...  گرفتم و دستش که در سمت بره خواست

 یچیدپ گلوم تو بدی بغض... بود شده درنده شیر یک مثل درست!  بودمش ندیده طوری این حاال تا

 و سرم!  ببینمش اینطوری ندارم طاقت... میگرفت ام گریه داشت... میکردم نگاهش باترس و

 ...پایین انداختم

 و گرفت التماس رنگ نگاهش دید و مرتعشم بدن و ترسم پراز چشمای وقتی...  سمتم برگشت

 ؟ تو به آخه بگم چی:  گفت آروم

 نای درمورد نشستی کی ی بااجازه! ؟ قحطه کتاب مگه! ؟ خوندی تو چیه این:  داد وتکونش کتاب

 !؟ کی ی بااجازه بگو فقط!! ؟ نیستم شوهرت من مگه! ؟ هان! ؟ کردی مطالعه مسئله

 دیگه شهر یک تو تنها رها با گذاشتم که بودم احمق چقدر من بعد:  گفت و زد چنگ موهاش به

 !بخونی درس

 مردها ی بقیه مثل رفتارش چرا! ؟ نداره ازم ای خواسته هیچ چرا پس! ؟ نیستش شوهرم مگه

 !!! نیست بود نوشته کتاب تو که اونطوری چرا! ؟ نیست
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 چی وبهخ چی بدم تشخیص میتونم خودم من:  گفتم لرزونی باصدای و زمین کوبیدم باحرص پامو

 !نداره وجود سختگیری اینهمه برای دلیلی اصال!  بد

 .... دستش تو گرفت امو چونه و بهم زد زل غمگینش باچشماای

 مقدس برام که دختری همون!  دیدمت خواب اولینبارتو برای که کوچولویی دختر همون برام...  تو-

 این! ببرم بین از و داری برام که قداستی این و بشم نزدیک بهت نمیدم اجازه خودم به!  بود

 ! بشکنه نباید...حرمت این... ارزش

 ؟ً بگذری من خاطر به خودت از میخوای چرا-

 من...  رو خواهش این نمیشنوی من از هیچوقت!  نمیخوام رو لذت اون دیگه من:  زد محوی لبخد

 مثل کاش ! نیستم تو الیق من!  نیستم تو مثل من...  نیستم پاک من!  نمیدونم مقدس رو لذت اون

 ... ... کاش...  نمیکشیدم عذاب همه این کاش...  میگرفتم فراموشی تو

 ! نمیدونی من ی گذشته از هیچی تو:  داد وادامه کرد رها کالفه و نفسش

.. . میده عذابش چی! ؟ فرارمیکنه ازش که اشه گذشته تو چی!  بیرون رفت اتاق از و گفت رو این

 !کنه؟ فراموش میخواد رو چی

 برام مقدسی...  برات میمیرم...  فدات زندگیم

 که بزار... دوروبرنگام... کن حلقه نگاتو!  درآم تنهاییهام از که کردی کاری!  برام کسی همه

 ! بخوام بیشترازاین رو عشقت

 چیهی دیگه شدو گرم چشمام که بود شده هواروشن... نبرد خوابم دیگه درگیربودو فکرم تاصبح

 نفهمیدم

 و نشستم شدم بلند زده بهت!  دیدم رو رها درخواب غرق ی چهره... چشمام کردن باز محض به

 ... بلندشو:  میدادم تکونش و جونش به افتادم وحشیانه!  برداشتم خیز سمتش به

 ؟ رها ؟ رها

 ! نهمیک فرار چی از بفهمم باید!  میکنه اذیت و مهربونم مردِ چی بفهمم باید من!  بفهمم باید من
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! یلف یاحضرت:  گفت شده گرد باچشمای و باال پرید متر ده بیچاره... بود بلند حد از بیش صدام

 ؟ چیشده

 ! نیست امیر:  کردم ناله بود گلوم تو که بابغضی

 ! پروازداره امروز که گفتم بهت!  دیوونه ی دختره:  توپید بهم یهو و کرد رها باآسودگی و نفسش

 ... کردی بیدارم خواب ازتو وحشیا مثل

 روباید جانی این که شدم مرتکب گناهی چه! خدا ای:  داد ادامه و آسمون سمت گرفت و دستاش

 ؟ کنم تحمل

 ...بره نمیخواستم من!  رفت چرا آخه:  کردم ناله همچنان و چشمام رو کشیدم و دستم

 بحتاص وحشی کامران این!  نخوابیدم اصال دیشب من:  سمتم گرفت هشدار عالمت به و دستش

 ! بردار ازسرم دست امیرکیان جون...  بخوابم نذاشت

 ...خوابید دوباره و تخت رو کرد پرت خودشو و گفت و این

 ایادشب و کردم بغل زانوهامو!  بود پنجره کنار که تختم ی گوشه نشستم و شدم بلند ازروتختش

 ! ریختم اشک فقط

 ؟ رها-

 !؟ چیه دیگه:  گفت شده کالفه حسابی بود معلوم که ای باناله

 ؟ رفت هم کامران-

 ! رفت صبح اونم!  بابا آره-

 ؟ رها-

 ؟؟؟ هاااا-

 !؟ داره فرق مردها ی بابقیه امیرکیان چرا-

 !!! بود نرفته آدمیزاد به هیچیش ازاول اون-
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 امبر ، برسه اش خواسته به و شه نزدیک بهم شبا اینکه جای به چرا ؟ نیست کامران مثل چرا-

 !!! میخونه؟ الالیی

 دزیرخندهبلندز که نکشید طولی... میکرد نگام ناباورانه!  سمتش برگشتم...  کرد سکوت چندلحظه

 مشت!  میزد گاز و بالشتش شدو پهن تختش رو!  بود آورده کم نفس خنده از و بود شده قرمز! 

 ! میکردم نگاهش زده بیرون ازحدقه چشمای با فقط من... بالشت رو میکوبید

 نیست پاک که بگه بهت اگه... نمیشه نزدیک بهت هیچوقت بگه بهت شوهرت اگه:  گفتم بانگرانی

 !؟ فراریه ازش چرا ؟ رها چیه اش گذشته ؟ چیکارمیکنی تو...

 باورم خدا وای!  شده عوض امیرخیلی:  شد خیره بهم باجدیت کردو فراموش کل به و خندیدن

 ... نمیشه

 و خیانت بوی کرده تجربه گذشته تو که لذتهایی ی همه...  نداشته خوبی ی گذشته اون!  ببین

 رابطه ی همه به چون... باشه داشته رابطه نمیخواد دلش هیچوقت دیگه همین برای!  میده هوس

 ! باشه شده عوض همه این که نمیشه باورم من!!!  بدبینه ها

 ! شده عوض خیلی اون...  برات خوشحالم:  کرد بغل منو و زد لبخند

 ! بکشه عذاب اون نمیخواد دلم من ولی...  نمیفهمیدم دقیقا رو رها حرفای معنی

 ؟ شه عوض دیدش تا چیکارکنم باید-

 ... کن مطالعه بیشتر و کتاب اون!  نیست دور زیاد روز اون میدم قول بهت من-

 ببین.. . کنماااا ناامیدت نمیخوام!  هست مشکلی یک فقط:  لبشوگزید و کرد نگاه بهم زیرچشمی

 ولی!  باشه داشته وجود ها راه خیلی ممکنه

 مونآس بره زمین... زمین بیاد آسمون دیگه بزنه حرفی یک امیرکیان:  داد ادامه باال گرفت سرشو

 ! نمیشه عوض حرفش

 ! آشغال سطل تو انداخت و کتاب:  پایین انداختم و سرم باخجالت

 ! نهههه:  گفت باز بادهن و میکرد نگام زده بهت

 ! ... دادم تکون مثبت عالمت به و سرم
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 ! دکتر ببریمش باید!  خرابه اوضاعش خیلی پس

 تدرس چیز همه میگفتم و میدادم دلداری خودم به هم باز ولی بودم شده امید نا حسابی بااینکه

 ! میشه

 ودب شده تموم اولمون ترم... برگردیم گرفتیم تصمیم رها و من و شد سپری سرعت به هم بهار

 کامران گرفتیم تحوبل رو چمدونامون اینکه محض به... برگردیم میتونیم ازاینکه بودیم وخوشحال

 و میچرخید نگاهم من ولی!  سمتش دوید و داد تکون دست رها... دیدیم انتظار سالن تو و

 ! ... نیومد!  میکشیدم آه باهربارندیدنش

 هک برمیداشتم قدم بابیحالی! بود رفته یادش ازمن اصال و بود شده قدم هم باکامران باهیجان رها

 من به توجه بدون که کردم نگاهش سوالی!  شد خیره بهم نگران و سمتم برگشت رها یهو

 نظرمیرسیدن به مضطرب هردوشون... بودم خیره هردوشون ی چهره به...  کامران سمت برگشت

 گامن چیه؟چرااینطوری: گفتم باخنده و سمتشون رفتم... میکردن نگاهم باترس و بودن ایستاده...

 ؟ میکنین

 ...نیست هیچی!  هااا نباشی نگران:  گفت آروم... سمتم اومد درهمش و نگران ی باچهره رها

 ؟ خوبی! ؟ رها میکنی اینطوری چرا:  کردم تصنعی اخم

 و شما... بفرمایید!  نباشید نگران!  نیست مشکلی خانوم سارا:  گفت و جلو اومد بااسترس کامران

 ! خانوم ویدا خونه میرسونم رو رها

 مال!نیست من مال که خونه اون...  هااا خیالم خوش چه! ؟ ندارم خونه خودم من مگه ؟ اونجا چرا

 شوهرمه

 ...بودم رفته فرو محض درسکوت ماشین!  نیومد در صدایی هیچ کس هیچ از مسیر درطول

 من وبه اومد ابرو و چشم رها!  گریه زیر زد بلند من بادیدن ویداخانوم... رسیدنمون محض به

 ! ماماااان!  اِاا:  گفت و کرد اشاره

 گریه زا که باصدایی کرد بغلم و سمتم اومد ویداخانوم... میکنن اینطوری چرا اینا! ؟ خبره چه اینجا

 که ممیکرد اجبارت نباید!!!  داره قلبی ناراحتی میدونستم که من!  منه تقصیره:  گفت میلرزید

 ! منه تقصیره... بپوشی سیاه لباس باید که ببخش منو... کنی ازدواج باهاش
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 شما جان مامان:  گفت کردو جداش ازمن رها... میکرد هق هق ویداخانوم... بود شده گرد چشمام

 ! کردی بدترش که

 ؟ خبره چه اینجا:  دادزدم و بودم خیره بهشون زده بهت

 بازحمت اسمشو ام خشکیده لبهای بین از... میشه سیاه داره جا همه کردم حس لحظه یک برای

... میرا:  گفتم بود پرکشیده لحظه یک برای نیروم ی همه و میومد چاه ته از که باصدایی... صدازدم

... 

 ... میشد نزدیک بهم که میدیدم رو رها نگران صورت فقط

 ! .... شده تنگ براش دلم...  ببینمش امیرکجاست؟میخوام ؟ رها:  گفتم زده بهت

 همه لحظه یک برای که شد چی نمیدونم... پایین بودن انداخته رو هردوسراشون رها و ویداخانوم

 ! افتادم و شد حس بی بدنم ی

 تممیتونس بالهارو!  میدرخشید قشنگش و سیاه چشمای... بود ترشده مهتابی ازهمیشه اش چهره

 ؟ بکشی پر میخوای! ؟ بری میخوای!  من ی فرشته!!!  ببینم سرش پشت

 ....نمیمونی...میری... میان... دنبالت ازماه میان شب یک آخرش تومیگی

 آسمونایی تومال

 ... زیبایی توکه برای نیست قشنگی جای زمین

 شدو در تو از باید که بدون!  بسه من برای دیدنت بار یه همین...  مقدسه پریدنت!  بِکش پر و بیا

 ندید و دل

 ! رسید آسمون به و زد پر و بُرید باید

 ! ... بکنم دل ناب رویای اون از میکردن اجبارم و اومدن می فرود صورتم توی محکم دستهایی

 کیان امیر:  زدم داد همزمان و نشستم!

 ... بود زده زل بهم بانگرانی و روم روبه بود نشسته ویداخانوم... کردم باز و چشمام

 ؟ افتاده براش اتفاقی چه نمیگین بهم چرا ؟ کجاست نمیگین چرابهم-
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 ... سمتم گرفت رو آبی لیوان ویداخانوم... میزدم کنار باخشم و اشکام

 !. عزیزم بخور قندو آب این!  ساراجان باش آروم:  گفت باگریه

 ؟ کجاست امیر ؟ کجاست بگین بهم:  شم بلند کردم سعی و زدم پس دستشو

 ... بودم خیره ویداخانوم به ملتمسانه و میکردم گریه بلند

 ... بشه عمل باید میگن دکترا:  پایین انداخت سرشو

 ! االن همین!  ببینمش میخوام:  کنارزدم اشکامو باخشم

 ...نمیشه ساراجان-

 ! ببینمش میخوام فقط:  دادزدم

 ادهد تکیه پنجره به سرمو بود خیره بهم ماشین ی جلو ازصندلی بانگرانی رها که لحظاتی تمام

 ! ... میریختم اشک و بودم

 میکنم سازش باتو من... بمون میتونی هرجور

 میکنم اینبارخواهش... نرو هربارمیگفتم

 نکن تسکینم محتاج...تنهاترشدن بازخم

 نکن تنهاترازاینم... نیستی تنهاترازمن

 نیستم مرهم دنبال... هرشبم های باگریه

 نیستم فکرغرورم و بغضم اینباربشکن

 میکنه کم تو توچشم... منو خواهش، این گفته کی

 میکنه بزرگم خیلی آخرم التماس این

 نبود کم دوری درد چون... زدم پر پر عمرمن یک

 نبود کردم حس که چیزی از شب یک میگم که اینا
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 ثباع مهتابیش ی چهره!  اش شیشه به چسبوندم و سرم و رسوندم یو سی آی قسمت به خودمو

 ...بریزه اشکهام و بشکنه بغضم شد

 ! میزد صدا رو اسمتون همش-

 ! پایین بود انداخته سرشو بودو ایستاده کنارم فرهاد... چرخوندم سرمو

 خودش!  بودم کنارش من نبودید که مدتی تواین... نمیاره طاقت شما بدون امیر!  خانوم سارا-

 !؟ نه مگه فرهاد نمیشه پیدا من تراز مجنون گفت بهم... کرد اعتراف

! مابودفکرش به بود قلبش رو دستش که لحظه آخرین تا:  داد ادامه و نشست لبش رو تلخی لبخند

 ! بمونم کنارش بیشتر میتونستم بود زمینی شغلم اگه خدا به! فرهاد:  گفت بهم

 حرف موردش در بعداباهم صبرکن... نیست خوب حالت االن!  امیرجان:  میگفتم و میکردم گریه

 ! میزنیم

 !!! برنگرده دیگه نفس این ممکنه!  فرهاد بدونی چیزو همه میخوام گفت

 قموف باالخره!  کشید شدن خلبان برای زیادی زحمت... بشین زندگیش شماواردِ که ازاین قبل

 آزمایشات ی همه... کردن تالش کلی بعداز!  بیاره دست به هواپیمارو دوم خلبان ی درجه بود شده

 ! قلبش حتی... بود درست پزشکیش

 هدیگ و! بود شده هیجان و دچارشوک پیداکرد مشکل قلبش که بود شما بعداز درست باورکنید

 تمیگف و میکرد پرواز هواپیماییشون شرکت رضایت بدون مدت تمام!  پروازندادن ی اجازه بهش

 !کنه زندگی پرواز بدون نمیتونه

 میکرد پرواز وسبک کوچیک هواپیماهای با هرروز!

 گفت بهش کامران که بود لحظه همون!  خلبانها ی ویژه قسمت رفتین بار یک خانوم رها و شما

 ضاعِاو... باشه بهش حواستون گفت دکتر!  بیمارستان بردمش خودم من...  کنید ازدواج باهم قراره

 جاری عقد اون اگه گفت!  دیگه جای یک ببرم و عاقد خواست ازم!  نیست راه روبه اصال قلبش

 رحمیبابی رها تولد شب... دارید عالقه کامران به شما بشه مطمئن میخواد گفت!  میمیرم من بشه

 با ومیشد دیوونه داشت کامران ی خونه رفتید شما که شبی!!!  دارید دوس و کامران گفتین بهش

 کامران غذای تو خواب قرص ریختن رسید ذهنش به که راهی تنها اومد، باالمی نفسش زحمت

 ؟ کنی چیکار میخوای ازفردا... گذشت بخیر و ریختی قرص امشب امیر گفتم بهش!  بود
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 گردنشو بشه نزدیک بهش بخواد اگه!  میکشم کشیک اش خونه جلوی میرم هرشب گفت

 !میشکنم

 رها هب رسیدن فقط قصدش فهمیدم اینکه محض به ولی داره دوستش فکرمیکردم اول:  گفت بهم

 ! رسوندم بهش خودمو و بیارم طاقت نتونستم دیگه بود بازی یک براش سارا مدت تمام و بوده

 . ردارمب چشم ازش نمیتونستم و بودم خیره اش بسته چشمای به میزد حرف فرهاد که مدتی تمام

 و بودم گرفته و چشمام جلو اشک ی پرده!  بود آرامش پراز مهربونش و معصوم ی چهره

 ....ببینمش واضح نمیتونستم

 اهشنگ میخوام من ؟ میگیرن چشمامو چراجلوی... میزدم کنارشون باخشم...  اشکها این به لعنت

 دش بلند ها دستگاه ممتد سوت صدای...  کنم ثبت ذهنم تو رو مهتابیش ی چهره میخوام کنم

 ازشون ممتدی خط و میکشیدن سوت که هایی دستگاه به بودم خیره واج و هاج که من برخالف...

 !پرستار!  پرستار:  دادمیزد فرهاد... میشد رد

 زمان انگار!  بودم همونجاایستاده و بودم شده گیج... بود درچرخش نگاهم ناباورانه همچنان

 بود ایستاده

 دادش هب دکتر آقای:  گفت یکیشون به رو ملتمسانه فرهاد... میدویدن داشتن چندتاخانوم و آقا یک

 ! برسید

 ...بگیرم فاصله اتاق از کرد وادارم و کشید و دستم خانوم یک که اومدم خودم به زمانی تنها

 لبایدعم سریعتر هرچه... نیست خوب اصال حالش:  گفت فرهاد به که شنیدم دکترو صدای ولی

 !بشه

 هدوبار عمر بهم که تویی!  میخوامش تو از فقط!  سپردمش تو به فقط خدایا... بستم و چشمام

 .. دادی

 ! بودی باهام قصه آغاز از که تویی

 میخوام ! نبودم تنها کنم ثابت میخوام...اما نیست بودن باتو حساب... نبودم دنیا تو که ازاونجایی

 ... رو زندگی این باورکنم
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 باش من روزای فکراین لحظه یه... جاشم تو فردای قلب تو میخوام

 ... باشم فکرتو تو عمر یک میخوام

 !نگیر ازم امو فرشته!  خدایا

 ؟ ساراخانوم-

 ...بشم خیره بهش زده ماتم ی قیافه باهمون شد باعث فرهاد آرومِ صدای

 !هست هم ستاره!  من ی خونه بریم شین بلند

 !بمونم اینجا میخوام من!  نه:  گفتم آروم

 !عمل اتاق بردنش-

 ! بمونم منتظرش اینجا میخوام: گفتم بابغض

 ! ویداخانوم خونه ببرمتون گفت رها!  که نمیشه-

 ! بمونم اینجا میخوام من-

 ! باشم مراقبتون گفت امیر!  میکنم خواهش خانوم سارا-

 شد جاری هام روگونه اشکام دوباره اسمش باشنیدن

 !امیر ی خونه برم میخوام-

 !بمونید تنها نمیشه!  اونجا نیست کسی-

 !امیر ی خونه برم میخوام-

 ... بهم زد زل وناباورانه باال پرید متر ده زدم که بادادی

 دونه یک فقط لباساش ی توهمه...  کمد سمت دویدم کردم باز رو خونه در اینکه محض به

 خطهای هاش شونه رو که همونی!  میکرد پرواز باهاش که لباسی همون... بود سفید لباسش

 ! داشت طالیی

 ... کردم پنهون لباسها میون خودمو
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 اش توخونه!  میکنم حس و حضورش... میکشیدم هام ریه تو باولع عطرشو بوی و بستم و چشمام

 ...کنارمه هرلحظه میکنم حس... میمونه رویا مثل که مالیمش عطر بااین... 

 ! کشیدم راحتی نفس و چشماموبستم

 ... کشید درآغوش منو خواب و شد سرازیر وجودم به آرامشی

 اشتمبرد سمتش به آروم قدمهامو...  بود کرده قفل سرش پشت و دستاش و بود ایستاده دریا کنار

 رفتم و لبخندزدم!  بود گرفته بازی به وزید می که نسیمی موهاشو...  بود تنش سفید لباس همون! 

 میشنیدم رو صداش...  سمتم برگشت!  دلم توی فقط...  زدم صدا و اسمش آروم...  کنارش

 !!!! نمیخورد تکونی لبهاش درحالیکه

 ! ببخش رو من!  داره رفتنی یک ، ها اومدن ی همه:  میزد لبخند

 ! کن صبر امیر نه:  دادزدم و شد اخم به تبدیل لبخندم...  رفت و گفت و این

 ... شد غیب انگار!  نبود ازش اثری دیگه...  رفت

 ! دیدم رو تو خواب بازم...  خوابیدم گریه کنار!  خوابه یه تنها من خوابِ این نگو

 ! میدیدم و میرفتی تو!  ترسیدم خواب از ، خواب تو

 ! خوندی لب زیر عجیبی شعرِ هم تو!  پرسیدم عشق از ازت

 ! نفهمیدم و معنیش که

 ! ندیدی تو...  ندیدی و زدم فریاد...  نشنیدی و زدم داد

 ... وبازکنم چشمام بازحمت شد باعث که بود رها صدای فقط

 شد ظاهر در چارچوب تو رها ملتمس و نگران ی چهره!

 !پریده رنگت:  صورتم رو گذاشت و دستش

 ...کاناپه رو بشینم کرد وادارم و گرفت و دستم

 ! اینجانمون... بریم بلندشو!  مامانه خونه چمدونت-

 ...بمونم میخوام-
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 ! دادم قول بهش من!  نمیشه-

 !. بمونم اینجا میخوام...  رها بردار سرم از دست! ؟ نمیزارید راحتم چرا-

 ! باش آروم... باشه!  خب خیلی:  گفت وآروم باال آورد و دستش-

 ایستادن ساعت های عقربه... ها ثانیه...ها لحظه...  ویداخانوم ی خونه برد زور به منو رها آخرش

 از یمیخواست...  گذاشتی تنهام چرا! ؟ آخه خودخواهی اینهمه چرا!!!  ایستاده قلبت گفتن بهم وقتی

 !؟ میکنم اذیتت اینهمه که شی راحت دستم

 باعث که تنهاچیزی... بگیرم بغل غم زانوی و بریزم اشک همش که بود این کارم روز دو تواین

 امروزمیریم!  شده انجام باموفقیت عملش گفتن دکترا:  بود رها حرف بردارم گریه از دست شد

 ... پیشش

 ! کردم بغل رو رها بااشتیاق...  میریختم اشک هم میخندیدم هم ها دیوونه مثل

 لباس!  صورتی لچک روسری بایک بودم خریده تهران از که پوشیدم و رنگم شیری سارافون

 ! ماشین سمت دویدم ببینمش قراره اینکه شوق از و کردم تنم سارافونم زیر سفیدمو

 ! میریم االن!  دخترم باش آرام:  میگفت بازی وبامسخره میخندید بهم و اومد می آهسته رها

 مگذشتی پرستاری بخش از!  میاره در بازی مسخره بعداین میوفتم پس خوشحالی از دارم من...

 ...بود پایین سرم و میرفتم راه رها سر پشت

 ! دیگه برو بیا:  اتاق داخل به کرد اشاره بادستش و ایستاد در جلو

 ... کردم حرکت اتاقش سمت شمرده و آروم... بود شده قفل زبونم و میلرزید ازهیجان پام و دست

 ینپای سرم!  ایستادم ازش زیاد ی بافاصله...  بود پنجره به نگاهش و بود کشیده دراز تخت روی

 ! میکردم بازی بادستام و بود

 ؟ چطوره خودم خانوم-

 ! وبمخ!  ممنون:  بود زده زل بهم عجیبی شوق که کردم نگاهش زیرچشمی فقط نکردم بلند سرمو

 ! هاااا گذشته خوش بهت خیلی معلومه:  زد لبخندمحوی
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 ... دوختم بهش و غمگینم نگاه

 ! دلم عزیز شده تنگ برات دلم:  کرد باز برام و آغوشش و خندید آروم

 ... ایستادم وکنارش برداشتم سمتش به و بلندم های قدم

 ! بودیم اومده بیرون توشوک از تازه هردومون انگار

 از صورتش!  شنیدم و آرومش ی ناله صدای که اش سینه رو گذاشتم بااحتاط و آروم سرمو

 بود شده دردجمع

 و ستشد...  داد فشار خودش به بیشتر منو و پشتم گذاشت دستشو که کنم بلند سرمو خواستم

 خوبی؟:  گفتم بودم شده هول درحالیکه و گرفتم

 زد لبخند ، بود شده جمع درد از صورتش بااینکه و داد تکون سرشو

 ! خوبم...  میبینم که... تورو-

 ... شدم خیره بود شده جمع اشک توشون سرفه خاطر به که معصومش چشمای به و زدم لبخند

 ؟ خونه برمیگردی کی:  دادم فرو و بغضم

 ! زودی به:  زد لبخند مطمئن و آروم و گرفت و دستم

 کردبرای وادارم رها صدای ولی بشم خیره قشنگش و معصوم ی چهره به ابد تا میخواست دلم

 !دارم کارت بیا سارا:  بردارم چشم ازش لحظه یک

 ثبت ذهنم تو لبخندقشنگش فقط!  برداشتیم چشم هم از زور به بودیم خیره هم به آخر ی تالحظه

 شد

 ! بزنه حرف میخوادباهات دکترش:  گفت کنارگوشم رها

 ! دخترم بشینید بفرمایید:  گفت و زد لبخند دکتر... شدم وارد و زدم در به تقه چند

 ؟ افتاده اتفاقی!  هستم راد جناب همسر من-

 هب هیجان و استرس گفتم بهشون!  نکردن اعتنا ولی... بودم داده هشدار همسرتون به بارها من-

 انگاری سهل!  نمیکنن مصرف موقع به رو قرصهاشون...  نیست خوب ایشون برای وجه هیچ
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 بهترین از یکی ایشون...  باشه بیشتربهشون حواستون میکنم خواهش!  نمیدن اهمیتی و میکنن

 ! بدیم ازدستشون نمیخواد مادلمون!  هستن پرواز های خلبان

 ! بیوفته اتفاقی براش نمیزارم دیگه من!  حتما-

 نزدیک عنوان به شما که اینه دارم ازتون که ای دیگه خواهش:  داد ادامه و گزید و لبش ی گوشه

 ؟ شیدمی متوجه که منظورمو!  باشه بینتون ی رابطه به حواستون باید حتما ایشون به فرد ترین

 ! بله: پایین انداختم سرمو

 !نیست خوب براش اصال هیجان-

 ... کشیدم راحتی نفس و بستم و اتاق در

 ؟ شد چی-

 ...ام سینه ی قفسه رو وگذاشتم دستم و باال پریدم متر ده رها باصدای

 ؟ نمیدن اجازه چرا...  باشم پیشش میخوام من-

 ! تره نزدیک بهش...  مرده...  صمیمیشه دوست فرهاد!  دیگه هست فرهاد-

 !؟ تره نزیک بهش ازمن فرهاد... انداخت چنگ گلوم به بدی بغض ای لحظه برای

 کردمنمی باور میدیدم که رو چیزی...  میومد سرم پشت رها و میشدم خارج بیمارستان در از داشتم

 ! بود تودستش بزرگی گل دست...  شد وارد قرمز باچشمای فرانک! 

 ! جون فرانک سالم:  سمتش دویدم

 هک بودم خیره رفتنش به بابهت!  گذشت کنارم از کردن سالم بدون و کرد نازک ابرویی و چشم

 !؟ اومده کی واسه فرانک...  پرستاری سمت رفت

 ؟ رها-

 بله؟-

 ؟ کجامیره فرانک-

 ! بریم بیا چمیدونم:  باال انداخت هاشو شونه
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 پشت ناخودآگاه!  امیر اتاق سمت میرفت داشت... کردم تعقیب و فرانک و زدم پس دستشو

 ... ... بدم گوش و بایستم در پشت دادم ترجیح من... شد اتاق وارد... رفتم سرش

 باال ردخت میگفتی قبال که تو! ؟ مهدکودک کار تو رفتی چرا!  دارم دوستت من امیر:  باگریه فرانک

 چراعقلت...  میایم هم به بیشتر خیلی تو و من!!!  رابطه واسه میخوای سال پنج و بیست ی

 ... که بفهمی نمیخوای چرا... ازکارافتاده

 ! بیرون گمشو:  لرزید وجودم ی همه امیر ی عربده باصدای

 اشکام... دویدن به کردم شروع...  بودن خیره اتاق ی بسته در به بیمارستان پرسنل ی همه

 ! بریم:  کشیدم دستشو بود درایستاده جلوی که رها بادیدن... میریخت

 ! ... بود شکسته من های هق هق فقط رو ماشین سکوت

 ! الاقل افتاده اتفاقی چه بگو خب!  کردم ام کالفه سارا-

 !چرا؟...رها چرانگفتی!  بود امیر ، فرانک عشقی شکستِ! ؟ نگفتی بهم چرا:  نالیدم هقم هق میون

 ! عزیزم داره دوست رو تو فقط امیر ؟ مهمه مگه ؟اصال داره ربطی چه دیوونه-

 هیچکسِ من از غیر به نمیخواد دلم!  منم داره دوستش زمین رو که دختری تنها میکردم فکر من-

 ! باشه داشته دوستش دیگه

 ... من سمت چرخید و کرد متوقف و ماشین رها

 شرط دوتا مامان ولی... اش خونه ببره رو تو که امیراصرارداشت... بودی بیمارستان تو وقتی-

 ...گذاشت

 و یباش داشته رو آمادگیش تو تا کنه صبر باید اینکه ودوم... بشید محرم هم به باید اینکه اول

 پیداکنی رو خودت

 یتونستیم میکردی دقت بیشتر اگه...  نداشتی مناسبی وضعیت اصال تو موقع اون!  ببره بعدتورو

 ! ببینی رو میزد موج نگاهش تو که عشقی
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 امیر ولی شرطه خانوم ی اجازه گفت هرچی بیچاره عاقد... خوند صیغه و آورد عاقد بیمارستان تو

...  ارمد دوسش من!  ندارم اعتقاد چیزا این به من!  تونو بساطِ کنین جمع میگفت! نمیشد حالیش

 ! خودم پیشِ ببرمش میخوام

 ونا ولی گردونه برت که گفتم بهش من!  بود شده تموم موقتتون عقد مهلت ماه یک بعداز درست

 برگشتی که بود شب همون درست!  کنه دورت خودش از هم لحظه یک محاله گفت و نکرد توجهی

 نمی منو اون. گفت بابغض..  خواسته ازم سارا که گفت پرسیدم ازش وقتی... کردم تعجب ومن

 ! میگرفت ام گریه داشت که رفت کردو روبیان جمالت این غمگین چنان!  خواد

 اینکه محض به ولی اومد برنمی ازدستش کاری کامران بودی اش خونه که مدت اون تمام

.. . باسیاست کامران!  کشید نقشه برات و بشه زندگیت وارد که داد اجازه خودش به برگشتی

 ! بیاره بدست رو تااعتمادت ، میشد نزدیک بهت آروم آروم و میکرد صبوری

 گردونه برش دوباره خدا اگه رها:  گفت بهم کنارمو اومد بودی کما تو وقتی بیمارستان تو

 ! میکنم اعتراف عشقموبهش

 یهگر دوبار فقط عمرش درتمام میگفت خودش!  بود پرکرده و بیمارستان تمام هاش گریه صدای

 !!! توکما رفتی تو وقتی و مرده باباش وقتی!  کرده

 خودت ! منه مال فرشته اون!  خدااااا:  میگفت که پیچید بیمارستان کل تو اش عربده صدای بار یک

 هب که بود اون!  نجاتمه ی فرشته اون...  داد نجاتم اون! ؟ بگیری پسش چرامیخوای دادیش بهم

 ! بخشید رنگ داشتم که ای مسخره و هدف بی زندگی

 رو بیمارستان ی همه!  ابرهاست رو میکنه حس میگفت زیاد شوق از اومدی هوش به وقتی

 میکشیدی عذاب و بودی گرفته فراموشی که روزایی!  بود کنارت روزا اون تمام... داد شیرینی

 ! میکشید عذاب تو پای پابه...

 ... سایه اون یعنی یعنی-

 ! بود کنارت همیشه که ای سایه همون!  آره:  گفت و زد محوی لبخند

 رنگ به و بودن شده چیده مرتب کمدت تو که همونایی!  گرفت برات امیر رو لباسا اون:  داد ادامه

 ! بودن ای سورمه

 ! کنه فراموشش تا کن کمک بهش...  میده عذابش اش گذشته!  میخواد رو تو فقط اون
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 " ! میشم بیتاب بیشتر و!  میشه بیشتر بهش نسبت عشقم میکردم حس لحظه به لحظه"

 خونه اون به خونه ازاین همیشه من یادمه که جایی از!  رفت و ویداخانوم ی خونه رسوند و من رها

 ! میشدم داده پاس

 ! تو بیا... اومدی خوش:  زد لبخند ویداخانوم

 ؟ نیومد رها:  گفت که باال میرفتم ها پله از داشتم

 ! نه-

 ! نباشی تنها پیشت میومد-

 ! کامران پیش رفت-

 ... اتاق سمت دویدم و کردم بغض

*** 

 ! میکنی تغلب ساراتوهمش -

 ! میکنی تقلب داری تو...  بود من نوبت االن!  نیست اینطور هیچم...  نخیرم -

 زیچی یک... میکنه تقلب همش سارا این:  کرد نمایی مظلوم بود کی نمیدونم که شخصی روبه

 !بگو بهش

 ! لوس...  عه

 و میکنه باور حرفمو اون که مطمئنم!!!  شد روشن دلم تو امید نور بادیدنش..  زد زانو جلوم اومد

 ... میکنه حمایت ازم

 ؟ کردی تقلب تو-

 ... من...  امیر نه-

 هادام نتونستم ودیگه داشت ای درخشنده و خاص نور همیشه که چشماش روی موند خیره نگاهم

 !بدم

 ؟ باشه...  رها نکن بازی باهاش میکنه تقلب وقتی تا:  گفت و باال انداخت رو ابروش یک
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 ! باشه:  گفت زود پررو و لوس ی رها

 ...نیستم دوست باهات دیگه خانوم رها:  دادزدم میلرزیدم خشم از درحالیکه کردمو مشت دستامو

 اونقدر... بالشت تو بردم فرو صورتمو و تخت رو کردم پرت خودمو و اتاق سمت دویدم سریع

 اصال... میخوره هم به همه از حالم... میخوره هم به رها از حالم!  افتادم هق هق به تا کردم گریه

 باشم نداشته دوستی هیچ که بهتر همون

 نمیکنم بازی باهیچکس دیگه اصال!  بهتره خیلی اینطوری... آره

 شدم بلند فوری همین برای رهاست کردم فکر... کردم احساس ام شونه روی و کسی دست یهو

 بهش توجه بدون!  موند معلق هوا تو دستم ملتمسش چشمای بادیدن ولی گوشش تو تابزنم

 ؟ کجا:  کشید دستمو که. برم خواستم

 ! رها گوش تو بزنم میخوام.. کن ولم-

 ...خندید آروم

 ! بخور رو آب بیااین حاال باشه-

 مانعم و گرفت دستمو باز که شم بلند خواستم دوباره!  سرکشیدم نفس یک گرفتمو رو آب لیوان

 برم میخوام... کن ولم:  شونش رو زدم بامشت... شد

 ؟ آخه میزنی چرا منو:  خندید

 میاد بدم ازت:  زدم جبغ و گرفت لجم بیشتر اش خنده از

 دستای گرمش و بزرگ دستای...  بود فایده بی ولی بیارم در دستش تو از دستمو کردم سعی

 هدیگ!  برگردوندم و صورتم کردمو اخم... بهم بود زده زل باخنده!  بود پوشونده سردمو و کوچیک

 بود خیره بهم جانب به حق که باشم اش مندانه پیروز نگاه شاهد نمیخواستم

 طرف از میری داری که حاال اصال... بزن رو رها برو قبول باشه!  بامن قهری:  گفت آرومی بالحن

 بزنش منم

 خنده زیر زدم بلند کنمو کنترل خودمو نتونستم ولی...  کردم نگاهش زده بهت

 ؟ زدنش از شدی پشیمون-
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 درحال جنگ یک از... خداروشکر خب:  کرد رها آسوده و نفسش... دوختم بهش شادمو چشمای

 ! پیداکردیم نجات وقوع

 ! میدی انجام رو برعکسش درست... میگم هرچی!  لجباز کوچولوی:  گفت گوشم کنار آروم

 میخواد دلم:  گفتم باسماجت و باال گرفتم سرمو

 کی تو و کرد گیر چیزی به پام یهو ولی...  گرفتم فاصله ش از قدم چند سرعت با و شدم بلند

 موندم معلق هوا تو لحظه

 کردم باز چشمامو... شدن حلقه دورم محکمی دستای که شدم افتادن منتظر و بستم چشمامو

 دیدم رو نگرانش وچشمای

 ! باش مراقب–

 ! بیوفتم میخواست دلم من اصال! ؟ گرفتی منو چرا:  کردم اخم

 ؟ داره خنده وسط این چی نمیدونم من!  میخنده همش!  خندید بلند دل ته از

*** 

 ؟ سارا-

 !؟ میخوابی چقدر!  شو بلند سارا.... 

 ! میکرد نگاهم باتعجب...  شدم خیره بهش زده بهت رها بادیدن و کردم باز زور به چشمامو

 نهردومو یهو بعد...  میکردم بازی باهات داشتم!  بود دار خنده خیلی خوابم رها:  گفتم خنده میون

 ! شد دعوامون باهم

 ! است گانه بچه خودت مثل هم خوابهات-

 مبه رها!  سال دو مثل...  شد سپری طوالنی برام دوهفته این!  میگذره کنارم نبودنش از دوهفته

 ریسیگا جا بادیدنِ که بودم خونه گردگیری مشغول!  کنن مرخصش میخوان چون شم آماده گفت

 رتشونپ باخشم کردمو اخم! ؟ میکشه سیگار!  شد گرد چشمام... سیگار پربوداز توش که کنارمبل

 !آشغال سطل تو کردم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

471 

 

 نبودم هک مدتی تمام... گرفتم دستام بین و سرم و مبل رو نشستم!  گرفتین ازم و عشقم..! لعنتیا

 ... منه تقصیرِ همش!  دردسرش باعث و شدم زندگیش وارد...  سیگارکشیده

 ! شدم دود و سوختم خودم تو...  سیگار مثل تو دستای تو من

 ! شدم نابود رابطه تواین من....  اما هستم و بودم عاشقت

 ! بودی رویا و قصه مثل تو...  دلم تو شیرین حسرت یه مثل

 ! بودی زیبا معجزه مثل تو...  خدا سمت از حادثه یه مثل

 ایدب من!  بودم کامران ی خونه که افتادم روزی یاد...  میکردم نگاه آشپزخونه وسایل به باگیجی

 یروز هارو کابینت تمام و میچرخیدم خودم دور سرگردون و کالفه!  باید...  کنم درست سوپ بتونم

 ودب نوشته بزرگ کتاب روی!  موند ثابت نجاتم ی فرشته روی نگاهم باالخره اینکه تا کردم رو

 یسوپ چه...  پبداکردم هاشو سوپ قسمت...  برداشتم خیز سمتش به سرخوشانه " سرآشپز"

 ! نشست لبم روی رضایت سر از ولبخندی شدم زده ذوق!  من بپزم

 ! دمب انجام بزرگ کارای میتونم و شدم بزرگ که میکنم ثابت من ولی!  کوچولو میگه بهم همیشه

 چه منزل کدبانوی ببین!  بویی چه به به!  اومدین خوش خودتون ی خونه به!  امیرخان بفرمایید-

 ... کرده

 ولی... میزد لبخند و بود ایستاده داخل رها...  سمتش برگردم شد باعث رها ی سرخوشانه صدای

 کردم گاهن آشپزی واسه بودم بسته که پیشبندی به!  گزید و لبش کردو اشاره لباسم به من بادیدن

 ..!. ای سورمه سارافون همراه به بودم پوشیده و آسمانیم آبی روسری!  آوردم درش حرکت بایک و

 و سرم و خندیدم!  باال برد ابروشو تای یک زدو لبخند...  روم چرخید نگاهش ورودش محض به

 ! تبرنمیداش ازم و نگاهش...  مبل رو بشینه کرد کمکش و گرفت و دستش فرهاد!  پایین انداختم

 .... .بودم ایستاده آشپزخونه تو همچنان!  کنه نگام میخواست مدت این ی همه ی اندازه به انگار

 شما نبدو ما امیرخانِ این!  بگیرید انتقالی باید فکرکنم!  ساراخانوم:  گفت بلند و خندید فرهاد

 ! بیاره دووم نمیتونه

 ! هستم فکرش تو!  بله-
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 ور رهاجان؟زحمتش: گفت امیر که بیرون آشپزخونه از ببرم خواستم...  چیدم سینی تو هارو چایی

 !؟ میکشی

 نم ناباور نگاه به توجه بدون رها ولی بود شده گرد من چشمای... کرد اشاره دستم تو سینی به

 ! گرفت دستم از رو سینی

 ! زد چشمک که بود خیره امیرکیان به سوالی همچنان نگاهم

 روی سرشو و بود داده لم مبل روی...  بستم درو و کردم بدرقه در تادم رو همه ساعت یک بعداز

 اشصد که اتاق سمت میرفتم داشتم...  بود کرده باز هم از دستاشو...  بود گذاشته مبل پشتی

 سارا؟: کرد میخکوبم

 ؟ بله-:  شدم هول

 ! میزد لبخند وبالذت بود بسته و چشماش که سمتش برگردم کرد وادارم سکوتش

 ! اینجا بیا-

 شاز که بود کافی دوری مدت چند این!  شده غریبه باهام میکنم حس بیمارستان رفته وقتی از

 سوپ از برم من:  گفتم باخجالت و گزیدم و لبم...  برگرده مسخره خجالتِ اون دوباره و دوربشم

 ! بگیرم خبر

 ! آشپزخونه سمت برم و بردارم قدم بیشتری باسرعت شد باعث اش خنده صدای

 ! میبره لذت اینهمه من کشیدن ازخجالت چرا نمیفهمم من

 کیان

 آروم... بشه جمع درد از وصورتم بکشه تیر قلبم شد باعث که شدم بلند میخندیدم که همینطور

 پیشونیم روی و ساعدم و کشیدم راحتی نفس...  کشیدم دراز تخت روی و اتاق سمت رفتم

 قراردادم

 ... نشست لبهام روی محوی لبخند کنارم، ازفکرداشتنش

*** 

 ! زمین میخوری آخه ندو!  من کوچولوی-
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 ! خندیدم و زدم زانو پاش جلو!  گرفتمش حرکت یک تو و برداشتم بلند قدم چند

 ؟ ونویداج!  کنید کمکم!  کمک...  کن ولم! ؟ هستی کی تو:  گفت خواستنیش و نازک صدای بااون

 !برسید دادم به ؟ رها

 ! نمیکنم ولت که من... نداره فایده!  وروجک نزن جیغ:  خندیدم کنارگوشش آروم

 ی فرشته نمیخواستی مگه:  گفتم آروم...  زد زل چشمام به معصومش و عسلی نگاه باهمون

 !؟ ببینی رو مهربون

 ! ببینیمشون نمیتونیم ما ولی!  دارن وجود اونا میگه جون ویدا-

 !؟ باشم مهربون ی فرشته نمیاد من به یعنی:  باال رفت ابروم تای یک

 ! میکرد نگاهم موشکافانه و شد دقیق ام چهره به

 !؟ میکنی نگام اینطوری که گرفتی دزد مگه:  خندیدم

 !؟ یهست تو میخره هدیه برام همیشه که ای فرشته اون یعنی:  گفت ناباورانه و باال رفت ابروهاش

 !!؟ نمیاد بهم-

 ! نیستن فرشته که آقاها!!!  آقایی تو!!!  خانومَن ها فرشته آخه-

 ونشونتک بود مجبور و نمیرسید زمین به پاهاش...  ماشین صندلی رو گذاشتمش و خندیدم بلند

 ! بده

 ... بخشه لذت برام حرکتش این چقدر

 ! میبری رویا مرزِ تا و من حرکتت باهر که میدونستی کاش!  زیبا کوچولوی

*** 

 ! منو کن تجسم ولی رویایی تو...  منو کن گم خودت عشقِ آغوش توی

 ! من رویای به اومدی خوش چقدر...  من یلدای هرشبِ بانوی تک تو

 ! نگاه یک اسیر هرزمان که منم... ماه خورشیدو و گل از تصویری تویی

 ! عاشقم سراپا... تو عشق لطف به!  عاشقم دنیا یک... جهان از گوشه یک
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 رو بچه دختر اون...  دیدم بار اولین برای که رویایی!  میده آرامش بهم!  دارم دوست رویارو این

 !دیدم اول بار برای

 به موقع همون از و دوید می خورشید طالییِ نور زیر ، زار گندم تو رنگش زرد بالباس دختر اون

 و میدرخشید خورشید نور زیر عسلش رنگِ به چشمای که موقع همون از!  دیدمش خورشید رنگِ

 ! میرسید نظر به طالیی

 ! پاکیه مظهر...  خورشیده رنگه به که فهمیدم موقع ازهمون

 رفتار باهاش دخترا ی بقیه مثل و کردم مالحظه لحظه ازهمون!  نداره رو جسمش لیاقتِ من جسم

 ! بود مقدس برام چون!  کشیدم قرمز خط دورش...  نکردم

 ! کنم صداش کوچولو خانوم اینکه برای من ی بهانه بود شده که رویایی

 نم برای عشق معنی!  بچه دختر یک به شد تبدیل اول ازهمون عشق اون...  شدم عاشق که وقتی

 که نیومیدو!  میکنی احساس رو کوچولوش قلب تپش و میکنی بغلش که ای لحظه اولین... همینه

 دخترکوچولو این باداشتن که داری وامید!  نداشتی دوست دختر این ی اندازه به رو چیزی هرگز

 رو تخود دیگه خودت که!  دیگه آدم یک به بشی تبدیل و کنی شروع رو جدید زندگی یک میتونی

 یا... بینهب بد خواب نمیذاری!  نبینه آسیبی هیچ و نخوره تازمین هستی مواظبش همیشه!  نشناسی

 ... بشکنه قلبش

 پس... ساخت دیگه امیرِ یک من از اون!  شد من درزندگی بزرگ تغییر یک باعث دختر اون

 !؟ رو کوچولو خانوم یک به عشق کنه درک میتونه کی!  میمونه کوچولو دختر همون برام همیشه

 تمرف آروم..  بود خیره ساحل به بود ایستاده پنجره کنار..  اتاق توی رفتم و برداشتم رو سینی

 سمتش

 ؟ کیان امیر-

 ادری از و زدنگاهش لبخندمحوی و کرد نگاه من به بعد...  شد خیره سینی به و سمتم برگشت

 و گرفت

 ... نکنه درد کوچولوم خانوم گلِ دستِ!  به به-

 ! کردن ناله به کرد شروع و کرد سکوت یهو-
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 ؟ شد یچ:  کمرش پشت گذاشتم دستمو... تخت روی گذاشتم رو سینی و سمتش رفتم نگرانی با

 ! شد گیج سرم یهو فقط هیچی:  گرفت بادستاش رو سرش

 بخور رو سوپت!  کن استراحت:  تابشینه کردم کمکش!

 ؟ سارا:  زد صدام که برم خواستم

 ؟ بله:  سمتش برگشتم

 بهم تو همیش:  بود خیره بهم باشیطنت شبش رنگ به چشمای با بودو کرده پنهان پتو زیر دستاشو

 ! نداره حس دستام آخه! ؟ بدی

 ! خورد باولع که دهنش سمت بردم رو اولی قاشق...  کنارش ونشستم خندیدم

 مثل... است معرکه!  بودم نخورده و خانومم پخت دست تاحاال!  به به:  بست بالذت و چشماش

 !خودش

 ؟ اس خوشمزه واقعنی:  شدم خیره بهش ناباورانه

 ! البته:  گفت عریضی بالبخند و بازکرد چشماشو

 ! کنم آشپزی نیستم بلد اصال من-

 ؟ نگفتی آفاق به چرا-

 !بپزم برات خودم میخواست دلم-

 ؟ دربیاری بزرگارو ادای میخواستی مثال:  وخندید باال رفت ابروش تای یک

 ! کیان امیر:  کرد بدی صدای که بشقاب به کوبیدم محکم و قاشق

 ! دلم جون:  خندید

 ادتع این باید من...  عه!  کوچولوام من فکرمیکنه همش...  شدم بلند و روتخت گذاشتم و بشقاب

 !!! نیستم سارا نکردم عوض رو عادتش اگه!  ببینید حاال! ببرم ازذهنش و

 ؟ بامن قهری:  بایستم شد باعث آرومش صدای

 .... نه:  گفتم بابغض
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 اش تهخس ی چهره بادیدن ناخودآگاه! بود شده خیره پتو به و بود پایین سرش...  سمتش برگشتم

 هایییادتن...  میداد عذابش که ای گذشته یاد...  بود کشیده مدت تواین که افتادم سیگارایی یاد ،

 ! کشیده دوش به همیشه که

 همه...  در سمت برم و بشم هول شد باعث در زنگ صدای...  شدم خارج اتاق از و شکست بغضم

 ! ... شدم خیره بیرون به باکنجکاوی و دروبازکردم!  نداره رو ای دیگه کسِ!  دیدنش اومدن

 بود ایستاده جلوتر ازهمه که یکیشون...شدن خونه وارد خودشون خاصِ های بااستیل آقا چندتا

 ؟ درسته... باشید راد جناب همسرِ باید شما:  گفت

 ؟ امرتون!  بله:  کنم رفتار متشخصانه کردم سعی و کردم تر و لبم

 ؟ ببینیم رو راد جناب هست اجازه-

 ! بفرمایید حتما بله... بله-

 تشریف اتاق اون تو:  اتاق سمت گرفتم و دستم... داخل برن کردم راهنماییشون و رفتم جلوتر

 ببرید

 ! خانوم ممنون خیلی-

 متس به بااسترس!  چیدم سینی تو و فنجون تو ریختم چای...  میرفتم راه بااسترس مدت تمام

 ... زد لبخند و کرد باز درو آقاها اون از یکی...  زدم در و کشیدم عمیق نفس کردم حرکت اتاق

 یخاص استیلِ و بااصول و متشخصانه کامال!  میکردن رفتار و میرفتن راه امیر شبیه همشون

 ندهخ صدای!  گرفتم فاصله اتاق از سریع و دستش دادم رو سینی... میدادن انجام رو حرکاتشون

 ! کردن رفتن عزم تاباالخره میچرخیدم خودم دور کالفه.. میومد زدنشون حرف بلند و ها

 ...میمردم کنجکاوی از داشتم!  کشیدم راحتی نفس

 گلیه سرپ خیلی!  باشین ماروداشته امیرخان این هوای:  گفت و سمتم برگشت رفتن موقع یکیشون

 ! میرهن توگوشش ، میدی کشتن وبه مسافرامون...  نیست قلبت مناسب پرواز میگیم ماهرچی!!! 

 فتمگ بااشتیاق و نشستم کنارش تخت روی و اتاق تو انداختم خودمو رفتنشون بعداز بالفاصله

 ؟ دیدنت اومدن بودن کی اینا ؟ امیر-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

476 

 

 ! نگواصال نمیخوای:  پایین انداختم سرمو.....  زد لبخند و باال رفت ابروش تای یک

 ! همکارام:  گرفت و دستم

 ؟ بودن خلبان اونام یعنی:  گفتم باهیجان

 ...زد کنار صورتم تو از و موهام و زد پلک طوالنی بود لبش رو همچنان لبخندش درحالیکه

 ؟ گفتن چی بهت-

 ! بشی اول خلبان و پروازکنی میتونی شد بهتر حالت...  کن استراحت!  همیشگی حرفای-

 ... حرفا ازاین

 زکنمپروا یواشکی شدم مجبورمی تو بعداز ؟ آوردی روزم به چه میبینی:  کرد نمایی دندون ی خنده

 ! دیگه شدم گرفتار حسابی...  بهم نمیدادن پرواز ی اجازه راحتیا این به... 

 نک ازدواج بامن گفتم و عقد ی سرسفره گذاشتمش زور به من انگار!  ایششش!  گرفتارشدم""

 گرفتار ماون!  گرفتارشدنم عاشق من: گفت ای دلجویانه وبالحن گرفت دستمو که شم بلند خواستم

 !فرشته یک

 نداختا طنین وجودم تو که قلبش نامنظم تپش صدای به فقط من و چسبوند اش سینه به سرمو

 ... وابدی ناپذیر پایان الالییِ یک...  بود الالیی مثل برام!  سپردم گوش

 ! نرو... میمیره تو بی سینه تو میکوبه واست که قلبی...  خوبه واسم...  بازم باشم آروم بزار

 !نرو... میمیره رویاهام نمیای راه چرا بادلم...  میخوای تو که اونی میشم... پیشم بمون

 ازش شد باعث مداومش های ناله صدای یهو...  بود شده گرم چشمام که نمیگذشت زیادی زمانِ

 منشست و گرفتم فاصله ازش کامال! .. بود داغ داغ پیشونیش و بود کرده عرق... بگیرم فاصله

 شخود به بیشتر و شد بیشتر هاش ناله جداشدنم بعداز بالفاصله که زدم زل بهش ناباورانه...

 ! دیدمش که اولینباری مثل درست....  شدم دستپاچه... میپیچید

 تو تبس نقش ذهنم تو که اسمی تنها!  میچرخیدم خودم دور فقط...  کنم چیکار باید نمیدونستم

 اشه ناله صدای دوباره.. . گرفتم شو شماره لرزون بادستای برداشتمو گوشیمو!  بود رها لحظه اون

 ! و گوشیت وردار رها!  من به لعنت...  بود بدنش حرارت و گرما از نشون که
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 !؟ کنم کار چی خدا ای...  رها از شدم ناامید

 داخ آخرت و اول امیدِ همیشه... )خونه آشپز سمت رفتم باعجله و رسید ذهنم به فکری بالفاصله

 ! ( باشه

 ! دادم قرار سرش روی و دستمال بانگرانی و بودم نشسته کنارش

 و گذشت چقدر نمیدونم.....  کردم جا جابه و خیس ل دستما آروم... چرخوند رو سرش و کرد ناله

 ...برد خوابم و شد گرم چشمام... تاباالخره!  کرد ناله واون ریختم اشک من

 هباعجل شد ممتدباعث های سرفه صدای فقط...  خوردم تکون میزد صدام آروم که گرفته باصدای

 خوابیدی...چرااینجا:  گفت بازحمت سرفه میون!  ببینم شو خسته ی وچهره کنم باز چشمامو

 !. عزیزم

 ؟ شده ضعیف اینهمه تاحاال کی از!  بده ادامه نتونه دیگه شد باعث مکررش شدیدو های سرفه

 تخت روی بودم گذاشته سرمو و بود برده خوابم نشسته زمین روی که کردم نگاه خودم به

 رفت بین از داغی اون خدایاشکرت آه... پیشونیش روی گذاشتم دستمو و سمتش خودموکشیدم...

! 

 بدزدم نگاهمو و بندازم دستمو شد باعث محوش لبخند

 ... اینطوری دردمیگیره کمرت... بخواب روتخت:  گفت آروم

 ... کرد سرفه ودوباره

 ! بیاد دکتر بزنم زنگ باید من!  نه-

 ! سارا خوبم من:  کشید دراز دوباره و نالید درد از گرفته صدای همون با

 ! گرفتم تماس بادکترش و نکردم توجهی حرفش به

 درخشنده همیشه از که مهتابیش ی چهره به... بود اومده اش معاینه برای دکتر که مدت تمام

 !بودم خیره تربود

 مژه و بودن بسته خستگی ازفرط که پلکهایی به... بود گذاشته هم رو خستگی فرط از چشماشو

 دب اتفاقای ی همه مقصر منه تقصیر همش!  زدم زل بودن گرفته اوناروقاب که قشنگی و بند های

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

478 

 

 اقتط دیگه:  گفتم میشدم خارج اتاق از همینطورکه و برداشتم هاشو قرص سینی!  منم زندگیش

 ... ببینمت اینطوری ندارم

 ! شکست بیصدا و آروم بغضم که شدم خارج اتاق از سریع

 ایچشم به...  کشیدم دراز کنارش رفتم خوابه ازاینکه راحت باخیال...  بود کشیده دراز تخت روی

!  کردمی دلبری همیشه بیشتراز که تابدارش بلندو های بودومژه بسته که بودم خیره معصومش

 .! .. بخشم نمی! . خودمو خشمب نمی...  بستم چشمامو... چکید چشمم ی ازگوشه اشکی قطره

 ! بازکردم چشمامو باکنجکاوی و لرزیدم...  نشست صورتم روی دستی

 ... بود خیره بهم بانگرانی که ببینم چشماشو میتونستم دیوارکوب نورکمِ زیرهمون از

 ؟ دلم عزیز شده چی:  کرد زمزمه بود خیره بهم ناباورانه درحالیکه آروم بالحن

 ! هیچی:  دادم تکون سرمو... گرفت شدت ام گریه و بستم و چشمام

 ...برد بین از باهام اشو فاصله و چرخید سمتم به قرارمیداد بدنش ستون و دستش درحالیکه

 ؟ عزیزم ؟چیشده هوم ؟ بگوچیشده بهم...  نمیشه که هیچی:  داد ادامه دارش رگه باصدای آروم

 ؟ میکنه اذیتت چی

 .میدادم تکون سرمو فقط و میریختم اشک توسکوت

 ! برم قربونت قشنگتو اشکای نبیتم-

 خواهش سارا:  داد ادامه ناله باعجزو همراه ملتمسش بالحن و صورتم رو کشید آروم و دستش

 ...میکنم

 ... بمونه دلت تو غمی نباید کنارمی وقتی دادم قول خودم به

 زدم زل بود زده حلقه حاالاشک که ونافذش مشکی چشمای تو و لبش رو گذاشتم و دستم

 ی همه! منم دردهات ی مقصرهمه!  باحرفات نکن ام شرمنده ازاین بیشتر!  نگو دیگه امیرکیان-

 اهشنگ باغم... زندگیت دردسر بزرگترین شدم من!  تقصیرمنه همش... میشی متحمل که رنجی

 مردمک!  زد زل بهم ناباورانه شبش رنگ به باچشمای بود لبش رو دستم ودرحالیکه میکردم

 ! میکرد حرکت صورتم اجزای روی و میلرزید چشماش
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 ! بیاد پایین اش روگونه اشک چندقطره شد باعث که بست چندلحظه برای چشماشو

 یانه داری هامو گریه هوای... لرزوند و دنیام تو بغض همیشه

 نه یا میاری خاطرت به منو... نکردم فراموشت که عمره یک

 ندارم آغوشت غیر پناهی...  قلبم تو نمیگیره رو جات کسی

 اضطرابم غرق که رو شبایی...  همیشه بیدارم تو بارویای

 نخوابم دنیا تواین هیچوقت دیگه... میخوام که دیدم بد خواب اونقدر من

 شم رها غم ازاین باید جوری چه.... تو بی میلرزه من دنیای ببین

 باشم تو رویای تعبیر شاید باشی تو کابوسم پایان باید

 ! من ساز دردسر کوچولوی:  سرم روی اشوگذاشت چونه و کرد حلقه دورم دستهاشو

 رها بروباشتا نفسش!  انداخت طنین وجودم تو نامنظمش تپش دوباره.... قلبش رو گذاشتم سرمو

 گرمم دل همیشه نفسهاش عطرِ گرمیِ!  وجودش عطر از پربشه وجودم همه شد باعث که کرد

 ! میکنه

...  نمیزدی حرفارو این هیچوقت!  میکنی نگاه بهم وقتی میلرزه چطوری قلبم بدونی اگه-

 !؟ منی زندگیِ همه که درصورتی زدی هم زندگیموبه چرافکرمیکنی

 بهش همیشه از االن میکنم حس!  میشنیدم و قلبش صدای و بود اش سینه رو هنوز سرم

 رد روح یک... شدیم یکی باهم میکنم حس!  شده حل وجودش تو وجودم میکنم حس... نزدیکترم

 ...بدن دو

 ! کیان امیر:  زدم صدا و اسمش وشمرده آروم خیلی... آروم

 ! میگه و اسمم که میشنوم رو قشنگت صدای وقتی بخشه لذت برام چقدر نمیدونی-

 ! نمیدونی!  من سارای نمیدونی!  آه

 . میکشید عمیق های ونفس بود هنوزبسته چشماش... کردم بلند و سرم و لبخندزدم

 ... ... امیرکیان:  صدازدم باشیطنت و اینباراسمش
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 !بود خمارش نگاه تو خاصی برق یک... زد ولبخند کرد باز آروم و تبدارش چشمای

 ! جانم-

 ! هیچی:  دهنم رو گذاشتم و ودستم خندیدم باشیطنت

 ؟ بگی بهم چیزی نمیخوای:  خندید

 ؟ مثالچی-

 ! کنی اعتراف چیزی یک به مثال.... نمیدونم-

 ! باشم کرده پنهون ازت که نمونده چیزی دیگه... گفتم چیزو همه که من-

 ؟ مطمئنی:  زد لبخند

 ! اوهوم-

 ؟ امیرکیان-

 امیر؟ جون-

 ؟ داری دوست و توفرانک-

 ...نکشید نفس چندلحظه برای کردم حس ولی ببینم نمیتونستم صورتشو

 ؟ زده حرفی بهت کسی-

 ... شنیدم من!  داره دوستت گفت بهت اومد خودش:  گفتم آروم...  بود مرتعش صداش

 ! ندارم بهش احساسی هیچ من!  است طرفه یک عشقش-

 ... کردم سکوت

 یک میشدم اول ازهمون باید داشتم دوستش اگه!  ماست گروهِ تو وقته خیلی فرانک،:  داد ادامه

 کی ازم تو...  تو تنها!  شدم عوض ، باتو فقط من!  دیگه یکی شدم باتو فقط من ولی... دیگه آدم

 ! ساختی دیگه امیرِ

 ! شدم بهتری آدم...  کنارتو میکنم حس:  کرد رها آسوده ، باشتاب و نفسش
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 میگم تو ازعشق دارم:  کرد زمزمه آوردکنارگوشم سرشو!  زدم محوی لبخند... بود بسته چشمام

 ! دارم دوست و حال این ام دیگه انگاریکی...

 ! بستم و چشمام راحت باخیال و کشیدم ای آسوده نفس

 چشمای دیدم که چیزی اولین و کردم باز و چشمام...  بیدارشدم گوشی ی ویبره باصدای صبح

 ماییخودن گوشیش ی روصفحه فرهاد اسم... برداشتم گوشیشو و بلندشدم آروم...  بود اش بسته

 ! میکرد

 !... سالم ؟ فرهاد آقا ؟ الو:  دادم فشار و سبزرنگ ی دکمه و بیرون رفتم ازاتاق

 ؟ شما احوال. ساراخانوم سالم-

 ! ؟خوابه کارداشتین باامیر!  ممنون-

 ! بگید تبریک بهش من ازطرف فقط... بگم چطور!  نیست خاصی چیز...  نه-

 !؟ تبریک-

 ! بگید تبریک من ازجانب پیشاپیش و تولدش!  دیگه بله-

 ! بودید یادش به که ممنون!  حتما بله:  باشم عادی کردم سعی ولی شد گرد چشمام

 ی رشتهف نمیدونی!  رو تولدش تاریخ هنوزنمیدونی زنشی!  تونیستن مثل که همه!  میزنیااا حرفا

 نیزمی تاریخِ نمیدونی...  کرده باز رو شبش رنگِ به چشمای بزرگی و طالیی روزِ چه تو قشنگت

 !!! رو شدنش

 ... بود(  اِس)  التینِ حرف گوشیش پسوورد

 کتبری دیگه ی هفته واسه ازاالن!  تولدشه دیگه ی هفته که بود این از نشون پیامکهاش ی همه

 ...کنارش عسلی رو گذاشتم و گوشیش سریع و اومدم خودم به!  میگن

 ور معصومش و قشنگ ی چهره میخواد دلم...  صورتش رو گذاشتم دستمو و کشیدم دراز کنارش

 ! بیداری تو...  خواب تو...  باشه چشمم جلو همیشه چهره این میخوام بکشم تصویر به

 بخندل بود گرفته قرار چشماش مقابل که صورتم وبادیدن و کرد باز آروم و بیتابش و خمار چشمای

 ! کشید خودش سمت به ومنو خندید آروم و زد دلنشینی
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 ! امیرکیان-

 ؟ دلم جون:  گفت ازخواب گرفته باصدای

 ؟ میخری نقاشی وسایل برام-

 ؟ من وروجک بکشی نقاشی میخوای-

 -!؟ میخری!  اوهوم

 ! میخرم که بله-

 -! بخر امروز همین

 ؟ دیگه!  امروز همین!  چشم:  خندید آروم

 ... دیگه اوممم:  گرفتم خودم به متفکرانه حالتِ و لبم رو گذاشتم و انگشتم

 ! هیچی دیگه

 ...شد بلند حرکت بایک و خندید

 دبای بودن دکتراگفته...  دادم قرار وروش بوم و دادم قرار ساحل شنهای روی و نقاشی ی پایه سه

 ....نمک پنهون ازش رو نقاشی نمیتونستم...  نمیرفت بیرون ازخونه زیاد همین برای کنه استراحت

 ! باشه:  گفت و خندید... ببینی نباید تو که دختره یک تصویر گفتم بهش فقط

 و تصویرش دریا موسیقی و موجها باصدای!  میبستم و چشمام و ایستادم می هرروزکناردریا

 ! میکشیدم و میکردم مجسم توذهنم

 به نمونده چیزی... دادم بدنم به قوصی و کش...  پایه سه روی گذاشتم رو قلمو و کشیدم خمیازه

 سرم پشت که دیدم رو بلندش قامت برگشتنم محض به و زدم لبخندمحوی!  نقاشیم شدن تموم

 ... کردم قایم پشتم و برداشتم رو بوم سریع!  باال بود برده و ابروش یک و بود ایستاده

 ! ببینم میخوام:  گفت باشیطنت

 ! ببینی تو نمیخوام...  دختره یک تصویرِ...  که گفتم-

 !؟ مثال میشه چی ببینم من اگه حاال:  خندید بلند
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 ! ببینی نباید!  دیگه نکن اذیتم-

 ! نره یادت رو این!  نمیبینه هیچی تو از غیر من چشمای! وروجک-

 بلند قدمهای!  دنبالش دویدم و بوم رو گذاشتم رو نقاشی راحت باخیال که میرفت داشت

 ! برسم تابهش میدویدم باید من و برمیداشت

 ! وایسا دقیقه یک:  میزدم نفس نفس...  ایستادم

 ... باال برد و ابروش تای یک و سمتم برگشت

 ! ببخشید!  نداشتم منظوری-

 ... ببینم اینجا بیا:  کرد باز برام و دستاش و زد محوی لبخند

 اهیخو معذرت چرا:  کرد حلقه دورم دستاشو...  سمتش رفتم بود پایین سرم درحالیکه ، باتردید

 !؟ کردی

 ! ناراحتی دستم از... خب-

 ! نمیشم ناراحت تو دست از هیچوقت من!  عزیزم نه:  خندید

 ویر گذاشتم سرمو...  دوخت بهم و نگاهش بابیتابی... بودم خیره ملتمسش توچشمای مظلومانه

 ! دنیا بخشِ آرامش موسیقی ،تنها قلبش

 ... میکنم اذیتت همیشه من!  نگو الکی:  گفتم میشد شنیده زور به که باصدایی

 ره باتو...  اینجایی وقتی:  روقلبش وگذاشت گرفت و دستم...  کرد رها و نفسش و خندید آروم

 ! دیوونَته اراده بی! ؟ میکوبه ام سینه تو چطوری میبینی!  واقعیته رویایی

 ! زدم محوی لبخند...  میکوبید محکم قلبش

 ! دستات تو بگیری دستامو... میخوام من

 ! رویاهات تو منو...  امشب باز ببری

 ! آرومی شبِ چه...  زیبایی شبِ چه

 ! آسونی همین به میشم عاشق دارم
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 ... نیست داشتم که حسی...  دارم من که حسی

 ! نیست محکم و قرص روزا این عشقهای

 ! ساده عشقِ یه از بیشتر حسی یک.  دارم تو به عجیبی احساسِ یک

 ! بدم انجام کارارو بتونم تامن بیرون برن باهم و دنبالش بیاد امروز خواستم فرهاد از

 ! کردم فرو کیک تو رو 45 عددِ شمعِ...  قراردادم میز روی و بودم پخته خودم که کیکی

 ! میگذره من ی فرشته زندگیِ از سال پنج و سی

 !!! باشم کنارش تولدش آغازِ از میخوام!  عقب برگرده سال پنج و سی این ی همه میخواد دلم

 تونستم که بودم خوشحال!  دادم قرارش دیوار روی و بود بزرگ زیادی اش اندازه که نقاشی بومِ

 ! عکسه یک انگار!  بکشمش واقعی اینهمه

 .. نشست لبم روی ای رضایتمندانه لبخند

 ! کن باد خودت اشو بقیه!  میارم کم نفس دارم دیگه من ؟ سارا-

 ! رها میزنی غر چقدر-

 !!!؟ گرفتی تو که گرفته ای سورمه بادکنکِ حاال تا کی آخه! ؟ قحطه رنگ مگه-

 اب نقاشی تو از که جذابش ی چهره به...  بودم دیوار روی نقاشی کردنِ نصب مشغولِ درحالیکه

 : زدم لبخند ، شدم خیره میکرد نگاهم مغرورانه اخمِ

 ! داره دوست کیان امیر-

 ! بابا تعطیلین دوتاتون-

!  رسید من به تا میچرخید همه رو ناباورانه نگاهش...  زدند دست همه خونه به ورودش محض به

 ! بود باز بناگوش تا نیشم مدام که منم...  زد دلنشینی و لبخندجذاب

 ! فالط بنشینید همه:  گفتم میکردم ثبت و قشنگش لبخندِ و بود دستم دوربین درحالیکه

 ... نشستن همه

 ! اونجا ببرید تشریف شما!  امیرخان:  گفتم و کردم اشاره بهش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

485 

 

 و ودب ایستاده در جلو بالتکلیف...  کردم اشاره بودم کرده درست براش که مخصوصی جایگاهِ به

 ... کرد نگاه مخصوصش صندلی به و زد لبخندمحوی!  باال رفت ابروش تای یک

 ! کرده پیرِت سارا همین!  رفت شدی پیر:  گفت باخنده رها

 ربیندو...  زد چشمک و سمتم برگشت!  میمیره نزنه حرف اگه میکنه فکر چرا رها این نمیدونم من

 ... میگیرم من!  برو تو:  گفت و گرفت ازم و

 هب فقط اون و میزدن دست اش واسه همه...  بود روش روبه کامال که مبلهایی از یکی رو نشستم

 درد قلبش شدم باعث من!  کردم پیرش من...  میگفت راست رها!  بود خیره شمعهاش عددِ

 ! بگیره

 ! میبرد رویا مرز منوتا که بودم خیره جذابش و محو لبخندِ به

 یگرفتمم فاصله ازش نیست بیش ای غریبه اون بافکراینکه ولی... میکردم حسش که ای خنده اون

 ! بردارم چشم ازشون هم لحظه یک نمیخواد دلم که معصومی چشمای اون!  میذاشتم تنهاش و

 ...چکید چشمم ی گوشه از اشکی قطره

 ی همه تو به خودش رسوندن ی واسه... زده پس تو خاطر به رو همه نفر یه ببینی خوبیه حس

 تومصممه انتخاب نفرواسه یه ببینی... خوبیه حس... خوبیه حس زده نفس نفس راهو

 ! ... خوبیه حس مسلمه کنارتو موندنش بگه بهت و دستتوبگیره...

 هواپیماش من خاطر وبه برد آسمون منوبه که وخوبه مهربون خلبانه همون چشمهای... چشمها این

 ! کرد سقوط

 ... حامی همون...  بود همراهم همیشه که ای سایه همون

 توی همیشه که بیقراریه و نگران چشمهای... چشمها این..  چکید چشمم از ای دیگه اشک قطره

 ومن... بود شده پنهان مشکی ماسک اون پشت که بودن من چشمهانگهبان این...میدیدم خواب

 ونا که میفهمیدم درصد یک حتی اونموقع اگه!  کامرانه به مطعلق نگران چشمهای اون فکرکردم

 ... ... شده غرق دریا تو و کرده وسقوط... امیرکیانِ خلبان

 دیدم که چیزی اولین... بود خیس چشمام... بدم ادامه فکرم به نمیتونم ودیدم اومدم خودم به

 و شدم بلند صندلی ازروی و نیاوردم طاقت... میکرد نگاهم ناباورانه که بود معصومش چشمای
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 حرکت یک تو میزد موج توش هم ترس که متعجبش چشمای به توجه بدون...  سمتش دویدم

 ! شد بلند هقهقم وصدای کردم حلقه دورکمرش دستامو

 ... ..کرد عاشقونه منو های ی لحظه بانگاهش همیشه که بودی تو اون

 یبیتفاوت تو مهربون نگاه اون هرگز... کرد بهونه تورو عاشقی واسه ها لحظه تموم تو که منم این

 ؟ نخواد تورو من قلب میشه مگه.. بودنم باتو نیاز از پر من... نداد من یاد رو

 دستاش لحظه چند برای!  بود آورده کم نفس...  میزد نامنظم...  قلبش رو بودم گذاشته و سرم

!  یکردمم گریه و بود بسته چشمهام!  افتاد رمق بی شدو شل دستاش بالفاصله ولی شد حلقه دورم

 ... کردند جدا داشتنی دوست قلبِ اون از منو دستهایی

 همگ ؟ دیوونه میکنی چیکار:  گفت آروم کنارگوشم بود کرده حلقه دورم دستاشو درحالیکه رها

 !؟ خوب دختر زدی تو بود حرکتی چه این...  نیست خوب براش هیجان نمیدونی

 دلم ! رفتم فرو رها آغوش تو وبیشتر گزیدم و لبم...  بودم موقعیتی چه تو و کجا که اومد یادم تازه

 هول هک میشنیدم و فرهاد صدای!  بودم شده ضایع حسابی...  کنم باز و چشمام دیگه نمیخواست

 !؟ خوبی امیر: میگفت بانگرانی و بود شده

 کرده باز چشمامو!  بشینم کرد کمکم و خودش دنبال کشوند منو رها...  بود گرفته اوج هقم هق

 . بودم خیره زمین به فقط ولی بودم

 ! نباش نگران...  خوبه حالش!  جون سارا باش آروم-

 ... باال بگیر و سرت!  اتاق تو بردش فرهاد:  داد ادامه که بود شیوا مهربون صدای

 ... ستاره ، سامیار ، آرمین ، شیوا ، رها...  میکردن نگام داشتن که همه روی چرخید نگاهم

 رمس!  خودش دنبالِ کشید و گرفت و دستم شیوا..  پایین انداختم و سرم و گزیدم و لبم دوباره

 بود پایین هچنان

 ! شیوا مهربونِ چشمای به دوختم نگاهمو..  کنم نگاهش کرد وادارم و ایستاد آشپزخونه توی

 ؟ نکنی دعوام میدی قول بگم بهت چیزی یه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من رویای نویسنده ✿ رویا فراترازیک رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

487 

 

!  باشی داشته دوستش که میدم حق بهت:  گفت آروم...  دادم تکون سرمو و زدم زورکی لبخند

 ! بودم عاشقش قبال من خودِ...  دارن دوسش همه! ؟ نداشت دوست رو امیرکیان میشه مگه

 ... میکردم شیوانگاه به ناباورانه و بود شده گرد گریونم چشمای

 تنتونس!  نتونست ولی شده عاشقت که کنه انکار تا میکرد هرکار قبال اون:  زد تلخی لبخند

 ! انکارکنه رو عشقت

... داره مهربونی قلبِ اون!  خوشحالم برات و میگم تبریک بهت:  روصورتم گذاشت و دستش

 ! بود خوبی ، اون وجودِ حقیقتِ ولی باشه بدی آدمِ میکرد سعی همیشه

 ! چرخوند سرشو رها باصدای که میکردم نگاهش ناباورانه...  زد لبخند

 ! داره کارِت امیر بیا سارا-

 ! نمیتونم من!  رها نه:  برگشتم یهو ولی...  اتاق سمت رفتم آروم و گرفتم شیوا از نگاهمو

 تکاری...  تخت رو افتاده رمق بی االن بیچاره اون!  نمیخورَت نترس:  گفت بااطمینان و زد لبخند

 ! که نداره

 هقرار هردفعه چرا!  میکوبید ام سینه تو محکم قلبم...  جلو رفتم آروم و پایین انداختم سرمو

 !!؟ میشم اینطوری ببینمش

 شوپاهو!  بود داده تخت تاج به اشو تکیه و بود نشسته تخت روی!  داخل رفتم و بود پایین سرم

 ! کشید پرمی معصوم ی چهره این برای دلم...  بود خیره پنجره به و بود کرده دراز

...  مبرداشت قدم ساحل شنهای روی و زدم کنار رو ای شیشه درِ ، بیوفته بهم نگاهش اینکه از قبل

 .... بودم خیره دریا به و نشستم شنها روی

 ؟ سارا-

 و بود نشسته کنارم...  سمتش برگردم یهو شد باعث شنیدم کنارگوشم که ای مردونه و بم صدای

 ... پایین انداختم و سرم و گزیدم و لبم!  میکرد نگاه صورتم اعضای تک تک به ملتمسانه
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 دونب و شدم بلند من ولی.... کنم نگاه بهش کنه وادارم کرد سعی و ام چونه زیر گذاشت و دستش

 ؟ یمیار سرم بالیی چه اشکات بااون میدونی: کرد میخکوبم صداش که برم خواستم بهش توجه

 ! میاد؟ بند و نفسم میدونستی

 !؟ کرده حیرونم نگات اون توی غم ، میدونی

 !؟ رسونده لبم به و جونم هات گونه رو اشکِ ، میدونی

 ... بود خواهش پراز نگاهش...  سمتش برگشتم

 ... نباید من ببخشید:  گفتم آروم گزیدم و لبم

 بی لبِق تقصیرِ!  دلم عزیز نیستی مقصر تو!  هیسس:  لبم رو گذاشت رو دستش و نزدیکم اومد

 دیگه و ایسته می شوق از روز یک که میدونم!  ببخش تو...  نیست خودش دستِ!  منه ی جنبه

 ! نمیزنه

 ات قلبت... کردی عمل و قلبت تازه تو!  نزن و حرف این:  قلبش رو گذاشتم سرمو و نیاوردم طاقت

 ! میزنه ابد

 !داره تپش برای بزرگ دلیلِ یک...  کوچولو خانوم یک گرفتارِ!  شده گرفتار من قلبِ-

 ! داره خودخواه حاکمِ یک هم من قلبِ-

 ! کنی گریه نبینم دیگه:  خندید کنارگوشم آروم

 باآرامش چشمامو بودم داده تکیه اش سینه به و سرم درحالیکه و گذاشتم قلبش روی و دستم

 به ممیش ،خیره میره تو سمتِ به همیشه دلم ، میده آرامش من به تپش این صدای فقط... بستم

 انگیزه بهم تو چشمای ، ناامیده جزتو ازهمه دلم ، نگیره ازم خداتوروهیچوقت ، تیره چشمای اون

 !ازمابعیده جزعشق ،هرچیزی میده

 رایب وسیله یک منو فقط که همه مثل!  بود بقیه مثل کاش...  نبود جذاب اینهمه چشمهاش کاش

 به دارم عادت من!  ندارم و خوبیهاش لیاقتِ میکنم حس من!  میدونستن هدفشون به رسیدن

 از مبود فراری زندگیم آغازِ از من!  نبینم رو خوشبختی رنگ اینکه به!  نبودن مهم به...  تنهایی

 !!! فرارکردم ازش تاکنون آغاز از همین برای...  کلمه بااین بودم غریبه!  خوشبختی ی کلمه
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 بود دلیل این به فقط کردم فرار ازش اول از اگه!  نداشتم هم اول از...  ندارم شک عشقش به من

...  هدار بزرگی روحِ من خلبانِ...  است فرشته میکنم حس من!!! کردم شک بودنش انسان به...  که

 !!! پروازه درحالِ جسمش فراتراز و نمیشه جا بدنش تو که بزرگ اونقدر

 و یکنمم بیتابی!  میگیرم بهونه نیستی وقتی!  نمیخوام تو حضورِ بدونِ رو رویایی ی خونه این من

 ! میکوبم زمین به پا کودک یک مثلِ درست

 فراتراز و نشدی جا من کوچکِ زندگیِ در هیچوقت...  نکردم عادت حضورت واقعیتِ به هیچوقت

 قطف تو که باوررسیدم این وبه!  حضورَت واقعیتِ به کردم شک هرلحظه که آنقدرفراتر...  رفتی آن

 !!!  میشد جا من رویای در فقط تو بزرگِ روحِ!  باشی رویا یک میتوانی... 

 سما یک یعنی!  دلمه تو که حرف یک... یعنی سکوت " بود نوشته بارژلب آینه روی صبح دیروز-

 تتدوس یعنی سکوت!  امه سینه تو که آرزو یک یعنی چشمامه تو که شرم یک یعنی لبمه رو که

 " دارم

 !؟ درمیاره و حرصم همه بیشتراز چی میدونی تازه

 ... دادم تکون سوالی سرمو

 ... نیست استفاده قابلِ هم دیگه!  بود نوشته اینارو بودم عاشقش که لبی رژِ بااون-

 دهپیداش جن نوع یک تازگیها رها میگه بهم اومده بعد:  داد ادامه میکرد پاک اشکاشو که همینطور

 !!! باشه حواست!  مینویسه چیزی ها آینه روی فقط که

 وقتا بعضی!  میخوره هم به اش مسخره غرورِ ازاین حالم:  داد ادامه اش گرفته صدای همون با

 ! باشه داشته دوسم اینکه به میکنم شک

 ! ام شونه رو گذاشت سرشو

 یحاو که سیخی و بود ایستاده کیو باربی کنار که بود بهش نگاهم میزد حرف رها که مدت تمامِ

 بلند قدرچ که کنم مقایسه بابقیه و قدش میتونستم همینجا از!  بود گرفته آتیش روی و بود جوجه

 رو حویم لبخند درحالیکه و کرد غافلگیر و نگاهم شبش رنگ به بانگاهِ و سمتم برگشت!  بود تر

 ! شد ها جوجه زدنِ باد مشغولِ ودوباره!  زد چشمک بود لبش
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 یمحبت وکم بیرحمی از و ات شونه رو میزاره سرشو دوستت بهترین وقتی!  متنفرم مردها همه از

 ! ... همه به نسبت میشی اعتماد بی... میگه شوهرش

 میره جوب تویک باهم آبشون خودخواهی و غرور و عشق مگه اصال!  نمیفهمم من آخه:  گفتم آروم

 ؟

 ... ...دوخت بهم رو اشکیش چشمای و کرد بلند سرشو

 ؟ میدونه امیرکیان...  ببینم صبرکن-

 ؟ رو چی

 !گفتی االن که همین-

 ... چی... نه:  گفتم بابهت

 داره سارا بدو!  بیا بدو... امیر ؟ کیان امیر:  بدم ادامه نزاشت اش کننده کر های جیغ باصدای

 میکنه اعتراف

 نهدیوو این نمیشه باورم!  گرفتم رو دهنش جلو پریدم وسریع میوفته داره اتفاقی چه فهمیدم

 قحقو مدافع داشتم خاطرش به که بگو منو!  باشه قبل دقیقه یک ی بیچاره و مظلوم رهای همون

 ! میشدم زنان

 کنزدی سرعت به که شنیدم رو کسی قدمهای صدای...  بردارم دهنش رو از دستمو که میکرد تقال

 رو پسشدلول و پرازترس مشکی نگاه میزد نفس نفس درحالیکه... عقب برگشتم باوحشت... میشد

 ... بگم بهش چرانمیزاری پس:  کرد باز دهن رها بود پرت حواسم که فاصله این تو!  دوخت بهم

 که نمیگی چرابهش پس:  داد وادامه نرفت رو از... پایین انداختم باشرمندگی سرمو

 ... دا دوستش

 ! نگه چیزی که شدم خیره بهش ام درمونده وبانگاه دهنش رو گذاشتم دستمو و شدم هول دوباره

 ... ! ندارم آمادگیشو االن من

 ! باال بود انداخته و ابروش یک و بود توجیبش دستش...  امیرکیان سمت برگشتم
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 ردارمب چشم ازش نمیتونستم... بود شده خیره بهم بود جذاب و دلنشین که محوش لبخند باهمون

 .... ... پایین انداختم سرمو و اومدم خودم به باصداش... 

 ! نکن اذیت و امیر دل عزیزِ!  رها:  گفت ومطمئنش آروم بالحن

 شاذیت من!  میکنه ام خفه داره دیوونه این:  کشید عمیق ونفس کنارزد دستمو زورش باتمام رها

 ؟ میکنم

 وناخودآگاه چشمام رسیدو مشامم به دوباره عطرش بوی... برداشت قدم سمتم به باوقار و آروم

 نگاهمو و پایین بودم انداخته و سرم زده سر خطایی ازشون که هایی بچه مثل درست!  بستم

 رو قلبم ضربان که تنهاچیزی...  میشد تر نزدیک بهم لحظه به لحظه قدمهاش!  میدزدیدم

 ... زد زانو جلوم!  باالمیبرد

 ! باالخانومم بگیر سرتو-

 ... میدرخشید اطمینان و رضایت از نگاهش که بودم خیره رها به زیرکی زیر و گزیدم لبمو

 تربیش خیلی!  کنم اعتماد زده زانو جلوم که مهربون خلبان این به رها بیشتراز میخواد دلم من

 ! ببینم بگیرباال رو سرت!  خانوما خانوم-

 ! میان هم چقدربه خانوم جوجه و شیره آقا به به:  شد بلند دوباره رها صدای

 داشت پیش لحظه تاچند که بود رها همین نمیشه باورم اصال!  خنده زیر زد بلند خودش بعدهم

 !میکرد؟ گریه

 ! رها نریز نمک:  توپید بهش تمام باجدیت امیرکیان

 لحاظِ از مخصوصا!  بودیم فنجون و فیل مثلِ درست میرفتیم راه کنارهم وقتی آخه...  بود بارها حق

 ... قد

 ! بزنه زانو پام جلو یا!  کنه بلندم میشد یامجبور... باشه کنارم میخواست هروقت

 ! پایین انداختم و سرم و گزیدم و لبم.... بود رفته رها!  شدم خیره رها خالی جای به باترس

 ! شده پررو زیادی!  کنم ادبش رو دختره این باید-

 شد خیره بهم ملتمسش باچشمای
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 !؟ بشی سوارش نمیخوای:  کرد اشاره بود شده بسته درخت به که تابی وبه

 واج و هاج و سمتش برگشتم!  بود نشده بسته درخت اون به تابی اومدیم وقتی یادمه که تاجایی

 !!! بستمش محکم!  نباش نگران:  زد لبخند شدم خیره بهش

 پاش رو گذاشت منو و نشست!  تاب سمت رفت و کرد بلندم حرکت یک تو!  خندید و زد چشمک

 ! ببینم اشو چهره تا بودم گرفته باال نگاهمو و اش سینه به بودم داده تکیه سرمو... 

 فراز در پرواز!  اوج به رسیدن و ابرها از شدن رد برای!  پرواز یک آغازِ برای ای بهانه یک تو

 ...و آبی آسمان

 چه این!  تو با خوابم توی!  ست آبی زندگی آسمانِ...  باشی که تو!  آفتاب نورِ در شدن ویکی

  ؟ ست خوابی

 ماشکها!  میکرم نگاه رو بینوایان کاتونِ من و میخوند مجله اون... بودیم نشسته کاناپه روی

 دورم دستشو کنارو گذاشت اشو مجله...  کشید عذاب چقدر!  کُزت بیچاره! میریخت ناخودآگاه

 ... کرد حلقه

 !؟ برم قربونت آخه چی برای گریه ؟ شده چی-

 شد سخی اشکهام از همیشه مثل لباسش که اش سینه رو گذاشتم سرمو و باال انداختم هامو شونه

! 

 ؟ کیان امیر-

 ؟ دلم جون-

 !!! بزنم خیریه ی موسسه یک میخوام من-

 ! من برم مهربونش و کوچیک قلبِ قربون:  خندید آروم کنارگوشم

 ! باشه دنیا تو فقیری هیچ نمیخواد دلم دیگه من-

 !؟ خوبه... میزنم خیریه ی موسسه یک واست خودم-

 تورا نباید من مگر! نیستی؟ من مردِ تو مگر!  گرفت نادیده را تو ی مردانه چشمانِ خواهشِ نمیشود

 !؟ برسانم ات مردانه آرزوی به
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 ... هواپیماداشت عکسِ روش که هایی مجله از بود شده پر میز روی

 خودم هب و ببندم و چشمام کردم سعی!  میشه باورم داره کم کم ام بچه که کرده تلقین بهم اونقدر

 رو شآمادگی کامال حاال!  کنم رفتار خانوم یک مثل باید من!  ام خونه این خانومِ من که کنم تلقین

 ...بخوام ازش که دارم

 !؟ امیر-

 ! جانم-

 ! هاااا شد بابا فرهاد-

 ! عزیزم میدونم:  خندید

 !؟ باشی اون مثل نمیخواد تودلت-

 مانداخت سرمو!  برداره چشم کوفتی ی مجله اون از و بفهمه تامنظورمو بود کافی جمله یک همین

 : شوک تو برم شد باعث داد که جوابی ولی!  بود شده خیره بهم سکوت تو چندلحظه...  پایین

 ! دارم کوچولو یک خودم من

 ! شد خیره مجله همون به دوباره و گفت و این

 !؟ داری بچه تو! ؟ چی:  کشیدم بلندی هییین و دهنم رو گذاشتم و دستم

 دوسش دنیاهم ی همه ی اندازه به!  البته:  شد خیره مزخرفش ی مجله اون به دوباره خندیدو

 !دارم

 : گلوش رو گذاشتم دوتادستامو...  پاهاش رو کردم پرت خودمو و زدم پرش ویک نزدیکش رفتم

 !؟ هان کجاست

 عاشقشی که ای بچه ؟ کجاست زنت!  کن اعتراف باش زود:  دادم فشار گلوش رو دستامو

 ... کجاست

 !؟ هااان

 نِکرد خفه وشغوله و نشسته روپام االن:  گفت میشد خارج اش حنجره تو از زور به که باصدایی

 !منه
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 !؟ من! ؟ چیییی:  زدم داد مکث کمی بعداز و کردم نگاه خودم به بابهت

 ! شما!  بله-

 ! زودباش!  بگیر پس و حرفت االن همین!  میکشمت:  گفتم باتحدید

 ! نچ:  باال انداخت و ابروش باشیطنت میشد خفه داشت و دادم فشارقرارش تحت بااینکه

 ! بگیر پس رو حرفت االن همین گفتم:  کردم ناله

 ... دادم فشار دستموروگلوش بیشتر

 ! دستتو وردار...  میشی شوهر بی االن!!!  قلبم!  سارا واای-

 روی!  فرار به پاگذاشت و دونست مناسب رو فرصت...  عقب پریدم متر ده و شدم هول

 ویر پشت به شدو پرت رفتنش عقب عقب خاطر به که دادم هولش...  دنبالش منم و شنهامیدوید

 ... افتاد شنها

 داختمنن و سنگینیم ولی بودم افتاده اش سینه ی روقفسه... روش افتادم و دادم دست از و تعادلم

 ... روش

 ! نمیمونم پیشت ام لحظه یک دیگه وگرنه!!  کیاااان امیر بگیر پس.  حرفت-

 ! بگیرم پس نمیخوام!  متاسفم-

 !؟ کردی ازدواج چراباهام...  ام کوچولو من اگه اصال:  گفتم جوابی باحاضر

 !!! نمک بزرگت و خودم پیش بیارمت اینکه برای نداشتم ای دیگه راه!  بود باتو ازدواج من راه تنها-

 خندیدنش از مانع و نداشت فایده ولی اومد می فرود اش سینه روی هم من هایمشت!  خندید

 !نمیشد

 !؟ بگیره عهده به رو خطیر و سخت مسئولیت این میشه حاضر کی:  گفت خنده میون

 ... واقعاکه!  بدی خیلی:  دادزدم

 ... رفتم فرو آغوشش تو کامال من و کرد حلقه دورم محکمتر دستاشو و میخندید همچنان اون ولی

 !! ؟ بربیاد تو پَسِ از که هست هم دیگه کسِ من از غیر مگه آخه:  کرد زمزمه کنارگوشم
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 لم کاناپه روی... کردم وباز در و شدم بلند!  میومد حال تو از تلویزیون صدای....پریدم خواب از

 دستش کرن پاپ پربوداز توش که بزرگ پاکت یک!  صورتش رو بود افتاده وی تی نور و بود داده

 ... میدید فیلم مشتاقانه کنجکاوش باچشمای داشت!  میخورد دولپی بودو

 ... گذاشتم چشمم رو ،دستمو میکشیدم زمین رو پاهامو درحالیکه و بود دستم بالشتم

 کی و نشستم روپاش...  کرد باز برام و ودستاش زد لبخند من بادیدن... ایستادم کنارش رفتم

! ؟ من کوچولوی چرانخوابیدی:  گفت آروم و زد ام گونه روی ای بوسه... کرد حلقه دورم و دستش

 ؟ هوم

 ... نمیبره خوابم دیگه-

 ؟ بخوابی نذاشت تلویزیون صدای:  کرد زمزمه کنارگوشم

 ! دیدم بد خواب نه:  گفتم میکشیدم چشمام رو و دستم درحالیکه

 ! اینجام من نترس دیگه...  برم قربونت:  کرد محکم دورم دستشو

 ؟ چیه فیلمِ-

 ! نمیخوره تو درد به جناییه پلیسی-

 ... اش سینه رو بزارم سرمو کرد وادارم

 ! نبین هم تو پس:  کردم غنچه لبامو و چشمش جلو گرفتم و دستم

 ! شدم بزرگ فیلما بااین من:  گرفت دستمو و خندید

 ! شم بزرگ فیلما بااین میخوام منم-

 االن من لیو!  ببینی نباید و نیست خوب نمیگفت بهم کسی بودم بچه من وقتی:  خنده زیر بلندزد

 ! ببینی نمیزارم و هستم

 ! ببینی تو نمیزارم ، هستم االن منم خب:  گفتم باسماجت

 ! خورد کرن پاپ دیگه مشت یک و زد قهقهه

 ! بده بهم اونا از حداقل:  شدم خیره بهشون باحسرت
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 ؟ وروجک نزدی مسواک مگه-

 ؟ داره ربطی چه-

 ! میشه دردسر واسم نمیزنی مسواک... میبره خوابت من بغل تو اینجا!  داره ربط هم خیلی-

 ؟ دردسری چه-

 ! ندارم دکتر و درد دندون حوصله-

 !؟ نداری حوصله تو بعد میگیره درد من دندون-

 ! هست منم درد تو درد-

 ! میزد موج توش صداقت و عشق...دوختم چشم نافذش چشمای به و کردم بلند و سرم

 ! امشباااا کردی و جونم قصد...  میشم دیوونه نکن نگام اونطوری!  وروجک بخواب:  خندید-

 ! سپردم گوش قلبش ضربان به و اش سینه رو گذاشتم دوباره سرمو

 ! شعربخون واسم-

 دوستت:  کرد زمزمه و شد غمگین خشدارو ، قشنگش و آروم صدای.... سرم رو گذاشت اشو چونه

 ! کنم خوابت نمیتونم ولی میخونم الالیی...  کنم ثابت نمیتونم چرا ولی دارم

 ؟ باورکنی نمیتونی چرا منو داشتن دوست

 ! کنی خاکستر داری دوست شاید رو عشق این آتیش

 ! خودم دل تو بمونه عشق همه این میخوای شاید

 ... شدم عاشقت که نگم بهت دیگه میخواد دلت

 ... میفهمیدی اینو کاشکی...  میدیدی چشمام توی کاش

 ؟ میدی نفس بهم تو که کنم ثابت چطور بگو

 ! کشید آغوش در منو خواب گرمش آغوش تو شدو سنگین پلکهام
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 همب امیر ولی!  منه کردن غافلگیر قصدشون... بگن تبریک و تولدم و بیان هاقراره بچه همه امروز

 کی بهتراز هم یاشاید... اس فرشته یک اون میکنم حس!  داد لو و سورپرایزشون درواقع و گفت

 ... ندیدم رویاهم تو حتی رو اون که مطمئنم ولی ، ندارم خاطر به گذشته از چیزی من!  فرشته

 ! فراترازرویاست اون

 ! منه مال دونه یه اون... دونه یه دنیا آورده

 ! همه دست نمیسپره که هاشو فرشته خدا

 ! شدم عاشقت فهمیدم و وگرفتم دستت... خودم دست سپرد رو تو.... کرد خدامهربونی

 ... داده تورو خدا که چون خوبه خیلی زندگی

 ! فرستاده اشو فرشته برام تولدم روز

 قمذو تو خورد رها بادیدن ولی در سمت بدوم بااشتیاق و بزنم محوی لبخند شد باعث زنگ صدای

 ! شدم پکر و

 ! خودت برای شدی خانومی دیگه!  عزیزم وااای:  کرد بغلم و سمتم اومد باز بانیش

 ... گرفتم فاصله ازش ومتعجب گردشده باچشمای

 ! خرید بریم باهم شو حاضر برو-

 ... رفتم همراهش و پوشیدم لباس مطیعانه داشتم خبر رها ی نقشه از که اونجایی از

 مپیراهن وبه بود صورتی روسریم!  داشت کت روش که کردم انتخاب ای سورمه بلند پیراهن یک

 ... باشه تنت همین!  خوبه:  گفت خندیدو بادیدنم رها... بیرون اومدم پرو اتاق از... میومد

 وابج و رها سمت برگشتم....  سرم رو میریزن ها بچه همه کنم باز درو باکلید که االن میدونستم

 ! شدم وارد اهلل بسم با و دادم مصنوعی ی خنده بایک و لبخندش

 و چشمام و جابپرم از شد باعث شادی بمب صدای...  بستم و چشمام و کردم حبس و نفسم

 ! نمیدونستم که وقتی حال به وای... شدم ترک زهر طوری این داشتم خبر که االن!  یاخدا!  بازکنم
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 نگاه میزدم لبخند که همینطور من اما میخوندن رو مبارک تولدت شعر همه...  کردم سالم بلند

 هک تکی صندلی سمت کردن هدایتم!  اون جز دیدم رو هرکسی ولی میگشت دنبالش منتظرم

 .. قرارداشت میز رو که دیدم رو کیکی نشستنم محض به... بودن گذاشته میزناهارخوری پشت

 تتو عاشق من!  فرنگی توت پراز دیسش واطراف بود شده تزیین صورتی ی باخامه که کیکی

 ! ! کوچولو خانوم مبارک تولدت:  بود شده نوشته کیک روی...  لبخندزدم! ام فرنگی

 دبو شده چیده شمع دورش که قرارداشت کیک روی سفید رنگ به زیبا کوچولوی فرشته یک..

 من یعنی... شد گرد چشمام!؟ تا23... شمردمشون!  فرشته صورت رو بود افتاده ها شمع نور...

 من... دارم خاطر به رو کوتاهش مدت یک فقط االن ولی ؟ کردم زندگی دنیا این تو سال بیست

 ! کردم فراموش هارو سال اون ی همه

 ؟ شده چیزی:  نشست کنارم و سمتم اومد رها...  کنم پنهون نمیتونستم رو ناراحتیم

 ! میرسید گوشم به زور به صوت ضبط بلند باصدای شلوغی و همهمه اون تو صداش

 ؟ مثال چی!  نه-

 ! ناراحتی کردم حس... نمیدونم-

 : کردم عوض و بحث

 ! چیز همه خاطر به!  ممنونم ازت رها-

 !؟ بشه عوض هوات و حال بیرون بری میخوای!  عزیزم نکردم کاری که من-

 ... دادم تکون بارضایت سرمو

 دش باعث که خورد صورتم به مالیمی نسیم قرارگرفت ساحل شنهای روی پام اینکه محض به

 ! آرامشی چه!  بههه... ببندم چشمامو

 کماش از ای قطره شدو بلند نهادم از آهی... میکشیدم هام ریه به رو تمیز هوای و میکشیدم نفس

 ! قرارگرفت چشمام روی گرمی دستهای بالفاصله!  اومد فرود ام گونه رو

 ! امیرکیان:  گفتم میزد موج هیجان توش که باصدایی و دستاش رو گذاشتم دستامو

 ؟ امیرکیان جون-
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 ... سمتش برگشتم سریع

 ؟ کردی گریه:  گفت دلواپسی بالحن

 هحاالک... نیست مهم دیگه یعنی!  اصال... نه نه:  صورتم رو کشیدم دستمو و دادم تکون و سرم

 ... کردم فراموش دیگه... دیدمت

 حرکت صورتم اعضای تک تک روی چشماش مردمک میزد لبخند درحالیکه و بود زده زل بهم

 دهپوشی همرنگش شلوارکتون با ای سورمه ی مردونه پیرهن... شدیم خیره هم به هردومون! میکرد

 ! بود اش برازنده واقعا رنگ این... بود

 ... بودم منتظرت:  گفتم آروم

 ... وچرخید کرد بلندم حرکت یک تو سریع

 ؟ میکنی غافلگیرم بعدخودت.. میدی لو رو همه سورپرایزه:  خندیدم بلند

 مبارک تولدت:  گفت کنارگوشم!  شد همراه دریا امواج باصدای دوباره هردومون ی خنده صدای

 ! من سارای

 ! امیرکیان بزرگی کادوی یک واسم تو:  خندیدم

 رشعط و بستم چشمامو... گرفتم ودستشو اش شونه روی گذاشتم سرمو...  بود زده زل بهم فقط

 ! کشیدم نفس و

 ! وقتشه حاال

 ! ! دارم دوستت خیلی:  گفتم آروم

 کوبیدبیقرارمی که قلبش رو گذاشتم دستمو... بود کنارگوشم کشدارش و نامنظم نفسهای صدای

 ! قلبت امیر:  کردم بلند سرموبانگرانی...

 کنارتو من قلب:  گفت میشد شنیده زور به که باصدایی... میزد لبخند فقط بودو بسته چشماشو

 نباش نگران!  آرومه

 ! میشینم زیباییت و تو پیشِ...  که وقتی آرومم

 ! میبینم تو باچشمای من... دنیارو باورکن
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 ... برگردم نتونم که میبندم دل تو به جوری

 ... پیداکردم باقلبم تورو

 ! نگیر من از رو لبخندت...  بامنی تو خوشبختم

 ! نگیر رفتن ی دلشوره...  باهمیم تا من عشقِ

 

 رو لرزشش و بگیره دستمو یکی اینکه!  داده دست بهم حس این باردیگه یک... میلرزید دستش

 !!! نیست یادم کجا ولی...  کنم حس

 ! داده رخ برام بار یک قبال میکنم حس میوفته برام هراتفاقی

... 

 ... زدن وسوت دست به کردن شروع همه ورودمون محض به...  کردم اعتراف بهش که خوشحالم

 ! کادوها سراغ بریم باشید موافق اگه:  کرد اعالم بلند رها

 مقدم من کادوی... بدین اجازه:  کرد دعوت سکوت به رو همه امیرکیان ولی زدن دست همه

 ! تره

 ! خان امیر افتخار به!  اوففف:  گفتن باهم همه

 و کرد بازش. بود دستش رنگی ای سورمه ی جعبه... زد چشمک باخنده و سمتم برگشت

 ! کوچولو خانوم نداره شمارو قابل:  جلوم گرفت رو گردنبندی

 ! باشه مبارکت:  کرد زمزمه...  دورگردنم بست رو گردنبند و بغلش تو گرفت سرمو آروم

 یتبارضا بود لبش رو محوی لبخند که درحالی!  جیبش تو برد فرو ودستاشو عقب رفت قدم چند

 ! شد خیره بهم

 نمک پیدا نجات برزخ ازاون شد باعث رها صدای فقط!  پایین انداختم و سرم و زدم خجولی لبخند

... 

 ! کنیم باز کادوهارو بدین اجازه اگه امیرخان خب
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 ! اختیارید صاحب!  میکنم خواهش بله-

 یک که رویایی ساحل همون... دریا کنار رفتن و عبورکردن اتاق از همه کادوها بازکردن بعداز

 بفرستیم آرزو بالن بریم نمیای:  زد وچشمک گرفت دستمو!  داشت مهربون و خوب صاحبِ

 !؟ هوا

 دشخو هرکسی!  بود نارنجی رنگ به ، مهمونا تعداد به همه ها بالن... گرفتم و دستش زدمو لبخند

 شوروشنا فیتیله درحالیکه و گرفت ازم امیر منو بالن ولی!  هوا میفرستاد و میکرد روشن و بالنش

 ! عزیزم کن آرزو:  گفت میکرد

 وبستم چشمامو... میدرخشید بالن مالیم نور زیر که بودم خیره مهربونش و معصوم ی چهره به

 !همیشه برای...  باشه من مال مرد این میکنم آرزو!  خدایا:  کردم زمزمه زیرلب آروم

 !است فرشته میکردم احساس لحظه هر و کردم شک بودنش مرد به مدت این درتمام که مردی

 نامه توی که ای فرشته از مادرم منظور میفهمم حاال و شدم تفاهم سو دچار کامران مورد در من

 !!! چیه بود نوشته

 هفرشت همون کیان امیر!  خودشه!  پیداکرد رو نجاتش ی فرشته کوچولوت دختر!  کجایی؟ مامان

 ! گفتی ازش که نجاتیه ی

 ! ! اهآااا آسمون تو بفرستمش میخوام ؟ کردی آرزو:  دیدم منتظرشو چشمای که کردم باز چشمامو

 گیشهمیش قشنگ وبااستیل جیبش تو بود برده دستاشو!  کرد رهاش...  زدم لبخند مطمئن و آروم

...  گرفتم و دستش!  میرفت باالتر هرلحظه بودکه دوخته بالن به بارضایت چشماشو...  ایستاد

 همه.. . بود شده روشن ها بالن نور با که بودیم خیره آسمون به هردو!  نبود بینمون ای فاصله دیگه

 ! شدند قشنگ ی صحنه این محو و بودن خیره ها بالن رفتن به سکوت تو

 ؟ نکردی آرزو چرا تو:  گفتم آروم

 ! توست آرزوی من آرزوی-

 تو بود افتاده بودن پرواز درحال که ها بالن تصویر...  زدم زل اش چهره به کردمو بلند سرمو

 آسمون به!  آسمونی مردِ بردار چشم آسمون از لحظه یک!  شبش رنگ به چشمای مردمک

 ...میشه حسودیم
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 !؟ داری دوسش من بیشتراز نکنه

 این کاش... شه ابدی رویا این کاش!  میبینم رویا دارم میکنم حس کنارمه که لحظایی ی همه

 ! باشه باهام همیشه فرشته

 ! میکنم رویایی واست و تاآخرش:  گفت برداره چشم آسمون از اینکه بدون و زد لبخند

 !؟ دلمو حرف شنیدی طوری چه آخه... دوختم بهش ناباورمو چشمای

 کنزدی هم به قلبهاشون ، هستن همدیگه عاشقِ که دونفر:  کرد غافلگیرم آرومش باصدای دوباره

 زا من!  بشنون رو همدیگه دل حرف میتونن حتی اونا...  میزنن حرف آروم باهم همین برای میشه

 وقتی دارم عجیبی حس یک!  بودم عاشقت اینکه برای فقط... میزدم حرف آروم باهات اول همون

 ! قلبمه مسکنِ تنها این...  میشم آروم!  میکنم زمزمه کنارگوشت

 سورمه شلوار و تیشرت...  رفتم اتاق به لباسم کردنِ عوض برای من و کرد بدرقه در تادم رو همه

 ونا مثل لباسات وقتی میکنی زوقی چه!  زدم چشمک خودم به و آینه جلو رفتم و کردم تنم ایمو

 ! بود بسته گردنم دورِ که گردنبندی رو چرخید نگاهم!  دختر تو شدی جنبه بی چقدر!  میشه

 فرشته یک عکس روش که شکل ای دایره گردنبند یک!  آشناست برام چقدر...  کردم لمسش

 ! طالیی رنگ به...  داشت

 ! بود گذاشته مبل تاج روی و دستاش دوتا و بود نشسته مبل روی...  بیرون رفتم اتاق از آروم

 ! بود بسته و چشماش و بود داده تکیه مبل پشتی به سرشو

 ؟ امیر:  زدم صداش آروم

 ! بود آرامش پراز اش خسته چشمای...  کرد باز و چشماش

 ؟ امیر جان-

 ؟ ای خسته-

 ! نه ، باشی پیشم تو وقتی تا:  زد محوی لبخند

 ؟ چیه گردنبند جریانِ:  اش شونه به دادم تکیه سرمو

 ... ! که نداره جریان:  خندید کنارگوشم آروم
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 ! میشناسمش وقته خیلی انگار!  دارم بهش عجیبی حس یک من آخه-

 اون ، دیدمت که باری اولین!  میشناسمت وقته خیلی که من مثل درست:  کرد رها و نفسش

 !شدم گیج وحسابی کرد جلب و توجهم چی همه از بیشتر بود گردنت تو که گردنبند

 ! دیدم خواب تو که هستی همونی بفهمم که!  بشناسمت شد باعث گردنبند همون

 ! شدم خیره بهش زده بهت و کردم بلند اش شونه رو از سرمو

 چهب دختر یک به خواب توی و گردنبند این من:  داد ادامه دلنشینش لبخند باهمون و کرد نگاهم

 ! میدیدم همیشه که رویایی همون...  دادم

 و تخت رو کردم پرت خودمو... کردم مست و بودم شده بدی پسر هرشب مثل که شب یک

 ! چکید چشمم ی گوشه از اشک قطره یک...  کردم روشن سیگارمو

 ! بسمه دیگه!  شدم خسته!  خدایا:  بود کلمه یک فقط اشک قطره یک اون معنی

 فیپ لباس که دیدم رو قشنگ نازو ی بچه دختر یک برد خوابم وقتی و خداشنید فقط دلمو صدای

 ! میدوید قاصدک پراز دشت، یک تو ، خورشید نور زیر و داشت تن به رنگی زرد

 تویک و سمتش دویدم ناخودآگاه!  ببینم اشو چهره نمیتونستم من و بود سرش رو بزرگ کاله یک

 ... کنار زدم صورتش تو از رو کاله!  کردم اسیرش دستام حصار تو حرکت

 ! درخشید خورشید طالیی نور زیر قشنگش و عسلی چشمای

 ! دیدم رو ات چهره بار اولین برای

 ! بود زندگیم زیبای شب اولین ، شب اون

 ! نبود تنهایی... نبود کابوس دیگه که شبی

 !!! (بود آراد کنار که ای لحظه درست! ) کنارمی میکردم حس همش اونشب

 ! بریدم همه از تو از غیر... دیدم که ای لحظه و چشمات

 !!! پریدم خواب از دیدم و خودت...  دیدم و عکست خواب تو من
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 ششب رنگ به چشمای!  بود شده قفل زبونم و بزنم حرف نمیزاشت بود شده وارد بهم که شوکی

 داشت فرشته عکس که گردنبندی...  شدم عاشقت خواب توی:  دوخت ام زده بهت چشمای به رو

 ! نشون این به نشون!  منی مال تو:  گفتم و گردنت دور انداختم رو

 ! میکردی فرار ازم هم خواب تو! گذاشت فرار به پا سریع...  داشتی جالبی العملِ عکس هم تو

 ! زد قهقهه

 ! میبرد رویا تامرز منو که!  بودم قشنگش ی خنده اون محو فقط من و

 اون تو و دریا کنار رو تو وقتی ولی!  نگرفتم جدی رویامو و نداشت ارزش برام اوایل اون:  داد ادامه

 ! کنم فراموش میکردم سعی و نگیرم جدی میخواستم بازهم اما شدم زده بهت دیدم آالچیغ

 همیشه!  میام منم گفت رها که بیرون بریم گذاشتیم قرار شب یک...  داشتم نامزد موقع اون

 بابقیه برام تو کردم حس موقع همون از آورد خودش همراه رو تو وقتی!  ما به میجسبوند و خودش

 هک نمیشم این منکر!  بشم نزدیک بهت نمیخواست دلم و بودی مقدس برام!  داری فرق دخترا

 اهاتب دخترا ی بقیه مثل چرا که بود عجیب برام ولی!  کنم بغلت میخواست دلم میدیدمت هربار

 ! نمیکنم رفتار

 حسابی کارم این از نازنین...  کردم بغلت و سمتت دویدم...  افتادی و شد بد حالت یهو اونشب

 رواپ بی دخترارو که طبیعیه برات و کردی عادت میدونم امیر:  گفت بهم جدی خیلی شدو ناراحت

 ! داره فرق باگذشته چی همه حاال ولی... نباشه مهم برات و کنی لمس

 ! بزار کنار رو عادتت این لطفا پس... بشم زنت قراره من

 ردک ترکم همیشه برای هم نازنین...  دادم انجام مستی اوج تو رو حرکت این دوباره عروسیم شب

!!! 

 ! صدامیزنی پدرمو اسم چرا که بود سوال برام!  هم تو میرفت اخمام آراد میگفتی بهم وقتی

 ور قشنگی این به رویای که بودم بدی پسر خیلی... شده بابام روح عاشق دختره این میگفتم

 !؟ نه مگه میکردم مسخره

 ظهلح یک برای باشی من مال اگه:  میگفتم دلم تو ناخودآگاه میدیدم رو غمگینت صورت هروقت

 حرف دختر اون موردِ در چرا که میدادم فحش دلم به کلی وبعد!  بمونه دلت تو غمی نمیزارم هم
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 زدمنمی آسیب هیچکس به واینطوری میدیدم تو شکل به رو همه من... نداشت فایده ولی!  میزنی

!!! 

 !؟ دیدم خواب تو رو پدرت چرا-

 ! من برخالف...  داشت محکمی اعتقادات اون!  برسی من داد به بگه بهت میخواسته شاید-

 ! کنیم تمرین پروازو و بگیریم یاد رو بودن فرشته بیا

 ! کنی کمک بهم باید تو...  قبوله:  خندیدم

 ! دیدیم و خواب یک هردومون که جالبه خیلی این وااای

 برای...تقدیر این خاطر به خداممنونم از من!  میده رخ که خداست تقدیر و حکمت رو چی همه-

 ! تو داشتن

 ! کنم اعترافی یک باید سارا:  خنده زیر زد یهو ولی کرد مکث

 !؟ باشی نگفته که هست هم چیزی دیگه-

 ... داد تکون سرشو میخندید درحالیکه

 ! زشته لباست چقدر میگفتم همش من و پوشیدی پرنسسی لباس شب یک-

 حال نکنم بغلت که کردم کنترل خودمو خیلی دیدمت وقتی:  داد ادامه و گرفت شدت اش خنده

 عترافا خودم پیش نمیخواستم چون!  زشته لباست میگفتم بهت همش فقط... نمیفهمیدم خودمو

 ... میگرفت حرصم ببینت کسی ازاینکه!  شدی قشنگ که کنم

 منو میشه تر قشنگ چندبرابر صورتش باخنده!  شدم محوش دوباره من و گرفت شدت اش خنده

 ...زدم محوی لبخندِ زیبایی همه اون از ناخودآگاه!  بردارم چشم ازش نمیخوام

!  تببین من از غیر کسی نمیخواست دلم من و بودی شده زیبا حد از بیش لباس اون تو:  داد ادامه

 ضیعو کامران بااون بری که شدی خوشگل بگم داشتی توقع... بودی خودم کوچولوی پرنسس تو

 !؟ برقصی

 ! نمیکردم کارو این هیچوقت من!  نخیرم:  کردم اخم

 ! میدونم دیگه حاال!  میدونم:  گفت مطمئن و زد لبخند
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 کردم ربهتج باتو فقط رو عشق من..  میلرزید زانوهام کنم تاغافلگیرت پیشت میومدم داشتم وقتی

 ! تو فقط...

 ! عزیزم دارم دوستت:  زد موهام به ای بوسه

 ... شدیم خیره هم وبه کردیم مکث هردو

 ! ببند و چشمات:  زد لبخند

 ... بستم چشمامو

 ! کن باز و چشمات حاال-

 داشت تن به صورتی لباس که بود دستش عروسک یک...  کردم باز چشمامو بااحتیاط و آروم

 ... شدم خیره بهش بابهت... بود ناز خیلی!  بود زده موهاش به همرنگش پاپیون ویک

 !؟ منه مال اون:  کردم اشاره بهش باتردید

 ! البته-

 : گفت قشنگی باصدای... داد فشار و شکمش و دستم داد و عروسک

I LOVE YOU SARA! 

 یفک بیشتر اسمم هربارباشنیدن که دادم فشارش دیگه بار چند... بود شده گرد تعجب از چشمام

 ! میکردم

 عروسک ی تومغازه دیدم و اومدم خودم به روز یک ، دیدمت رویام تو بار اولین برای وقتی-

 ندهفروش که بیرون میرفتم داشتم! ؟ امیر شدی دیوونه که زدم مهیب خودم به!  ایستادم فروشی

 ! خریدم برات رو عروسک این و جیبم تو بردم و دستم ناخودآگاه ومن!  آقا خدمتم در گفت

 ! بود باز دهنم زیادی هیجان از...  ودوباره...  دادم فشارش دوباره

 ... بخوابیم بریم!  عزیزم دیگه بسه:  خندید-

 ! اومدم فرود تخت روی که تاوقتی بودم خیره بهش
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 من... یبگیر انتقالی باید!  وروجک نره یادت:  گفت بود خیره سقف به ودرحالیکه کشید دراز کنارم

 ! تهران بری نمیزارم دیگه

 ! قبوله... باشه:  گفتم میکردم کیف حسابی و میدادم فشار رو عروسک شکم همینطورکه

 ! قشنگه خیلی عروسک این

 ! داره تو از رو قشنگیش-

 !شده سالم بیست میره یادم که میکنی رفتار باهام طوری ؟ ام بچه من مگه آخه ولی-

 نیت همین به!  داشت سال6 فقط اون!  دیدم خواب تو که کوچولویی دختر همون واسَم تو-

 ! کردم مهرت ششصدهزاربوسه

 ! ببینم ببند و چشمات:  گفت آروم و خندید

 وت که کردم حس رو گرمایی ولی!  بستم و چشمام بده عروسک بهم میخواد دوباره اینکه هوای به

 االن!  پروازمیکنم دارم کردم حس سوارهواپیمابشم ازاینکه قبل!!!  بودم کرده حس فرودگاه

 ... خوابیدم ابرها رو میکنم حس خوابیدم تخت روی اینکه باوجود

 و شمن وسوسه که فشردم هم رو بیشتر چشمامو و گزیدم و پایینیم لب..  گرفت فاصله ازم آروم

 !!!کنم نگاهش

 براون عالوه... بماند ششصدهزارتاش!  بدهکارم بهت بوسه عالمه یک:  گفت کنارگوشم

 ! توئه حق این!  سمت*ببو باید ها لحظه تک تک ی اندازه به

 ؟ بگی چیزی نمیخوای:  گفت آروم... سکوت دوساعت بعداز

 ! کن باز و چشمات:  خندید

 ! ازم میکشی خجالت خوشگل اینقدر که برم قربونت:  کرد حلقه دورم محکم و دستاش

 ! کنی فراموش رو ات گذشته میخوام من:  گفتم آروم...  بود آغوشش تو سرم

 شماموچ نمیتونستم!  بود شکسته رو بینمون سکوت نامنظمش های نفس فقط و بود کرده سکوت

 ... کنم باز
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 ! نداره رو لیاقتت من جسم...  ندارم لیاقت من کن باور-

 ! لرزوند و دلم اش مردونه مرتعشِ صدای

 ! کن فراموش... رو گذشته میکنم خواهش!  فکرنکن اینطوری دیگه-

 ستمنتون هیچوقت من!  خودموببخشم نمیتونم... من ولی...  میکردم فراموش راحت تو مثل کاش-

 !!! عزیزدلم ببینی آسیب نمیخوام!  کنم رفتار بادخترا بامالحظه

 نیک محروم حقته که لذتی از و خودت نباید!  توئه حقِ این... نیست آسیب این!  دارم دوستت من-

! 

 ! نمیتونم من...  نخواه من از-

 ... میتونی-

 !!! هنیار طاقت این از بیشتر قلبم میترسم ، میشه خالصه تو چشمای تو فقط من لذتِ ی همه-

 ... کرد رها گوشم کنار آروم و نفسش

 ! نمیشه خالصه زمینی های واژه تو عشقم که دارم دوستت اونقدر

 ... شدم دیوونت دیدم و اومدم خودم به فقط!  شد کجاشروع از نمیدونم

 به نهک شک خداهم حتی که باشم داشته دوستت اونقدر میترسم!  هستی زمینی عشقِ فراتراز تو،

 !ما از یا بوده مجنون و لیلی از عشق آغاز...  اینکه

 ... کنیم پرواز فقط ، هم آغوشِ تو هرشب بزار!  من ابدیِ عشقِ نباشیم زمینی بزار

 ! کن فراموش را بودن زمینی ولی... بانو شدیم زمینی ما

 یایرو تعبیر تو... زدم لبخند!  زد چشمک و اومد سمتم به سفیدش لباس باهمون رویا ی فرشته

 ! امیرکیان منی

 ... بعد سال5
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 در اکنون هم ، گرامی مسافران شما به مقدم خیر ضمن... هستم پرواز خلبانِ!  آقایان ها خانوم

 خواهیم پرواز مراقبت برجِ از اجازه باکسبِ ، دیگر تادقایقی... هستیم پرواز جهتِ شدن آماده حال

 ! کرد

 !آشناست برام وقته خیلی که لحنی... انداخت طنین وجودم تو باصالبتش و آروم صدای

 ! مینشستن صندلی روی باید هم مهماندارها وحتی بود گرفتن اوج ی لحظه

 به شیرین و خوب اولش چیز همه... همیشه!  دادم تکیه صندلی پشتیِ به وسرمو بستم چشمامو

 ... میشه کننده خسته و تکراری ،برات مدت یک بعداز!  میرسه نظر

 میذاشت تنهام بقیه مثل اگه... نداشتم دوستش وجود ی باهمه اگه... نبود عاشقم اگه

 ... کار از میشم خسته اینکه باوجودِ!  بدم ادامه زندگی به بتونم بود محال

 نوممیش رو آرومش وصدای پروازمیکنم وفراترازابرها آسمون تو و میگیرم اوج کنارش همینکه ولی

 الهمح اون باوجودِ!  میده دست از رو یکنواختیش زندگیم و میره بیرون ازتنم خستگیها ی همه...

 ... باشم داشته تکراری روز یک

 هم از یحساب که االن " بندازی جدایی سارا منو بین تونمیتونی" میگفت کامران به رها ، زمانی یک

 !بنده پسرکوچولوش با سرش االن حتما!  میبینیم همو کم خیلی و شدیم دو

 !!! رمندا شدن دار بچه شانسِ هیچوقت کیان امیر باوجودِ من!  نشست لبم ی گوشه تلخی لبخند

!  دمیش پخش کابین داخلِ ، اومد می فرود و میگرفت اوج هواپیما مثلِ هاش نت که آرومی موسیقیِ

 ... برد فرو بخشی لذت ی خلسه به و من و

 ! است بودن تو با حدیثِ ، سرآغاز

 خدا سوی به و خدا از ، خدا ذاتِ وبه... خدا نام به

 ... را رویم برمیگردانم تو سوی وبه ، را خود میکنم تسلیم تو به!  خدایا

 ! کن حفظم

 !ممنون خدایا... زدم محوی لبخندِ... شدم خیره ابرها به هواپیما کوچیکِ ی پنجره از

 ... سارا-
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 ! شایان خانومِ

 ! بود مهماندارها از یکی... صدا سمتِ برگشتم سریع

 ! گویی آمد خوش اعالمِ... توئه نوبتِ!  کن عجله-

 ردممیک صاف صدامو درحالیکه... شدم وبلند کشیدم ام مقنعه به دستی و اومدم خودم به سریع

 ... کردم شروع خدا بانام...

 آرزوی با و ایران اسالمی جمهوریِ بنیانگذارِ پاکِ روانِ به بادرود!  آقایان و ها خانوم بخیر عصر-

 راد خلبان...  ایران اسالمی جمهوری هواپیمایی ،ازطرف رهبری معظم مقام عمر طول و سالمتی

 ! میکنیم آرزو شما برای را خوبی پرواز ، هواپیما این کارکنان وسایر خطیبی ،سرمهماندار

 ! متشکرم

 مهماندارها و مسافرها ی همه!  داشتم عجیبی شوق... ولی میکردم پرواز باهاش که نبود اولینبار

 خارج کابینش از که خروج سمتِ میرفتم داشتم و دادم قرار سرم روی و کالهم...بودن شده پیاده

 !بهم زد چشمک میداد قرار سرش روی و کالهش درحالیکه!  شد

 ! اپیتانک بفرمایید:  گفتم محترمانه و کردم اشاره خروج سمت به... پایین انداختم سرمو و خندیدم

 هم ، باهم هردو و گرفت و دستم... سمتم اومد میزد لبخند درحالیکه و باال رفت ابروش تای یک

 ... شدیم قدم

 رو بهرو به نگاهش درحالیکه... باال گرفتم سرمو و سمتش برگشتم... شد متوقف اول ی پله روی

 ! کردم عمل قولم به دیدی:  گفت بود

 ! زدم لبخند برد، خواهد باخودش مراهمیشه بست پیمان که ای لحظه آوریِ بایاد من و

 ! باشی اگرعاشق... است ناچیزی ی فاصله... شدن آسمانی تا بودن زمینی از

 ! شود همراه ایمان با رویایت اگر

 پایان
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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