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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یتابخوانفرهنگ ک یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تلگرام کانال

 دردسرنام رمان : 
 کاربر رمان فوریو sawyer , Nastaran.n , Paria.shنویسنده : 

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

  Roman4u@کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 دردسر
 

sawyer , Nastaran.n , Paria.sh  
 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 دردسر

 یباسمه تعال
 

 )نگار(
زیر چشمی نگاهی به اطرافم کردم خونه غرق در دود سیگار بود،سرفه های پی 

 در پی ام حرصم رو در آورد تو این قبرستون یه چیکه آب پیدا نمیشد؟لعنتی
ونه خبعد سه ساعت کش مکش مغزی از جام بلند شدم و راه افتادم سمت آشپز

 مثل همیشه. پخش روی کاناپه دیدمشون .
 دوتا تن لش،

کوبیدم تو سر باران و گفتم: مثل سگ سیگار میکشی خب اون در المصب رو 
 باز بزار.

هوم بلندی کشییید و زیر چشییمی نگام کرد و گفت:منو از خواب نازم بیدار 
 کردی بگی چرا درو باز نذاشتم خب المصب مگه جنگه،باز کن خودت درو.

 یز نگاهش کردم و گفتم :ت
 اگه حالشو داشتم میرفتم اب میخوردم.

 نشستم روی کاناپه و گفتم :
 خب االن به نظرت آب گلدون رو بخورم یا آب تنگ ماهی؟-

 رویا زیر چشمی با صدای کلفت شده از خواب گفت:
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شو یادت رفت با - میگم چرا بیخود چرتو پرت میگی .تنگ ماهیمون کو؟اخری
ست .طعم قهوه دمپایی زدی ت شتی ترم ه وش؟همون اب گلدون رو بخور بهدا

 هم میده 
 غلت زد و باز خوابید 

 باران با تعجب نگاهمون کرد و گفت:
 اگه دوتا انگل تو دنیا باشه شما دوتایید .

 بینیمو کشیدم باالو گفتم :
_تو از همون اولم با ما مشکل داشتی.شماره حسابتو بده ارث دوس پسرتو بدم 

 بهت
 یا دوباره غلت زد و گفت:رو
 اخه کی میاد با این دوست بشه؟ خر ماده بهتر اینه-

 دوباره غلتید و خوابید  .
 باران با کوسن زد تو سرش و گفت :

 تو بگیر کپه مرگتو بزار اه اه اه -
 اگه بزاری دارم همین غلطو میکنم تو باال سر من کنسرت اپرا راه انداختی-رویا

 
اشییت .بیخیال اب شییدم و همونجا افتادم رو پارکت و کل کل هاشییون ادامه د

 کوسن و گذاشتم زیر سرم و سعی کردم بیخیالشون بشم .
 

 صدای جیغ و دادشون میومد .
 رویا مانتومو چروک نکییییین-باران
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 اشکال نداره میشینم روش صاف میشه -رویا
 صبح زود هم بیخیال نمیشدن 

  بلند شدم و بعد از شستن صورتم حاضر شدم
بدونه خدافظی از خونه رفتم بیرون دو ماهی میشیید تو یه شییرکت کار میکردم 

 .امروز یه کارمند جدید میومد و باید تقریبا زودتر همه حاضر میشدم 
 در پراید سفیدمو باز کردم و نشستم توش 

 زیبا ترین داراییم .با عشق روشنش کردم و راه افتادم 
 ترافیک سنگینی بود 
غون شییدم دنبال جا پارک داخل پارکینگ بودم که حواسییم تا برسییم شییرکت دا

 پرت شدو ماشین کوبیده شد به چیزی .
سیکلت قهوه ای بود .این تو پارکینگ  شدم .یه موتور  شین خارج  با بهت از ما

 چیکار میکرد .صاحبش کی بود ؟
بینیمو باال کشیییدم و اومدم برگردم که دیدم دوتا چشییم با بهت به موتور خیره 

 شده .
 لیوان قهوه توی دستش خشک شده بود و خیره رو موتور بود 

 یه کم گذشت .لبم رو باز کردم و گفتم:
 اقا؟؟-

 جوابی نیومد 
 برادر؟-
 دوست عزیز؟-
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 رفیق گرامی؟-
 موتور شماست؟-

 دستم رو جلو صورتش تکون دادم و گفتم:
 صدا میاد؟؟؟-

 مردمک چشماش منو هدف گرفت گفت:
 این گندگی رو ندیدی؟ یعنی واقعا موتور به-

 خیره شدم بهش و گفتم :
 خب به نظرت اگه دیده بودم میزدم بهش؟-

 پسره نگاهی به ماشینم کردو گفت:
یه - ندگی  به این گ با موتور  با مه داد . نا به تو گواهی که  جایی  گل بگیرن  یعنی 

 گوشه مظلوم نشسته .باید بکوبی تو این ؟
 چشمام رو ریز کردم و گفتم :

م ولی ماشییینم ندید .خب مشییکلی نیسییت خسییارت رو پرداخت من که دید
 میکنم 

 رفت سمت موتورش و گفت :
خسییارت چیه خانوم محترم .این تو روحیش تاریر میذاره .نگاه کن چجوری -

 نازنین پسرم رو انداخته رو زمین 
 با دهن باز پسر رو نگاه کردم و گفتم :

 برادر چیزی مصرف میکنی ؟-
 

 و گفت : پسره اخم ریزی کرد
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 خیییییانوم من چیزی میزنم یا شما که چشمات نمیبینه؟-
 بی توجه به حرفش گفتم :

 برادر ُگل میکشی؟-
 چشماشو بست و نفس عمیقی کشید و گفت :

 نه درخت میکشم مشکلیه؟-
 دستی به صورتم کشیدم و گفتم 

 خب پس طرفتار محیط زیستی .-
 

 یز نگاهش کردم و گفتم :نگاهی به ساعتم کردم .خیلی دیر شده بود .ت
 اقا خسارتو بگو من دیرم شده .!!-

 اخم ریزش باز شد و گفت :
 برو خانوم .فقط برو . منو با پسرم تنها بزار ...-

 چپ چپ نگاهش کردم و راهمو کشیدم سمت اسانسور .مرتیکه احمق ..
 خیره به شمارش طبقات بودم .بالخره رسیدم به طبقه مورد نظر.

 کردم و خودم رو به دفتر رسوندم  زود در رو باز
 صدای کریمی بلند شد 

 خانوم خاکی ساعتتون رو دیدید؟-
 باعجله که به سمت دفتر مدیر میرفتم جواب اینم دادم 

 نه واال ندیدم .چیزیش شده؟-
 فرصت جواب دادن بهش ندادم و در زدم و وارد شدم .
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 صفری پشت میزش نشسته بود و سرش با برگه هاش گرم بود 
 بدونه اینکه سرش رو باال بیاره گفت:

 دقیقه تاخیر .۳۹خانوم خاکی -
 نشستم روی کاناپه اداری و گفتم

اقای صییفری شییرمنده تو پارکینگ یه اتفاقی افتاده بود چشییمتون روز بد نبینه -
 گیر یه یابو موتور سوار افتادم .اون اقا نیومده هنوز؟

 صفری تکیه ای داد و لبخندی زد و گفت:
 مده هنوز نگار خانوم نیو-

 همون لحظه در زده شد و منشی داخل شد 
 اقای صفری .اقای فاتحی اومدند -کریمی
 بگو تشریف بیارند .-صفری

 
 قامت اشنای مرد داخل شد و چشمای من گشاد تر از لحظه قبل.....

 این که ....
 ای واااای  ......

 
 )باران(

 بعده قبول شدنم با رتبه خوب .
شتم  خیره به  امروز اولین شگاه رفتن رو دا شه ارزوی دان شد . همی سم می جل

 عکس خانوادگیم شدم .
 منو مامان و بابام.. 
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 قلبم فشرده شد کجان؟االن کجان ببینن دخترشون میره دانشگاه . 
 بابا همیشه غیرتی میشد دانشگاه مختلط اصال حق نداری بری  

 م رو پوشیدم مامان میخندید میگفت شوهرش میدیم میره . لباسا
 قدم های سریع نه اما استوار برمیداشتم . 

منتظر اتوب*و*س نشستم و وقتی رسید به ایستگاه  یه صندلی خالی و فرسوده 
 پیدا کردم و جسم خستم رو انداختم روی صندلی 

 یاده اون شب بارها و بارها توی مغزم میپیچید 
 صداها 

 وحشی گری هاش
 درد هام

 گریه هام 
رت دادم و پیاده شییدم کتونی های سییادم رو نگاه میکردم و قدم بغضییم رو قو

 میزدم وارد دانشگاه شدم 
محوطه پر شده بود از دختر و پسر هایی که اکیپ به اکیپ البه الی شمشاد ها 

 و دکه پخش بودن جای بچه ها عجیب خالی بود 
 خونسردی و تیکه های نگار 

 بچه بازی و جلف بازی های رویا
 تم یه گوشه ای جا خوش کردم خندیدم و رف

 زیاد نگذشت که دیدم بهتره برم سر کالس 
 کالسمو پیدا کردم و وارد شدم  به این کالس میگفتن اکواریوم .خندیدم  
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 چه لقب جالبی .
 دور تا دور کالس شیشه بود و برای همین اکواریوم لقب داده بودن بهش 

 لیز میکردم روی یه صندلی نشستم و غرق در سکوت همچی رو انا
 کالس پر میشد 

 و گاهی کل کل های پسرا و دخترا به گوش میرسید .
 چهره خاص و اشنای استاد فرهبد لبخند رو به لبام اورد .....

 
 کالس اول تموم شد . کالس دوم 

 دو ساعت دیگه میشد که ترم سومی حسابداری با ما ترم اولی ها قاطی میشد 
زنگ زدم به نگار ببینم این کارمند جدید  رفتم دکه و نشییسییتم  روی صییندلی و

 کیه .چیه.خالصه فوضولی کنم 
 با سومین بوق صدای خستش پیچید 

 پول کم آوردی یا باز زنگ زدی غیبت کنی؟-نگار
 نق نقی کردمو گفتم :

 کوفت اه اه اه چرا دست منو میخونی؟-
 صدای خستش پیچید 

 میشناسمت .کجایی دانشگاهی؟-
 خندیدم و گفتم 

 ه اونجام ار-
 کجای اونجایی؟-نگار

 دهن کجی کردم و گفتم 
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 وسط اونجا-
 خندید و گفت 

 پاشو یه دور بزن از اونجاش در بیای -
 از جام بلند شدم و شروع کردم گشت زدن تو دانشگاه 

 همرو برای نگار توضیح میدادم 
 که صدای پشت سرم سر جا میخکوبم کرد .

 تنم لرزید .
 نام نفوذ کرد خودش بود سرمای عجیبی توی استخو

 بعده اینهمه سال .صدای کثیفش رو یادمه 
 برگشتم .

 چشمام رو بستم و بعد با ترس و انزجار باز کردم 
 صورت کریهش رو دیدم 

 قلبم بدجور تیر کشید .اون متوجه من نشده بود و سرگرم دوستاش بود .
 این اینجا چیکار میکرد 

 د و بیداد میکرد خاطرات قدیمیم تو ذهن خستم بیدار ش
 تنم لرزید 

 بوی هرزگیش همه جارو برداشته بود .
 چشمام رو بستم .....

 قلبم بیداد میکرد .
 این حق من نبود ...
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 اون اینجا چیکار میکرد .........
 

 )رویا(
 

 از بیکاری داشتم دق میکردم.
 نصف روزنامه های همشهری رو خونده بودم .

م مشییغول به کار بشییم ر تقریبا خرج کل هیچ کار درسییت حسییابی نبود من بر
مه  ندم و ادا خارو ید .نوک بینیمو  یه چیزایی میخر بارانم  گار بود و  با ن نه  خو

 روزنامه رو برسی کردم .

 اون گوشه یه آگهی بود .
 نیازمند به معلم با تجربه ریاضی برای تدریس خصوصی در منزل ..

 آره خودش بود ایول 
 رفتم گوشی رو گرفتم دستمو تماس گ

 صدای یه خانوم پیچید پشت گوشی 
 بفرمایید؟-
سالم خانوم برای اگهی توی روزنامه تماس گرفتم .تدریس خصوصی ریاضی -

 در منزل .
 مدرکتون؟-
 لیسانس ریاضی فیزیک -
 سنتون؟-
 بیست و پنج -
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 سابقه کاری؟-
 سه سال تدریس در مدارس تیز هوشان -

 با تعجب گفت
 تیز هوشان؟-
 بله -

از خوشییش اومد .با صییدایی که لبخندش از پشییت تلفن حس میکردم انگار 
 گفت:

 شما فردا تشریف بیارید به این ادرس.........-
لدارای بی غم .من خونو جیگر خوردم  چه پو یادداشیییت کردم .ب ادرس رو 

 لیسانس بگیرم این معلم گرفته تا راهنمایی بگذرونه .
 ومد خداحافظی کردم  رفتم تو فکر که صدای کلید ا

 در خونه باز شد و نگار خسته و کوفته اومد تو 
 از قیافش داغونی میبارید 

 ول شد رو زمین و کیفش رو پرت کردو گفت :
 وای رویا دارم میشکنم .-
 چسب بزنم یا باند ببندم؟-

 نگار دراز کشید و با حالت نق نقی گفت 
زدم فقط سییاکت باش .امروز همش داشییتم با یه االل خالو سییرو کله می-

 .میفهمی یعنی چی؟؟؟؟؟
 قیافه متفکری گرفتم و گفتم :
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 یعنی توام االل شدی ..-
 الل شو اونی که به خر میخوره تویی -دمپایی رو فرشیش رو شوت کردو گفت 

 پاهام رو روی هم انداختم و گفتم 
 خب اون خره کی بود ؟چی بود ؟-

 نگار که انگار دال دلش تازه شده بود با حالت زار گفت
تو پارکینگ زدم به موتورش وآآآی انگار زدم به خانوادش . یه جور پسرم پسرم -

 میکرد انگار خودش موتورو زاییده 
بعدشیم فهمیدم المصیب مدیر فروش جدیده .از وقتی رسیید به همچی حس 
داشت . میز کارش پسرش بود لیوانش باباش بود صندلیش زنش بود اصال این 

تم براش توضیییح میدادم کارای شییرکتو هی یه تخته و نصییفش کم بود . داشیی
سئول فروش . یه جانی . تو باید بری  شده م میگفت نمیدونم یه قاتل چجوری 

 تقاص پسرمو پس بدی .
 باران کچلم کرد . کچیییییل ... 

 
 دوباره ول شد رو زمین و نق نق میکرد .

 پاشدم رفتم براش غذا و آب اوردم و گذاشتم جلوش 
 نگار بیا بخور -
 دیدن غذا تعجب کردو گفت  با
 از این کارا نمیکردی .توام پولت تموم شده مهربون شدی؟-

 چپ چپ نگاش کردم و گفتم 
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نیییییه بابا .حدیث داریم هرکس به حیوان گرسنه ای اب و نان بده از بهشتیان -
 خواهد بود 

 نگار بدونه مکث لیوان اب رو ریخت روم و گفت
 خب من از بهشتیا شدم .-

 ت به خودم خیره شدم . واای خیسه خیس شدم .با به
 تیز نگاهش کردم و گفتم

 خودت انتخاب کن چیکارت کنم ؟-
 ریلکس یه تیکه مرل گذاشت تو دهنش و گفت

 بیا این شونه هامو ماساژ بده دستو پنجت درد نکنه -
 لبخند ژکوندی زدم و گفتم 

 ای به چشم -
 رچوب در پیدا شد اومدم شیرجه بزنم روش که قامت باران تو چا

 این چرا اینجوری شده ..
 تا مارو دید بغضش ترکید و همونجا نشست رو زمین 

 با قدم های شل شده رفتم سمتش و گفتم :
 باران  بارانم چی شده ...ر-

 بی حرف زار میزد
 اشکاش یکی بعده دیگری میومد

 نگار با خونسردی ذاتیش گفت:
 پولت تموم شده ؟-
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 متش دمپاییمو پرت کردم س
 الل بمون تو -

صال فکر نمیکردم  صدای گرفته و خش دارو  که ا شو پاک کردو با  شما باران چ
 واسه اون باشه گفت 

 دیدمش .....رویا دیدمش ....-
 با تعجب گفتم :

 کیو دیدیر-
 گریه هاش بلند تر شدو گفت 

 صیدرا-
 دستام شل شد ...
 این غیر ممکنه ..

 نباید این اتفاق میوفتاد ....
 
 باران()
 

 همینطور که داشتم زار میزدم رویا و نگار سعی داشتن ارومم کنن...
 دوباره همه صحنه های اون شب لعنتی امد تو ذهنم 

 صداها...
 وحشتام...
 جیغام....

 التماسام....
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 صدای رویا و نگار رو شنیدم که داشتن تالش میکردن منو اروم کنن

 ولی من نمیخواستم هیچی بشنوم هیچی...
 لکام سنگین شدپ
 دیگه هیچی نفهمیدم.. 

 پلکامو باز کردم
 چشمام تار میدید چند بار پلک زدم 

 بهتر شد 
 دست یکی روی دستم قرار گرفت و نرم دستم رو فشرد 
 برگشتم سمتش. نگار بود که با لبخند  نگام میکرد 
ستم یادم بیاد چر  ستم انگار میخوا شمامو ب ستم چرا تو این موقعیتم چ  انمیدون

اینجام همه چی مثل یه جرقه از از ذهنم گذشت اشک از گوشه چشمم چکید 
سابی گریه کرده  شمای پف کرده که معلوم بود ح تقه ای به در خورد رویا با چ

 اومد تو 
 بالخره به هوش اومدی عزیزم .فشارت افتاده بود-رویا

 دلم نمیخواست حرف بزنم 
 لبخند زورکی زدم 

 خوب پیش بره اون پیداش شد چرا وقتی قرار بود همچی 
 چرا اونجا 

 چرا تو اون دانشگاه .



 19 دردسر

 کسی که زندگیم رو نابود کرد .بی آبروم کرد .خانوادمو ازم گرفت .
 اون یه آشغال بود 

 نگار و رویا سعی داشتن بهترم کنن 
 میگما شام بریم بیرون یه کباب کنم تو حلقتون؟-نگار

 از چشماش معلوم بود اونم حالش داغونه
 لبخند تلخی زدم 

 رویا خندید و گفت 
 اگه پولش با تو باشه چرا که نه-

 نگاهشون کردم و گفتم
 برید بخورید نوش جان-

 نگار زد تو سر رویا و گفت
 مفت باشه کوفت باشه اصال کی میخواست تورو ببره؟-

 لبخندی به جفتشون زدم و سعی کردم استراحت کنم 
 رم .از اتاق رفتند بیرون .اوناهم دیدند نیاز به تنها بودن دا

 همه ذهنم پر بود از اون جمعه نحس .
 جمعه ای که همه زندگی آرومم رو جهنم کرد 

 با حرص و نفرت چشمام رو بستم .
 کاش همون شب کارم به مردن میکشید نه بیمارستان .

 یه عمر باید با این عذاب زندگی کنم .
 حق من از زندگی این نبود ..

 تم بهتر میشدم کنار دوستام .....اونم وقتی که داش
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 )نگار(

 از دیروز اعصابم داغون بود .
 چرا باید باز سرو کله اون لعنتی پیدا بشه ؟ تازه رو به راه شده بود .

 نق نقی کردم و کتونی هامو پام کردم و از در زدم بیرون .
 ماشینو داده بودم تعمیرگاه تا چراغش که شکسته بود رو تعمیر کنه 

 گرفتم تا مجتمع . آژانس
 از ماشین پیاده شدم و کرایش رو حساب کردم . 

 مجتمع تجاری افتاب .
 با لبخند نگاهش کردم و رفتم داخل .

 با دیدن موتور همکار عزیزم یاد دیروز افتادم و خندم گرفت 
 پسر من خنده داره ؟-

 دستپاچه شدم و برگشتم سمتش و گفتم:
 بله؟؟؟-

 گ داد و گفت:تکیه به ستون وسط پارکین
 موتورم چیزه خنده داری داره؟-
 اوه نه .من داشتم به صاحبش میخندیدم -

 چشماش از تعجب گشاد شد و گفت:
 صاحبش خنده داره؟-



 21 دردسر

اره متاسییفانه از نظر عقلی یکم تهی دسییته .با لیوان و میز و گلدون و موتور -
 خانواده تشکیل میده  

 خندید و گفت :
 یه خانواده خوشبخت .-

 یاله هم صحبتی با اون شدم و راه افتادم سمت اسانسور .اونم وارد شد. بیخ
 تلفنش زنگ زد و جواب داد

 جانم داداش .-
 باشه باشه -
 مجتمع تجاری افتاب -
 بیا داخل طبقه پنجم .-
 صفری دیروز خواست باهات صحبت کنه -
ات و همیگه اجناس رو اونا تولید میکنن تو یه سریشون رو میزاری تو فروشگا-

 سود میکنی .
 حاال بیا با خودش حرف بزن -
 باشه قربانت خدافظ -

 با تموم شدن تلفنش اسانسور هم ایستاد 
 یعنی جریان چیه؟ 

 وارد دفتر شدم.کریمی پشت میزش بود .با اون صدای مزخرفش گفت:
 چه عجب خانوم خاکی دیر نکردید.-

 با خونسردی گفتم 
 ی جواب پس میدادم .دیر هم میکردم باید به اقای صفر-
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 راه افتادم سمت اتاقم و پشت میزم نشستم
 یکم با کارام مشغول شدم که در باز شد و کریمی اومد داخل 

ستن - سه دارن خوا صفری جل شون با اقای  خانم خاکی .اقای فاتحی و برادر
 شماهم حظور داشته باشید 

 تعجب کردم
 بدونه هماهنگی؟-

 ریف بیارید اطالعی ندارم فقط سریع تش-کریمی
 باشه میام االن -

 پوشه کالسورم و خودکارم رو برداشتم و رفتم سمت سالن 
 در زدم و داخل شدم .

سر و گردن بلند تر اون بود .پس  شونه و یه  شته بود .چهار بغل فاتحی یه مرد ن
 برادرش این بود .

 با تعجب در حال انالیز کردنش بودم که صدای صفری بلند شد 
 وش اومدیدخانوم خاکی خ-

 نشستم پشت میز و گفتم 
ممنون اقای صییفری  خب جریان چیه؟جلسییه اضییطراری و بدون هماهنگی -

 گذاشتید ؟
 صفری تکیه داد و گفت 

 ایشون اقا سهراب هستن -
 نگاهم کشیده شد به همون پسره قد بلند 



 23 دردسر

 اخم ریزی چاشنی صورتش بود و در تضاد اون لبخند کوچیکی گوشه لبش
 خوشبختم تکون دادم و برگشتم سمت صفری سری به نشونه 

 همکار جدیدمونه برای گسترش کاالمون .ایشون صاحب فروشگاه -صفری
قا سییهراب  با ایشییون. ا به همکاری کردم  نه . دعوت  زنجیره ای الماس تهرا

 قراردادی میبندند و  محصوالت مارو عرضه میکنند .
 نظری دارید ؟

 لبخندی زدم عالی بود 
 وبیه .موافقم خب پیشنهاد خ-

نگار خانوم دلیل اینکه اینجایید اینه که مهره اصییلی شییما هسییتید . -صییفری
 نظارت کامل روی توضیع کاال با شماست .

 بهتره با همکار جدیدتون اقا سهراب اشنا بشید ..........
 

 )رویا(
 

از جام بلند شدم دیشب شب خیلی سختی بود برای هممون دست و صورتمو 
 انتو شلوار برداشتم پوشیدم شستمو یه دست م

 داشتم ارایش میکردم که صدای نگار بلند شد:
 رویاااا دیرت شد بدو تا اونجا یک ساعت راهه -

 برگشتم و  گفتم:
شم - شته با ست دا شو تعیین نکرد که منم هرموقع دو ساعت طرف گفت فردا بیا 

 میرم
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 نگار:دیرت بشه شوتت کنن بیرون اخ کیف کنم اخ کیف کنم .
 تلفنش زنگ زد و رفت مشغول اون شد  نگار

 وسایالم رو جمع کردم و داشتم میرفتم سمت در که جیغه نگار میخکوبم کرد 
 پسره خره از خود راضی .مرده شورتو ببرن  توام مثل اون داداش االغتی -

 دیدم اعصابش جهنمیه زود از در زدم بیرون .
 یک ساعتی تو راه بودم تا بالخره رسیدم . 

 محله مایه دارا بود . کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم از اون
 چه خونه ای بود اینجا .

شتم خونه مجلل روبروم رو نگاه میکردم .ایفون رو زدم و در باز  سوتی زدم و دا
شیید.غرق زیبایی بال بودم که متوجه هیچی نشییدم و پام گیر کرد به میله کنار 

 م و بعدم کشیده شدم باال .استخر و قبل افتادنم بین زمین و هوا موند
 از ترس کپ کرده بودم .

 اگه میوفتادم تو استخر چی؟ برگشتم از ناجیم تشکر کنم 
 چشمای خاص عسلی پسر روبروم محوم کرد .

 با چشمای گشاد شده نگاهش میکردم 
 به معنای خالو کلمه 

 زیبا بود 
 زبونم گرفته بود و هواسمم پرت بود به چشماش

 گه نبودید . من ..نمیدونستم چی میشد ...خیلی ممنون..م...ممنونم ..ا-
 لبخند کوتاهی زد و گفت 



 25 دردسر

 میتونم بپرسم اینجا چیکار دارید؟-
 زود خودم رو جمع کردم و نگاهم رو از چشماش به در خونه دوختم و گفتم:

 برای استخدام اومدم.تدریس ریاضی -
 دیدم لبخندش پر رنگ تر شد و گفت:

 خل.خیلی خوشحال شدم از دیدارتون .خدانگهدار خب تشریف ببرید دا-
قبل اینکه حرفی بینمون پیش بیاد به سییرعت با قدم های اسییتوار رفت و منو  

 گذاشت با یه دنیا تعجب و خیرگی ....
 قدم های نامنظمی به سمت در ورودی به امارت برداشتم 

 اون مرد کی بود ؟
 تقی به در  دم و قامت زنانه ای پدیدار شد 

 فرمایید ؟ب-
 برای اگهی روزنامه مزاحم میشم-

 لبخندی زد و گفت :
مدین - ندیم .خیلی خوش او قا منتظرتون مو با ا ید .از صییبح  یار تشییریف ب

 بفرمایید داخل کسری جان بیا پایین معلمت اومده 
 صدای پسر بچه ای بلند شد 

ار نبگو بره . از صییبح نود تا اومده .بگو همشییون مدرکشییون رو باید بزارن ک-
 پشت ماشین لباسشویی بشینن..

 از پله ها اومد پایین و خیره شد به من .
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با کی روبرو شیییدم این پسییر بچه از قیافش شییرارت  اونجا بود که فهمیدم 
 میبارید...........

 
 به سمت پسر بچه حرکت کردم.

 روبه روش ایستادم و دستامو زدم به سینم
 اسمت چیه کوچولو ؟-

 اخمی کرد و گفت :
 ن کوچولو نیستمم-

 یه تای ابروم رو دادم باال و گفتم 
 اوه ببخشید اسمتون چیه مرد جوون؟-

 لبخند ژکوند تر از خودش زدم و گفتم 
 منم فکر نمیکنم به شما مربوط باشه که خانوما باید مدرک بگیرن-

 یا پشت ماشین لباسشویی بشینن .
 درسته اقا کوچولو؟

 اخمش غلیظ تر شد 
ب- نداری  یه نوکری برای من تو حق  جا فقط  ا من اینجوری حرف بزنی تو این

 مثل بقیه .مریم بنداز اینو بیرون
 چشمام گرد شد 

 به من گفت نوکر؟بزنم ناقصش کنم 
 صدای اشنای مردونه ای به گوشم خورد



 27 دردسر

 کسری همین االن از خانوم عذر خواهی کن -
 برگشتم سمت صدا و چشمام تو چشماش قفل شد 

 همون چشمای خاصاین خودش بود .
 نگاهم رو دوختم به زمین و گفتم

 نیازی نیست .کسی نباید مجبورش کنه کاری رو انجام بده که نمیخواد-
 با جدیت گفت 

 اون اشتباه کرده و باید عذر بخواد-
شتت  سری همین االن معذرت خواهی میکنی وگرنه یک ماه بخاطر حرف ز ک

 تنبیه میشی 
 کسری سرتقانه گفت 

 اهی نمیکنممن عذر خو-
 

 لبخندی زدم :
 نمیخواد اقای محترم اون بچه است و بالخره گاهی اشتباه میکنه ...-
 

 اخ استخدام بشم .ادبت میکنم بچه پرو
 

سییرم رو اوردم باال و دیدم داره نگاهم میکنه .رو کرد به همون زنه که فکر کنم 
 اسمش مریم بود و گفت 

 ن .کسری بیا تو اتاقم .مدارکشو ببین اگه کامل بود استخدامش ک-
 چشم اقا داریوش .-مریم 
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 بعده دیدن مدارکم استخدام شدم .حقوقش عالی بود 
 خیلی خوشحال بودم اما هنوز نتونستم از فکر اون چشما در بیام 

 عسلی خالو . جادویی و ناب
 اعصابم رو خورد کرده بود .

 پر از جذبه و رنجیده 
 عمقش خبر از روح رنجیدش میداد 

 میکردم تو اون خونه اتفاقای عجیبی منتظرمه .حس 
 

 جلوی آیینه حمام ایستادم .
 چشمام از همیشه بی روح تر .

 پوستم از همیشه بی رنگ تر 
 به زور کنج لبم رو بلند کردم که لبخند بشه 

 اما این لبخند وقتی مرد که خانوادم دورم انداختن .
 این لبخند وقتی مرد که گفتن برو .

 ثیفی .گفتن تو ک
 من موندمو پوچ .

 اونا براشون مهم نبود کجا میرم .چی میخورم .چی میپوشم 
 فقط ابروی حاج محمد مهم بود .

 اونموقع هنوز بچه بودم .
 یه دختر بی پناه چی داشت ؟



 29 دردسر

 نه پول نه خانواده .
 بغضم رو با حرص قورت دادم . 

 دختر بی پناه من بودم 
 باران ....

 و خارج شدم در حمام رو باز کردم 
 نگار کیفم کو باید برم سرکار -رویا
 از جاییم باید در بیارم؟-نگار

رویا داشت کفش پاش میکرد .لنگ لنگ زد و کفشش رو پاش کرد و کیفش رو 
 چنگ زد و خدافظی بلندی کرد و بی پروا از در خارج شد .

 جای خالیش رو سریع حس کردم 
 این روزا به همه چی واکنش نشون میدادم 

 داشتم میرفتم سمت اتاقم که صدای نگار باعث شد سر جام وایسم 
 نگار:

 باران چرا نمیری دانشگاه؟-
 اخم ریزی کردم و گفتم :

 چرا باید برم؟؟؟؟؟؟ -
 نگار چشماش رو با حرص بست و نفس عمیقی کشید و بعدم بازشون کرد 

بدی؟ فکر کردی نمیفهم-نگار نا  به ف یه پسییر   مدوسیییالت رو میخوای برای 
حالت رو ؟ ما هممون یه دردی داریم که االن به جای اینکه کنار بابام و مامانم 
شه  سخت ترین کارم ب شم و بعدم ازدواج و  ستگار با پفک بخورم و به فکر خا
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جاروی سییالن وسییطی مجبورم مثل اسییب کار کنم و با صیید نفر بحث کنم و 
 صدتا جا برم و صدتا حرف بزنم 

باشه خودم پشتوانه خودمم .فقط برای یه کار مزخرف جای اینکه بابام پشتوانم 
عده اینهمه  که دختر بودم . االن حقه ب نده شیییدم .فقط برای این از همچیم رو
شبختیمون رو به باد  ستگیم تورو اینجوری ببینم؟حقه ؟؟ حقه خو سختی و خ

 بدی؟ باران چهارسال پیش بود اون اتفاق ....
 

 برای یه دختر یه خانوادس .حرفاش داغونم کرد . اصلی ترین چیز 
 یه مامان که پر از زنونگیه و به بابا که مثل کوه پشت دخترشه .

 پوسخندی زدم و برگشتم و رفتم تو اتاقم 
 گوشه پنجره چمباته زدم و پرده رو کشیدم .

 اتاق غرق نور شد .
 چهار سال پیش 

 وقتی تو اوج خوشبختی بودم .
 زندگیمبابام تنها مردم بود و مامانم همه 

 یه خاستگار داشتم 
 زیبا بود .

 اروم و متین بود .
 همه قبولش داشتن .منم همینطور.

 قبولش کردم  



 31 دردسر

شه اخم  سر گندمی که همی شم اومد از اون پ اما نمیدونم چرا از یکی دیگه خو
 میکرد .

 سرکوچه پدرش مغازه داشت .
 حس میکردم اون جادوم کرده 

 وقتی خاستگارم فهمید 
 هیچی نگفت و خندید و گفت از زندگیم برای همیشه میره  جالب بود که

 منم خیلی خوشحال بودم .ذهن بچه من هیچوقت هیچ ادمی رو بد نمیدید 
 تا اون جمعه لعنتی که همه رفته بودن ختم

 در زدن ..
 رفتم دم در .. چشماش برق میزد . ازم خواست در رو باز کنم 

 گفتم نه کسی نیست 
 بیام ببرمت امامزاده . گفت مامانت گفته من

 باور کردم اما................
 نباید باور میکردم 

 اون در هیچوقت نباید باز میشد
 

 )نگار(
 

 در اتاقش رو باز کردم 
 این سختی ها باید تموم میشد 

 من تحمل اینو ندارم باز اتفاقای جدیدی بیوفته 
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 دلم ارامش میخواد .
 یاد چند دقیقه پیش افتادم 

 که با عرفان گرفتمتماسی 
 سالم اقا عرفان نگار هستم -
 نگار خانوم؟چه عجب یادی از ما کردید اتفاقی افتاده؟-
 اقا عرفان یه وقت میخواستم . مطبتون خلوته؟-
 اتفاقی افتاده ؟-
 باید رو در رو ببینمتون ...-
 برای فردا منتظرتونم .-
 ساعت چند؟-
 تا پنج سرم خلوته ..  2از -
 فردا با دوستم تشریف میارم . ممنونم .من-
 خوشحال میشم .-
 ممنونم .بعدا تماس میگیرم.خدانگه دار-
 روز بخیر -
 

 عرفان دوسته داداشم بود .یه دوست قدیمی .
 روانشناس بود و خیلی هم کارش خوب بود . 

 کسی از زیر دستش در نمیرفت تا حالش رو کامل خوب نکنه .
 حرفاش جادو بود 
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 نیاز داشت . االنم باران بهش
 داخل اتاقش شدم 

 باران؟-
 از گوشه چشماش خسته و سرد نگاهم کرد .

 فردا میریم یه جایی . ساعت دو از شرکت مرخصی میگیرم .اماده باش-
 حوصله ندارم نگار-باران

 سرتقانه لبخندی زدم و گفتم 
ی یبه من ربطی نداره .گفتم اماده باش یعنی اماده باش .وگرنه با چادر و دمپا-

 رو فرشی میبرمت .
 میدونست وقتی یه حرفی میزنم یعنی یا باید انجامش بدن یا انجامش میدادم 

 باران فقط سری تکون دادو از پنجره به بیرون خیره شد 
 این مشکل باید ریشه کن بشه 

 در رو باز کردم و خارج شدم و بعده پوشیدن لباسام رفتم دنبال ماشینم .....
 م میشداین ماجرا باید تمو

 
 )رویا(

 
وای خدا دیرم شیید اولین روز کاریم دیرم شیید..ای خدا لعنتت کنه صییدرای 

 عوضیو
 
 دستمو برای تاکسی بلند کردم تا ایستاد سریع سوار شدم و ادرس رو دادم.. 



wWw.Roman4u.iR  34 

 

 اقا نون نخوردی یکم فشار بده اون گازو-
 راننده تاکسی با لحجه باحالی گفت

 ونمخانوم جت که نمیرونم پیکان میر-
 خوب گاز بدهوعمو دیر شد-
 خوب دارم گاز میدم-

 دقیقه رسیدیم . ۴۵خندم گرفته بود مرد بیچاره چه حرصی میخورد بعد از 
سی جواب نداد بازم  شدم..زنگ ایفون رو زدم ک ساب کردم و پیاده  کرایه رو ح
زدم چهار باز زنگ زدم اومدم برای بار پنجم زنگ بزنم صدای کسری از پشت 

 گوشم رسید ایفون به
 عجب رویی داری تو میبینی جواب نمیدیم برو دیگه -کسری

 درو باز کن بچه جوون به اندازه کافی دیر شده-
 من معلم نخواستم بهتره بری و خودت رو عالف نکنی-کسری

 درو باز کن گفتم-با حرص گفتم
 من به تو نیاز ندارم خدافیییییظ-کسری

 بعد ایفون رو گذاشت..
و اومدم با حرص جیغ بزنم که بازهم همون چشما اما اینبار با  رومو برگردوندم

 تعجب اومد جلو چشمم
 داریوش لب باز کردو گفت

 چیزی شده خانوم بیات؟-
 با حرص غریدم 
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 اقا داریوش کسری درو باز نمیکنه-
 باز نمیکنه؟-داریوش

 بعد خودش زنگ در رو زد
 ای بابا دختر عجب رویی داری برو دیگه.-کسری

 کسری همین االن درو باز کن که توی بد دردسری افتادی -شداریو
 اگه درو باز نکنم چی میشه؟کلیدم که نداری..خوش بگذره-کسری

 بعد ایفون رو گذاشت
 کسری.کسر...هوووووف-داریوش

 یکم از در فاصله گرفتم میشد ازش باال رفت
 ببینم سگتون االن بازه؟-

 م فکر کنم بازش گذاشتهنمیدونم واال باغبون رو مرخو کرد-داریوش
 خب اشکال نداره.مهم اینه  حال اون بچه پرو رو رو میگیرم.

 استینامو دادم باال و موهامو سفت کردم
 جسارت نباشه بفرمایید برام قالب بگیرید میخوام برم باال درو باز کنم-

 یه ژستم گرفتم که مثال این کارم و یه عمره با جیمزباند هم خدمتی بودم 
 یف بیارید دیگهوا تشر-

 برگشتم سمتش که دیدم با تعجب نگاهم میکنه
 دوس عزیز بیا قالب بگیر-

شماش هنوز کامال  ستاش قالب گرفت چ ساد و با دوتا د شت به در وای اومد پ
 گشاد شده بود از تعجب
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دستمو گذاشتم رو شونش و یکی از پاهامو رو دستاش گذاشتم خودمو کشیدم  
 خورد تو صورتش..باال که یهو پام در رفت و 

 ریز زدم زیر خنده 
 ِا  یکم زور بزن برم باال .ماست نخورید که-

 اخ  دماغم بابا حواست باشه خانوم بیات-داریوش
 پامو گذاشتم رو شونش با یه پرش دستامو قالب کردم روی دیوار..

 پریدم روی در اومدم بیام پایین که پام لیز خورد و سقوط بدی داشتم
 ند شد صدای داریوش بل

 خوبید خانوم ؟-
 نق نقی کردم و گفتم 

 خوبم خوبم -
 از جام بلند شدم و خودم رو تکوندم که یه چی پشتم غرید 

 کسری که غرش بلد نبود 
 مریمم که غرش بلد نبود 

 داریوشم که ولش کن اون صحبت عادیشم بلد نبود 
 یکنه خیلی اروم برگشتم دیدم یه سگ از نژاد شکاریه اصیل داره نگاهم م

 خیلی تند گفتم
 چخه -

 دیدم بدتر از قبل دندوناشو نشونم میده
 دوباره گفتم :
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 چخه حیوون -
 اماده حمله بود که دیدم بغل در یه چوب قطوره 

 خدایا لطف کردی .
 چوبو گرفتم دستم و تند تند با استرس گفتم:

ز نزارم اببین بیا صییلح کنیم . تو بزار من رد بشییم منم قول میدم دیگه قالدتو ب-
 که این اتفاق بیوفته 

 دیدم واق بلندی گفت :
 خب ببین عزیزم بیا یه کاری کنیم -

 من میدوم تو دنبالم نیا . 
 داریوش صداش بلند شد 

 خانوم این درو باز میکنید؟-
 جیغ زدم 

 اعالمه وضعیت قرمز میکنم .-
 دیدم با تعجب گفت :

 بله؟؟-
 لوش زود درو باز کردم و با چماق ایستادم ج

 دیدم خیره شده به پشت سرم و بدونه اینکه نگاهشو بگیره گفت :
 چه استقبال زیبایی-
 ببین یا به سگت میگی همین االن بره یا میزنمش صدا االل بده-

دیدم صدای خیلی بدی از خودش دراورد سریع برگشتم..چوبو نشونش دادم و 
 گفتم
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 میری یا بزنمت؟-
 یهو سگه واق واق کرد

 حالیت نمیشه .بی جنبهچخه شوخی -
 

 داریوش یه قدم اومد جلو و دستشو روی سگ کشید و گفت
 آلفا برو -

 سگم دمش رو تکون داد و رفت.
 زیر لب با حرص گفتم 

 سگه به صاحبش رفته .-
 حرف اون اصله واسه من کشکشه .

 
 خانوم بیات بریم داخل؟-داریوش 

 داخل شدم گفتم:
 راستی جناب فامیلیتون چیه؟-

 ُخسَروی هستم-وشداری
 سرمو تکون دادم به در رسیدیم 

 خانوما مقدم ترن-داریوش
 بدون تعارف درو باز کردم که.............

 
 )نگار(
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 یه روز کاری سخت .همه تنم درد میکرد 

 از پله ها برم پایین .اسانسور مشکل پیدا کرده بودو مجبور بودم 
شتم  سیر طوالنی از پله ها دا سمت پایین بعده طی کردن م اخرین راه پله رو به 
 میومدم که حس کردم چیزی زیر پام شکست .

 سرم رو اوردم پایین دیدم اسمارتیزه .
 پوفی کردم و دوتا پله اومدم پایین تر دیدم بازم اسمارتیز ریخته 

 ظافتچی میدیم  این وضع راه پله اس کالفه شدم . اینهمه پول به ن
 ه صدایی میاد از پارکینگ.دو قدم اومدم پایین حس کردم ی

 نزدیک تر شدم  یکی با ریتم داشت میخوند  
 اومدم پایین . برادرای فاتحی بودن .

سهراب همونجور که ریتم گرفته بود میخوند با دهن باز خیره شدم بهش .هنوز  
 متوجه من نشده بودند

 
 سالم علیکم سالم علیکم عذری خانم یا الله -سهراب 

 
 ی مش ماشاال سالم علیکم والده

 
 این ور اون ورش ننداز,اخ من بمیرم منو سر لج ننداز

 
 میرم یار میگرما,الف ب ت س ح خ د ذ ن ع
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 الف اه میکشه ب بده

 
 ب بالی توت بده

 
 ت طوطی میخواد س بده

 
 س سواد داری ج بده

 
 ج جون منی دال بده

 
 دال دلبره من زال بده

 
 زال زاری نکن ذ بده

 
 ای ذلیل شده

 
 آی

 
 خاموما اقایون شعر هایی که من میخونم ماله همه فرنگه
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 هفت طبقه زیر زمین نهنگه

 
 تو جنگل مازندرن پلنگه

 
 دست شهین تفنگه

 
 دست مهین تفنگه

 
 زنای تهرون فاطمه خانوم و صغرا خانوم عذرا خانوم

 
 خاک بر سرت با این شوهرت

 
 همونی که خواستی اومد… ماستی و دوغی اومد 

 
 وم شهین خانوم حالهش ما چطورهمهین خان

 
 دختر امسال شما چطوره

 
 کارش چیه از کجا نون میاره
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 سواد مواد داره یا بیسواده
 

 چند تا پسر داره یا چند تا دختر
 

 پپسر بزرگش که جنون گرفته
 

 کوچیکه تازه یه من توتون گرفته
 

 دختر کوچیکه که جهاز نداره
 

 …زنی که جهاز نداره 
 
 ندارهاین همه ناز  
 

 پیش… زنی که موهاش تمیزه 
 شوهرش تمیزه 
 

 …چند نفر از مردم گیالن و رشت 
 
 میرفتن از پی تفریح و بگشت 
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 ناگهان یک الک پشت سر راه بود

 
 ارمنی گفتن که ان چی چی بود

 
 رشتیا گفتن که ان گردیزیه

 
 اصفهانی گفتن که ان خرمالوعه

 
 مازنی گفتن که ان زردآلوئه

 
 کدخدا با اون وزیر ناخدا…د به پیش کدخداناگهان بردن

 
 جای بلبل میان گل بود… ناخدا گفت که ان بلبل بود

 
 با ریتم کمرشم تکون میداد .مات صحنه شده بودم 

با ریتم شییعر میخونن و  یدم جفتشییون هنوز دارن  پایین د مدم  له اخرم او پ
 میر*ق*صن 

 ور گفتم :وای خدا پت و مت گیر هم افتاده بودند برای اعالم حظ
 آقیییییا فاتحی..-

 سهراب منو دید هول شدو دستش از زیر کاپوت ماشینش در رفت خورد زمین 
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 به حرف اومدم و گفتم 
 یکی این مربای هویجو جمع کنه پخش شد . -
 

 سهراب زود خودش رو جمع کرد
 

 سهراب زود خودش رو جمع کرد و گفت 
 عه خانومه ..چیز...فامیلیتون چی بود؟-
 

 شمای گشاد شده از تعجب گفتم با چ
 خاکی-

 دستش رو کمی مالوند و گفت :
 بله؟-

 حرفمو طوطی وار تکرار کردم و گفتم :
 خاکی-

 خاکی هستید؟-سهراب
 بله-
 خب چرا؟میخواید بتکونمتون؟-

 چشمام گشاد شد گفتم 
 بییییییییییله؟؟؟؟-

 هول شد و گفت :
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 خودتون میگید خاکی هستید .نتکونم،؟-
 ه بود خندم گرفت

 نخیر .فامیلیم خاکیه -
 دیدم اوه بلندی کشید و گفت البته ..

 داداشش از دور اومد و گفت :
 سهراب با قاتل برادر زادت گرم نگیر-

 سهراب خندید .یه خنده خیلی شیرین و گفت :
 اوه شما زدید به موتور برادرم ؟-

 چشمام رو تا حد ممکن گشاد کردم و گفتم :
 ن کوبیدم به موتور.بله .ولی فکر کنم م-
 

 داداش سهراب حالت تهاجمی گرفت و گفت :
حرف دهنتو بفهم خانوم موتور هفت جد و ابادته اون قلب داره احسییاس داره -

 کسی جرات نداره دست بهش بزنه
 

 یا این داشت با من شوخی میکرد یا واقعا کم داشت .
 یه تای ابروم رو انداختم باال و گفتم

 واقعا؟؟-
 و گفت :اخمی کرد 

 بله پس چی فکر کردید .پدرش و عموش پشتشن مثل کوه -
 اطرافم رو گشتم 
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چنتا اسمارتیز از رو زمین برداشتم و نشونه گرفتم سمت موتور و کوبیدم توش 
. 

 دیدم دوید سمت موتور و صداش رفت رو هوا:
نکن ظالم .نکن اسرائیلی .نکن داعشی .سنگسارش کردی . اینم از کودکای -

 ه غزه بدوووون .بی پنا
 دیگه جلوی خندم رو نتونستم بگیرم 

 دیدم خندمو دید غرید :
 من گفتم تو چیزی مصرف میکنی خانومه نگار خانوم -

 ابروهامو انداختم باال و گفتم :
من چیزی مصرف میکنم یا تو اقای فاتحی؟با گل و موتور و درخت و لیوان و -

 ادید ؟لوله گاز و دفتر کاریتون تشکیل خانواده د
 دیدم موهای بلندشو برد پشت گوشش و گفت:

شینمو طالق دادم - شق بورزید .تازه ما سر دربیارید .به اطرافتون ع یکم از هنر 
و نمیدونی چه شکستی خوردم .ماه ها طول کشید تا دوباره سرپا شدم .تو چی 

 میفهمی از احساس .ظالمه داعشی 
 

 ه هایی از خنده داشت گفتم :دیگه ازادانه قهقهه میزدم .با صدایی که رگ
شییما خانوادگی هنرمندید . شییماکه با اشیییا اطرافتون خانواده تشییکیل دادید -

 برادرتون اقا سهرابم که خدای اشعار فارسی هستن . درست میگم؟
 سهراب که از خنده صورتش سرخ شده بود گفت :
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پی .کالیک دارید.الیک دارید .یه لحظه وایسییید کامنت بزارم زیر حرفتون -
 کنمش گروه بعدی ..

 خندم گرفت و با خنده رفتم سمت ماشینم .
 شما دوتا برادر واقعا مشکل دارید .-
 

در ماشینم و باز کردم و نشستم داخلش و روشنش کردم و قبله خروجم شیشه 
 رو کشیدم پایین و گفتم 

مواظب برادرتون باشید .با این روندی که میبینم میترسم ستون خونه هم عقد -
کنه .اونموقع مشکل ساز تر میشه .میفهمید چی میگم دیگه روز بخیر هنرمندا 

... 
 پامو گذاشتم رو گازو روندم سمت خونه .

 امروز روز خوبی بود ....
 پر از انرژی ...

 باز یاده شعره سهراب افتادم و تا خونه فقط خندیدم
 

 )رویا(
 

 بدون تعارف درو باز کردم که..
یخ زد دهنمو باز کردم و چنان جیغی کشیییدم که احسیییاس کردم کل وجودم 

 هفت جد و ابادم اومد جلو چشمم..
 با چشمام دنبال کسری گشتم 
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سمت داریوش  شتم  شو گرفته بود و میخندید برگ شا سته بود گو ش رو زمین ن
 اومدم دهنمو باز کنم که دیدم چشای اون بدتر دهن من باز شده

 آقای ُخسَروی میییییییییییییین-
می به کسییری نگاه کردم دیدم با خوشییحالی نگاه میکنه فکر کردی زیر چشیی

 میخوام برم کوچولو عمرا منو تو حاال حاالها کار داریم
 من باید شروع کنم به درس دادن .کجا باید اینکارو بکنم؟-

سوزن زده بودن بهش..لبخندی ژکوندی زدم  سری نگاه کردم انگار  دوباره به ک
 فتبهش که چشماشو ریز کرد و گ

سری شده -ک صورتش پخش  ضع بیاد اتاق من. آرایش  شم نمیاد با این و خو
شب کاب*و*س این قیافه  شده نمیتونم تمرکز کنم تازه مطمعنم که  شبیه جن 

 شده ۵رو میبینم.شبیه هیوال در خانه فصل 
 ببین بچه ..-با حرص غریدم

 دیدم زشته جلو باباش اینطوری حرف بزنم با حرکت لب گفتم
 نمآدمت میک-

 با یه لبخند مثل من با حرکت لبش گفت:آدمش نیستی
 نشونت میدم-دوباره گفتم

روشییو گرفت و همونطور که به سییمت باال میرفت گفت:منتظرم حاال تا اون 
 موقع بهتره به سرو وضعت برسی که جن از دیدنت سکته میکنه

 دستامو مشت کردم و اومدم برگردم که..
 ضع؟کجا خانوم بیات با این و-داریوش
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 میرم خونه اگر اجازه بدید فردا شروع میکنم به کار -
 واقعا متاسفم برای این رفتاراش .لطفا بزارید برسونمتون-داریوش

 مشکلی نیست .الزم نیست میرم خودم-
 تا پنج دقیقه دیگه جلو درم..فقط لطف کن سر راهت در حیاطو ببند-داریوش

 و رفت بیرون
 دارم برات صبر کن حاالبا حرص بلند داد زدم:جناب کسری 

 صدای آروم کسری به گوشم رسید
 از جونت مایع بذار خانوم گندیده-کسری

 فامیلی منو مسخره کرد؟؟؟؟
 میبینمت جناب رادیکال-

 و سریع از خونشون زدم بیرون.....
 

 )باران(
 به زور لباس تنم کرد و راه افتادیم .

بود  مثال قرار》هه》رتیبردم تو مطب بعد نیم سییاعت نوبتمون شیید اونم با پا
 سرش خلوت باشه 

 بالخره منشی اجازه ورود رو داد 
 بفرمایید-نگار تقه ای به در زد صدای مردی به گوش رسید 

 اصال حوصله ی این مسخره بازیارو نداشتم ..
 نگار:

 باران؟-
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 بله-
 نگار:

 برو تو دیگه -
 با بی حوصلگی رفتم تو ...

 سالم -
 سرمو گرفتم باال ..

مو ازش گرفتمو با بی میلی نشستم رو صندلی .همه اعصاب خرابم رو چشما 
 ریختم تو نگاهم و خیره شدم به اون 

 نگارم سالم کردو نشست 
 خیلی خیلی خوش امدین -

 نگار:
 ممنونم .-
 خب؛ نگار جان میتونم تنها با این خانم صحبت کنم؟-

 صدای نگار خط کشید روی افکارم 
 جان من بیرون منتظرم بله...حتما...باران -نگار

خیره شییدم به نگار .با التماس نگاهش کردم .نگار نرو لطفا.منو با یه مرد تنها 
 نزار .اما رفت ... 

 با حرص چشمام رو بستم 
 صداشو شنیدم که گفت:

 میتونم اسمت رو بپرسم؟-
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 غریدم :دلیلی نمیبینم که بگم 
 با ارامش لبخندی زد و گفت:

کنم .عرفان هستم .عرفانه طاهریان .منو دوستت  خب بزار من خودمو معرفی-
 بدون .اومدیم اینجا که گپ بزنیم .خیلی خیلی دوستانه .. 

 من اگه اینجام باخواست خودم نیومدم. -
 قیافش منو یاده اون اشغال مینداخت .قیافه همه پسرا به نظرم چندش بودن 

 تحمل موندن نداشتم  
ار ها و اسییمم که از زبون نگار و عرفان کیفمو برداشییتم و بدونه توجه به اصییر

 بیرون میومد  از مطب زدم بیرون
 نگارم  دنبالم میومد  صدام میکرد که بایستم ولی توجه ای نکردم.

 نباید منو میاورد .
 دستمو جلوی اولین تاکسی تکون دادمو سریع نشستم  

 اقا دربست .-
 گفت  از شیشه ایینه نگاهی به صورت رنگ پریده ام انداخت و

 کجا برم ابجی؟-
 خودمم نمیدونستم کجا میخوام برم بی اختیار گفتم:

 پای کوه-
صدای همون  شدم که  ساب کردمو پیاده  سیدم کرایه رو ح ساعت ر بعد نیم 

 مرده رو شنیدم :
 خانم بقیش ...-

 پول رو گرفتم و تو جیبم گذاشتم . 
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 مسته دنیای خودم بودم .بی توجه به اطرافم قدم میزدم 
 تم باال ..باالو باال تر ...رف

 کل شهر زیر پام بود ...
 دختر پسرایی که از کنارم رد میشدن خوانواده هایی که در کنار هم شاد بودن...

 یک سوال تو ذهنم زمزمه شد 
 چرا من نباید این شادی هارو داشته باشم؟ ..

طر چراااا....خدایا چرا من؟چرا من باید ترد میشیییدم چرا من؟؟پدری که بخا
اینکه لکه ننگ به فامیلیش نچسییبونن تردم کرد مادری که مهر و محبتشییو ازم 

 گرفت .
 

 بغضم شکست .
 اشک هام میریختن .

 اروم اروم .
 انقدر زار زدم که دیگه حال راه رفتنم نداشتم ...

 چرا این حق من بود؟وقتی حس میکردم خوشحالم .به این حال افتادم .
 راه برگشت رو پیش گرفتم 

 ج بودم گی
 اما تونستم خودم رو به خونه برسونم .

 با سختیه زیاد کلید رو تو در چرخوندم و در باز شد ..
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 )نگار(
سای خیس فقط نق نق  شدت باز کردم . رویا رو روبروم دیدم که با لبا در رو به 

 میکرد و تند تند غر میزد و فوش میداد .
 رفتم داخل و در رو بستم  

 ث میشد صدام بلرزه . استرسی که داشتم باع
 رویا .باران  خونس؟-

 رویا همونجوری که زیر چشماش رو پاک میکرد گفت:
 نه  قرار بود با تو بیاد دکتر دیگه؟-

 وای گل بود به سبزه نیز اراسته شد .
 چشمام رو با درد بستم .نفس عمیقی کشیدم که به خودم مسلط بشم 

سم . وای کی نمیدونم  چرا ولی یهو از در زد بیرون و ر- ستم بهش بر فت .نتون
 این مشکال تموم میشه 

 نشستم رو کاناپه و سرم رو میون دستام گرفتم .
 رویا نشست روی زمین و گفت:

 بهش زنگ زدی ؟-
 جواب نمیده -

 رویا زانوهاشو بغل کرد و گفت :
 اگه اتفاقی براش بیوفته؟-

 با حرص نگاهش کردم و گفتم 
 حرفشم نزن -

 بالش .از جام بلند شدمباید میرفتم دن
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 رویا نگاهم کردو گفت:
 کجا میری؟-
 میرم دنبالش .نمیتونم همینجوری بشینم زانوی غم بغل بگیرم .-

 رویا از جاش بلند شد و گفت 
 منم میام .-

سری تکون دادم و منتظرش شدم .یه ربع بعد اومد بیرون از اتاقش و تا برگشتم 
 سمت در چرخش کلید توی در حس کردم 

 ر باز شد و جسم خستش وارد شد .د
 اول همه صدای رویا بلند شد :

 باران کدوم گوری بودی ...-
 رفتم نزدیکش .چشمام رو دوختم تو چشماشوگفتم :

تا کی میخوای - ها؟؟ که چی بشیییه  چه ای .خیلی ضییعیفی .رفتی  خیلی ب
 اینجوری بمونی؟

سمت اتاقش در رو باز کردو پ شمی فقط نگاهم کرد و رفت  سرشزیر چ  شت 
 کوبید 

رویا نشست .چشماش رو بست و میدونم سعی داشت خودش رو اروم جلوه 
 بده .امااشوب بود 

 تحملش رو نداشتیم دیگه 
 گوشی رو چنگ زدم و بدون اینکه توجه به ساعت کنم زنگ زدم به عرفان .

 بعده دومین بوق صداش بلند شد :
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 جانم نگارجان؟-
 م چه غلطی کنم .عرفان من دیگه خسته شدم .نمیدون-
 نگار اروم باش چی شده؟-

 نالیدم 
 عرفان  مشکلم بارانه ..-
 اروم باش دختر .فردا باز بیارش .-
 عرفان نمیاد .دیدی که امروز چی شد .وای طاقتم داره تموم میشه .-
 باشه تو اروم باش .برو جایی که کسی صداتو نشنوه .-

 رفتم تو اتاقم و درو بستم .
 بگو-
 ه نگار؟مشکلش چی-

 چشمام رو با درد بستم و زیر لب زمزمه کردم 
 سو استفاده جنسی و روحی -

 قلبم از این حرف شکست 
 پوف بلندی کشید و گفت :

 فردا میام خونت . داخل خونه نگهش دار ..-
 با صدای گرفتم گفتم :

 منتظرتم . ..-
 بروبخواب .مواظبش باش .-
 شب بخیر .-
 شبت بخیر نگار ....-
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 تموم میشد . بالخره
 اینو مطمئنم .

 عرفان کمکم میکرد ........
 

 )باران(
 دراز کشیده بودم رو تخت .

یه هفته ای بود به قول نگار اقا عرفان همون روانشییناسییه میومد خونه تا با من 
حرف بزنه ولی من با هیچکس حرف نمیزدم دلم برای صدای خودم تنگ شده 

مه روانی تره اونو بده بود طرف خودش از ه به من مشیییاوره  قت میخواد 
 ...نمیدونم چرا دیروز نیومد فکر کنم بیخیال شده  

 غرق توی اهنگ بودم این روزا عجیب عالقه به گوش دادنش داشتم 
 خمیازه های کش دار
 سیگار پشت سیگار

 شب گوشه ای به ناچار
 سیگار پشت سیگار

 این روح خسته هرشب
 جان کندنش غریزیست 

 ازارلعنت به این خود 
 سیگار پشت سیگار
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شده بود که تقه ای  سیگارم جمع  ستر روی  تو اوج اهنگ بودم و کوهی از خاک
 به در خورد .

صندلیه کنار  ست رو  ش شدو ن ستوار وارد  شد و با قدم های اروم و ا در اتاق باز 
 تخت .

ضای اتاقو پر  شو ببینم ...بوی ادکلن تلخش ف ستم قیاف شتم بهش بود نمیتون پ
 این روزا که میومد عجیب به عطرش عادت کرده بودمکرده بود .

 مرد بلند قد .موهای طالیی و کوتاه .چشمای ساده و یه اخم ریز الی پیشونیش  
 همیشه اروم بود .صداش منو از انالیز کردنم بیرون کشید

 هفتمین روز بخیر -عرفان
 هفت روز پی در پی میومد و ساعت ها مینشست و خیره میشد به من .

شبم خداحافظی میکرد و فرداش میومد . حضورش مزاحم بود ولی عادت  اخر
شیدم .پک های عمیق و خیره به  سیگارم رو میک سکوت  کرده بودم بهش .توی 

 دود
 اهنگ قشنگیه -عرفان

 جوابی ندادم
 عرفان:امروز چطور بودی خانم؟

 باز هم جواب ندادم
 عرفان:هنوزم نمیخوای جوابی بدی؟

 ش بود گفتمهمونجور که پشتم به
 

 خسته نشدی یه هفته اومدی ولی جوابی نگرفتی؟-
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 با اینکه صورتش رو نمیدیدم ولی لبخندش رو حس کردم 
شم  االن اینجا نبودم باران خانم.برای من رانیه به رانیه -عرفان  سته ب قرار بود خ

 دیدنه یه انسان زخم خورده دانشه 
 از ادمایی که تظاهر به همدردی میکنن متنفرم.-

عرفان:تظاهر نمیشه اسمشو گذاشت تو دومین بیمار من هستی که به زور میام 
 برای درمانش برای همین میدونم کارم سخته 

 پوزخندی زدم  و گفتم 
 من بیمار نیستم .همجنسای تو بیمارن-

 عرفان:
نه .اونم - پدرت هم همجنس م ماریم .اونم از نوع وخیم .ببینم  ما هممون بی

 بیماره؟
 . سکوت کردم

 اهنگ زیباتر شده بود .
منو کشییوند توی یه خلسییه .حضییورش رو از یاد بردم و اروم برای خودم حرف 

 میزدم
من زیبا بودم .همه میگفتن خنده هام شیییرینه .من چادر سییرم میکردم .من -

 لبخند میزدم .حیا داشتم .یه روزی اون اومد .موها و چشماش مشکی بود . 
 مه دادم سکوتش برام لذت بخش بود .ادا

 او آمد و من را بارها و بارها خنداند -
 او آمد و قلبم بارها و بارها خندید
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فکر میکردم خوشبختم .اون مرده خوبی بود .فکر میکردم عاشقم .جوون بودم 
 و جاهل 

 شور عشق جوانی قلبم را خنداند .
 حرف های زیر لب .نجوای عاشقانه قلبم را لرزاند 

 رف بزنم .این یه عقده تو دلم بود .بازم سکوت .دوست داشتم ح
بارها و بارها میخواسییتم برای بابام بگم .کتک خوردم .برای مامانم بگم .کتک 

 خوردم .بزار اینبار بگم چجوری چوب هرزگی یه مرد رو خوردم 
شدم .خب من - شد .انگار به یکی دیگه دلبسته  سرد  سم  شت .ح یه مدت گذ

شمای مشکی .جاشو به پسر با پوست تعهدی به کسی نداشتم .اون موها و چ
 روشن داد .موهای گندمی و زیبا . همیشه سرکوچه بود منتظر من .

 تا اخرین بار یه نامه داد بهم ..
 پر از عشق . 

 دختر حاج اقای مسجد عاشق شده بود.
 اینبار حسم ه*و*س نبود .دوسش داشتم .به اون گفتم نمیخوامت .

 اون رفت .
 تم که دگر باز نگردد پیشمرفت و رفت و رفت و گف

 او رفت و امد .با زخمی گران .در پیشم 
 اون اومد.اونروز تنها بودم کسی نبود .اومد و در زد .

گفت مامانت گفته بیام ببرمت خونه سییاناز خانوم .اخه پسییر کوچیکش فوت 
 شده بود 

 نباید میرفتم .  اما رفتم .
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 نبود .اون منو برد . اما خونه ساناز خانومی در کار 
 یه خرابه بود .

 به اینجا که رسید خاطرات زنده شد  
 چشمام رو اروم بستم و زمزمه کردم

 بهتره بری .-
 انتظار این کار رو نداشتم .

 اما صدای لباسش رو شنیدم که پاشد .
 لحظه ای بعدم صدای باز و بسته شدن در .

 اون رفت .
 این تنهایی رو الزم داشتم .

 ا ته .سیگارم سوخته بود .ت
 خندیدم ..

 اونقدر تلخ که سر سیگار بعدیم اتیش گرفت . 
 اروم به دود اطرافم خیره شدم

 بارها و بارها اون صحنه رو تکرار کردم .
 جیغ میزدم .

 گریه میکردم .
 اون انتقامشو گرفت و لکه ننگ رو دامن من افتاد .

 چون بکارت برای دختره .
 نجابت برای دختره .
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 *س میخوره .پسر فقط چوب ه*و
 دختر برای همیشه محکوم میشه .

 من محکوم شدم .
 چون دیگه نجیب نبودم .............

 محکوم شدم چون درک نشدم 
 فقط ترد شدم .....

 
 یه روز تکراری دیگه 
 پشت شیشه ایستادم 

 این صبح برای خیلی ها زیبا میشه و برای من .
 تلخ ..

 روی تخت نشستم .
 شتم و نخ بعدی سیگارم رو روشن کردم اهنگ همیشگیم رو گذا

 میگن دختر نباید سیگار بکشه ولی درد رو میتونه بکشه .
 پوزخندی زدم .

 درد ازاده و سیگار نه 
 خندیدم .چند ساعتی میشد با خودم خلوت کرده بودم
 رویا چند بار بهم سر زد و برام غذا و اب اورد و رفت 

اهمو از دیوار بگیرم صدای قدماش رو دوباره صدای درو شنیدم بدونه اینکه نگ
 گوش میدادم و بالخره نشستنش روی صندلی کنار تخت .

 خوش اومدی -
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های شیییاد البه الی صیییداش   باره حس کردم .اینو از رگه  ندش رو دو لبخ
 میفهمیدم:

 ممنونم .-
 قرار نیست بری و دیگه برنگردی؟-
 نه من حاال حاالها مهمونتم .تا ته این داستان هستم-

 لبخندی زدم
 باشه.پس بیا ادامشو بشنو که زودتر بری .-

 سکوت کرد و این سکوت مقدمه شروع حرفام بود 
اون خرابه رو تاحاال ندیده بودم .فکر نمیکردم قراره همچین بالیی سییرم بیاد -

.گفتم شیییاید با بابام قرار دارن اینجا .به خودم دلداری میدادم اما همش غلط 
سفره بود.من بدترین ادمی ک سر  سه اینکه  سر خالم بود .اونم وا ه دیده بودم پ

هفت سییین ماهی های گوشیییت خوار و گیاه خوارم و قاطی کرد و همه گیاه 
 خوارام مردن .هیچوقت همچین ادمی تو مغزم جا نمیشد .

سمش  شی . من جیغ  زدم .من التماس کردم . من ق شو باید حدس زده با ادام
 تحریک میشد دادم ولی با التماسای من بیشتر

 
 لحظه ای چشمام و بستم .نفسی کشیدم و ادامه دادم .

 من گریه کردم . اما اون تمومش نکرد.-
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اون وقتی بیخیال شیید که خودش اروم شیید . اونموقع هم تازه فهمید چه گندی 
شناس . اینا جماعت روانی ما  صیر منه .میبینی روان زده . کتکم زد . میگفت تق

 بگم آبروی منو بابامو میبره .هستن .گفت اگه به کسی 
 اینجای داستان دیگه نمیتونستم . ساکت شدم .

 بعده چند دقیقه صداش بلند شد:
 به نظرت بهتر نیست ادامشو تو هوای ازاد برام تعریف کنی؟-

 برگشتم سمتش 
 هوای ازاد؟-

 لبخندی زد
 اره مثال پارک .یا بام .یا حتی پیاده رویی .جایی-
 

 به ازادی . به هوایی که البه الی موهام بپیچه  حس کردم نیاز دارم
 برای همین گفتم :

 برو بیرون .نیم ساعت دیگه حاضرم .-
 باشه ای گفت و رفت

 دقیقا سره نیم ساعت حاضر شدم و رفتم بیرون 
 تو سالن بود . با دیدنم بلند شد و لبخندی زد .

 بدونه پاسخ به لبخندش از در خارج شدیم .
 پارک کرده بود . ماشینش رو دم در

 سوار شدیم و راه افتاد .
 تموم طول مسیر ساکت بودم .بدونه هیچ حرفی .
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 تا بالخره رسیدیم به یه پارک .
 در ماشینو باز کردم و خارج شدم .

 پارک خیلی قشنگی بود .
 قدم زدن داخلش .ادمو اروم میکنه .

 با لبخند راه افتادم سمت پله ها و عرفانم به دنبالم .
 ر ساکت بود تا من لذت ببرم از همچی .انگا

 این سکوت رو دوست داشتم .....
 این خلوت رو دوست داشتم ....

 
 》رویا》

 کشو قوسی به خودم دادم .
بعد یه هفته دیشییب برای اولین بار باخیال راحت خوابیدم باران باالخره از خر 

 شیطون امد پایین و حرف زد .
 خیلی خوشحالم براش .

 ند شدم و رفتم یه آب به دست و صورتم زدم .از رو تخت بل
 .یه دست مانتو شلوار برداشتمو پوشیدم یه ذره کرم پودرو برق لبم زدم ...

 از پله ها رفتم پایین که دیدم نگار تو آشپزخونه داره صبحونه میخوره
 سالم-

 همونطور با دهن پر گفت :سالم .بیا بخور بعد برو 
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مه  تا لق تاده یکی دو عت کردمو رفتمو واسیی به سیییا گاهی  له خوردم .ن با عج
 گفتم:من برم که خیلی دیرم شده 

 نگار:برو شب میبینمت
شدم و راه افتادم بعد  سی  سوار تاک سر کوچه رو پیاده رفتم  از در زدم بیرون تا 

 دقیقه نگه داشت  20
 رویا:پس چرا واستادید ؟؟

 خانم من مسیرم از این وره  -مرده
 ...دیرم شده یعنی چی من دربست گرفتم-

 شرمنده واال ابجی من حواسم نبود .وقت صحبت نداشتم ..-مرده
 عجبا گیر چه ادمایی میوفتیما .-

 کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم.
دقیقه راهو داشییت اینجام که تاکسییی  45تا خونه آقای خسییروی پیاده حداقل  

 نداره اوووف 
شینی صدای بوق ما شتم راه میرفتم که  شنیدم برگشتم تو مهمینطوری دا شینو و  ا

 نگاه کردم دیدم آقای خسرویه 
 شیشه ماشینو کشید پایین و عینکش رو برداشت و گفت:

 سالم خانم بیات ..من میرم خونه بیاید برسونمتون .-
 از خدام بود ولی واسه حفظ ابرو گفتم :

 نه میرم خودم ممنون .-
 .بیاید باال .هم مسیریم دیگه این حرفا چیه .-خسروی

 اومدیم و مسیرمون تا خونه تو سکوت طی شد......
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یییری این پنجمین باره دارم توضیح میدم میشه تمرکز کنی رو این  ی ی ی ی ی ی کسی
 مسئله ..

 کسری بیخیال تکیه داد و گفت :
 توام امدی اینجا توضیح بدی دیگه نیومدی سیزده به در که -

ستش هر  ست کلمو بکوبونم تو دیوار از د چی میگفتم جواب میداد دلم میخوا
 من نمیدونم این زبونو از کجا اورده این نیم وجب بچه با دوسانت قدش 

 یه نگاه به ساعتم کردم اخیش تایم کاریم تموم شده بود ... 
 دفترو کالسورمو برداشتمو راه افتادم .

 تو راه با اقای خسروی رو به رو شدم که داشت با تلفن صحبت میکرد .
 م که با دست اشاره کرد که بایستم .امدم خدافظی کن

 تلفنشو قطع کردو کسری رو صدا کرد:کسری...کسری
 کسری از باالی پله ها گفت :بله؟

 خسروی:بیا پایین 
 کسری امد پایینو رو به من اروم گفت:چغولی کردی خانومه گندیده؟؟

یات میخوام ببرمش بیرون  خانم ب فت: بدم خسییروی گ مدم جوابشییو  تا ا
 ینم اگه امروز خوب بوده ببرمش اگر که نه .نبرمش..میخواستم بب

شت با  سری که دا شمم خورد به ک ضاح بوده که چ ستم بگم افت اولش میخوا
 نگاهش التماسم میکرد این پسر بچه شیطون از این کاراهم بلده .
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.یاد بچگیای خودم افتادم که پدر خدابیامرزم هر وقت میخواسییت ببرتم بیرون 
 م میکردم که اجازه بده ...این طوری نگاه مادر

نه اقای خسروی اتفاقا خیلی ام خوب بود امروز درساشم خوب گوش میکرد -
... 

 اینو با یه چشم غره بهش گفتم 
 بعدشم یه چشمک به کسری زدم که اونم در مقابل چشمکم یه چشمک زد 

 خسروی:خوبه پس برو سوار شو .تو راهم خانوم بیاتو میرسونیم .
 چه حرفیه من خودم میرم .نه بابا این -

 خسروی لبخند زیبایی زد و گفت:
 بهتره بیاید چون اینجا بد مسیره تاکسی کم پیدا میشه -

 با خوشحالی تشکر کردم و منم سوار شدم .. 
 روزه خوبی بود . 
 اما خسته کننده ..

 
 》باران》

 قدم های اهسته در کنارش برمیداشتم 
 ه قدم هاش بود .سرش رو انداخته بود پایین و خیره ب

 خب .بهتره داستان شروع شده رو تموم کنم .-
سییرش اورد باال و چند لحظه ای نگاهم کرد و باز سییرش و اورد پایین و منتظر 

 موند .
 یکی از بازو هامو بغل کردم و شروع کردم :
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 بارها و بارها شده بود نصفه شب میومد پشت پنجره اتاقم .-
 . اینبار میومد و تهدیدم میکرد .  قبال میومد و از عشق حرف میزد

میگفت حرفی بزنم بدبختم میکنه . توی محله روی خانواده من قسم میخوردن 
.نمیتونستم اعتبار بابامو بیارم پایین .این تو دلم موند . بارها و بارها خاستگارامو 
رد کردم .حتی مجبور شییدم همون پسییر مورد عالقمو بیخیال بشییم . گاهی تو 

ش ساعت ها کوچه میک شده بودم .توی حموم  سرده  یدتم کنار و بازم تهدید . اف
میموندم و خودم رو میشستم .حس نجس بودن داشتم . مامانم شک کرده بود 

 .گفتم مریض شدم .اما بیماری تا کی؟ 
دیگه نمیخندیدم .یک سییال کامل دووم اوردم .اما دیگه نه جسییمی داشییتم نه 

با خودم ح خالو . نه  یه دیوو خالی میکردم روحی . هامو  قده  رف میزدم و ع
شدم . وقتی بیرون میرفتم حس میکردم همه جا  ساکت می .گریه میکردم و یهو 
دنبالمه و االن وقتشییه که تهدید هاشییو بشیینوم . با کل وجود میترسیییدم از 

 هرچیزی .با کوچک ترین حرکتی واکنش نشون میدادم .
من نزدیک میکرد .بهش یه مدت یه دختر میومد خونمون .خیلی خودشییو به 

 اعتماد کردم .
ستم مامانم بهم  ستم .و بالخره همه چیز رو براش گفتم .اما نمیدون شد دو اون 

 شک کرده و اون دختر رو واسه همین اورده که ببینه دخترش چه مرگشه .
 اون همه چیزو به مامانم گفت و خبره یه ساله من فاش شد .همه جا پیچید . 

 ه .ناپاکه .ناپاکه .دختر حاج محمد ناپاک
 عرفان پوف بلندی کشید و بازم سکوت کرد .
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 بابام اونقدر کتکم زد که حتی روی تخت نمیتونستم بخوابم . 
 نزاشت .

 حرف نتونستم بزنم . 
بابام  گفت میکشمت تو ننگی باید پاک بشی .اما کسی سرال اون نرفت .کسی 

اه شییدم .بابام واقعا قصیید درکم نکرد .بخاطر عقاید و باورای قدیمیشییون من تب
 کشتنم رو داشت .

مامانم تنها لطفی که کرد بهم یه کم پول بهم داد و یه شییب خیلی سییرد فراریم 
 داد .یادمه از سرما نمیتونستم دستام رو تکون بدم . 

هیچ چاره ای نداشییتم  جز اینکه برم خونه همون پسییره .نه اون اشییغالی که 
 دم . رفتم اونجا .اجازه داد بمونم .اینجوریم کرد .اونی که عاشقش بو

 پدرش باهام خیلی خوب بود .اما مادرش .....
 سکوت کردم ...

 اونم هیچی نمیگفت . حس کردم کافیه.
 نمیتونستم ادامه بدم .

 سکوته بینمون بالخره شکسته شد:
 چیزی میخوری؟-

 فقط نگاهش کردم و سرم رو به نشونه نه تکون دادم .
 بغله یه دکه ایستاد و یه پفیال خرید . کمی جلوتر که رفتیم

 با خنده اومد سمتم و پفیال رو داد بهم .
از اینکه همیشییه سییکوت میکرد .از اینکه اصییرار به ادامه حرفام نمیکرد .لذت 

 میبردم .چون نیاز داشتم .
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 خیلی اروم گفتم :
 گفتم نمیخورم -

 خندید و گفت :
 کی برای تو خرید .. -

 رفت و خورد.پفیال رو از دستم گ
 قدم هامون هماهنگ شده بود .

 هوای خوبی بود ..
شت . یه مدت همه پوالمو - شقه پفیال بودم .مامانم نمیزا میدونی بچه بودم عا

جمع کردم و باهاش پنج شیش تا پفیال نمکی خریدم و بردم یه گوشه و خوردم 
. 

نم اصییال انقدرخوردم که حالم بد شیید و همونجا افتادم رو زمین . دیگه ماما
نزاشییت بخورم .اما االن دیگه ازاد شییدم برای خودم .ولی دیگه مزه اونموقع رو 

 نمیده ...
 سکوت کردم .. 

حرفش یه معنی داشت . من االن ازاد شدم ولی شور و حال قدیمم رو از دست 
 دادم .سکوت کردم شاید ادامه حرفش منو به جایی برسونه

دور کنه برای به دست اوردنش تالش میکنم  اما این پفیالرو باز اگه مامانم ازم-
 و وقتی میخورمش باز لذت داره .
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سته .یه جورایی محفوظم . ازم  ستو پامو ب شو فهمیدم . من رو دنیا د معنی حرف
خوشبختی و گرفته اما باید تالش کنم تا به دستش بیارم .اونموقع طعم خوبش 

 رو حس میکنم .
 از حرفش لذت بردم

 هایی داره ..حرفات چه کنایه -
 خندید و گفت:

 پس فهمیدی چی میگم؟-
 سکوت کردم .

 سکوت کردم و قدم زدم . 
 بهتر نیست بریم؟-

 پوست پفیالشو تو سطل زباله انداخت و گفت
 باشه بریم -

 پیاده روی زیادی تا ماشین نداشتیم 
 سوار شدیم و راه افتاد .

 تو کل مسیر سکوت کرده بودم .
 . منو رسوند و خودش رفت 

 وقتی وارد خونه شدم حس بهتری داشتم ..
 اروم تر بودم .
 شاد تر بودم ..

 
 نگار روی کاناپه دراز کشیده بود و سیب داخله دستش رو میخورد
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 رفتم رو به روش نشستم .
 سالم-

 جواب سالمم و داد و سکوت بینمون برقرار شد 
 صدای گوشیم بلند شد از تو کیفم درش اوردم و جواب دادم 

 رمایید بف-
ارزو:سالم دختر .خوبی .خیلی بیمعرفتی ..نباید یه زنگ بزنی ببینی مردم زندم 

 شوهر کردم نکردم .چهلممه قراره بزام واقعا که نچ نچ نچ 
 میگم یه نفس بکش بعد ادامه بده .نگرانتم-

 ارزو:باااراان
 یه ریز حرف میزنی .کارتو بگو -

 ارزو:یه مهمونی گرفتم بگو خب 
 گفتم بی حوصله 

 خب-
 ادامه داد 

 همه دوستامو اکیپ دانشگاهمونو دعوت کردم 
 یه لرز عجیبی کل بدنمو  فرا گرفت .اگه اونم اونجا باشه چی ؟

 این فکرو از خودم دور کردم .تا کی باید نگران باشم .
 

 تو فکر بودم که صدای ارزو رو شنیدم:میای دیگه؟
 بیخیال -
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 باران اذیت نکن دیگه پاشو بیا -
 نیام بهتره -
 دانشگاه که کال نمیای .الاقل واسه من این یدونه مهمونیمو بیا نمیمیری که .-
 ببینم چی میشه-

 ارزو:ببینم چی میشه نداریم فردا شب منتظرتم خدافظ
 قطع کرد نذاشت جواب خدافظیشو بدم .دیوانس دختره  

 نگار:کی بود؟
 توام بیاآرزو بود فردا مهمونی گرفته اکیپ دانشگاه میگه -

 نگار:خب برو دیگه 
 حوصله ندارم .-
 برو منم میام حالو هوامون عوض بشه -

 حرفی نزدم و پاشدم رفتم 
بعد اون تماس ارزو دو بار ریگه ام تماس گرفت اصییرار کرد اگه نمیرفتم خیلی 

 ناراحت میشد 
 یک ساعت تا مهمونی  وقت داشتم .

 خوب شده بودم . یه لباس ساده پوشیدم و یه ارایش ساده و کال
 مانتومو پوشیدمو از اتاق رفتم بیرون 

 نگار مثال قرار بود باهام بیاد ولی کار شرکت طوالنی بود .رویاهم سرکار بود 
 لباس پوشیدم و یه تاکسی گرفتم تا همونجا 

...... 
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 نیم ساعتی از مهمونی گذشته بود ..
شت  دیگه مطمئن شیدم نیومده و داشیتم از مهمونی لذت میبردم که صیدای پ

 سرم میخکوبم کرد 
 باران -

 همون صدای چندسال پیش .
 همون صدای کثیف  

 همه تنم لرزید 
 جرات برگشتن نداشتم که دوباره صداشو شنیدم 

 باران تو اینجا چیکار میکنی؟تو زنده ای-
 بدنم میلرزید 

 ازجام بلند شدم و دویدم 
 فقط میدویدم 

 با شخصی که اونجا بود در رو باز کردم اما برخورد کردم 
 ببخشید -

 دوباره به دویدنم ادامه دادم که صدای اشنایی صدام کرد
 باران-

 با دیدن عرفان اروم شدم  
 ارامش وجودش تزریق به خونم شد 

 
 عرفان:باران؟خوبی؟چرا گریه کردی؟؟
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 همونطوری با هق هق گفتم:اون اون همینجاست .دیدمش 
 عرفان:کی ؟کی اینجاست؟

 .اون اشغال صدرا .-
 عرفان:آروم باش ..بیا بریم...

 دستش رو دور شونه هام انداخت و بردتم .
 

 از گریه به خودم میپیچیدم .من حقه یه مهمونی با دوستامو ندارم؟ .
 عرفان سکوت کرده بود و قدم میزدیم .

 اصال اون اینجا چیکار میکرد .
 سوالم رو به زبونم اوردم 

 تو اینجا چیکار میکنی؟-
 توجه حرفم شد و گفتم
شت که اتفاقی برات - سش کار پیش اومده .من بیام پی نگار گفت بیام .گفت وا

 نیوفته .اخه اونم احتمال میداد که ......
 چشمام رو بستم و از وسط ماجرا گفتم .شاید اروم تر بشم .

خیلی سییخت بود برام .مادرش خدا بیامرز خیلی اذیتم میکرد . دوتا خواهر -
 کیشون مثل باباشون بود و یکی مثل مامانه داشت . ی

 اوضاعم خیلی بد بود . اما اون پسر حتی نوک انگشتشم به من نمیخورد .
 یه روز دیدم بدجور کتک خورده . 
 وقتی ازش پرسیدم هیچی نگفت .

 تا بعدا شنیدم بابام کتکش زده .چون همسایه ها خبر رسوندن من اونجا بودم.
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 بارها کتک خورد .اون لوم نداد .بارها و 
 مامانش خیلی اذیتم میکرد .

 تا فهمیدم اون خونه خریده برام  
 بهم پیشنهاد ازدواج داد .

 اون بهترین بود .
 از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم .

 میفهمی یعنی چی؟
 برای یه لحظه همچی رو یادم رفت انگار خودم بودم .یه دختر عادی و سالم .

 نداشت .اما این خوشحالی دووم 
 اون پسر خیلی عجیب ناپدید شد . دیگه هم هیچوقت ندیدمش . 

 اون رفت .
 مادرش منو پدر و یکی از خواهراش رو خیلی اذیت میکرد .

 تا خواهر کوچیکش تصمیم گرفت بریم .
 میگفت من امانت داداششم . 

 منو برد تو همون خونه .زندگیم بهتر شده بود . خیلی خیلی ...
 دی اون دختر کی بوده .فکر کنم حدس ز

 عرفان با تعجب نگاهم میکرد .
 چشماش بی نهایت گشاد شده بود .لباش باز شد و گفت :

 اون .اون دختر نگار بود و تو ......-
 با تعجب گفتم :
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 من؟؟-
 تو همون عشق نیاوشی ؟ -

 با شنیدن اسمش بعده اینهمه مدت . تنم لرزید  
 ه نشانه بله .چشمام رو بستم و سرم و تکون دادم ب

 عرفان ادامه داد 
تو . تو منو باید بشناسی .. نگار من طاهر ام . همیشه به فامیلی صدام میکردن -

 ..صمیمی ترین دوست نیاوش .. وای خدا ...
 

 چشمام از تعجب دیگه داشت کنده میشد . 
 ما همو میشناختیم . 

 طاهر طال صداش میکردن .
 بخاطر موهاش . 

 بود . وای این مرد و من میشناختم .. همیشه کنار نیاوش
 تنها کلمه ای که از دهنم خارج شد این بود :

 چه اتفاقی برای نیاوش افتاد .؟-
 و دوباره بخاطر افت فشارم .

 چشمام بسته شد ..............
 

 زیر چشمام رو باز کردم 
 هیچ صدایی نمیومد 

 اتاق غرق سکوت بود .
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 کشید .طعم دهنم تلخ بود و سرم تیر می
 یه کم تو همون حالت موندم و بعدم نالیدم :

 اب ..-
 خش خش لباسی بلند شد و سریع نزدیکم شد 

 باران؟؟؟به هوشی دختر؟؟-
 دوباره نالیدم 

 اب میخوام ..-
 به لحظه نکشید که لیوان جلوم قرار گرفت .

 نوشیدم .
 اروم ترم کرد . داشتم موقعیتم رو درک میکردم .

 اینجا کجاست...؟ 
 یادمه بخاطر افت فشارم بی حال شدم 

 بعدشم که .
 نگاهی به عرفان کردم . دوست نیاوش .

 وای اینهمه مدت کنارم بود . یار قدیمی. 
 از جام بلند شدم و نیم خیز نشستم رو تخت .

 اینجا کجاست .؟-
 خونه من ...-

 با تعجب گفتم:
 من خونه تو چیکار میکنم ؟-
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 میشدن .مجبور شدم  بیارمت اینجا . بیهوش شدی .میبردمت نگرانت-
 

 از اینکه تو خونه یه پسر بودم کل تنم لرزید .
 زود از جام بلند شدم که دیدم سرم گیج میره 

 کل وجودم لرزید و باز افتادم 
 اومد سمتم 

 چرا از جات بلند شدی؟-
 من باید برم .-
 خوب شدی میرسونمت . این حال مناسب رفتن به خونه نیس -
 نیست . چیزیم-

 بی حوصله گفت
 خوبه همین یه ربع پیش افتاده بودی -

 زود دنبال وسایلم گشتم  
 مهم اینه االن خوبم -

 همه وسایالم رو جمع کردم و مانتومو پوشیدم و سریع از در زدم بیرون ..
 توی خیابون قدم میزدم که دیدم صدای بوق میاد .

 توجهی تکردم
 فوش بدم که دیدم عرفانه ..چندبار دیگه هم تکرار شد .اومدم 

 
 》نگار》
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نیم سیییاعتی بود از مهمونی امده بودم خیالمم از باران راحت بود چون خودم 
نتونسییته بودم برم به عرفان گفتم اونم قبول کرد همینطوری داشییتم تی وی نگاه 

 میکردم که برای گوشیم پیام امد بازش کردم عرفان بود 
 نگران نباش دیر میایم* *سالم نگار جان .منو باران باهمیم

 پیام دادم:مشکلی پیش امده؟
 منتظر جوابش بودم که دوباره گوشیم صداش در اومد 

 *نه چیز مهمی نیس*
 براش نوشتم اوکی

 داشتم تلویزیون نگاه میکردم که نفهمیدم چجوری خوابم برد ...
احسییاس کردم چیزی به ارومی افتاد رو بدنم الی یکی از چشییمامو باز کردم 

 دم بارانه دی
 باران:ببخشید بیدارت کردم

 نه مهم نیس باالخره که باید میرفتم اتاقم .-
 خوش گذشت؟
 باران:اره بد نبود 

بعدش  یه راست رفت سمت اتاقش .منم بلند شدم رفتم یه لیوان آب خوردم و 
 رفتم تو اتاقم 

 تا دراز کشیدم رو تخت بدون هیچ فکری خوابم برد
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ه دیگه حالم از این زنگ بهم میخورد خوابالو از رو سییاعت گوشیییم بلند شیید ا
تخت بلند شییدم تا پامو گذاشییتم رو زمین احسییاس کردم چیزی زیر پامه نگاه 
کردم دیدم پوسییت تخمس یه لحظه کل اتاقو انالیز کردم اوه اوه چخبره در همه 
کشوهام باز بود و از هرکدومشون یه لباس زده بود بیرون رو زمینم که پر پوست 
تخمه بود .از شرکت برگشتم حتما باید یه دست به اتاق بکشم شتر با بارش گم 

 میشد ....
 

 «رویا»
ای خییییییدا،ای خیییییییییدا این بچه کی میخواد درس یاد بگیره؟نفس عمیقی 

 کشیدم
ببین کسری دیگه مثل اون روز به بابات درول نمیگما،یبار دیگه توضیح میدم -

 بار از هرکدوم بنویسی.فهمیدی؟اگه یاد نگیری مجبورت میکنم چهل 
آروم آروم سییرشییو تکون میداد،یک لحظه سییکوت شیید اما از سییمت کسییری 
صدای ویز ویز میومد به طرفش خم شدم و یکم گوشمو بهش نزدیک کردم.ِاِاِا 
این که داره آهنگ گوش میده،دسییتمو بردم باال و پس گردنی زدن من همانا و 

هول کردم و اومدم از جا بلند شم که لیز  وارد شدن آقای خسروی به اتاق همانا
خوردم افتادم زمین..اوف رویا گند پشییت گند باال میاری سییریع بلند شییدم و 

 سیخ وایستادم ابروهاش باال پریده بود و دست کسری رو گردنش بود
 انگشتم به سمت کسری گرفتم

 ِا چیزه امم آها پشه بود-
 خوب میپروندیش -کسری
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 ها خیلی پر روان به حرف گوش نمیدن باید زدشون نه اخه کسری جان پشه-
 سریع تیکه امو گرفت و چشماشو ریز کرد

 کاری داشتید آقای خسروی؟-
 چیزی احتیاج ندارید-خسروی

 خیر-
 تو چی کسری؟-خسروی

 خوب میگفتی مریم بیاد تو چرا اومدی یا اصن رویا میرفت-کسری
 سرشتیز برگشتم سمتش و با لبخند حرصی دست کشیدم رو 

 کسری جان راست میگه-
 خسروی سری تکون داد و خدافظی کرد

منو مسخره خودت کردی؟کسری یبار دیگه به درس گوش نده ببین چیکارت -
 میکنم
 چشم چشم-کسری

 نشستم سرجام و از اول شروع کردم یاد دادن.....
 

 )نگار(
 

 اقای فییییییییییاتحی وقتی میگم هفت بسته کافیه یعنی کافیه ..-
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شما تجربه ندارید .اخه خر چه داند خ- انومه خاکی من یه عمره اینکارم .اخه 
 قیمت نقل و نبات ..

 
 تیز برگشتم سمتش و غریدم :

 چیزی گفتید؟؟؟-
به - ید .تجر پاره کرد تا پیرهن بیشییتر من  ما تو این حرفه چن نده فرمودم شیی ب

 فراوونی دارید 
بگه .حرفی نزدم و  فقط چپ چپ نگاهش میکردم .فقط بلد بود چرت و پرت

 رفتم دنبال کارم .
 سه تا فروشگاه دیگه مونده بود .

صدام کرد برگشتم سمتش و اومدم قدمی بردارم که حس کردم  پام لیز خورد و 
همونجا بود که میخواسییتم واقعا یه دسییت مردونه حلقه بشییه دور کمرم نزاره 

 بیوفتم 
 اما چه خیال مزخرفی .

 قهقهه سهراب بلند شد .با کمر خوردم زمین و صدای 
 اخ اخ اخ کمرم .

صدایی که رگه هایی از خنده درونش  حتی نیومد کمکم کنه . به جای کمک با 
 موج میزد گفت:

یول بیا خانومه خاکیو جمعش کن مثل مربا مالیده شده کف - ی ی ی ی رسول . رس
 سالن 

 اینو گفتو بلند بلند به حرفش میخندید
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 و خودمو کشیدم باال  با حرص دستمو گرفتم به لبه میز
کمرم تیر کشید .داشتم سرپا میشدم که دوباره لیز خوردم و اینبار دستی جلوی 

 افتادنم و گرفت و اون دسته اقا رسول برادره اقا سهراب بود .
 کشیدتم باال و سرپا شدم .سهراب با خنده گفت :

شده تو هم و یه اهنگ رمان- شم گره  شمع و دوتا چ تیک اخ چه رمانتیک فقط 
 میخواست .البته اهنگ از مازیار فالحی باشه تاریرش بیشتر میشه 

 
 همونجور که شعر مازیار  رو زمزمه میکرد ازم دور شد  

 از حرص دال شده بودم که اقای فاتحی گفت:
 چیزیتون شد؟-

 بازومو از دستش کشیدم بیرون و گفتم 
 نه ممنون .-

 لبخندی زد و گفت
 رسم مراقب خودتون باشید .باشه پس من برم به پسرم ب-

 بدونه حرف سرمو تکون دادم و رفتنش رو تماشا کردم .
 پسره عوضی 

 سهراب یه بالیی به روزگارت بیارم ..
 حاال بشینو ببین ..

 
 )باران(
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اعصیییابم خیلی خراب بود .همش طول و عرض اتاقو طی میکردم و با حرص 
 کردم نق نق میکردم که صدای گوشیم بلند شد . زود نگاهش 

 )باران خانوم بیا دم در منتظرتم .عرفان(
 

 بی تاب خودم رو پشت پنجره رسوندم 
 توی ماشین نشسته بود .

 لباسام رو پوشیدم و خودم رو به ماشینش رسوندم 
 نشستم و سالم کردم 

 صبح بخیر خانوم زیبا .-
 همه وجودم میخواست لبخند بزنم ولی لبخندی نداشتم که تحویل بدم 

 هش کردم و گفتم :فقط نگا
 ممنون -

 لبخند شیرینی زد و راه افتاد 
 امروز میریم جایی که روحیه ات عوض بشه .-

 فقط نگاهش کردم و با همون لحن خشکم گفتم :
 کجا؟ لطفا جای شلول نباشه ..-

 خندید و گفت :
 سوال ممنوع ...-

رو  منیمی از مسیییر رو رفته بودیم که خواسییتم سییوالی که خیلی وقته درگیرشیی
 ازش بپرسم . 

 یعنی بگم؟ دلمو زدم به دریا و گفتم



wWw.Roman4u.iR  86 

 

 نیاوش کجاست؟-
 خیره به جاده بود .لرزش دستاش رو حس کردم .

 نمیدونیم . خیلی وقته نمیدونیم..-
 از همون وقتی که ناپدید شد دیگه ندیدیش؟-
 نه -

 جوابای کوتاهش عصبیم کرد .واسه همین سکوت کردم و سعی کردم بخوابم.
 .. باران خانوم پاشو رسیدیم ...باران-

 نفهمیدم کی خوابم برد . چشمام رو باز کردم و نشستم .
 وای نباید میخوابیدم..-
 مشکلی نیست .حتما خسته بودی -
 

 با قدر دانی خیره شدم بهش . این حرفا واقعا ارومم میکرد 
 به بیرون خیره شدم 

 شهربااازی؟
 با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 اومدیم؟ چرا اینجا-
 لبخندی زد و همزمان ماشینو پارک کرد 

 چون این هفته خیلی افکارمون اشفته شد .بهتره خودمونو خالی کنیم...-
 مگه نگفتم جای شلول نریم -

 خندید گفت 
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 سکوت کنی زیبا تری -
 در ماشینو باز کرد و پیاده شد و در سمت منم باز کرد 

 پیاده شدم و به ارم سبز چشم دوختم .
 فراز و شلول میدرخشید سرا

روحیه کودکانه و پر شییورم اون وسییایل های زیبا و طلب میکرد و از طرفی بی 
 حوصله بودم .

 بهتره برگردیم -
 خندید و گفت : امکان نداره ...

 
 *رویا*

ایفونو زدم بعد چند رانیه درو زدن رفتم تو با مریم خانم سییالم علیک کردم و 
 گفتم:کسری کجاست؟

 و اتاقشونن منتظرتوننمریم خانم:ت
 سرمو تکون دادمو راه افتادم سمت پله ها ...

 
 افرین امروز ازت راضی بودم برا همین پنج دقیقه استراحت بهت میدم 

کسری خمیازه ای کشید  و یه لیوان اب برای خودش ریخت منم سرمو گذاشتم 
 مرو میز و چشمامو بستم که احساس کردم صدای چیزی میاد سرمو بلند کرد

 و به کسری نگاه کردم و گفتم:توام اون صدایی که من میشنومو میشنوی؟
 کسری:اهوم...

 بلند شدم و به سمت صدا رفتم کسری هم دنبالم..
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صداش   سروی اروم درشو باز کردم رفتم تو نبود  شت در اتاق اقای خ رسیدم پ
 از تو حموم میومد که میگفت:

ش ساحلم میخوام برم دریا کنار .دریا کنار هنوز ق شق اون کوه و دریا و  نگه . عا
 ه*و*س یار و دیار کرده دلم .

  
 

 یهو اوج خوند و سعی داشت صداشو به نازکی حمیرا کنه 
شو گرفته بود از  سته بود رو زمین و دل ش سری ن شتم از خنده میمردم ک من که دا

 خنده یه دفعه دیدم بلند شد رفت سمت در اروم گفتم:کجا میری
 کسری:االن میام 

 بعد یک دقیقه امد دیدم گوشیمو گذاشته رو ضبط 
سرویو ظبط میکردیمو میخندیدیم که دیدم  صدای اقای خ شتیم  همینطوری دا
صدای اب قطع شد سریع با کسری در رفتیم و اومدیم  تو اتاق. داشتیم صدای 

 خسرویو گوش میکردیم که صدای پاهاشو از بیرون شنیدیم
 شدمو گوشی از دستم افتاد  اومدم گوشیو خاموش کنم که  هول

 سریع دوال شدم که برش دارم اقای خسروی امد تو .
سری  ستادم خودمو زدم به اون راه دیدم ک سیخ وا صدارو قطع کردم و  سریع 

 همینطوری واستاده و سقفو نگاه میکنه 
 خسروی:صدای چی بود؟؟؟

 هول شدمو سریع گفتم:هی...هیچی 
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 خسروی:
 ناون گوشیو میشه بدید به م-
 نه-

 ابروهاشو انداخت باال و گفت:
 چرا؟-
 همینطوری .گوشی وسیله ای شخصیه -

 خسروی:نمیدید دیگه ؟
 نخیر-

 خسروی:مطمئنید؟
 کامال مطمنم -

دیدم یه لبخند خبیث زدو امد جلو یه قدم رفتم عقب یه قدم امد جلو دوباره یه 
سید به  شت ر سیدم به دیوار اونم یه قدم بردا شتم که ر صلمقدم بردا ون من فا

 میلی متری بود سرشو اورد کنار گوشمو گفت:بدش
 نمیدم -

 خسروی :میدی..
 نچ-

 تا به خودم امدم دیدم.........
 

 )نگار(
 لنگ میزدم 

 بخاطر ضربه ای که خورده بودم .
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 در دفترو باز کردم و داخل شدم 
 یه دست به کمرم و یه دستم به دیوار .

 خارج شد دیدم سهراب در اتاقشو  باز کرد و
 همونجور که لنگ میزدم به سمت اتاقم میرفتم .

 دیدم با دیدنم ایستاد و با تعجب نگاهم کرد .
 صبح بخیر خانومه خاکی .خدا بد نده؟سکته کردید؟-

با حرص نگاهش کردم و حرفی نزدم و راه افتادم سییمت اتاقم که صییداش باز 
 بلند شد :

 خی میندازه ..چقدر حال االنتون منو یاده یه شخصیت تاری-
 برگشتم سمتش و جفت ابروهامو با حالت تعجب انداختم باال و گفتم 

 بله؟-
 لبخندی  زد و گفت :

 خیلی منو یاده خدا بیامرز تیمور لنگ میندازید-
شد و  شیم اروم  با حرص نگاهش کردم . فقط با حرص .اما بعده مدتی نگاه اتی

 با لبخند نگاهش کردم 
 دارم برات .

 در اتاقمو باز کردم و داخل شدم .بدونه حرف 
 با لبخندی خبیث خیلی اروم درو بستم.

 یه اشی بپزم که ناخوناتم میل کنی عزییییییزم ...
 پشت میزم نشستم و به کارام رسیدگی کردم .
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 منتظرم باش ...
 

 )باران(
 

 خندیدمو شونه به شونه داخل شدیم 
 هوا روبه تاریکی بود .

 خب چی سوار میشی؟-
 انداختم پایین و گفتم:سرمو 

 هیچی-
 پس میترسی ...-
 نه نگرانم تو بترسی.-
 

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت :
 منو ترس؟؟؟-
 نه پس. منو ترس ؟از همینجا صدای لرز دندونات میاد..-
 واقعا؟-
 اره.-
 خب با رنجر چطوری؟این مرد ترسو میخواد از شما شجاعت یاد بگیره-

ی این گندیه که خودم زدم .قیافه خونسردی اصال دلم نمیخواست سوار بشم ول
 گرفتم و گفتم:

 موافقم .-
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 خندید و گفت :
 عالیه.خب من برم بلیط بگیرم ....-

 سرمو تکون دادم و خیره شدم به رنجر .
 از همه جا صدای جیغ میومد .

 اب دهنمو قورت دادم که صدایی پشت سرم بلند شد:
 نترس بابا چیزی نیست .. -

 پ عرفانو نگاه کردم و گفتم :برگشتم و چپ چ
 تو باید خوب منو بشناسی .میدونی از هیچی نمیترسم .محلمونو که یاده .-
 

 خندید و گفت :
سرمم تا زانوم پایین بود دیدم - سالم.که  سر جمع دوبار .اونم فقط در حد  من 

 تورو .همچینی میگه منو یادته انگار دوسال هم خدمتیم بودی .
 راه افتادم سمت جاییگاه .چپ چپ نگاهش کردم و 

 اینجا بود که تو دلم یه غلط کردم خوشگل گفتم و سوار شدم .
 محافظا سفت شد و ...

 حرکت کرد
 

 انقدر جیغ زده بودم که صدام گرفته بود.
اروم از جایگاه اومدم پایین که سرم گیج رفت مجبور شدم بازوی عرفانو چنگ 

 بزنم .
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 اشت .اونم زود گرفتتم و سرپا نگه ام د
 چشمام رو باز گرفتم .

شماش منو هدف  شت چ شده بود و مردمک در شاد  شماش تا حد ممکن گ چ
 گرفته بود .

 اروم گفت :
 خوبی؟-

 اون چشما چه جاذبه ای داشت .
 مسخ شده بودم تو چشماش و خیلی اروم سرم رو تکون دادم .

 نگاهشو ازم گرفت و منم زود به خودم اومدم ..
 خب چی سوار شیم؟-
 رگشت و چپ چپ نگاهم کرد و گفت:ب

 خیلی پرویی دختر.همین االن اگه نگرفته بودمت پخش زمین میشدی .-
 

 با اخم نگاهش کردم و گفتم :
برو بابا .خودتو اون باال ندیدی . انگار داشییتی سییه قلو میزاییدی انقدر جیغ -

 زدی .
 چپ چپ نگاهم کرد و گفت :

 من؟-
 نه من .-
 .. اها .فکر کردم با منی-

 با جیغ گفتم :
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 عییییییرفان .-
شمک  شت و بعدم با دوتا پ سمت مغازه قدم بردا قهقهه میزد و همونجوری به 

 چوبی .که یکیش سفید بود و یکیش صورتی .برگشت سمتم .
 

 خندیدم 
 باورم نمیشد ولی خیلی داشت بهم خوش میگذشت .

 صورتیه رو داد دستم و خودش با سر فرو رفت تو سفیده .
 ازش دل کند که چوبش مونده بود . وقتی

 من حتی دست به پشمکمم نزده بودم .
 تمام دور دهنش سفید بود و تیکه پشمک دور لبش چسبیده بود .

 خندیدم و از تو جیبم یه دستمال در اوردم و گوشه های لبش رو پاک کردم .
 شکمو .-
 الغر  -

 دست از کار کشیدم .خیره نگاهش کردم و گفتم :
 بله؟-
 خنده نگاهم کرد و گفت: با
 میگم اگه دریاچه اینجا مرغابی الغر داشت چقدر جذاب میشد .-

 خندیدم و ادامه صورتش و پاک کردم و دست از کار کشیدم 
 تیکه ای از پشمکمو خوردم که دیدم مظلومانه خیره شده بهم 

 ببین من دم به تله نمیدم .دور پشمکم رو خط بکش .-



 95 دردسر

 دیدم مظلوم تر شد .
 ی دلم .. وا

نمیدونم چی شد ولی تا به خودم اومدم دیدم پشمکمو دادم دستش و اونم مثل 
 اسب میخوره 
 اینم  تموم کرد

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم
 سیر شدی؟یا خودمم بزنم به چوب تا شما بخوری -
 نه ممنون سیرم .-
 باشه پس پاشو بریم .-
ی سفینه مونده .البته تو میترس ماکه تازه اومدیم .هنوز ترن هوایی و فیریزبی و-

 میخوای ببرمت استخر توپ؟مناسب سنتم هست
 

 خسته نگاهش کردم و گفتم :
 خستم -

 زود اون فرد شوخ خودش رو به همون ادم اروم داد . لبخندی زد و گفت:
 پس بریم-

 از جامون بلند شدیم و راه افتادیم .
 تو راه از خستگی خوابم برد اما چه خوابی 

 بود نه خواب  کاب*و*س
 نمیدونم جیغ کشیدم .نمیدونم چیکار کردم .

 میلرزیدم ..
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یکی تکونم داد .زود چشمامو باز کردم که دیدم مقابلم عرفانه و چشمایی که از 
 ترس گشاد شده 

 باران چی شده؟چرا داد میزنی؟-
 بی اراده دستامو دور گردنس حلقه کردم و محکم بغلش کردم .

 ارامش . نیاز داشتم به اون حس
 اروم دستش دورم حلقه شد .نمیدونم چرا اما زدم زیر گریه .

 هیس اروم باش دختر .ارووم چیزی نیست فقط یه خواب بود .-
 کی تموم میشه .... -

 میون هق هقام خودم رو ازش جدا کردم و اطرافم رو نگاه کردم 
 بغل خونه بودیم .

 موم کردم .زود از ماشین پیاده شدم و با دوکلمه همچی رو ت
 ممنون .خدافظ -

 قدم برداشتم سمت در که صداش بلند شد
 باران؟-

 بی اختیار برگشتم 
 ............-عرفان

 
 )رویا(
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تا به خودم اومدم دیدم گوشییی رو از دسییتم کش رفت..عجب مارمولکیه یهو 
کسییری پرید رو رو کولش موهاشییو گرفت..پدر و پسییر به هم رفتن دوتاشییونم 

 مارمولکن
 ولیییییش کیییین-کسری

 گوشی از دستش اوفتاد زمین جیغ خفیفی کشیدم
 وای بییییچییم-

و سریع برشداشتم چیزیش نشده بود نفس عمیقی کشیدم سرمو اوردم باال که 
سری رو گرفته و دهنش باز مونده  ستای ک ستش د سروی با دو تا د دیدم آقای خ

 کسری هم بدتر از اون
شدم حس مادر  ِا چیزه نکه از خیلی وقت پیش- این گوشیو دارم.باهاش بزرگ 

 بودن بهم دست داد
سمت در اتاق  شاد زدم و به  شاره کرد جیم بزنم یه لبخند گ سری اروم بهم ا ک

 حرکت کردم
سروی سری رو از رو یرش -خ شیو میخوام..با یه حرکت ک ستی من اون گو را

 برداشت و برگشت سمت من در اتاق رو باز کردم
 بدو بیییدورویییا فیقیط -کسری

یه پامو گذاشییتم جلو و دربرو که رفتی مثل اسییب میدوییدم از پله ها شیییرجه 
میزدم چند بارم نزدیک بود مثل تخم مرل پخش شم ولی خودمو نگه داشتم در 
حیاط رو باز کردم و بازم مثل اسب شروع کردم دوییدن یه لحظه برگشتم دیدم 

 اونم بدتر من دنبالمه
 نییییییا-
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 طور که نفس نفس میزدخسروی همون
 م..من یچیزو بخوام ب..بدست می..میارم-خسروی

 فکر این گوشیو از سرت بیرون بنداز-
و شاالپ افتادم زمین.. ای بر این شانس..سریع گوشیو جاساز کردم تو یه جا و 

 دستمو زدم پام
 ای پیییام فلج شدم ای پام قاااااتل جانی آدم روبا معتاد توهمی قا چاقچی..-

یی ازش نیومد بهش که نگاه کردم یهو زد زیرخنده افتاد زمین و هر هر صیییدا
میخندید..وا چشییه این ؟یکم از خندش تموم شیید سییرشییو اورد باال منو دید 

 دوباره زد زیر خنده..با پشت دستم محکم زدم به بازوش
 به من میخندید ؟-

 همونطور که میخندید سرشم تکون میداد
 انگار نزدم بهش دوتا مشت پشت هم زدم که اصن

 نییخیینیید-
شدم و  شت دوباره زد زیر خنده با حرص از جام بلند  شو نگه دا یه لحظه خود

 ........لنگون لنگون به سمت ویال میرفتم که....
 

 )نگار(
 بهترین موقعیت رو برام رقم زد .

 با این جمله
 )خانومه خاکی اگه مشکلی نیست یه لیوان اب از اشپزخونه بیارید (
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 منم با کمال میل قبول کردم .
 حتما اقای فاتحی ..-

چشییماش از تعجب اندازه قابلمه شیید به زور خندمو نگه داشییتمو از اتاق زدم 
 بیرون 

 شکر رو خالی کردم تو لیوان اب وتند تند هم زدمش .
زود یه دستمال در اوردم و لب رژلبی ام رو باهاش تمیز کردم و دوباره سرجاش 

  گذاشتم و رژ زدم
 لیوانو برداشتم و با لبخند خبیثی رفتم سمت اتاقش

 گرفتم جلوش و گفتم 
 بفرمایید .نوش جان -

 تا خواست اب رو از دستم بگیره .لیوانو برگردوندم رو لباسش .
 اوه متاسفم اقای فاتحی .بزار االن تمیزش میکنم -

 اوه بلندی کشید و خیره شد به لباسش 
 داشته؟نگاه کن .وای لباسم ..خانومه خاکی چشماتونم خاک بر-
 ببخشید تورو خدا بزار پاکش کنم .-

 دستمال رژلبیم رو برداشتم و مالیدم رو شلوارش .
 اب و شکر واسه این بود که لکش بمونه و اینم کشیدم تا ضایه تر بشه .

 رژ صورتیم تمام پخش شد رو شلوار توسیش و بسیار نمای دلپذیری شد
 د.میبخشید تورو خدا دقت نکردم .بزار پاکش کنم .ای وای این چرا کثیف بو-

 با حرص غرید
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شلوارمو شکل پرچم انگلیس کردید خانومه خاکی ممنون میشم دست نزنی -
 بهش .

شدم که چطور غر میزد و  شلوارش  شای تمیز کردن  شغول تما عقب رفتم و م
 پاک میکرد .

 این تازه اولشه ....
 گرده خونه  ..اونروز مجبور شد با همون لک گنده بر

 ولی کارم ادامه داره باهات اقا سهراب.........
 

-------------------- 
 )باران(

 برگشتم سمتش  و سوالی نگاش کردم که با من من گفت :مواظب خودت باش 
ست یچی دیگه بگه ولی به رو خودم نیاورم به تکون دادن  ساس کردم میخوا اح

 سرم اکتفا کردمو پیاده شدم .
تو اتاقم خودمو همونطوری پرت کردم رو تخت خیلی خسته بودم برا  تا رسیدم

 همین بدون فکر خوابم  برد ... 
 صبح با تکون دستی بیدار شدم .

رویا:پاشو دیگه خوابالو .ببین این سری نمیتونی در بریاااا باید خونرو توام تمیز 
 کنی .پاشوووووووو

 پا نمیشی دیگه؟با صدای خوابالو گفتم :فقط پنج دقیقه که گفت:
 نچ-
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 رویا:اکی خودت خواستی 
تا به خودم بیام افتاد رومو شییروع کرد به قلقلک دادنم دیگه نفسییم داشییت بند 

 میومد که بریده بریده گفتم:ب...باشه...ت...تو...رو..خدا ..بسته 
 حاال شد یچیزی پاشو بدو -

اس ه لباینو گفت و از اتاق زد بیرون بلند شییدم و دسییت و صییورتمو شییسییتم ی
 راحتی پوشیدم 

از پله ها رفتم پایین دیدم رویا یه جارو دسییتشییه نگارم داره گرد گیری میکنه و 
 اواز میخونه :میخوام برم دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگه...

رویا داشت بشکن میزدو میر*ق*صید با خنده رفتم پایین و نشستم رو مبل که 
شد:اع اع چه برا منم م شور صدای نگار بلند  شو برو ظرفارو ب شینه رو مبل پا ی

 ببینم 
نگ میکنم  فت:ببین من خودم همرو ر که گ گاه کردم  نه بهش ن ما یکم مظلو

 پاشو...پاشو ...قیافتم شبیه گربه شرک نکن 
شپزخونه اوه اوه انگار  شدم رفتم تو ا نچ نخیر همه راهامو بلده دیگه مجبوری پا

ود یک سیییاعتی طول کشییید نیم قرنه کسییی اشییپزخونرو تمیز نکرده ...حد
شت میترکید رفتم تو حال که دیدم نگار و رویاام ولوان  شپزخونه دیگه کمرم دا ا

 رو کاناپه منم رفتم و دراز کشیدم رو کاناپه  
 هرکدوممون تو فکر خودمون بودیم که صدای نگارو شنیدم:بارانی؟

 هوم-
شاگردات زن- شگاه میری نه به  سه هفتس نه دان گ زدی که میگم االن حدود 

 بگی بیان 
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شه - شونم دادن نمی شهریه  شاگردامو چیکار کنم  شگاه کنار  اهوم ...حاال دان
 کنسل کنم 

 رویا:کار خاصی نمیخواد بکنی خیلی شیک زنگ بزن از فردا بیان 
 پف بلندی کشیدمو سرمو تکون دادم .....

 
 >باران<

 دیروز زنگ زدم به شاگردام گفتم از امروز کالسا شروع میشه 
 به ارزو هم  زنگ زدم گفتم از جزوه هاش برام کپی بگیره اونم قبول کرد .

 باید سعی میکردم باهاش مقابله کنم 
یک ساعت دیگه کالس شروع میشد بلند شدم و یه شلوارک با یه تاپ پوشیدم 
تا از پله ها امدم پایین صیییدای در بلند شییید هنوز نیم سیییاعت مونده بود تا 

 کالس..
 ود امدن؟یعنی انقدر ز 

جب  قدری تع یدم ان که د بازش کردم از چیزی  همونطوری رفتم جلو در رو 
کردم که وضییعیتم و فراموش کردم  عرفان این موقع روز اینجا چیکار میکرد یه 
نگاه بهش انداختم که دیدم چشییماش از تعجب شییده اندازه قابلمه شییده و 

سا جل شم لبو یه لحظه به خودم امدم دیدم با همون لبا سریع رنگ ستادم  وش ای
شنیدم :باران  شو  صدا ستم چی بگم که  شت درو از خجالت نمیدون پریدم پ

 خانم؟
 بله-
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شین افتاده بود - شوارتون تو ما شب گو شدم دی شید این موقع مزاحمتون  ببخ
 گفتم براتون بیارم 

 دیشب دیدم گوشوارم تو گوشم نیس فک کردم تو شهربازی افتاده 
 مرسی ممنون -

ن ور درو دسیییتمو دراز کردم و گوشیییواره و ازش گرفتم و سیییرمو اوردم ای
 گفتم:بفرمایید تو 

 مرسی مزاحم نمیشم خدافظ -
 خدافظ-

 وای لباسم . اخ اخ اخ گند زدم .
 تا بچه ها بیان اون صحنه از مغزم بیرون نمیرفت .اخه این چه وضعی بود .

 دیگه چطوری نگاهش میکردم..
 

 }باران{
 

رو کاناپه و یه نفس عمیق کشیدم ,وای خدایا ابروم کالس که تموم شد نشستم 
 رفت,که یهو یه چیز سیاه امد جلو چشمم جیغ خفیفی کشیدم 

 رویا:زهرمار روح دیدی؟
 خو المصب مگه جنگه بی صدا میای .بچم افتاد-

 خودشو روی کاناپه ولو کرد
 رویا:اوه بچه ات؟باباش کیه؟البد عرفان 

 م:مسخره یه مشت محکم زدم به بازوشو گفت
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 رویا:عمته 
 پاشو گمشو-

 رویا:نمیشه نشسته گمشم؟
 فقط جلو چشمم نباش-

 رویا:پشتش باشم؟
 جیغ کشیدم :رویا گمشووووو

 با ناز بلند شدو همونطور که قر میداد رفت 
 رویا:ایش اصال لیاقت هم صحبتی نداری 

 اخه تو صحبت کردن بلدی؟تو فقط دق میدی -
 بعد باهات صحبت میکنم واقعا؟باشه از این به -رویا

 بعد شروع کرد به عر عر کردن 
 بلند شدم بیوفتم دنبالش که گفت:باشه باشه رم نکن 

 بیا اینجا راهنماییم کن بجای اینکه مسخره بازی دراری-
شم باز  سمتم دکمه ها شت میومد  سرش دراورد همونطور که دا شو از  مقنعه ا

 میکرد 
که نه  کار ای یا:ببین عزیزم,بهترین  که چیزی رو به بیخیالی انگار   خودتو بزنی 

 نشده اگرم به روت اورد بگو مال خودمه دلم میخواد نشونش بدم. بتوچه 
 مرسی واقعا پاشو برو -

رویا:ببین میگم لیاقت نداری یعنی نداری.از صییبح تاحاال خونه ای یچی بده 
 کوفت کنم 



 105 دردسر

 ر کنم به سییمتهمونطور که فکر میکردم فردا که باهاش رو به رو میشییم چیکا
اشییپزخونه هم میرفتم تا به این طفل یچی بدم بخوره ولی حرفشییم بد نبودا به 

 کسی ربطی نداره........
 

 )رویا(
 پاشو پاشو -

 ا چرا؟-کسری
 میگم پاشو-

 نمیپاشم-کسری
 باید بپاشی وگرنه جریمت سخت تر میشه-

 بی میل از جاش بلند شد
 خوب-کسری

 بشین-
 و یه  مسئله براش نوشتم

 بار از این با جواب درست برام مینویسی 40-
 بییییار؟انصاف نیست 40-کسری

 بار 43-
 چییییی؟-کسری

بار هرچقد حرف بزنی بیشتر میشه بهتر ساکت شی درضمن االن ساعت  45 -
ساعت  9 سواالی امتحانی که قراره بدی   11تا  سی منم  وقت داری تا تو مینوی

 رو مینویسم
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ست حرف بزنه که دهنش شتن  خوا شروع کردم به نو ست لبخندی زدم و  رو ب
 سواال و اونم نوشتن جریمش

ساعت نگاه کردم  سری نگاه کردم  10:30به  با جواب  ۳۷بود به برگه جریمه ک
 نوشته بود چه دست تندی داره ایول بابا

 تموم شد-کسری
 به ساعت نگاه کردم یک ربع یازده

 خسته نباشی پهلون بده جواب رو ببینم-
 و داد دستم درست بودبرگه ر

 عالِی خیله خوب تا تو حاضر میشی من اینارو جمع میکنم-
 حاضر برای چی؟-کسری

 بریم بیرون خوشتیپ کنیا-
کسری پرید محکم لپمو ب*و*سید و از اتاق رفت بیرون از جام بلند شدم بعد 
 از جمع کردن وسایال به سمت اتاق خسروی رفتم دستمو بردم باال در بزنم که

دنیییییا دیییگه مثل من نیییداره..نیییداره نه میتونه بیاره دلها همه بی -یخسرو
 قرار عشییقن
 بلند داد زدم

 اقای خسروی خواهش میکنم نخونید صداتون اصلن خوب نیست-
 و زدم زیرخنده

صدایی نیومد و بعد چن رانیه در باز شد و قامت خسروی نمایان شد صداشو 
 صاف کرد
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 کاری داشتید-خسروی
 بله میخواستم اجازه کسری رو بگیرم بریم بیرون-

 مشکلی نیست ولی باید زود برگردید-خسروی
سری اومد و جووون چه تیپ  سرمو تکون دادم و رفتم پایین بعد از چند دیقه ک

 دختر کشی زده و یه اخم خوشگلم کرده بود
 بریم-کسری

 بریم اقای خوشتیپ-
 و از ویال زدیم بیرون......

 
 )نگار(

 
 ی اهنگ خیلی بلند بود صدا

 دخترو پسر سرگرم ر*ق*صیدن .
 باران و عرفان یه گوشه صحبت میکردند 

 رو کاناپه یه گوشه تقریبا خلوت نشسته بودم و با گوشه لباسم بازی میکردم 
 اگه بخاطر بهتر شدن روحیه باران نبود قطعا نمیومدم .

 از اینجور جاها متنفر بودم .
 نگی و خیلی باز توی بغل پسرا بودند و سیگار ها با سردخترایی که با لباسای ر

 نقره ای گوشه لب بیشتریا مشخو بود . 
 لبخندی زدم و زیر لب زمزمه کردم

 اینم از داستان تهران ماست .-
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 موزیک تند تر شد و اونایی هم که نشسته بودند رفتند وسط.
 احساس کردم کاناپه بغل دستم لحظه ای فرو رفت 

 برگشتم .
 پسر بود که نیم رخش سمت من بود. یه
 ببخشید اجازه نگرفتم واسه نشستنم .ناراحت نشدید؟-

از لحن زیباش خوشییم اومد .دلمم یه هم صییحبت میخواسییت .اعصییابم از 
 تنهایی بدجور خورد شده بود 

 مشکلی نیست -
 لبخندی زد و دسته ای از موهای مشکی لختش رو پشت گوشش برد و گفت:

 ینجا با مانتو نشسته شمایید .توجهمو خیلی جلب کردید .تنها شخصی که ا-
 خب پوشش مناسب مانتوست .این نمیتونه جلب توجه باشه درسته؟-

شتر باعث جلب  شیدن خیلی بی دخترایی که اینجا مثل بازیگرای پورن لباس پو
 توجه میشه .

 نه من منظورم  این نبود . شما فرق دارید با همه و دلیل این فرق چیه؟-
 بی حوصلگی -

 نگاهی عمیق بهم کرد و گفت :
 بنظرم خیلی قشنگه .-
 نظرتون قشنگ میبینه .-

 خندید و گفت 
 بله؟-



 109 دردسر

 راجب نظرتون بود .-
 خندید . چال گونش .بدجور منو یاده نیاوش انداخت .

 دستامو توی هم گره کردم و سرمو انداختم پایین که حرفش میخکوبم کرد
 شما برادر دارید؟-

 اوردم باال  سرمو یهو
 بلیه؟-
 ببخشید جسارت کردم .اما خب اگه برادر داشته باشید واقعا خوشبحالش.-
 داشتم ..-
 االن ندارید؟-
 نه مرد.-

 این حرف تنم رو لرزوند .
بغض کردم و با نفرت خیره به جمعیت شییدم.حس تنفری که مامان تو وجودم 

ر درد کشیییدن . اگه نگه داشییته بود . چقدر نیاوش و بارانو اذیت کرد . چقد
 حمایتشون میکرد با کمک بابا 

 همچی خوب میشد  
 چه اتفاقی براشون افتاد؟-
 گم شد و مرد .-

ست داد بزنم  سکوت کردم اون نمرد . دلم میخوا ضم میترکید . شت بغ دیگه دا
 بگم نمرد

 دوسش داشتید؟-
 عاشقش بودم -



wWw.Roman4u.iR  110 

 

 متاسفم -
 ممنون .-

 در کنارم با سکوت نشسته بود .
 نیاوش افتادم .یاده 

 های نگار .اون کفش منو بزار تو جا کفشی .-
 کمتر بخور نوکر بگیر .-
 سیبیل کلفت این خونه منیییییم .-
 برو بابا کی به اون پرز فرش تو میگه سیبیل -
 بچه پرو تو روحیه ام تاریر میزاره میرم معتاد میشم میمیرم -
 ا جور میکنه .تو توی روحیه ات تاریر بزاره فقط .بقیه رو خد-

 لنگه کفشش رو بلند کرد و شوت کرد سمتم .خطا رفت .قهقهه ای زدم و گفتم
 خطا رفت ..-
 دلم نیومد بزنم -

 این افکار دیوونم میکرد 
 فکر نیاوش .اینکه کجا رفت االن چیزی داره واسه خوردن ؟ 

 زندس ؟مردس؟
 دستمالی جلوی روم قرار گرفت 
 پاک کردم .از پسر تشکر کردم و چشمام رو 

 نباید به این احساس قدیمی دامن میزدم تا باز شروع بشه .
 دوباره سعی کردم چشمام رو ببندم
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 چقدر روزای سختی بود .
 نبوده نیاوش همرو نابود کرد .

 بیشتر از همه منو ...
 

 )باران(
سمت تختمو ولو  ست رفتم  شتم میمردم از خواب یه را سیدیم خونه دا وقتی ر

 ه لذتی داره ..شدم روش اخیش چ
 هرکاری میکردم خوابم نمیبرد حرفای عرفان همش تو گوشم بود 

باهاش قرار داشییتم ولی وقتی رفتم جلو در  5)اون روزی که غیبش زد سییاعت 
شاید کار پیش اومده دیر کرده  نبود هیچوقت دیر نمیکرد انتایم انتایم بود گفتم 

خانم مادرش گفت پنج شییاید فراموش کرده پیاده شییدم و زنگ زدم که نرگس 
دقیقه پیش اومده پایین با خودم فک کردم رفته سییر کوچه رفتم ولی نبود  بهش 

 زنگ زدم خاموش بود و هیچکسم ازش خبری نداشت (
 یعنی چه اتفاقی براش افتاده اخه خیلی غیرعادیه که یهو یه فرد غیبش بزنه 

 د ...انقدر فکر کردم که آخرش خسته شدم و نفهمیدم کی خوابم بر
 

با صدای زنگ موبایلم از خواب شیرینم بیدار شدم و همونطور که کلم زیر پتو 
بود دستمو دراز کردمو از روی میز برش داشتم و قطعش کردم دیگه از این زنگ 

 حالم بهم میخورد به زور بلند شدمو دست و صورتمو شستم 
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هارو دوتا  پلهسریع یه مانتو شلوار مشکی  پوشیدم پوشه کالسورامو برداشتمو 
یکی رفتم پایین وااای دیرم شییده بود شییدید پله های دانشییگاهو تند تند باال 

 میرفتم در کالس بسته بود استاد رفته بود تو در و زدم و رفتم تو
 استاد:خانم مایلی فک نمیکنید  دیر اومدید  

 شرمنده استاد -
اداری کنم از عزیهو صدای  یه پسرو شنیدم که به لباسام اشاره کردو گفت:فک 

 برگشتن 
همه زدن زیر خنده منم برگشتم به لباساش اشاره کردمو گفتم فک کنم شماهم 

 از کارخونه بستنی کیم برگشتین 
 و دوباره همه زدن زیر خنده 

 استاد:بسه اینجا کالس درسه خوشمزگی نکنید خانم مایلی شما هم بفرمائید 
 بود نشستم....... رفتم و ته کالس بغل ارزو که برام جا گرفته

 
 اووووف خدا پاهام داره میترکه

 خدافظ کسری-
 میگم رویا بذار بگم بابام برسونتت-کسری

 نه میرم-
 دیر وقته-کسری

برو تو ، مواظب خودت باش وقت کردی به درسییم یه نگاه بنداز که پس فردا -
 امتحان داری
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قدم زدن  کسری سری تکون داد و رفت داخل و منم شروع کردم به سمت خونه
با درد پاهام ولی دلم میخواسییت قدم بزنم و یادی از گذشییتم کنم، چند سییال 
پیش توی همین روز یه اتفاق تلخ برام افتاد..به عشییق بچه گیم به ازدواجش به 
مرگشییون..چقد سییخت بود ،روزی که اومد خونمون با کت و شییلوار دامادی 

ده بود ازشییون دسییتام میلرزید کل وجودم یخ زده بود..چقدر خوشییگل شیی
شب اومده  سم عروس رویا نبود آرزو بود اون  سم عروس،ا پذیرایی کردم ولی ا
بود برای خواسیتگاری از خواهرم وقتی هم خواهرم بله رو گفت و کل کشییدن 
خانواده ها قلبم شییکسیییت خیلی خوب یادمه که چطور دسییتمو روی قلبم 

من اون نگاه رو  گذاشییتم و فشییردم و علی چطور با عشییق به آرزو نگاه میکرد
نابود کنن موقع  میخواسییتم این حق من نبود که احسیییاسییمو بکشیین دلمو 
عروسیشون وقتی دستگل رو به آرزو میداد صدای شکستن قلبمو دوباره شنیدم 
همش فکر میکردم اینا خیاله ولی نبود و سییر سییفره عقد وقتی آرزو گفت بله 

شو سی شد و چیزی ندیدم،چند وقت بعد عرو سیاه  ن خبر دادن که وقتی دنیام 
سرم،  شد رو  صادف کردن و مردن و دنیام آوار  شتن ت سافرت برمیگ شتن از م دا

 ضجه های مادرم رو  خوب یادمه و همینطور نامه ی علی...
اشییکامو پاک کردم و کلیدمو از کیفم برداشییتم و درو باز کردم و داخل شییدم 

سمت اتاقم رفتم  سالم به  سته بودم و با گفتن یه  اید دنبال و خوابیدم،بخیلی خ
 نامه علی بگردم بییییایییید......

 
 کالسورمو زدم زیر بغلم و دستمو گرفتمو به میز و لنگ لنگان قدم برمیداشتم .

 پوفی کردم و درو باز کردم و خارج شدم 
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 از اینکه ببینمش حالم بد میشد . با اولین قدم همزمان با من خارج شد 
شمام و توی حدقه اش چرخوند سمت در .بازش کردم و چ شتم  م و قدمی بردا

هنگام خروج پام گیر کرد به لبه در و بخاطر درد کمرم و پام تعادلم بهم ریخت 
 و چیزی نمونده بود تا افتادنم 

 که دستی نگه ام داشت و کشیدم باال .
 ترسیده بودم .

 اینبار میوفتادم حتما جاییم میشکست.
 اروم چشمام و باز کردم 

 بود که کمک کرده بود . حتما سهراب
 اما این فقط یه خیال پوچ بود 

 با دیدن چشمای رسول لبخندی بهش زدم که صدایی بلند شد 
اوه اوه اوه این صحنه رو باید دید  چقدر عشق .چقدر عشق .عشق عشق بازم -

 عشق .خیلی عشق .
 حرف اخرشو کشید 

 چقدر عشیییییق . 
 ی و گفت :قهقهه ای زد و راه افتاد سمت در خروج

 تورو خدا انقدر شاعرانش نکنید االن هرچی اسپاگتی خوردم باال میارم -
 تو دلم اتیشی بود اما زبونم چیز دیگه ای بود 

 میخواستی بگی اسپاگتی خوردی؟-
 نه بابا میخواستم بگم صحنه مناسبی نبود .-
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 پس بهتره چشماتو ببندی و کور باشی .-
ضبط  شماهم تافت بزنید به خودتون تا- صحنه هندی  انقدر به بهونه افتادن. 

 نکنید 
 ساکت شو سهراب -رسول 

سته -سهراب شی نب اوه داداش بزرگه ی مهربونم رو ببین . موهاتو مامان خرگو
 عصبی شدی؟

دلم میخواسییت با صییدای بلند بزنم زیر خنده ولی نمیشیید رسییلو کمکم کرد 
 وایسم 

 ممنون-
 خواهش میکنم-رسول

اب رفت..ای خدا خودت کمکم کن تا بتونم از دسییت و با حرص دنبال سییهر
این دوتا آرامش داشته باشم آمیییییییییییییییییییییین و لنگان لنگان به راهم ادامه 

 دادم.........
 

 )نگار(
 

 خیره به ظرف ماکارانی روبروم شدم 
 رویا تا گردن تو ظرف بود 

و ر یه تیکه تو دهنم گذاشتم و مشغول خوردن بودم که دیدم رویا وحشیانه سس
 از بغلم چنگ زد و انگار بلد نبود ازش استفاده کنه

 باال پایینش میکرد و این باعث شد بریزه رو من .
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 جیغی زدم و گفتم 
 روییییییا .-

 چشماش رو گشاد کرد و خیره شد بهم و گفت
 هیییییا ..-
 درست بخور چندش کثیف کثافط-
 خفه گشنمه .-

 گ طالیی  و از ته قابلمه تراشیدم .مشغول به ادامه غذام شدم .یه تیکه ته دی
 خیرگی نگاهش رو از همین جا احساس میکردم 

 تیز نگاهش کردم و گفتم 
 رویا فکرشم نکن .واسه خودمه-

 نیشش رو تا ته باز کرد و گفت
 متوجه نمیشم راجب چی حرف میزنی؟-

شت  شگلم که دا شدم به ته دیگ خو تیز با حرص نگاهش کردم و دوباره خیره 
 بیا منو بخووور ...میگفت 

زمزمه هاش رو احساس میکردم در گوشم به ته دیگم لبخندی زدم و چنگالم و 
 فرو کردم داخلش که دیدم یه چنگال دومی هم داخلش فرو رفته 

 با حرص به رویا نگاه کردم و غریدم 
 بکش عقب .-

لبخندی از روی خونسییردی زد و ته دیگ رو از چنگالم بیرون کشییید و نزدیک 
 ش برد .لبا
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با یه حرکت ناگهانی ته دیگم و با دست از چنگالش قاپیدم و فرو کردم تو دهنم 
. 

 با چشمای گشاد نگاهم کرد و گفت
 چخه حیوون .چخه ..منو نخور .-

با دهن پر زدم زیر خنده و به زور ته دیگو داشییتم قورت میدادم که دیدم رویا یه 
به چنگالش و اونم فرو ته دیگ دیگه و میخواد بخوره . وحشیییانه چنگ  زدم 

کردم تو حلقم رویا خندش گرفت و به سرعت اومد یه کم بخوره که چنگ زدم 
شتم و کردم تو دهنم و همونجوری میخندیدم  ست مقداری بردا تو قابلمه و با د

. 
 رویا هم مثل من بیخیاله چنگال شد و با دست حمله کرد به قابلمه 

 ارانی هارو تو دهنمون میکردیم مثل وحشی های غذا ندیده با دست ماک
 دیدم رویا دست از کار کشید و صدام کرد 

 نگار؟-
 سرم و باال اوردم و اومدم نگاهش کنم که دست چربش مالیده شد به صورتم .

 با دهن باز نگاهش کردم .
 دستمو فرو کردم تو قابلمه چرب و کثیفو مالیدم تو صورتش 

 ده ریختن بود که زنگ در و زدن .جیغی کشید خیز برد سمت سس قرمز و اما
همونمور چرب و کثیف که تمام ماکارانی از صورتش میریخت دوید سمت در 

. 
 درو باز کرد و جیغ زد 

 باران بیا این وحشی ماکارانی ندیده رو ...... -
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 دیدم رنگ صورتش عوض شد و با خجالت و تعجب گفت 
 عرفااان .....-

 با چشمای گشاد به در خیره شدم ..
 اخ اخ اخ ....

 
 )باران(

 
 سرم را تا حد ممکن زیر انداخته بودم و قدم میزدم .

 که پاهای دومی هم به دنبالم روانه شد.
 از کفش ورنی مردانه اش تنها نامی که در مغزم شکل بست عرفان بود .

 حالتم و تغییر ندادم و باز به راه رفتنم ادامه دادم.
 باران .-

 از حرکت ایستادم .
 باال اوردم ولی نگاهی بهش نکردم . سرمو

 دانشگاه خالی شده .نمیخوای بریم؟-
 نگاهش کردم و زمزمه کردم 

 تو برو .من میام .-
 از چشماش معلوم بود نمیخواد بره . اما سری تکون داد و برگشت و رفت . 

 ازم دور شد و بعدم ناپدید ..
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جلب کرد . برگشتم  به قدم زدنم ادامه دادم که خش خش شمشاد ها توجه ام و
 و نگاهی کردم .

شتم که دیدم بازوم  چیزی معلوم نبود .اینو زدم به پای توهم و دوباره قدمی بردا
 کشیده شد . به امید عرفان برگشتم وگفتم 

 دیگه چی میخی....-
 اب دهنم و قورت دادم و غریدم

 گمشو تا جیغ نزدم -
رفای بدنم میلرزید .یاده حدستمو از بازوش کشیدم بیرون و ازش فاصله گرفتم.

نه . هیچ  ما االن  یه دختر بچه بودم ا باشییم .اونموقع  ید قوی  با تادم. عرفان اف
 غلطی نمیتونه بکنه .

 صداش حالمو داشت بد میکرد
 باران میدونی از صبح چند بار میخواستم باهات حرف بزنم ؟-
 گمشو عوضی . -

 .  راهمو کشیدم برم که دستمو کشید کوبیدتم تو دیوار
 یعنی هیچکس نبود؟عرفان تورو خدا بیا.

 وقتی این کارو کرد همه خاطراتم زنده شد .
 دیگه اروم نبودم . بغضم شکست 

 گمشو عقب لعنتی .-
 فاصلش رو کمتر کرد و تا اومدم جیغ بکشم دستشو گذاشت رو دهنم . 

 ببین من کاریت ندارم .فقط میخوام با هم حرف بزنیم .خب؟ ببین باران می -
 دستشو گاز گرفتم و با دست ازادم از پشت موهاشو گرفتم و کشیدم پایین 



wWw.Roman4u.iR  120 

 

 دادش بلند شد .. 
 همین کافی بود تا عقب بره و منم شروع کردم به دویدن .

عرفان و از دور میدیدم که به سییمتم میومد . نزدیک تر که شییدم صییداش بلند  
 شد :

 باران خوبی؟حس کردم صدای داد مییا...-
 خودمو توی اغوشش انداختم و میون دستاش اسیر کردم .بدون درنگ 

 سرمو به سینش فشردم 
 اشکام بدجور میریخت . دستاش اروم دور کمرم حلقه شد .

 هیسس .اروم باش دختر خوب-
 اروم زمزمه کردم

 صدرا  ..-
 لرزید .

 صدرا چی؟؟باران چی شده ؟-
 اونجا احساس امنیت میکردم .

 م .اما مجبور بودم ازش جدا بش
 وقتی چشمای خیسمو دید اخماش توی هم رفت و اون ادم اروم کنار رفت.

 باران بشین تو ماشین تا بیام .-
 نه عرفان  منم میام .-

 صداش و باال اورد و غرید
 بشین تو اون خراب شده تا بیام-
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 سوییچ و داد دستم و ادامه داد 
 نشستی قفلش کن .-

 ت سمت شمشادا .برگشت و استین لباسش و باال داد و رف
 برگشتم و داخل ماشین نشستم قفلشم کردم .

 دلم خیلی شور میزد   خیره به بیرون بودم 
 چقدر گذشت؟

شتناک بود  سال؟یک قرن؟برای من وح ساعت؟یک روز؟یک  یک دقیقه ؟یک 
. 

 دیدم با وضعیتی اشفته ولی لبخندی به لب به سمت ماشین میاد . 
 دوبار زد به شیشه .

 م و داخل شد .قفلو باز کرد
 با دیدن وضعیتش نالیدم 

 عرفان .-
 خندید . 

 گوشه لبش رنگ کبودی داشت و پاره شده بود 
 تو چیکار کردی؟-
کاری که هر مردی میکنه.اون یادش رفته بود تو صییاحب داری .با کاری که -

پدرت کرد اون روش باز شده که هروقت بخواد لمست کنه . اینو یادش دادم تا 
شه عقب . شاید این ترم  بک شد. البته خب دوتا مشتم جاییزه بهم داد ولی ادب 

 کال بخوابه تو تخت .
 اینو گفتو خندید  
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 اما من خیره به چشماش بودم . جوشش اشک رو از چشمام احساس میکردم .
 با همون صدای بغض الود گفتم 

 تو دیوونه ای -
 از دستم در رفت .خندید .اما تلخ . اونم خیره به چشمام شد . بازم رانیه 

 چقدر این پسر منو اروم میکرد .
 چقدر فوقلعاده بود .

 به خودم اومدم و چشمام و ازش گرفتم 
 اونم ماشینو روشن کرد و راه افتاد سمت خونه .

 نیم ساعتی توی راه بودیم.
 دم در ایستاد . 

 لبخندی زدم و گفتم 
 بیا داخل.-
 نه ممنونم .-
 ی خیلی خوشحال میشم اصراری نمیکنم ولی اگه بیا-

 ماشینو خاموش کرد و درو باز کرد و پیاده شد 
 خندیدم و پیاده شدم 

 چرا کنارش حال من بهتره؟
 درو باز کردم و به سمت خونه حرکت کردم اونم پا به پام حرکت میکرد 

 یهو نگاهم به گلدون افتاد .
 چقدر پژمرده شده بود 
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 از خودم نشدم . خیره شدم بهش و متوجه پیشی گرفتن عرفان
 خیره به گلدون بودم که با صدای جیغ رویا پریدم 

 باران بیا این وحشی ماکارانی ندیده ...عرفاااان .-
 به سمت در رفتم و با دیدن وضعیت رویا چشمام گشاد شد 

 ماکارانی از صورتش میریخت .
 چرب و کثیف . 

 اینجا چه خبر بود؟
 
 》نگار》

 اواسط اهنگ بودم 
 لرزیدم 

 وم گوری هستی به دادم برس کد
 تو اغوش کی بال و پر میزنی

 به چشمای کی ذل زدی بی شرف
 بزن زندگیمو تبر میزنی 

 
 اهی از عمق وجودم کشیدم .

 نیاوش 
 کجایی لعنتی؟ کجا دنبالت بگردم ؟

 کجا پیدات کنم ؟ 
 پک وحشیانه ای به ته فیلتر سیگارم زدم و انداختمش زیر پام و لگدش کردم 
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 خو گرفته به دستای کی؟ تنت

 که الوده این جدایی شده
 به دادم برس عمق این نیمه شب

 قده اتفاق تو کوتاه نیست
 به دادم برس از جنون تا زمین

 دوتا پنجره بیشتر راه نیست 
 

 حس عمیقی بود 
 عمق وجودم می نالید نیاوش نفس میکشه 

 نیاوش دل تنگه 
 درد رو زیر قلبم احساس کردم 

 م روش دستی کشید
 بعدم روی صورتم 

 وقت لبخنده .این خانواده نیاز به سرپرست داره .یه دختری که باید مرد باشه 
 لبخندی زدم 

 من دنبالتم نیاوش .پیدات میکنم داداش 
 بالخره چشمای خستم توی چشمای خندونت اروم میشه 

 اونروزه که احساس میکنم زنده شدم 
 نگار واقعا میخنده .
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 من مراقب بارانم  االن که نیستی
 مراقب عشقت . احساس عمیقت و همیشه از چشمات میخوندم 

 سال گذشته  2۶
 چندین سال گذشته و من دنبالتم . 

 با همه خستگی هام 
 با همه دغدغه هام 

 یاد گرفتم زیر این فشارا مرد بشم 
اره نیاوش وقتی بیای از خواهر لوس و اروم و خانوم قدیمیت یه موجود جدید 

 لد شده متو
 خندیدم 

 تنها وسیله دفاعی من بود 
 خندیدم 

 قهقهه زدم 
دسییتگیره سییرد بالکن و فشییار دادم و در حال داخل شییدن بودم که بار دیگه 

 برگشتم و به بالکن خیره شدم 
 برای خودکشی همیشه بالکن اماده است

 
 )باران(

 کالفه شده بودم شدید اخه استادم انقدر پر حرف مخم رفت بابا 
که ارنج ارزو محکم فرو هم لب غرغر میکردم  ینطوری داشییتم برا خودم زیر 

 رفت تو شکمم 
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 الل بشو دو دقیقه نق نقو-ارزو
 برگشتم سمتشو گفتم:

 هان چته وحشی-
 ارزو:

 من وحشیم؟یا تو که قالدتو باز کنم پدر استادو میاری جلو چشماش-
 

 صدای  پسر پشت سریم بلند شد که گفت:
  خروس جنگی شده؟-

برگشیتم سیمت پسیره با غیض نگاهش کردم .چشیمام و درشیت کردم و خیره 
 شدم بهش فکر کنم جاشو خیس کرد  ولی خودشو از تکو تا ننداخت و گفت :

 چته بیا منو بخور -
 غذای سگ الیق خودشه -

 پسره:درست حرف بزن خانوم خانوما
 عادت کن تو کار بزرگ ترا دخالت نکنی-
 دهن منو وا نکنا-
شه؟هوم؟حتما بوی گندش همه جارو بر میداره.پوزه بند بگیرم وا ک- نم چی می

 برات؟
یهو همه زدن زیر خنده تازه یادم افتاد اینارو بلند بلند میگفتم پسره از عصبانیت 

 داشت میترکید  از دست مشت شدش فهمیدم 
 استاد:خانم صبوری و اقای گودرزی بیرون 
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 پسره صداش بلند شد :
 بود  استاد مقصر این-
 اوه اوه میخوای مامانتو بیاری؟-

 دوباره کالس رفت رو هوا 
 استاد غرید 

 جفتتون بیرون-
 کیفمو برداشتمو اروم که فقط خودش بشنوه گفتم:

 بو سوختگی میاد یه لیوان اب بخوری بد نیست -
 برگشتم سمت استادو با صدای بلند گفتم 

 روز بخیر استیییاد -
 است رفتم سمت خونه.نیم ساعتی تو راه بودماز کالس که زدم بیرون یه ر

 شدید خسته بودم .همه تنم درد میکرد 
 با دیدن در خونه ذوق کردم 

 وای خدا دلم واسه رخت خوابم لک زده بود
 در و اروم باز کردم و داخل شد

 اما با دیدن صحنه روبروم دستام خشک شد و لبم دوخته 
 و یه دختر توی بغلش .عرفان پشت به من .روی کاناپه نشسته بود 

 اون دختر نگار بود 
 خدایا چشمام درست میدید؟

 
 )رویا(
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 بارانو بیخیال اما عرفان اینجا چیکار میکرد .

 باران نالید 
 رویا چه غلطی کردی؟-

 بینیمو باال کشیدم و گفتم :
 من کاری نکردم همش تقصیر اون نگار احمقه -

 زیر خنده باران داخل شد و با دیدن وضعیت نگار زد 
شت به زور  سعی دا شیده بود  شده دراز ک سرامیکای کثیف و چرب  نگار کف 

 لقمه گنده دهنشو قورت بده .
 جیغ زدم

 نگار عرفان اومیییییده پاااشو .-
 نگار از چشماش خنده معلوم بود  

 با دهن پر گفت
 بگو بیاد .خوش اومده خوش اومده .-

هه اش بلند شد . از صورت باران عرفان داخل شد که با دیدن نگار صدای قهق
 خجالت میریخت .

 منم که بیخیال .
 عرفان داخل شد و به سمت نگار رفت

 خواهر من این چه وضعشه  -
 نگار مثل بچه ها قابلمه ماکارانی و کشید سمتش و توی بغلش گرفت و غرید



 129 دردسر

 مال منه . عرفان دست به ته دیگم بزنی ته دیگت میکنم .-
 عرفان خندید و گفت 

 اون لقمه رو قورت بده تو -
 نمیتونم . دارم سعی میکنم .-

 عرفان با خنده گفت
 اگه نیاوش اینجا بود حتما کاری میکرد باال بیاریش-

ماش  یه بغض قورت دادو اینو از چشیی با  مه و  گار تغییر کرد. لق گاه ن رنگ ن
 میدیدم ازجاش بلند شد و با برداشتن قابلمه به سمت اشپزخونه رفت .

 تو کجایی لعنتی . نیاوش
سامم عوض  شدم.لبا شویی رفتم و خودمو مرتب کردم و خارج  ست سمت د به 

 کردم و خارج شدم دیدم نگارم لباساشو مرتب کرده و داره زمینو تمیز میکنه .
 رویا و عرفانم چایی میخوردن

 این روزا اینا زیادی ور دل هم میچرخن 
 نگار هنوز غمگین بود . 
 شونشو گفتم  رفتم سمتش و زدم روی

 چطوری نوکر-
 خوبم بیچاره . -
 چرا بیچاره؟-
 چون ته دیگت ته معده من داره اواز میخونه -

 هیچوقت نگارو ناراحت ندیدم .اگرم بود اصال بروز نمیداد .
 کوبیدم تو سرشو گفتم 
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 برو بابا سس قرمز .-
 خندید و گفت 

 چته سوختی عمویی؟سر غذا با من شوخی نکن -
 تخندیدم و گف

 نخورده .-
 ته دیگ ندیده -
 ماکارانی نخورده -
 سس ندیده .-
 غذا نخورده-
 غذا ندیده .-

 یه لحظه به حرفامون دقت کردیم .
 بعدم به هم نگاه کردیمو صدای قهقهه هامون بلند شد .

 نگار دستمال کثیفشو باال اورد و یهو کرد تو دهنم 
 میک .جیغی زدم دستمال و محتویاتش و خالی کردم رو سرا

 نگار خندش بیشتر شد و گفت
 خواستم بشورمش .دیدم تو هستی .-

 دور چشمامو خون گرفت .
 خیز بردم سمتش و غریدم

 بیچارت میکنم -
 نگار جیغی کشید و فرار کرد .
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 من امروز موهای اینو نکنم و باهاش گاله گیس درست نکنم رویا نیستم 
 از رو مبل پریدم و جلوش قرار گرفتم.

 ی زد و پشت عرفان قایم شد نگار جیغ
 باران قهقهه ای از شادی زد و گفت

 بشینید شما دو دقیقه -
 نگار خندید گفت 

خب دستمال و دوست نداشتی میگفتی یه چی دیگه میدادم بخوری .اسکاچ -
 چی؟

 کوسنو از مبل شوت کردم سمتش و خورد تو پاش .
 یدونه محکم کوبید پس سر عرفان و گفت

 محافظت کن لندهور پاشو از ابجیت -
 عرفان خندید و پاشد .

 انگشت شصت پامو کردم تو گوش بارانو گفتم 
 پاشو از من دفاع کن مثل تمساح افتادی یه گوشه .-

 باران با خنده بلند شد و کوسنو کوبید تو سر عرفان 
 عرفانم نامردی نکرد و بالشتک کوچولو مبلو زد تو دل باران 

 زیش گل کرد .باران جیغی کشید و وحشی با
 دوید سمت عرفانو پرید روش و محکم میزدش .

 نیشمو به نگار نشون دادم و گفتم 
 تنها شدیم -

 نگار خندید و گفت 
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 اوه اوه کارای مثبت هیجده کنیم؟-
 کوسنو برداشتم و خیز بردم سمتش و گفتم

 نه واسه روح شما دعا کنیم .-
 کوسنو کوبیدم تو سرش .
 وتایی افتادیم تعادلمون بهم خورد  و د

 تا خون داشتم قلقلکش دادم و وقتی دست از کار کشیدم که توان نداشتم 
 هر چهارتامون گوشه ای افتادیم
 روزا داشت خوب پیش میرفت 
 خستگی از تنمون بیداد میکرد .

 اما هنوز میخندیدیم .
 کاش این خنده ها ادامه داشته باشه .

 
 )رویا(

به سییمت ویال میرفت با لنگون لنگون  باره ولو شیییدم زمین..همونجا  که دو م 
 حرص رو زمین نشستم و غر غر کردم

 اقای خسروی اینا همش تقصیر شماست اگه دنبالم نمیکردید اینجور نمیشد-
 با خنده اومد سمتم

 بذار کمک کنم-خسروی
 نه ممنون -

 و بلند شدم
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 راستی گوشی کو؟-خسروی
 گوشی؟کدوم گوشی؟-

 ما به این روز بیوفتیم همون گوشی که باعث شد-خسروی
 ما؟واال فقط من بدبخت اسیب دیدم-

 حاال..گوشی چیشد-خسروی
سمت ما  شروع کرد  سب  سری مثل ا شد و ک تا اومدم حرف بزنم در ویال باز 

 دوییدن و مثل تارزان داد زدن
 یا خدا این چشه-

 نمیدونم-خسروی
 ه خسرویلکسری رسید به ما و شمشیر پالستیکیشو گرفت باال و کوبید تو ک

 از رویا فاصله بگیر -کسری
 اخ اخ مثال من پدرتما از من دفاع کن-خسروی

 من از زنم دفاع میکنم پدر کیلو چنده-کسری
 کسیییییری-خسروی

 خندیدم و دست کسری رو گرفتم
 بریم که ادامه درس رو بهت بدم-

خنده کنان باهم به سییمت ویال حرکت میکردیم که در اخر صییدای خسییروی 
 بلند شد
 خدایا به همه بچه دادی به ما خرچه-خسروی

 با صدای بلند زدم زیر خنده 
 مثل بچه ها غر غر میکرد..
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 》نگار》

هروقت از کنارم رد میشیید با دیدن شییلوارش دیروز برام یاد اوری میشیید و از 
 خنده پخش میشدم 

 همینجور که ریز ریز میخندیدم یهو صداش باعث شد میخ بشینم .
 دیوار خیلی خنده دار شده؟ خانومه خاکی گچ-

 نگاهش کردم و گفتم:
 نه اخه رنگش منو یاد شلوارتون میندازه.-

 چشماشو تو حدقه اش چرخوند و بی حوصله گفت :
چای - بازی میکردم و  له  خا چه پشیییت میز  یه دختر ب با  که  جای این کاش 

 میخوردم  االن میشد تو حمومم ناخونای پامو میگرفتم ..
 اخون گرفتن داره؟اخه پای فیل هم ن-

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت :
 نه ناخونای مار الک زدن داره-

 لبخند ژکوندی زدم و گفتم :
 مار دست نداره -
 اره پنگوئن هم زانو نداره -

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم :
 چه ربطی داشت؟-
 اطالع رسانی بود .-
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 از یکی دوتاهم گذشته .شما کال تخته ندارید -
 خته داره .اون فرشه که ت-
 شما سرویس خوابش رو دارید؟-
 فکر کنم وقت استراحت تموم شد تشریف ببریم سر کارمون ؟-
 شما شلوارتو بپا من میرم کارارو مدریت میکنم -

 حرص خوردن رو از قرمزی چشماش تشخیو دادم .
 خندم گرفته بود .

 از جاش بلند شد و رفت سمت در خروجی
 عال کار دارم دوست عریز خندمو قورت دادم . من باهات ف

از جام بلند شدم و رفتم سمت کارتونای جدیدی که اورده بودند .برگشتم یکی 
شتم همه کارتونا  شد و تا برگ صدای بدی بلند  صدا کنم که دیدم  از کارگرارو 

 ریخت روم 
 جیغم بلند شد .

 هرجارو میدیدم تاریک بود که صدای سهراب بلند شد 
 شما اونجایید .اون زیر هوا خوبه یا کولر روشن کنم؟وا ببخشید حواسم نبود -
 

 اینو گفت و صدای کفشاش رو شنیدم که قدم برمیداشت و دور میشد داد زدم
 

 ازت شکایت میکنم .بدبختت میکنم اقا سهرابییییی-
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میتونی رابت کن خانومه خاکی  من دوسییتای دبیرسییتانت نیسییتم . نباید با یه -
 زم . برو عروسکتو بردار وبازی کنپسر مثل من در افتاد عزی

 
 تاحاال تو زندگیم انقدر نسوخته بودم .

 از حرص جیغ کشیدم و گفتم :
 میکشمتییییی  -

 قهقهه ای زد و دور شد .
 بعده اون صدای رسول و بقیه رو شنیدم که میدویدن سمتم .

 بالخره منو از اون زیر کشیدن بیرون .
 نفس نفس میزدم .خیلی حالم بد بود .

 کمرم تیر میکشید و نزدیک بود بزنم زیر گریه .
 از داخل میسوختم و از بیرون درد میکشیدم

 رسول با نگرانی گفت:
 خانوم خاکی خوبید؟-

با  بازومو از دسییتش کشیییدم بیرونو همونجور که  با حرص نگاهش کردم و 
 حرص به سمت در خروجی قدم برمیداشتم با جیغ گفتم 

 ..گیییییوره باباتون  اه .-
 درو پشت سرم کوبیدم .

شت کاناپه دیدم که ریلکس با لبخند به دیواری که من  سهراب رو پ سالن  توی 
 بهش خیره بودم نگاه میکرد و میخندید .با همون لبخند گفت:
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قدر این دیوار منو - یدی .االن حس میکنم چ ند کت میکنم چرا میخ در
 میخندونه .شبیه رنگ پوستت شده بود .

 
 با حرص غریدم:

 خودت شروع کردی .منتظر تالفی باش-
 قهقهه ای زد و گفت 

 چه انتظار شیرینی . میبینم لنگ میزنید .کمکتون کنم؟-
 لبخندی زدم و گفتم :

 نیازی نیست .میترسم شلوارتون کثیف بشه ..-
 راه افتادم سمت در خروجی و خارج شدم

:/: 
شدم و چرا عرفان برام انقدر م صال برام مهم اینکه چرا حس میکنم نابود  همه ا

 نیست و میزارمش کنار 
 به موضوع اصلی فکر میکنم 

 به حرفاشون 
ببین نگاری یه ردایی از نیاوش گرفتیم ینی میدونیم که زنده اس اما کجاس -

 کسی نمیدونه 
اینکه اون لحظه وقتی نگار سرشو توی سینه عرفان فشرد چقدر عصبانی شدم 

فکر میکنم .بازم چشییمامو میبندم و  و راحت میتونسییتم کله جفتشییونو بکنم
 نادیده میگیرم 
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عرفان طاقت ندارم .میدونی اینهمه مدت نداشییتمش یعنی چی؟ وقتی فکر -
شاده؟نگرانه.یا ... یا اونم مثل من دل تنگه  میکنم کجاس.چیکار میکنه با کیه .

 دیوونم میکنه . درک میکنی؟
 

 دم چشمام گشاد شد .وقتی صدای بغض الود و بعدم گریه های نگار و شنی
 اونو گریه ؟ 

 حرکتی نکردم .اونا هم تو حال خودشون بودن 
سید . وای که چقدر دردناک بود . به خودم اومدم  شونی نگارو ب*و* عرفان پی

 دیدم صورتم خیسه خیسه . صدای عرفان بلند شد
 هببین نگار ما دنبالشیم .ببین این غیبتش میتونه یکی از دالیلش پدر باران باش-

 عزیزم 
 ای کوفتو عزیزم ای مرض و عزیزم 

 اما یه لحظه به مغزم خورد 
 بابای من ؟نیاوش؟وای

 ی عرفان یعنی پدر باران این کارو کرده؟
شو  ست میدونی که بابای باران چقدر نیاو یییینمیدونم عزیزم ولی اینم بعید نی

 اذیت میکرد .
 ی باید پیداش کنیم 

 بور بود ی پیدا کردنش سخت نیست ولی باید ص
 ی عرفان شاید اون کلید رسیدن ما به داداشم باشه 
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 ی اره عزیزم ممکنه 
 داغون بودم 

 درو محکم بستم . جفتشون به سمت من برگشتن و زود از هم فاصله گرفتن 
 خوشبختی برای من زهره . نگار نالید

 ی باران 
 لبخندی پر از حرص زدم 

 صدای عرفانم بلند شد
 دی ی باران جان خوش اوم

 با حرص گفتم
 ی ببخشید مزاحم معاشقتون شدم 

 به سمت در اتاقم رفتم 
 داخل شدم و پناه بردم به پشت پنجره و پاکت نقره ای سیگارم 

 چه هم اغوشی بود 
 پوزخندی زدم 

 چه عاشقانه 
 کم کم چشمام سوخت و ریزش اشکامو احساس کردم 

 حتی نیومدن برای توضیح ..
 شد این سوال مدام تکرار می

 چرا باید بیان ؟
 اونا عاشق هم هستن و ماله هم .

 منم هیچی نیستم 
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 مهره سوخته 
 چشمامو بستم 

 اروم باش احمق 
 ارووم

 
 )باران(

 
 کام تلخی از سیگار میان انگشتان کشیده ام گرفتم .

 مات به خاکستر جمع شده روی سیگار شدم 
 چرا باید انقدر برام مهم باشه؟

 خوش باشن .چرا من دارم حرصشو میخورم؟اصال به من چه بزار 
یه لحظه به نگار غبطه خوردم که چرا من نباید جای اون باشییم؟چرا اغوش پر 

 از امنیت اون تسلی بخش من نبود ؟
سییرمو دو بار به چپ و راسییت محکم تکون دادم و حرفمو پس گرفتم چرا باید 

 حسادت کنم.
 من همیشه خوشبختیه نگارو میخواستم .

 ثل برادرمه و از اون مهم تر دکترم نه چیز دیگه ...عرفانم م
 دوباره تکرار کردم 

 نه چیز دیگه 
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شتم خودمو قانع کنم  سعی دا خودم از حرفی که زدم چندان مطمئن نبودم ولی 
 با سوزش چیزی رو صورتم تازه متوجه اشکام شدم.

 .قطره های درشت از میون پلکام سر میخوردند و روی زانو هام میچکیدند 
 من چه مرگمه ؟

 با دست پاکشون کردم تو افکارم غرق بودم  
 چرا حسود شدم ؟ چرا حساس شدم؟چرا به وجودش نیاز دارم ؟

 نکنه ؟
 نکنه که من ؟؟

 که تقه ای که به در خورد افکارمو بهم ریخت و اجازه پیش روی نداد .
 و همون موقع عرفان سرشو اورد تو:

 اجازه هست؟-
 ین لحن ممکن جوابشو بدم :سعی کردم با خشک تر

 بفرما-
 تنم از خشکی لحن بیانم لرزید  

 اما چیکار کنم که دلم سوخته .
 نیم نگاهی زیر چشمی بهش انداختم 

امد تو همونطور که به سیییگار میون انگشییتام  خیره بود گفت:باز چی شییده که 
 سیگار گرفتی دستت؟مگه نمیگم نکش 

 دازه .اومد جلو برای اینکه سیگارو دور بن
 با خشم نگاهش کردم و اجازه بهش ندادم 
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تو دلم فقط برای یه لحظه قند اب شید خوب میدونسیت که وقتی ناراحتم یا از 
شم ولی با خودم گفتم اون یه دکتره و  سیگار میک شم  شدت رنج میک چیزی به 
شد از غم .از غمی که نمیدونم  شو میدونه و دوباره دلم پر  ضا عادتای همه مری

 بودواسه چی 
 با لحن سردی گفتم:دلیلی نداره که به شما بگم 
 تعجب کرد و گفت:باران؟خوبی؟چیزی شده ؟

 باید چیزی شده باشه؟-
 و نذاشتم جواب بده و ادامه دادم :لطفا تنهام بزار خستم ...

 مات نگاهم کرد .انتظار این رفتارو نداشت 
 سرشکسته از جا برخاست و رفت سمت در دستگیره 

 یدم تو دلم نال
 نرو بمون لعنتی 

شد  قبل از خروجش رو کرد بهم  شرد و نیمی از تنش از در خارج  ستگیره و ف د
گفت:میرم...با اینکه نمیدونم دلیل رفتارت چی بود باران.اما انگار ناراضییی 

 هستی . اگه اتفاقی افتاد یا کمک الزم داشتی حتما خبرم کن ...خدافظ
 جواب خدافظیشو ندادم ...

 بست و رفت .وقتی درو 
 بی اختیار زدم زیر گریه ...........

 اعتراف کن لعنتی .
 دلبسته شدی ...
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 )نگار(

 
 حرفاش توی ذهنم بود .

 عرفانو میگم .
 اصال توی عالم خودم نبودم .ذهنم درگیر نیاوش و جسمم در حال کار .

 خانوم خاکی سه تا پرونده و قرارداد جدید برای فروش دارید .-کریمی
 دوختم بهش و گفتم  چشمامو

 االن میام -
 لبخندی زد و رفت 

 مشغول ادامه کارم بودم که صدای دومی  به حالت موسیقی بلند شد 
 جذاب و شیکه مثل قدیم هنوز فیسم -

 اگه یه سری کامال ...
 انگار نیمی از اهنگو فراموش کرد و از وسطاش خوند 

 با من . انقدره تز دارم . تو کل کل افتاده حتی شرکت بنز-
 یعنی سهراب اعتماد به نفستو قربون 

 فقط همین .مشغول ادامه کارم شدم دیدم به سرعت درو باز کرد و خارج شد .
 به سمت در خروجی میدوید . و رفت ..

 با تعجب مسیرش و نگاه کردم و بعدم مشغول به کارم شدم .
هراب قم دیدم سیییه رسیییدگی به پرونده ها و کارام کردم و برگشییتم که برم تو اتا

 داخل شد . اما حس میکردم همون سهراب نیست .
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 چشماش از شیطنت برق نمیزنه. خواستم امتحان کنم .واسه همین گفتم
 به به همکار عزییییییزم .-

برگشییت و نگاهم کرد . درول نگم از غم چشییماش ترسیییدم . این پسییر چرا 
 اینجوری شد . 

 در اتاقشو باز کرد و داخل شد ..
 ا گذشت . من اضافه کاری بودم و داشتم ادامه کارامو چک میکردمساعت ه

 جز منو اون هیچکس داخل شرکت نبود.
سهراب محکم به درو دیوار  سایالی اتاق  شغول خوندن یه قرار داد بودم که و م

 کوبیده میشد و خودش نعره میکشید و وحشیانه وسیله هاشو میشکوند .
 لرزی به تنم افتاد . 

 سر خودش بیاره؟این رفتار پر از خشم و جنون بود .ممکنه بالیی 
 دیگه صبر نکردم و دویدم سمت اتاقش و درو باز کردم و داخل شدم .

 گلدون به شدت به سمتم پرت شد . جیغی کشیدم و زود جاخالی دادم .
 به دیوار خورد و شکست . 

 نالیدم 
 اقای فاتحی .-

و مویرگ های سرش به طرز  سمتم برگشت . چشماش از خشم تیره تر شده بود
 بدی زده بود بیرون .

 اب دهنم و قورت دادم .
 قدم هاشو با حرص کوبید رو زمینو خودشو به من رسوند 
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بازوهامو توی دسییتاش گرفت و با همه زور و حرصییش اون قسییمت و فشییار 
 میداد.

قب بیوفتم و کفش  به ع بدم و  عادلم و از دسیییت  عث شییید ت با این حرکت 
سکیم از پام شده روی  عرو شه خورد  شی در بیاد و کف پام فرو بره تو تیکه های 

 زمین .
 بی اختیار جیغ زدم .

 تیکه های شیشه فرو میرفت داخل پام.
شه ای نریخته بود  شی شه دیوار که  شیدم بیرون و همون گو ستش ک بازومو از د

 نشستم .
 نگاهی به پای داغونم انداختم . بدجور خون میومد .

 صداش بلند شد 
 ن ... من خیلی ... خیلی متاسفم نمیخواستم .....م-

 میون حرفاش پریدم و غریدم 
 خفه شو ..-

 صداش حالت تعجب گرفت و گفت
 داری گریه میکنی؟-

 با جیغ گفتم 
 نه انقدر شیشه رفتن تو پام  بهم حال داد دارم قهقهه میزنم ..-

 تازه متوجه پام شد و نالید 
 وااای ..-

 حساس میکردم گوشت پاهام داره شکافته میشه .انقدر درد داشت که ا
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 جلوی پام زانو زد و گفت 
 این .. این اوضاعش خیلی بده . پاشو بریم بیمارستان .-

 با حرص نگاهش کردم و بی اختیار یکی کوبیدم تو گوشش 
شرد و دوباره بازومو گرفت اما  شو روی لب پایینش ف ست . دندونا شو ب شما چ

 اینبار اروم تر .
 رت بلندم کرد  دوباره داد زدم ..با قد

 زود دستشو انداخت دور کمرم و یکی از دستامو انداخت دور گردنش . 
 لنگ میزدم و با صدای بلند گریه میکردم .فرصت فوش دادن بهشو نداشتم .

 اروم منو میبرد . این لنگ لنگ زدنا تا دم اسانسور ادامه داشت . 
 . تازه یادم افتاد اون دستش دور کمرمه

 خودمو از دستش کشیدم بیرون و غریدم
 به من دست نزن یابو -

شیدم اونور باز تعادلم بهم خورد و نزدیک بود بیوفتم که محکم  اما تا خودمو ک
 گرفتتم.

 با جیغ گفتم
 به من دست نیزن .-

 داد زد 
حالت خوب نیسییت مجبورم .وگرنه خودم عالقه ای ندارم به تو یکی دسییت -

 بزنم .
 مد . اومدم بزنم تو سرش که دیدم صدای دادش بلند شدحرصم در او
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 این اسانسور لعنتی االن باید داغون بشه .-
لگدی به اسانسور زد و تا مغزم بیاد و پیام بده روی دستاش گرفتتم و بلندم کرد 

 و پله هارو میدوید پایین .
 از این وضعیت متنفر بودم . 

 شید و دوید سمت ماشینش .به اخرین پله رسیدیم که دیدم نفس عمیقی ک
 پام داغون بود .

 قطره های خونش حتی روی پیرهن سهرابم ریخته بود . 
 در ماشینشو به زور باز کرد و منو نشوند و بعدم خودش نشست . 

 راه افتاد . تا برسیم دیگه واقعا درد توانمو بریده بود 
 پیچید تو محوطه درمانگاه و ایستاد . 

 بلندم کرد و راه افتاد سمت در .  درو باز کرد و دوباره
 دلم میخواست هرچی فوش بلدم نثارش کنم اما درد داشتم .

 بیمارستان خلوت بود و با دیدن وضعیتم زود دکتر اومد باال سرم 
 با دیدن وضعیت پاهام  سری تکون داد و به سهراب نگاه کرد 

 همراه بیمار بیرون لطفا .-
 د به من و بعدم دکتر . سهراب نمیخواست خارج بشه.خیره ش

 زود راهشو کج کرد و رفت بیرون .
 با ترس خیره شدم به دکتر .

 خب دخترم .اروم باش .نفس عمیق بکش که اروم بشی -
 اعصابم خورد بود .غریدم

 دکتر کارتو بکن زایمان که نمیکنم.-
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 یه سرنگ کشید بیرون و محتوای شیشه و کشید داخلش و فرو کرد تو بدنم .
 گذشت که سر شدن و توی بدنم حس کردم .زیاد ن

 مشغول به کارش شد
 

 هنوز دردو احساس میکردم 
 مثل سوزن زدن های ریز 

 تیکه های بزرگ و کوچک و میکشید بیرون .
 کالفه شده بودم . 

 دیگه گریه نمیکردم  فقط به پارچه کشیده شده روی تخت چنگ میزدم . 
 . اما زیاد نگذشت که اون دردم از بین رفت

 یه جایی از کف پامو بخیه کرد و بعدم پانسمان .
 لبخندی بهم زد و گفت

دختر مراقب باش .خیلی بد پات زخم شییده بودا .بزار به شییوهرت بگم بیاد -
 داخل که کارم تموم شد 

 غریدم
 اون شوهر من نیست .-

 چپ چپ نگاهم کرد و بی حرف سهرابو صدا کرد.
 داخل شد و با دیدن من حرفی نزد . 

 مشغول صحبت با دکتر شد و منم با سکوت به پام خیره شدم .
 اومد سمتم و خیره شد تو چشمام و گفت 
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 میتونی راه بیای؟-
 با حرص گفتم

 نه پامو بریدن .-
 انگار دید بهترم .با پرویی کامل گفت

 پس بریم کمیته کارت جانبازی بگیری.-
 بپا واقعی به اونجا پاتو باز نکنم -
 

 خندید و گفت
 تهدیدای زیادی کردی ولی ارر نداشت دختر جون -

 غریدم
شکایت کنم کم - شتی وگرنه همین االن ازت  شش و ندا شت چون ارز ارر ندا

 کم چند ماهیو اب خنک نوش جان میکنی خوشتیپ 
 باز خندید.

 این ریلکس و اروم بودنش کالفم میکرد .
 بازومو گرفت و کمکم کرد بایستم.

و لی لی کنان به سییمت در رفتم که باز داشییت  بازومو محکم کشیییدم بیرون
 تعادلم بهم میخورو که دستمو محکم گرفت و بی حوصله گفت

 خوشحال باش چون توی مزخرف بودن حرف اول و میزنی -
 لبخندی با حرص زدم و گفتم 

 این حرف واسه دهن تو بزرگه .بپا نیاز به روغن کاری نداشته باشه فکت .-
 ون باشید وگرنه شاید زیر پا بمونید .شما سعی کن مواظب پات-
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 ایشالله چشم حسودام از کاسه در بیاد همیشه سرپام-
واال حسودی نمیبینم دور و برتون ولی افراد زیادی هستند که به عقل ناقصتون -

 غبطه میخورن .
 نسخه و در دست گرفت و در ماشینو باز کرد و نشستم .

 و سریع رفت تا اومد بشینه . انگار چیزی یادش افتاد
 

 )رویا(
دیگه وقتشه یه تکونی به خودم بدم یک هفته ای میشه نرفتم پیش کسری..سریع 

 کیفمو برداشتم و به سمت خونه خسروی حرکت کردم ..لباسامو پوشیدم و
وقتی رسیدم با تعجب دیدم که در بازه اروم درو هل دادم و وارد شدم صدا های 

گرفتم و قدمامو بلند کردم و جلو در ویال بلند ولی نامفهمومی میومد دلشییوره 
ایستادم..صدای جیغ یه زن تو فریاد خسروی گم شده بود.. و صدای شکستی 
شنیدن  صدا درو نمی شروع کردم در زدن انگار  سری..  اومد وای نه خدا من ک
سروی  سرخ خ شمای  شد و چهره دلنگرون و چ محکم تر در میزدم که در باز 

 طه کنهباعث شد ترسی وجودمو احا
 کسری-با ترس زمزمه کردم

 و داخل شدم یه زن نشسته بود روی مبل و دستاش روی سرش بود
 کسری..کسری کجاست ؟این لباسا چیه تنتون؟-

سری رفتم و درو باز کردم وای خدا  سمت اتاق ک شدن جوابی به  بدون منتظر 
 من و زدم زیر گریه ....
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شد و وجودم با دیدن کسیری رو تخت که دراز کشییده سیرتا سیر پر از ارامش 

ناخوداگاه زدم زیر گریه و رفتم سییمتش اروم نوازشییش کردم که چشییماشییو باز 
 کرد با دیدن من یک لحظه شوکه شد ولی سریع پرید بغلم

 رویا دلم برات تنگ شده بود-کسری
 به خودم فشوردمش و روی موهاش ب*و*سه زدم

 منم-
 چرا داری گریه میکنی؟-کسری

 اره بابا بزرگم مرده-.اتفاقی افتاده کسریچیز مهمی نیست.-
 اون خانومه کیه؟-

 مامانمه-کسری
 چرا داشتن داد و بیداد میکردن؟-

 دعواشون شده بود چیز خیلی عادیه بعدا برات میگم-کسری
 پس..پس امروز بیخودی اومدم من برم-

 کسری محکم بغلم کرد
 نه نه نرو پیشم بمون..نمیخوام تنها باشم-کسری

 هتره یکم بخوابیباشه ب-
 میشه ..میشه کنارم بخوابی؟-کسری

سری تکون دادم و بغلش دراز کشیدم اونم بغلم خوابید بعد از ده دیقه نفساش 
 منظم شده بود..سرشو بلند کردم و اروم گذاشتم رو بالش و خودم رفتم پایین

 تسلیت میگم جناب خسروی-
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 ممنون..کسری خوابید؟-خسروی
 اره-

 که کنارشید توی این روزا نیاز داره به یکی تکیه کنه خیلی ممنون-خسروی
کسییری به من نیاز داره نه به این دختر که اصیین معلوم -صییدای زن بلند شیید

 نیست کیه
 خسروی برگشت سمتش و صداشو برد باال

نداره وقتی تو پی خوش گذرونی -خسییروی یاج داشیییت دیگه  اون بهت احت
راش بود..اصیین روت میشییه تو خودت بودی این دختر پیشییش بود مثل مادر ب

چشمای اون پسر نگاه کنی..وقتی بهونه اغوش تورو میگرفت کجا بودی..االن 
 که تمام ارث پدرم رسیده بهش یاد افتاده مادرشی ها

تو تو حق نداری جلو غریبه ها اینطوری با من برخورد -چشییمای زن برق زد
 کنی

 غریبه اینجا تویی برو بیرون-خسروی
 ر اشاره کرد زنه دهنشو باز کرد که خسروی داد زدو با دستش به د

 بییییییرون-خسروی
تمام وجودم لرزید..نکبت قلبم ریخت عین ادم نمیتونه بیرونش کنه وای فشارم 

 افتاد..زنه بدو بدو رفت بیرون و درو محکم بست
 خانم بیات؟-خسروی

 بله-چشمامو گرد کرد و گفتم



 153 دردسر

سروی سری واقع-خ شت چندبار خیلی ممنون که اومدید ک ا بهتون احتیاج دا
 خواستم تماس بگیرم ولی وقت نشد در هر صورت ممنون

 خواهش میکنم..من دیگه میرم فردا بازم میام سر میزنم-
 بسالمت خوش اومدید و ممنون که اومدید-خسروی

 سری تکون دادم..نکبت بی خاصیت حتی تعارف نکرد برسونمت...
باز کردم و از ویال زدم بیرون.. بازم خر کال خر درو  ثافط میمون االل خر  ک

 مگس پشه که یهو صداش اومد
 خانم بیات من میرسونمتون-خسروی

 اوه اوه یعنی شنید فش دادم؟
 نه نیاز نیست میرم خودم-

 اون طرفا کار دارم میرسونمت-خسروی
 باشه دنبالش رفتم و سوار ماشین شدم......

 
 )باران(

 من نباید دلبسته میشدم
 د نیاوش رو فراموش کردم؟عرفان تو با من چیکار کردی لعنتی!اصال چطور ش

 باید از ذهنم و دلم بندازمش بیرون این فقط یه حس زود گذره 
 با این حرفا خودمو تسکین میدادم 

لعنت بهت عرفان لعنت بهت باید یه کاری کنم که سییرد بشییم ازش اونطوری 
 منم میتونم فراموشش کنم

 اورد اشکامو پاک کردم صدای در اتاق منو به خودم
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 بیا تو-
شه های پلیدی  شدش فهمیدم یه نق شاد  شد و از اون نیش گ قامت رویا نمایان 

 تو ذهنشه .امد نزدیک و تو چشمام زل زد و گفت:چیشده عزیزم ؟
 با بغضی که سعی داشتم قورتش بدم گفتم :هیچی 

شش کرد :نمیخوای به  شت رو پاهاش و نواز سرم و گذا ست رو تختو  ش من ن
 بگی چی شده؟
 جوابی ندادم ...

 جوابی نداشتم که بخوام بدم ...
ستمه  شق بهترین دو شق یکی دیگس ...عا شدم که عا سی  شق ک میگفتم عا
کام کم  هامو نوازش میکرد پل که مو مه ...چی میگفتم...همینطوری  ...خواهر

 کم سنگین شدن و .....
از کردم و اروم از پله ها با سردرد بدی از خواب پا شدم به سمت در رفتم در و ب

 پایین رفتم  
شت با تلفن حرف میزد:عرفان جان مطمنی؟ببین  شنیدم که دا صدای نگارو  

 دو...
 》هه》تا منو دید حرفشو خورد 

 کجا هم حرفشو خورد 
 کلمه دوست دارم خالصه شد در ..دو ..

 منم مثال احمقم ...
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 )نگار(
 همه چیز بهم ریخته بود .

شتم سردرد  سرمو اروم گذا شاید از این  ستم تا  شمام و ب روی میز کارم و چ
 کالفه کننده راحت بشم .

 اهی کشیدم . زندگیم بهم ریخته . 
 احساس کردم کسی وارد اتاقم شد .

 سرمو باال اوردم و با دیدن سهراب تعجب کردم .
 بدون اجازه روی کاناپه نشست و لیوان قهوه دستشو گذاشت روی میز .

 ی اکتفا کردم به ممنون کوتاه
 لبخندی زد 

 یکی طلبته هنوز خانوم خاکی -
 لبخندی زدم . 

 حالم بدتر این حرفا بود که باهاش کل بندازم 
 دوباره چشمامو بستم 

 میتونم بپرسم چی شده خانوم خاکی؟-
 چشمامو باز کردم .

 نگاهی بهش انداختم و باز پلکامو بستم و گفتم
 هیچی-
 ونم کمک کنم .اصراری نمیکنم ولی شاید بت-

 ناخوداگاه لبم باز شد و شروع کردم .
 دلم پر بود .
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 داداشم ..-
 مشکلی دارید؟ -
 دو سه ساله نیست . -
 کجاست؟-
 اگه میدونستم که دیگه نیستی در کار نبود. کلمه هست به کار میومد -
 اها یعنی االن . ایشون ناپدید شده؟-
 دقیقا-
 علتی داشته؟-
 دونم . شاید عشق ... راستش واقعا نمیدونم گذشته و مشکالت . نمی-
 با دوست صمیمیش در ارتباطی؟-
 بله؟؟-
 دوست صمیمی و خیلی نزدیک داره؟-
 اره .باهاشم در ارتباطم -
 قطعا اون میدونه کجاست -
 از کجا میدونی؟-
 رفیق یه پسر یعنی همچی اون .-
 فکر نمیکنم در مورد داداش من تاریری داشته باشه -
 دوستشو زیر نظر بگیر . احتماال چیزای زیادی داره برای گفتن داره .-

 خندیدم ..
 عرفان هیچیو از من پنهون نمیکنه
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 باشه جیمز باند ممنون-
 خواهش میکنم مارپل -

 لبخند کوتاهی زدم . چقدر راحته .
 عقل نداره درک نداره فهم نداره . راحت واسه خودش زندگی میکنه .

 .خندیدم و خیره شدم بهش 
 اروم لیوان قهوه توی دستش و نزدیک لباش میبرد و مزه مزه میکرد .

 متوجه نگاه خیره ام شد 
 نقشه گنج روم کشیده؟-
 فکر نکنم ارزش اونقدر و داشته باشی قبول داری؟-
 قبول دارم .ارزشم اندازه نقشه اش نیست چون من خود گنجم .-
ما مج- گه نبود شیی به . ا قدر خو به نفس چ ماد  بور میشیییدید خود اخی اعت

 ببینید .اونموقع هرشب با کاب*و*س میخوابیدید . HDواقعیتونو از نمای 
 لبخندی زد 

 پاتون خوبه؟-
 ممنون سالم داره -
 سالمت باشه -

 در و باز کرد که خارج بشه اما باز انگار چیزی یادش افتاد .
 برگشت و نگاهم کرد .

 منتظر موندم برای گفتن 
 لباش فاصله گرفت

 وم خاکی.....خان-
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 )باران(

هر کار میکردم نمیتونسییتم از فکرم بیرونش کنم از هر دری وارد شییدم عرفان 
 جلو چشمم بود صدای نگار که گفت)دو...(واای خدایا دارم دیوونه میشم ...

 نه نه من باید فراموشش کنم باید فراموشش کنم ...
م اونروز بهمو برداشت بلند شدمو رفتم سر وقت کیفم کلیدی که عرفان  داده بود

مطبم هروقت خواستی بیا خونه  7و6این کلید و داد بهم و گفت :من از صبح تا 
تا االن دسییتم مونده اینو داد چون اون موقع بیمارش بودمو  من ...از اون روز 
حال و وضییع خوبی نداشییتم االن که خوبم میتونم برگردونم بهش هر وقت 

 دیدمش یادم بمونه بدم ...
ضول شو ببینم ..خب اون که گفت من تا حس ف و  6یم تحریکم میکرد  برم خون

ساعت  7 ستم االنم  شدمو یه  4نی سریع بلند  ساعتی وقت دارم .. سه  پس دو 
 دست لباس پوشیدم را افتادم...

شدم یه چی مثل خوره افتاد به  ساختمون  ساعتی تو راه بودم وقتی وارد  یه نیم 
خونه باشییه چی؟همه ی افکار منفیمو به جونم ...یعنی کارم درسییت بود؟ اگه 
 زور کنار زدمو وارد اسانسور شدم ...

کلید و انداختم تو در ،در روی پاشیینه پا باز شیید ..از چیزی که مقابلم دیدم 
احساس کردم یه لحظه قلبم واستاد یه چیزه سرد از نوک پام تا مغز سرم جریان 

 پیدا کرد یه دفعه از سرماش لرزیدم..
 ان نداره ......نه این امک
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 )نگار(

 درو بست و من مبهوت جمله اش بودم .
 چند بار تکرارش کردم     

 معنیش چی بود؟
 صدای زنگ تلفنم از جا پروندم

 گوشیو برداشتم و جواب دادم 
 جانم عرفان -
 نگار خودتو برسون .-
 عرفان چی شده؟-
 نگار عجله کن .-

 روجی از جا بلند شدم و گوشی به دست دویدم سمت خ
 خانوم کریمی به رئیس بگید موضوع حساسی بود .بقیشو خودش میدونه-

 پله هارو دوتا یکی کردم و سوار ماشینم شدم 
 نمیدونم گوشی و کی قطع کردم اما فقط میروندم 

 دوباره با عرفان تماس گرفتم 
 چی شده عرفان . بیام کجا؟-
 بیا خونم-

 و زنگ زدم به سرعت خودمو رسوندم و دویدم به سمت در 
 انگار که منتظرم بود 

 سریع درو باز کرد و داخل شدم .
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 چی شده عرفان -
 اروم باش -
 چطوری میتونم اروم باشم . چی شده؟-
 نیاوش -

 با شنیدن اسمش سلول به سلولم گوش شد 
 نیاوش چی شده.داداشم چی شده؟-

 لبخندی زد و چشماشو بست
 اون زنده است-

 و چشمامو بستم نفسی از سر اسودگی کشیدم 
 با شوق بغلش کردم 

 میدونستم میدونستم .میدونستم -
 کلید توی در چرخید

 و در باز شد
 باران وارد شد 

 اون کلید اینجاو از کجا داشت 
 چشماش با دیدن وضعیت ما گشاد شد 

 تازه یاد موقعیتم افتادم و از عرفان فاصله گرفتم 
 باران ....-

 خارج شد و درو بست 
 وای نه 
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 نالیدم
 باران-

 و دویدم سمت در  نباید اینجوری میشد
 

 )باران(
 

 هر کار میکردم نمیتونستم از فکرم بیرونش کنم
 از هر دری وارد شدم عرفان جلو چشمم بود  

 صدای نگار که گفت)دو...(
 واای خدایا دارم دیوونه میشم ...

 از چاه درمیام شوت میشم تو چاله.
 نه نه من باید فراموشش کنم

 باید فراموشش کنم ... 
بلند شدمو رفتم سر وقت کیفم کلیدی که عرفان  داده بود بهمو برداشتم اونروز 
این کلید و داد بهم و گفت  هروقت حالت بد بود میتونی بیای خونم ...از اون 
روز تا االن دسییتم مونده اینو داد چون اون موقع بیمارش بودمو حال و وضییع 

 م خوبی نداشتم االن که خوب
 البته سعی میکنم خوب باشم

 میتونم برگردونم بهش هر وقت دیدمش یادم بمونه بدم ...
 اما دلم برای دیدنش بی تاب بود .

 بهونه خوبی بود 
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 االن شاید مطبه اما احتماال خونس  
 سریع بلند شدمو یه دست لباس پوشیدم را افتادم...

شدم  ساختمون  ساعتی تو راه بودم وقتی وارد  ه یه چی مثل خوره افتاد بیه نیم 
 جونم ...

 یعنی کارم درست بود؟
 همه ی افکار منفیمو به زور کنار زدمو وارد اسانسور شدم ... 

 با صدای ایستادن اسانسور لرزیدم 
 مشتاق برای دیدارش

 کلید و انداختم تو در ،
 در باز شد ..

 بغلش مهمون یکی دیگه بود 
 یکی که 

 نگار بود 
 مه جونم افتادرعشه ای به تن نی
 چقدر عاشقانه .

 نگار دیدتم
 چشمای پر از اشکمو دید 

 درو بستم و دویدم 
 صداشونو شنیدم اما دویدم 

 خواستم فرار کنم 
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 از خودم 
 از اون 

 از نگار 
 از این ساختمون 

 فقط برم 
 در و باز کردم و وارد هوای ازاد شدم 

 بغضمم مثل ریه هام باز شد 
 کاش میمردم و نمیومدم

 
 )نگار(

 
 چند روزی از ماجرام با عرفان و باران گذشته بود 

 نمیدونم چیکار کنم .
سالمم و  شده بود .حتی لبخندم به من نمیزد به زور جواب  باران یه ادم جدید 

 میداد و گوشه گیر شده بود 
 نمیتونستم چیزی که تو ذهنمه باور کنم.سعی میکنم حتی به زبونم نیارم 

  اما خیلی تو مغزمه
 نگار شام چی داریم؟-

 نگاه تندی به رویا کردم و گفتم
 کوفت پلو با قیمه مرض جان .-
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صدبار گفتم از رژیمت چیزی واسه من نپز . ولی ادم نمیشی که  ادم نمیشی -
.. 

 ته خیار دستمو کوبیدم تو سرش و از روی مبل بلند شدم .
 شپزخونه رفتم انگشتامو صدا دادم و بی توجه به اخ و اوخ رویا به سمت ا

نگاهی به یخچال کردم که صدای رویا بلند شد .از باالی در یخچال نگاهی به 
 صورت مظلومش کردم 

 نگار جونم ؟-
 خفه شو پول ندارم -

 با تعجب نگاهم کرد و نالید
 دستمو خوندی -

 خندیدم 
سی از تو میتونم وارد بازار کنم - شنا صیت  شخ سیره و  بچه ای هنوز .من یه 

 یخوای؟.چقدری م
 موخوام  -
 لحن حرف زدنتو درست کن یاد خر میوفتم وقتی اب نداره-
 ممنون از تشبیه ات -
 خواهش میکنم-
 بخندم یا پولشو بدم؟-
 تو که پول نداری خودم حساب میکنم -

 رویا کالفه شد و غرید 
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 اه دو دقیقه خفه بمون من حرفمو بگم-
 

شیدم بیرون و سایالی مورد نیازمو از یخچال ک شویی  و سینک ظرف سمت  به 
 رفتم و گفتم

 بگو -
 بیا برای باران تولد بگیریم -

 دست از کار  کشیدم و خیره شدم بهش و گفتم
 راست میگی تولدش نزدیکه اخ اصال حواسم نبود -

 رویا دستاشو به هم کوبید و با شادی گفت 
 همینه .. خب تو میتونی پولشو بدی خریدش با من-
 اخی الهی خسته نشی؟-
 نه بابا خستگی چیه . -
 خیلی پرویی -
 اخی تازه بهش پی بردی -
 چقدر میخوای -
 بعدا حاال کنار میایم.االن اومدم خبر بدم .-

 اینو گفتو بدون خداحافظی دوید سمت خروجی 
 با تعجب به مسیرش خیره شدم و مشغول به کارم شدم

 
 )رویا(
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ه تم و عینک ریپمو زدم بلباسییامو پوشیییدمو یکم از پوالیی پس اندازمو برداشیی
 چشمام و بدون خدافظی از خونه زدم بیرون

 خوب حاال کجا برم؟اها فهمیدم
یادم  مه علی رو  نا کل  به  کت کردم.. یابون مورد نظرم حر مت خ به سیی

 رفت..بیخیال بعدا پیداش میکنم فعال مهم بارانه
 خب باران ..

س شه و با نگار  شه..همش تو خود رد رفتار میکنه کم باران خانوم ..این دختر چ
 حرف و نق نقو و زود رنج شده  

 خب اینا نشونه چیه؟
 عشیییییق 

 باران عاشق شده .
 اخ چقدر باهوشم من .

به عنوان جاییزه یه بسییتنی واسییه خودم خریدم و راه افتادم و مشییغول دید زدن 
 ویترین مغازه ها بودم 

یک دم باید یه چیز شییجلو بوتیک مانتو فروشییی ایسییتادم و به مانتو ها نگاه کر
 بخرم که چشما همه خیره باشه روش

 بالخره مانتو مورد نظرمو پیدا کردم
 مشکی بود و روش سنگ های توسی داشت 

 از کمر تنگ میشد و پایینش گشاد .
 یقه جالبی هم داشت 
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 خالصه خیلی سانتی مانتال بود 
 خریدمش 

 چقدرم خرج گذاشت روی دستم ولی فدای سر باران 
 خونه . برگشتم

 آروم در خونه رو باز کردم و وارد شدم..
 که صدای نگار میخکوبم کرد

 جدیدا بدون خبر میری بیرون-نگار
 رفتم برای باران کادو بخرم-

 میتونستی خبر بدی نه؟-نگار
 مشغول اشپزی بودی-

 پول از کجا اوردی؟-نگار
 از..از..پس اندازم برداشتم-

 میدادم تو خیلی غلط کردی..میگفتی بهت-نگار
 برش میگردونم چند روز دیگه حقوقمو میگیرم-

 دفعه اخرت باشه به اون پوال دست زدی..چی خریدی حاال؟-نگار
 بعدا نشونت میدم غذا حاضر شد ؟-

 اره برو لباسات رو عوض کن و بیا-نگار
درو باز کردم..مانتوی کادو پیچ شده رو سری تکون دادم و به سمت اتاق رفتم و

 تم و مانتومو در اوردم که صدای گوشیم بلند شدزیر تخت گذاش
 یه اس ام اس بود از طرف اقای خسروی
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نوشته شده بود که فردا حتما برم پیشش که تسویه حساب  کنم..جوابشو ندادم 
و با همون شییلوار جین و تاپ اومدم به سییمت اشییپز خونه برم که باز صییدای 

 ادمتلفنم بلند شد..این دفعه زنگ زده بود جوابشو د
 بله؟-

 خانم بیات رسید پیامم؟-خسروی
 بله -

 راستش راستش چیزه میتونم رویا صداتون بزنم؟-خسروی
 متعجب از رفتارش

 باشه-
 رویا من فردا منتظرتم..خیلی حرفا دارم بزنم-خسروی

 باشه زود میام-
 مراقب خودت باش خدافظ-خسروی

 خدانگهدارتون-
 و قطع کردم و از اتاق زدم بیرون

 جکاوی خرج ندادم چون بحث بحثه شیرین غذا بوووداصال کن
 

 )رویا(
 

 خوشگل شدم؟-
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باران با بی حالی نگام کرد و گفت:خوبه فقط میخوای بری تسییویه کنی نمیری 
 خاستگاریش

 وا عزیزم شیک پوش بودن من رو روی حساب این حرفا نذار-
 ته خنده ای کردم و از اتاق اومدم بیرون..

 کردم و از در زدم بیرون بار دیگه خودمو نگاه 
 دستمو برای تاکسی بلند کردم که یه ماشین شاسی بلند جلوی پام زد روی ترمز

 ..رومو گرفتم و چند قدم به جلو حرکت کردم.
 رویا-

 صدا اشنا بود .برگشتم ببینم تصویرش واسه کیه
 اوا این که خسروی خودمونه..
 به سمت ماشین حرکت کردم 

 ا زحمت کشیدیدسالم..خودم میومدم چر-
 خسروی به گفتن سالم سوارشو اکتفا کرد..

 سریع سوار شدم
 میخواستم باهات حرف بزنم بهت که گفته بودم-خسروی

 بله بفرمایید-
 اول این پاکت رو بذار تو کیفت-خسروی

 بدونه شمردن گذاشتم تو کیفم . میدونم کم نمیزارن  
 تشکر کردم  

 خسروی:
 و دوم با من راحت باش-
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 میکنم سعی-
 رویا من..من میخوام داستان زندگیمو برات تعریف کنم-خسروی

 
 وااااا داستان زندگی این به من چه اخه

 
 کجا بریم ؟کافی شاپ یا پارک ؟-خسروی

 اخه معنی نمیده .من کاره ای نیستم -
 

 خسروی
 اینبار سرتق بازی در نیار .بزار بگم اروم بشم .-

 سکوت کردم
 ادامه داد

سن زیاد- سری از من من  سری ازدواج کردم..مادر ک شتم که با مادر ک ی ندا
تر بود و من بخاطر یه رابطه که تو مستی اتفاق افتاد باعث شدم که زندگیم بزرگ

سال  شه..پدرم مجبورم کرد باهاش ازدواج کنم..حدود پنج  شیده ب به تباهی ک
ا ونجباهم زندگی میکردیم که اخر سییر وسییایالشییو جمع کرد رفت ایتالیا و ا

عاشق یه شخو دیگه  شد و بچه دار شد تا این که خبر مرگ پدرم رسید بهش 
و اومد ایران..بیشتر ارث پدرم به کسری رسید چون تک نوه پسرش بوده و کمی 
سری رو با خودش ببره فقط برای پول. وگرنه  ست ک سیمینم میخوا هم به من.  

 اصال حس مادر دوستانه اون گل نکرده .
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 الق و گرفتن سر پرستی کسری اون از اینجا رفتاما بعد از ط 
 

 چپ چپ با لبای صاف و یه خط و خیلی بی حوصله خیره شدم بهش .
 که چی؟.اخی ناراحت شدم چه پدر مظلوم فداکاری

 دلم میخواست بهش بگم خوب به من چه 
 ولی حیف اون داشت با من درد و دل میکرد نمیتونستم بگم

 اخی چه خوب-
 نگاه کرد. برگشت تو چشمام

 نگاهش مشتاق بود . 
ستگاری بکنه و من  شقمه و بعدم خا یاد فیلما افتادم .یعنی االن میخواد بگه عا

 رد بکنم و حالش گرفته بشه .
 محو خیال بافی و چرتو پرتام بودم که گفت

 رویا من..میخواستم بگم که  بهت بگم که..که-
 

 االن میگه . االن میگه 
سروی سری خیلی بهت عادت کرده ممنونم که هوای ک-خ شتی..ک سری رو دا

 هروقت تونستی بیا پیشمون
 

 اه چه ضایه شد . 
 درو باز کردم و خارج شدم 

 همزمان گفت 
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 کجا؟-
شه - شدم پی شدم محرم رازتون  شحال  سروی ممنون برای همچی.خو اقای خ

 کسری هم میام .فعال با اجازه
 دیر شده میرسونمت-

 نیاز به قدم زدن داشتم 
 افظ سرسری گفتم و دور شدم .خداح

 
 )نگار(

 روی مبل افتاده بودم و از خنده ریسه میرفتم .
 رسول و سهراب هنوز کل کل میکردن

میگم رسییول یادته مرل و خروس داشییتیم بعد تو عاشییق مرغه شییده بودی به -
 خروسه حسودی میکردی میکردیش تو سبد بعد یه روز اومدی پیشم 

 اومدم دنبالت گفتی پاشو بریم کارت دارم 
 اینجا سهراب قهقهه ای زد و ادامه داد 

 بعدش ...-
 صداش از خنده باال نمیومد

بعدش گفتی بیا به عنوان برادر بریم خاستگاری مرغه . ای خاک بر سرت اون -
سییاله تو چین کامپیوتر اختراع میکنن تو با مرل میخواسییتی 12زمان پسییرای 

 ازدواج کنی 
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 و غریدرسول کوبید تو سر سهراب
ستی - خودت یادت نیسیت رفتیم کیش گیر کرده بودی تو دسیتشیویی نمیدون

 کدوم سمت بشینی رو توالت فرهنگی؟؟
 

 وای پخش شدم رو مبل و ازادانه قهقهه میزدم 
 سهراب مثل همیشه ریلکس .خندید و گفت 

خب این مسییئله برام چالش بر انگیز بود اما بهتر خاسییتگاری از مرل بود -
ساکت ستم تا دو ماه باهام  .رسول  ش صندلی کامپیوترت ن باش وگرنه میگم رو 

 صحبت نمیکردی میگفتی خیانت کردی بهم. نشستی روی زنم ..
 رسول کوبید تو کمرش و گفت

گفتی دیگه .. اما هیچوقت وقتی که مشییروبو با چایی اشییتباه گرفتی تا سییه -
ستاو در میاوردی و اخرش فهمیدی اونی که خوردی چایی بود  ساعت ادای م

 نه مشروبو یادم نمیره
 

 این دیگه اخرش بود . غرق مبل شدم از خنده 
 سهراب باز ریلکس جواب داد 

 دیر گفتی بهم منم مست شدم .-
 زود تر میگفتی..

 دیگه به دسته مبل چنگ میزدم 
 سهراب ته نگاهی بهم انداخت و گفت 

 رسول بسه دیگه االن خانوم خاکی پروستاتش میترکه .-
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رسول برگشت و خیره شد به سهراب . سهراب ریلکس قهوه میون دستاشو  یهو
 مینوشید .

 سهراب ببند .-
 در دهنتو؟-
 نه فک مبارکتو .-
 این که کال در غاره نمیشه بست شما ببخش .-
 باشه پس میبندمش -
 بپا درت تخته نشه .-
 نه بابا ؟-
 یه هفتست ریشامو نزدم منو با بابا اشتباه گرفتی؟-
 حرص نگاهش کرد و گفت با  

 تو الل بشی یه دنیا راحته -
 سهراب دستی داخل موهای لختش کشید و لبخندی زد و گفت

 واسه همینه هیچوقت ساکت نیستم -
 

 وای این پسر کم نمیاورد 
 داشتن  ادامه میدادن که صفری از دفتر زد بیرون 

 خانوم خاکی اقایون فاتحی تشریف بیارید داخل اتاق . -
 پر از شور و نشاط بود صداش 

 از جا بلند شدیم و بدون حرف داخل شدیم .
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 یعنی چی شده؟
 

 )باران(
نمیدونم تا خونه چه شییکلی اومدم یه راسییت رفتم سییمت اتاقمو خودمو پرت 
کردم رو تخت ...چطور ممکنه؟ اخه چرا ؟حداقل نگار بهم میگفت وابسییته 

 نمیشدم چرا پنهون کرد ازمون؟
 ی حال افتادم رو تخت و چشمام رو هم افتاد .....انقدر گریه کردم ب

با نوازش دسییتی اروم اروم چشییمامو باز کردم نگار بود که با لبخند داشییت 
 نوازشم میکرد ...

باره زدم زیر گریه همینطور نگار بغلم کردو  نگار ،عرفان تو بغل هم نهههه دو
 گفت:بارانی؟خواهری ؟چی شده ؟چرا انقدر پریشونی ؟ها؟

فتم بهش ؟چی داشتم بگم ؟میگفتم عاشق کسی شدم که تو عاشقشی چی میگ
 تو رو دوست داره...

 نگار:من که میدونم چته....پس خودت تعریف کن 
 با بهت بهش نگاه کردم نه ...

 خندیدو گفت :از دست رفتی وای وای 
 یعنی چی؟؟؟-
 چی یعنی چی-
 تو....تو مگه ...-

 بین منو عرفان چیزی نیس نذاشت ادامه حرفمو بزنمو گفت :نه ...
 ولی من خودم دیدم با چشمای خودم تو تو بغلش بودی -
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سرمو گذاشت رو پاشو گفت از همه چی گفت از اینکه فهمیدن نیاوش زندس 
 و ردشو پیدا کردن از اینکه اون روز از خوشحالی پریده بغل عرفان 

شد از یه طرفم خیلی خوش شتر می بودم  حالهمرو گفتو من هر لحظه تعجبم بی
شتر از اون از این خوشحال بودم  شدن نیاوش خوشحال بودم ولی بی ...از پیدا 

 که رابطه ای بین عرفان و نگار نیست 
 خوب دیگه پاشو یه اب به دست و صورتت بزن بیا پایین شام -نگار

 نگار رفت پایین و منم بلند شدم یه اب به دست و صورتم زدم و رفتم پایین 
شپزخون شیدم :به به چه بوی قرمه رفتم تو ا ستمو به نفس عمیق ک شمامو ب ه چ

 ای میاد 
 نگار: ما اینیم دیگه 

 رویا کجاست؟-
 رویا:من اینجام 

نشییسییتم پشییت میزو نگارم غذا رو داشییت میکشییید بلند شییدمو رفتم سییمت 
ستم  ش شتم رو میزو ن شت گذا شتم یه ذره تهش دا ست و بردا یخچال دبه ما

 پشت میز ...
شتم غذا می ستم تا دا سطل و باز کردمو د شد در  ستم تموم  سه ما خوردم که کا

یا و نگار پقی زدن زیر خنده  ارنج کردم داخل دبه ماسیییت  ..یه دفعه دیدم رو
خودمم از حالتم خندم گرفته بود دستمو در اوردمو مالیدم تو صورت جفتشون 

 حاال من هر هر میخندیدم رویا با عصبانیت گفت :زندت نمیزارممم 
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شییدمو از رو اپن پریدم اون ور همین طوری داشییتم میدوییدم که یکدفعه  بلند
خالی کرده روم همینطوری داشیییت  پارچو  کل  گار  یدم ن بدنم یخ زد د کل 
سو  س شتم  صورتش همینطوری دا شتمو ریختم تو  سس و بردا میخندید که 
میرختم تو صورتش که رویا از پشت گرفتمو ماست و مالید به صورتم  صدای 

 اومد هر سه ساکت شدیم  زنگ در
 رویا:نگار کسی قرار بود بیاد؟

 نگار:نه 
دسییت رویارو پس زدمو رفتم سییمت در بازش کردم با صییورت پر از تعجب 
عرفان رو به رو شییدم که تعجبش تبدیل شیید به قهقه اوه اوه تازه متوجه ریختم 

 شدم موهام شده بود جنگل صورتمم پر از ماست بود ..........
 

 )نگار(
 ام گیر کرد به لباسم و سکندری خوردم پ

 برگشتم با حرص به سهراب و رسول خیره شدم 
 تو این مدت کوتاه بهترین دوستم شده بودن جفتشون 

سول که  ست ر سه خرید لباس برای تولد باران رفته بودیم تولیدی دو امروزم وا
شخصی بود و لباسای خاصی داشت و کمتر جایی نمونش بود به گفته خودش 

 اسه هنرپیشه ها میدوخت و
 به لباس تنم خیره شدم 

 مشکی و بلند . ساده و شیک 
 اینا چند کلمه ای بود که از دهنم خارج میشد برای توصیفش
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 رسول لبخندی زد و با شیفتگی گفت
 ی خیلی بهت میاد 

 سهراب مثل همیشه ساز مخالفو زد
 ی الکی انقدر امید بهش نده 
 هام شروع بشه این حرف کافی بود تا نق نق 

 من از این لباس اصال خوشم نمیاد همش بین پاهام میپیچه تازه زشتم هست-
 رسول اخم ریزی کرد و گفت

 به حرفای این احمق گوش نده . تو این لباس خیلی فوقلعاده ای نگار -
سا چرخی زد .منم دوباره تو ایینه به قامتم  شد و بین لبا سهراب از جاش بلند 

 رم خیلی ساده بود . دلم یه لباس شلول تر میخواست .خیره شدم . به نظ
 همون موقع سه دست لباس جلوی صورتم قرار گرفت .
 دستای سهراب بود . لبخندی زدم و ازش لباساو گرفتم 

ست کمی از  یکیش  دکلته بود . خوشم نیومد و انداختمش اونور . بعدی هم د
 همینی که تنم بود نداشت . اما اخری ..

 ش زدم و خریدارانه نگاهش کردم لبخندی به
صورت هفت .یه  شت به  سته بود و از پ بنفش تیره بود .یقه اش از جلو کامل ب
کم پایین تا کمر تنگ بود و ادامش ساده پایینشم چاک کوتاهی تا ساقم داشت 

 . 
 سنگ دوزی ظریفی ام روش بود .  زود پریدم سمت اتاق و پوشیدمش   

 ه خودم انداختم .قبل خروج تو ایینه نگاهی ب
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 خیلی قشنگ بود . چرخیدم .
ناخوداگاه دسییتم سییمت موهای بلند و لختم رفت و اونارو روی شییونه هام 

 ریختم .چشمام برقی از تصویر خودم برقی زد .
 خارج شدم .

 سهراب هنوز میون لباسا قدم میزد و رسول زودتر متوجه ام شد . 
 چشماش گشاد شد و لبخندی زد .. 

 کردی با کاپشن بادی و عینک ریبن بزنم این فکر میکنه خوشتیپم . من شلوار 
 شایدم میخواد لباس تنمو عقد کنه .

به حرفم خنده کوتاهی کردم و قدمی برداشییتم . با پیچیده شییدن صییدای پام 
 سهراب برگشت . 

 برای اولین بار رنگ نگاه خشکش برگشت و پر از تحسین شد . 
 لبخندی زد و اومد جلو

 ن میگن لباس . این رسول از بچگی قشنگ ترین لباسش ست به ای-
 بت من با شورت سوپرمن بود .

 رسول مثل همیشه حرص خورد و سکوت  کرد .
 نگار چرخ بزن-سهراب

 چرخی زدم . 
 ظاهرش که میگه هیچ ایرادی نداره . توش راحتی؟-سهراب

 اره -
 پس همینو برمیداریم . -

 مش شد از شوق خندیدم که رسول مانع ادا
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 به نظرت زیاد باز نیست؟-
 توجهم بهش جلب شد که سهراب گفت

 به تو ربطی نداره داداش کوچیکه -
 

اخالق تند و رک سهراب اعصاب برای کسی نمیزاشت .من عادت داشتم برای 
شباهتی  صال  سردیش ا شبیه خودم بود از این نظر .اما از نظر خون اینکه خیلی 

 به هم نداشتیم 
 رد و ریلکس بود و من عصبی و جیغ جیغو . اون همیشه خونس

این افکار منو از فکر به باز بودن لباس خارج کرد و باعث شیید برم و لباسییو در 
بیارم و وقتی به خودم اومدم خودمو پای صندوق دیدم خواستم حساب کنم که 

 صدایی مانع شد .
 نگار بیا اینجا . -

 سهراب بود . توی کت و شلوارا گشت میزد . 
 سمتش رفتم .به 
 بله؟-

 با تفکر گفت
 اوممم به نظرت رسمی تیپ بزنم یا عادی؟ -

 خیره شدم به سرتاپاش .
 اولین بار بود که انقدر دقت میکردم بهش .

 قد بلند و چهارشونه ..
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 استیل عادی اما میشد گفت خوش استیل .
صورتش کشیده و استخونی بود ته ریش همیشگیشو داشت . اجزای صورتش 

رقلعاده ای نداشت .اما چشمای روشن و ابروهای خوش فرمش زیبایی چیز خا
 جالبی به صورتش داده بود .اونم البته به لطف ابروهاش . 

 قانون  فیزیک روم نوشته؟-
 از انالیز کردنش دست کشیدم و با تعجب گفتم :

 ها؟-
 هیچی . خب نظرت؟-

 ور کردم.ش تصبا انالیزکردنش تیپ جذابی تو خیالم نقش بست و سهرابو تو
 لبخندی زدم و به سمت شلوارای کتان رفتم .

یه کتان مشکی از ال به الی شلوارا بیرون کشیدم و از میون پیراهنای مردونه اول 
شیری  شرت  شتم .اما نظرمو جلب نکرد و جای اون یه تی سفید بردا یه پیرهن 

 برداشتم که ساده بود .
 کتای اسپرت از دور بهم میخندیدن .

 تشون و یه تک کت مشکی خارج  کردم و گذاشتم کف دستش رفتم سم
 بپوش .. -

 در حال انالیز کردن لباسا بود که رسول اومد
 بچه ها صفری واسه جریان اونروز باز هممونو میخواد..........-
 

 )نگار(
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سعی کردم اونارو پس بزنم و به ادامه کارم  صفری تو مخم بود عجیب  حرفای 
 رسیدم 

 مچیو کامل کردیم . به کمک رویا ه
یه سالن اجاره کردیم براش .سالی یه باره باید تا خون دارم دست به خرج بشم 

.. 
 همچی اماده بود .

 بشکنی زدم .عالیه. 
عرفان و رسول و سهراب رفته بودند دنبال کیک و منو رویا ارزو هم به ادامه کارا 

 میرسیدیم
 

 رویا هووووی بادکنکو خوب باد کن .-
 

 سمت ارزوبرگشتم 
 ارزو . اون لیوانارو اونجوری نچین . قشنگ بزار رو میز .-

 باشه بلندی گفت و به ادامه کاراش رسید  
 به همه چیر نگاهی انداختم . با دقت چیده شده بود . همه چیز زیبا بود 

 رویاااا این  ارکستره و گروهشون کجان ؟-
 جان .سر قبر من دارن موزیک الیت میزنن.زنگ بزن ببین ک-

 دیدم حالل زاده ها وارد شدند 
 اقا یه نیم ساعت بعد وقتی کادوها باز شد میومدید-
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 خانوم ترافیک بود واال . -
 وقت غر زدن نداشتم . راهنماییشون کردم اوناهم وسایالشونو نصب میکردن 

 دوباره جیغ زدم 
 ارزو مگه لیوان چایی امامزاده میچینی درست بزار اون جامارو .-

 کرد و ادامه کارشو کرد . پوفی
 رویا سه تا بادکنک میترکوند تا یکی باد کنه .

 تا االن یه عالمه  بادکنک قرمز و سفید باد کرده .
 نصف قرمزارو ترکونده ..

 جیغی کشیدم که صدای سومی مانعم شد  
 نگار جان نمیخوای موهات سفید بشه اول جوونی؟-

 سهراب بود .
 کیکو اوردند . 

بود یکی تو دست سهراب بود دوتای دیگه تو دست عرفان و رسول     سه تا جعبه
 که روی هم میزاشتن و سه طبقه میشد .

 رویارو ول کردم و با ذوق اومدم سمت کیکا
 وای نگاه کن چقدر نازن .

 عرفان و رسولم وارد شدن و پسرا مشغول کیک شدن .
شدن بود . دختر صدا کردم که برن دیگه همه چیز اماده بود االن وقت اماده  ارو 

 حاضر بشن . 
 دویدم سمت اتاق . 

 موهام که اماده بود .میموند صورتم .
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 ارایش ساده ای کردم  
لباسمو پوشیدم و کفشای ستشم پوشیدم ..  با ذوق به خودم خیره شدم که در 

 یهو باز شد جا خوردم و قدمی عقب رفتم . سهراب بود . 
 ی هورایی . اقا شاید لخت بودم . یه دری جیغ-

 بدون توجه به حرفام گفت 
چه گوهری بودی و رو نمیکردی . اینجا شییبیه هالیوودی ها شییرکت اقدس -

 هپل .
 جیغی کشیدم و گفتم 

 خیلی ام خوب میام شرکت .-
 اون نظر خودته .-
 خب واسه چی اومدی و وقت شریفمو گرفتی-
 اها راست میگی . نگار بیا این کرواتو ببند -
 داری؟مگه دست ن-
 دارم ولی هنر ندارم . بیا کم حرف بزن -

 رفتم سمتش .نگاهی به تیپش انداختم و نالیدم
 داهاتی اخه کی با تیپ اسپرت کروات میزنه .-

 تو ایینه خیره شد به خودشو گفت
 ِا . نمیاد بهش؟-
 نه خیر .-
 خب چه خاکی بریزیم تو سرت؟-
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 بله؟-
 تو سر دشمنت بود منظورم .-
 ا جلو ببینم .اها . خب بی-

 قدمی اومد جلو و فاصله بینمون طی شد .
 کرواتش دور گردنش بود و یقه اش نامرتب .

کرواتو باز کردم و گوشه ای انداختم .یقشو با دقت درست کردم و کتشو مرتب 
 کردم .دستی روش کشیدم و عقب رفتم . عالیه .

 خودشو تو ایینه نگاه کرد و لبخندی زد.
 ممنون -

 که زود گفتم داشت میرفت
 وایسا -

 ایستادو برگشت 
 خیلی خوب شدی-

 لبخندی زد و گفت 
 تو بهتر شدی .-

انگار زیاد از سییهراب این مدلی خوشییش نمیومد چون زود خودش شییید و 
 نیشخندش مهمون صورتش شد . 

 بریم یا باز وایسیم تعارف تیکه پاره بزنیم؟-
 بریم . -

 به سمت در خروجی قدم برداشتیم .
 جمون از اتاق از ذوق خندیدمبا خرو
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 مهمونا اومده بودند و همچیز عالی بود
 اماده شدیم برای یه شب عالی ...

 
 )رویا(

بعد از اینکه بادکنکارو باد کردم یا به قول نگار ترکوندم همشییونو .رفتم سییمت 
شیری رنگ که دامنش تا زانو تنگ بود و  شم یه کت دامن  یکی از اتاقا تا اماده 

تا تا زیر  از زانو  یه کت که از جلو کوتاه بودو از پشیییت  با  پایین چین دار بود 
 ب*ا*س*نم میرسید .....

شو پف دادم  ستم و جلو سبی ب یه ارایش ملیح کردم و موهامو جمع کردمو دم ا
.... 

تقریبا کارم تموم شییده بود که گوشیییم زنگ خورد از رو میز برداشییتم که دیدیم 
 خسرویه ...فک کنم رسیدن ...

 لهب-
 رویا جان ما رسیدیم  -داریوش

 جان و مرگ .جان و کوفت .جان و زهر مار. جان و درد بی درمون 
 تا اومدم ادامه بدم صداشو شنیدم که گفت :رویا هستی؟

 ا...اومدم پایین اقای خسروی-
 رو خسرویش تاکید کردم و قطع کردم 
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سمت شنه بلندمو پوشیدمو با قدم های بلند  شکی پا روجی خ سریع کفشای م
سال  سن و  سر هم رفتم و یکم اطرافمو نگاه کردم و داریوش رو دیدم که با یه پ

 خودش و کسری دارن حرف میزنن همونطور رفتم سمتشون
 سالم -

برگشتن سمتم و کسری اومد سمتم و بغلم کرد اوناهم به نشونه ی سالم کردن 
 سرشونو تکون دادن..با ناز گفتم

 بفرمایید داخل-
 سری رو گرفتم و وارد شدم و بردمش سمت نگارو خودم دست ک

 نگار جان!-
 نگار برگشت سمتم

 کسری که میگفتم ایشونه-
نگار با لبخند بهش دسیییت داد و شییروع کرد مسییخره بازی در اوردن..نگام 

 چرخید سمت اقای خسروی و دوستش
 اقای خسروی بفرمایید بشینید .-

 لطفا از خودتون پذیرایی کنید
م که با اقا رسول روبه رو شدم که به شیرینی داخل بشقابش و نگاهمو چرخوند

 زل زده بود .تعجب کردم 
 .رفتم سمتش

 چیزی شده اقای فتاحی؟-
 برگشت سمتم

 شما اینارو سفارش دادید؟-رسول
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 بله چطور مشکلی هست؟-
 من از این شیرین خانم خیلی خوشم اومده .-رسول

اها برگشییت سییمتم..از نگار با این حرفش چنان زدم زیر خنده که همه ی نگ
شنیده بودم که با در و دیوار و گل سنبل یه خانواده بزرگ تشکیل داده ولی باورم 

 نشد
 با خنده گفتم 

 پسرتون راضیه؟-
 منظورم به موتورش بود

 نگاهی بهم کرد
 باهاش کنار میاد-رسول

سروی  که با چهره  سمت خ و دوباره زدم زیر خنده رومو ازش گرفتم و برگشتم 
 ی قرمز شدش روبه رو شدم 

 این چرا این شکلی شد؟؟..... 
 

 )باران(
عرفان گفته بود نامزدیه یکی از دوسییتاشییه و به زور منو برده بود ارایشییگاه و 

 خودشم رفته بود به کاراش برسه ....
 تو افکارم غرق بودم که با صدای ارایشگره به خودم امدم ....

 تموم شد دخترم -
 که  از قیافه ی خودم لذت بردم به اینه نگاه کردم
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موهامو فر درشت کرده بودو دورم ریخته بود یه ارایش ملیح و دخترونه ام کرده  
 همچین گفتم دخترونه انگار دخترم  》هه》بود 

شبم   ست  صال دلم نمیخوا سرمو تکون دادم تا از این افکار منفی بیرون بیام ا
ودم به باران چند سیییال پیش خراب شیییه و از همه مهم تر به خودم قول داده ب

 برگردم .شرو شیطون!
سلیقه ای ام  شده در اوردم کار عرفان بود چه  سامو از تو جعبه ی کادو پیچ  لبا

 داره بچمون 
سینه به صورت کچ تا روی شکمم با سنگ های  یه ماکسی طالیی که از روی 

اد شنقره ای سنگ دوزی شده بود که از کمر تا ب*ا*س*نم تنگ بود و بقیشه گ
با کفشای نقره ای خیلی از مدلش خوشم امد لباسامو پوشیدم و تو اینه یه نگاه 
به خودم کردم  صییدای زنگ موبایلم امد که رفتم از تو کیفم   برداشییتمش و به 

 صفحش نگاه کردم ...عرفان بود
 بله-

 من رسیدم تا کی طول میکشه؟-عرفان
 امادم االن میام...-

شالمو   ساب کردم  به قطع کردمو مانتو و  شگره ح شیدم بعد از اینکه با ارای پو
 سمت ماشین رفتم 

شین تکیه داده و 》 شگاه به ما سینه با گل جلو ارای ست به  باخودم گفتم االن د
 منتظر منه زکی 

 》مثل اسب نشسته بود تو ماشین  
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 رفتمو درو باز کردم و نشستم و گفتم:علیک سالم 
 م سرشو بلند کرد و با کالفگی گفت :سال

سه همین اخم کردمو به  شدم از اینکه هیچ تعریفی ازم نکرد وا خیلی ناراحت 
 جلو خیره شدم ...

 نمیدونم چقدر گذشت که ترمز کرد و خیره شد به چشمام منتظر بودم بگه
 :زیبا ترین دختری هستی که تاحاال دیدم!!! 

 چیه حتما فکر کردید واقعا اینو گفت؟
 احساسی بلد نیستاین اسب از این جور کلمه های 

 بلکه با سوالی که کرد رفتم تو شک:هنوز نیاوشو دوس داری؟ 
 با تعجب بهش خیره شدم 

 چرا این سوالو پرسید؟
 رومو گرفتم اونم با حرص زد تو فرمون ماشین و با سرعت حرکت کرد....

 
 )نگار(

 دیگه واسه خودم ول میچرخیدم .
 گاهی پیش برادرای فاتحی بودم

 ی.گاهی پیش خسرو
 گاهی پیش این .گاهی پیش اون.

 صدای اس ام اس گوشیم بلند شد . 
 عرفان رفته بود دنبال باران ارایشگاه و داشت میاوردش.
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 خودش بود .
 )داریم میایم (

 لبخند بلندی زدم و دنبال رویا گشتم .
 مثل همیشه داشت میخورد ..

 از دور صداش کردم
 اهای خوک .-

 برگشت و نگاهم کرد . خندیدم
باال - هاشییو  یاد . ابرو باران داره م یا  پاشییو ب یدونی خوکی .  به خودت م خو

 انداخت و با دهن پر گفت
 باشه باشه االن میام-

 رفتم سمت دی جی و گفتم اماده باشن که باران اومد اهنگ تولد مبارکو بزنن .
 استرس داشتم . 

 قدم هام  نامنظم  بود . هم شوق داشتم هم هیجان .
 رد شد  . کسی از کنارم

 بویی اشنا بینیمو نوازش کرد  
 برگشتم و به قامت مردی که داشت ازم دور میشد خیره شدم .

 بوی عطرش اشنا بود  
 بوی رز .به دنبالش دویدم و صداش کردم

 اقا؟.-
 گوشیم زنگ خورد . صدای اس ام اس بود .

 عرفان بود . 
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 )دم دره . خاموش کنید . (
 و خاموش کردم .غر زدنای ملت بلند شد .  از همونجا دویدم سمت چراغا

 سهراب جریانو توضیح داد و انگار هیجان به خون اوناهم تزریق شد . 
 انگار صدای پاشون میومد . 

 فریدون همون دی جی بود . خیره بود به من.منم منتظر بودم تا در بزنه .
 یخ بودم .

 اب دهنمو قورت دادم .
 دیگه وقتش بود

 
ρѦℜЇα: 

 )رویا(
ال در گیره با خودش چرا همچین نگام میکنه انگار اررشییو باال کشیییدم..ایش ک

 مگس
رومو ازش گرفتم و چشییمامو چرخوندن که نگاهم افتاد به میوه های پوسییت 

 کنده رفتم سمتشون
 ای جان چقد نازید شماها-

شروع  شتم و  شتم و چند نوع میوه برای خودم بردا صرف بردا شقاب یکبار م ب
 ای جان فداتون بشم چقد خوشمزه ایدکردم به خوردن 
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صیییدای نگار منو به خودم اورد سییریع از جام بلند شیییدم و با دهن پر دم در 
وایسادم و منتظر شدم تا بیان داخل یهو چراغا خاموش شد و دستی روی شونم 

 نشست و صدای خسروی به گوشم رسید
 رویا ازت یه خواهشی دارم-خسروی

 چ خواهشی؟-
 د گرم نگیربا پسرا زیا-خسروی

 واااااااااا تو چیکا داری به رفتارای من؟-
 اه اصن هرکاری میخوای بکن-خسروی

 خو منم همینکارو میکنم-
 با حرص روشو گرفت و رفت اااایش مرتیکه ی شیوید به تو چه اخه پشه

شروع کردم به  شروع کرد به خوندن اهنگ تولدت مبارک منم با ذوق  دی جی 
شو ستا شگل رو  خوندن اهنگ باران د شمای خو شته بود و چ روی دهنش گذا

گرد کرده بود الهی بچم شییوکه شیید..انتظارشییو نداشییت..با ذوق جیغ میزدم و 
دسیییت میزدم بارانم یک سیییال بزرگ تر شیییده بود ولی انگار من بچه شیییدم 
بابا تولد ابجیمه..یک لحظه نگاهم چرخید سییمت دوسیییت  بودم..بیخیال 

ن نگاه میکرد..نگاهش عجیب بود..عاشقانه خسروی که با یه نگاه خاص به بارا
بود یا پر از غم شییایدم حسییرت..چرا؟چرا اینجوری نگاهش میکنه ؟این پسییر 

 کیه؟......
 

 )باران(
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دیگه داشییت اشییکم در میومد ...تاحاال عرفان با من انقدر سییرد نبود....یعنی 
شم  شه چی؟ وای خدا دارم دیوونه می شق نگار با شق کس دیگه ای؟اگه عا عا
...اگه کسیییه دیگه ای رو دوسیییت داشیییت که منو با خودش نمیاورد نامزدیه 
بال بزرگ  یه  دوسییتش....با توقف ماشییین از افکارم اومدم بیرون ....جلوی 

 ایستاد ....
 پیاده شدیم ..

 شونه به شونه ....قدم به قدم با هم داشتیم میرفتیم به سمت در تاالرش....
 عرفونی؟-

 ام خیره شد ....یه لحظه برگشت و تو چشم
 عرفان:ج....جانم ..

میخکوب شدم ....مستقیم نگاه میکرد به چشمام ....اولین بار نبود که میگفت 
شگیش  شیرین تر از جانم گفتنای همی جانم ...ولی این جانم گفتنش برای من 
ستفاده رو میکردم  شکیش نگاه میکردم و نهایت ا بود.... بی پروا به  چشمای م

سییتم انقدر نزدیک باشییم بهش....حتی فکر اینکه عرفان برای شییاید دیگه نتون
کسییه دیگه ای باشییه  برام مثل مرگ میمونه....به زور چشییمامو از چشییماش 

 گرفتمو گفتم:مطمعنی درست اومدیم؟
 عرفان:ها....یعنی چیزه...اره ...براچی باید اشتباه بیایم؟

 نامزدیه ها!خوب ...هیچ صدایی نمیاد ...کسیم نیست بیرون ...مثال -
 عرفان:خب..ف..فک کنم بخاطر مامور صدای اهنگو کم کردن....

 احساس میکردم هول شده ...ولی برای چی باید هول بشه؟
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دستشو گذاشت پشت کمرم که یهو ...دال شدم ....گر گرفتم... پاهام سست 
شد ...اصال نمیتونستم تکون بخورم که با فشاری که به کمرم داد مجبور شدم 

 کت کردن ....به حر
 در تاالرو باز کرد که همه جا تاریک بود ....

اومدم بگم دیدی گفتم اشتباه اومدیم و حالشو بگیرم که یهو دیدم چراغا روشن 
 شد و اهنگ تولدت مبارک به گوشم رسید ....

دسییتمو گذاشییتم رو دهنمو جیغ خفیفی کشیییدم ... اصییال فکرشییو نمیکردم 
مه .. لد یادم نبود تو نار گوشییم اروم ....اصییال  فان ک که عر هت بودم  ..تو ب

 گفت:تولدت مبارک خرگوش کوچولو ...
 با چشمای گرد نگاش کردم..خدای من کار عرفان بود؟......

 
 )نگار(

 از شوق میخندید . 
 رفتم سمتش صورت پر از بهت و خوشحالیشو ب*و*سیدم .

 مستانه خندید و ب*و*سیدتم . 
 تولدت مبارک خواهرکوچیکه ..-
 ط نگاهم کرد . توی نگاهش اشک و تشکر و غم موج میزد . فق

 ب*و*سیدمش و عقب رفتم و سپردمش به رویا .
 دوباره بوی رز بلند شد . 

 دور خودم چرخی زدم اما چیزی ندیدم.
 فکرمو درگیر کرده بود .
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 دنبال چیزی هستی؟-
 با دیدن سهراب شوکه شدم و عقب رفتم .

 نه . دنبال چیزی نبودم ..-
پایین بود و انگار یه چیزی عذابش عر فانو از دور دیدم . سییرش بیش از حد 

 میداد.
 با ببخشید کوتاهی سهرابو ترک کردم و خودمو به عرفان رسوندم .

 عرفان؟-
 سرشو سریع باال اورد و نگاهم کرد .

 اوه نگار . ترسوندیم ..-
 تو کدوم ایالت سیر میکردی؟-
 ه . نگار امروز سرنوشت هممون عوض میش-

 با تعجب نگاهش کردم 
 ها؟-
 هیچی . بریم میخوان کیکو بیارن ..-
 وایسا عرفان .چی شده؟موضوع چیه؟-

 بدون توجه به حرفم رفت سمت اشپزخونه .
 رویاهم دنبالش رفت و من مات مونده بودم هنوز . 

 سرنوشتمون عوض میشه؟
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ست  شاری و جیغ و د شه و اب شف شمع و ف شنایی  شدن نور و رو سوتبا کم   و 
دوباره موقعیتمو به یاد اوردم .باران دیگه واقعا از شییادی الل شییده بود و فقط 

 اشک میریخت . 
 لبخند کوتاهی بهش زدم و صدامو بلند کردم 

 خب خب خب ..وقت کادوهاس .-
 سهراب با خنده گفت

 االن وقتشه خودمونو بتکونیم -
 خندیدم .

 گی .خب خب خب باران کیکو ببر که مردیم گشن-رویا
 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 بیا منم بخور .-
 نه کیک میخوام .-

 خندیدم . 
شک پف کرده  شدت ا شماش از  شت کیک رفت .چ باران با قدمای نامنظم پ

 بود ولی هنوز زیبا بود . 
 صدای بی جونش .قاطی با بغض بلند شد

ه اومده من . من باورم نمیشه واقعا .از خواهرام  از همه دوستام .از هرکسی ک-
 تشکر میکنم . 

 سهراب خندید و گفت
 فردین بازی کافیه . ببرش ..-

 رسول ادامه داد 
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 ببر.ببر .ببر -
 یهو همه شروع کردن به تکرار کلمه ببر.

 رویا جیۼی زد و گفت
 اون کیکو ببر دیگه ..-

 باران چاقو و توی دستش فشرد و تکه ای از کیکو برید .
ندیدم و توی دلم براش ارزوی بهترینارو کردم دسییتو جیغ و هورا باال رفت . خ

.. 
 

 )رویا(
 همه چیز عالی بود .

 کیکو برید .
 رفتم جلو و با کمک  عرفان کیکو داخل ظرف گذاشتیم و پخش کردیم .

 نگار ساکت بود . انگار تو فکر بود 
چته نگار ؟ وقت بریدن و پخش کردن میشه ساکتی . وقت خوردن میشه اژیر -

 میزنی؟
 منگا نگاهم کرد و گفتمثل 

 ها؟ -
 قیافمو پوکر فیس کردم و نالیدم

 اینی که تازه میکشی خیلی جنسش خفنه ها .-
 کوفت رویا .-
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 خندیدم و به کارم رسیدم .
 اخرین برش کیکم عرفان تو ظرف گذاشت و به سمتم گرفت .

 همه کیک داشتن .
 خیییییب وقت کادو شده . -

 باران غر زد
 بزار بخوریم-
 نه باید کادو بدیم .. نه -

 باران لبشو جویید و نالید 
 رویا زشته -
 زشت قیافته ..-

 حرص خوردنشو دیدم و باز خندیدم .
 خب اول همه کادو من .. -

 یه جعبه کادوی بزرگ و شیک دادم دستش
 لبخندی زد و منم لبخندشو جواب دادم

 بازش کن .-
میت تربیت کارو تکرار کرد که در جعبه رو باز کرد و یه جعبه دیگه دراورد به ه

اخرسییر یه جعبه اندازه قوطی کربیت موند بازش کرد و یه ادامس شیییک از 
 داخلش دراورد

 امیدوارم خوشت اومده باشه چون خیلی برام خرج داشت-
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کل سییالن زدن زیر خنده..باران غش غش میخندید در اخر یه لباس ماکسییی 
دو دادم اخه اون مانتویی که قرمز خوشگل همراه با ست کیف و کفش بهش کا

 خریده بودمو زودتر از وقتش بهش دادم..
 

 )نگار(
 رویا کادوشو داد. باران با دیدن محتویات داخلش با تشکر رویارو نگاه کرد ..

ستش و عقب  شو دادم د سرویس جواهرات سیدم و  شو ب*و* جلو رفتم و گون
 رفتم.

 ایشالله بپسندی ..-
 خیلی قشنگن.وای نگار این .اینا.. اینا -
 نه به قشنگی تو .-

 ارزو اومدو منو زد کنار و گفت
 خوبه خوبه .کم الو بترکونید-

 صداشو صاف کرد و گفت
 خب . قشنگ ترین کادو واسه منه . شاسخییییین ...-

 یه خرس بزرگ قرمزو انداخت بغل رویاو خندید .
 ارزوهم کنار رفت و نوبت عرفان بود .

 اومد جلو .لبخندی زد . مثل همیشه متین و با وقار
یه جعبه خاکسییتری کوچیکو داد دسیییت باران و براش ارزوی موفقیت کرد و 

 عقب رفت .
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 باران بازش کرد . گردنبند بود . اما نمیتونستم طرحشو ببینم .
باران انگار کل وجودش پر کشییید.چشییمای پر از اشییک و عشییقشییو به عرفان 

 دوخت .
 توی نگاه هم غرق بودند .

 کادوهاشونو دادند .بقیه هم 
صی  شخ صدای  ساکت بود و منتظر اخرین کادو بودند که  سالن  تقریبا همه 

 بلند شد 
 ببخشید . کادو من موند .-

از میون جمعیت قامتیو میدیدم که نزدیک میشیید کت سییفیدش معلوم بود اما 
 صورتش نه ..

 جلو اومد با تعجب نگاهش میکردند .
 نزدیک میشد .

 رخواست و اینبار چهرش معلوم شد بار دیگه بوی رز ب
 با صدایی که میلرزید و خش داشت و قلبم که تیر میکشید نالیدم ..

 نیاوش ..........-
 

 )نگار(
 تقریبا سالن خالی بود .

 به اصرار من .سهراب همشونو خارج کرده بود حتی نیاوش و عرفان .
 خارج شد .لحظه اخر نگاهش با بغض خیره شد تو چشمای پر از نفرت من و 

 خیره به چشمای باران شدم . هنوز توی شوک بود و نه گریه میکرد نه میخندید 
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 فقط نگاه میکرد به یه نقطه .بدون حرف و غرق سکوت .
 رویا هراسون بود .اما نزدیک ما نمیومد .

 چشمامو باز و بسته کردم تا تاری چشمام از بین بره .
 دم .از جام بلند شدم و دستمو زیر چشمام کشی

لباسییم اذیتم میکرد .تازه یاد این افتادم که تولد به کام همه زهر شیید و وای چه 
 ابرو ریزی شد .

 زانوهام میلرزید .
 دقیقا حال وقتیو داشتم که ترکم کرد و حاال اومده .

 با تموم پرویی اومده و میخواد با عشق قبولش کنم .
 برو نزدیک و بغلش اما وقتی دیدمش .عجیب کل بدنم .تموم سییلوالم میگفت

 کن .
 بب*و*سش . بوش کن . به جای توهماتت با نیاوشت حرف بزن .

 اما نه نشد .
 اونیکی حسم نزاشت .گفت بکوب تو گوشش .فوشش بده .بیرونش کن .

 خوبی؟-
سول مرتب و لخت و البه الی موهاش تار  شده ر سته  شت ب موهای بلند و از پ

 های نقره ای .
 رده بود و طرح هنری بهش داده بود .صورت جذابش و زیباتر ک

 انالیز کردنش لحظه ای از حال داغونم پرتم کرد 
 خوبم ..-
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 صورتش و حتی تیپش زمین تا اسمون با سهراب تفاوت داشت 
رسییول بی نهایت زیبا بود و بیشییتر اوقات اروم بود و متین .اما سییهراب نه . 

 اه میزد .عاشق سبکصورت تخسی داشت و یا اخم میکرد یا یه نیش خند کوت
 متالیک بود و رالی .

 بیشتر سعی داشتم ذهنمو منحرف کنم و خودمو از این وضعیت دور کنم .
 نگار مطمئنی؟-
 از چی؟-
 اینکه خوبی؟-
 اره ...-
 میخوای بگم سهراب بیاد؟-

 تا خواستم بگم نه دیدم صداش اومد
 سهراب نگارو بیار بیرون .-

 پرسشگرانه نگاهش کردم
 چرا؟-
 ون میریم هوا بخوریم چ-
 پس بچه ها چی؟-
 اونا با داریوش میرن.-

 چشمکی با نیش خندش زد و بیرون رفت.
 بریم نگار؟-

 نیاز داشتم بیرون برم 
 بی حرف راه افتادم سمت اتاق و لباسمو عوض کردم 
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 نگاه کوتاهی به سالن انداختم و بیرون رفتم .
 .. رویا و باران داشتن سوار ماشین خسروی میشدن

 گوشه صندلی توی خودم جمع شدم و خیره شدم به بیرون .
ستم بعد این دور زدن کوتاه زندگیم  سهراب راه افتادیم .اما نمیدون ستن  ش بعد ن

 رنگ تازه ای میگیره .........
 

 )رویا(
 لباسامو دراوردم و با حرص انداختم رو تخت 

و االن برگشیته  تولد زهرمون شید پسیره ی احمق معلوم نبود کدوم جهنمی بود
 بعد از این همه سال..

وقتی دیدم نگار چطوری نگاهش میکنه دلم کباب شد.اصال کجا بوده که االن 
 فیلش یاد هندستون کرده 

 .باران که بیچاره که جوری شوکه شد که تو عمرم قیافشو اینجوری ندیده بودم.
 یششه .ِا ِا ِا عرفانو بگو . درد کشیدن خواهرامو دید و نگفت نیاوش پ

 اصن نمیتونم بهش فکر کنم..
 گوشیم زنگ خورد عرفان بود

 بله؟-
 حال باران چطوره؟-عرفان

 به تو چه-
 رویا لجبازی نکن . من مجبور بودم-عرفان
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نگار به تو اعتماد کرده بود .چطوری گریه هاشییو دیدی و طاقت اوردیرباران -
 به تو تکیه کرده بود .چطوری طاقت اوردی لعنتی؟

 دافظخ-عرفان
قطع کرد.از حرص گوشیییو پرت کردم رو تخت و لباسییامو عوض کردم و وارد 

 اتاق شدم 
 رفتم پیش باران..

 هیچی نمیگفت و به میز خیره شده بود.. 
 قارو قور شکمم بلند شد..

 باران سرشو اورد باال..قیافمو مظلوم کردم
 خوب..خوب تقصیر من که نیست شکمه دیگه گشنه میشه-

 زیر خنده..باران یهو زد 
نه من حرف جالبی زدم نه موقعیت جالب بود برای خنده .خنده هاش عجیب 

 بود و بی نهایت بلند .این خنده از شادی نیست .
 تخیلیه شوک عصبیه ....

 رویا..-باران
 وحشیانه قهقهه میزد 

 باران .باران گریه کن عزیزم . گریه کن -
 هنوز با پا فشاری میخندید 

 دست میرفت اینجوری خودش از 
 خیلی ناگهانی سیلی محکمی زدم زیر گوشش 

 چشمامو از درد بستم . وای من روی عزیز ترین َکَسم دست بلند کردم.
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 باران ساکت شد و به نقطه ای خیره شد و دستشو روی جای سیلی گذاشت .
 چند دقیقه ای همینجوری بود و بعد با کلمه 

 اون برگشت-
 زد زیر گریه ..

 فت..هق هقش شدت گر
 بدتر از خندیدنش بود .

 هیچوقت ندیدم با صدای بلند گریه کنه.
 واییی چیکار کنم زنگ بزنم نگار؟وای چیکار کنم

 باران..بارانم گریه نکن-
ستم رو زمین و به بدبختیمون  ش شویی ن ست سمت د شد و رفت  از جاش بلند 

 فکر کردم..
 مگه ما چقد توان داریم که باید این همه زجرو بکشیم..

 خصوصا نگار و باران ..م
 دوباره گوشیم زنگ خورد اینبار داریوش بود

 بله؟-
 خوبی؟-داریوش

 خوبم-
 میخوای بریم بیرون-داریوش

 نه باران تنها میمونه..-
 دارم میام دنبالت بارانم حاضر کن خدافظ-
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 اما ...-
 تماس قطع شد .

 با حرص چشمامو بستم .
 نمیدونم دلیل این کارا چی بود

 
 》باران》

درخت ها قهوه ای بودند و تنه هایشییان سییبز.چرا ابر ها ابی بودند و اسییمون 
 سفید؟چرا ماشین به جای جلو رفتن عقب میره؟چرا حرفای رویا کش میاد؟ 

 شیدم .دستی روی شقیقه هایم ک
از وقتی این خبر نحس به من رسید بارهاس وارد یه خلسه میشم و همچی دور 

 هم با اسم نیاوش تموم میشه .و اطرافم عجیب میشه . اخرش 
رانیه هایی که نبود .روز هایی که نبود .هفته هایی که نبود .ماه هایی که نبود 

 .سال هایی که نبود . 
االن برگشییته . این ناراحتم نمیکنه .اما اینکه پیشیییه عرفان بود . حالمو دید و 

ست قبل اینا بیاد . بیاد نجاتم ب شت اما نیومد . میتون ست و ده .اما نخبرارو دا ی
 نیومد .این عذابم میده.بود و نیومد پیشم .

 میتونست بیاد و بب*و*ستم . بیاد و دوباره اروم بگیرم بین دستاش .
 اما نه نیومد .

 دوستم نداشت . 
 اما ادعا داره که عاشقمه .

 نییییییاوش ..-
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 جان دلم  .-
 ما همیشه با همیم؟-
 همیشه همیشه ..-
 نمیکنی؟توکه .. توکه ترکم -
 کاب*و*س میگی؟روزی که تو توش نباشی کاب*و*سه .-

 از خیال بافیم خارج شدم .
 درول درول درول ..

 نیاوش چشمای زیبایی داشت اما پر از درول .
 بارانی پاشو رسیدیم .-

 از اون خلسه و خیال خارج شدم . انگار همچی برگشت سرجاش. 
 هراسون اطرافمو نگاه کردم .

 چی شده؟-
 میگم رسیدیم پیاده بشو .-رویا

 پیاده بشم؟-
 پوفی کرد و بی حوصله گفت 

 بلیه .-
 دستم و به دستگیره گرفتم و باز کردم درو و خارج شدم  .

 نگاهی به اطرافم انداختم
 چقدر این پارک زیبا بود...........

 



 209 دردسر

 )نگار(
 

 .سرمو روی میز گذاشتم .سرکار دیگه برام شیرین نبود . گوشیم زنگ خورد ..
 اسم رسول چشمک میزد .هنوز گنگ بودم و یه چیزاییو باور نمیکردم ..

 بله؟-
 سالم عزیزم صبح قشنگت بخیر-
 سالم رسول -
 چطوری عزیزم؟-

 بی انرژی و خسته گفتم 
 خوبم -
 پس بخند-

 لبخند زورکی زدم یعنی فقط گوشه ای از لبمو باال بردم 
 خندیدم ..-
 دلم برات تنگ شده بود نگار .-

 مامو فشردم .این چه غلطی بود کردم.چش
 ماکه دوتا اتاق بیشتر فاصله نداریم-
 همینم زیاده . بعد ساعت کاریت میام دنبالت بریم بیرون-
 باشه-
 من برم کلی کار ریخته سرم .باز بهت زنگ میزنم عزیزم . فعال-
 فعال-
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صابم خور سرمو برگردوندم جای قبلیش . اع شتم و باز  شیو روی میز گذا  دگو
بود خیلی زیاد . چرا برای اینکه اونشییب خیلی درمونده بودم اونو وارد زندگیم 

 کردم؟
 دستامو روی سرم گذاشتم و از روی مقنعه موهامو فشردم و کشیدم ..

 چه غلطی کردی نگار خانوم .
که  به فکر این به در خورد  قه ای  که ت داشییتم خودمو توی فوش غرق میکردم 

 رسول باشن گفتم بیا تو .. کریمی یا صفری یا سهراب و
 در باز شد .سرم هنوز پایین بود .. 

 نگار .. -
 با شنیدن این صدای اشنا مثل برق گرفته ها پریدم باال ...

 نیاوش بود . دستای گر گرفتمو روی شیشه یخ میز گذاشتم .
 تو ..-

شت .  صورتش دیگه اون خنده و چال لپ و ندا شماش فقط غم بود .  توی چ
 ش بود و چین و چروکی میون ابروهاش .فقط ته ری

صبح گریه میکرد؟مثل من  شب تا  شید؟مثل باران  یعنی اونم مثل ما زجر میک
 تا خود صبح بیدار میموند ؟نه .. قطعا نه ..

 اگه اینجوری بود زودتر میومد پیشمون .
 با اینکه میتونست ..

 این باعث شد تا بگم 
 برو بیرون ..-
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 نگار .-
 داد زدم 

 بیرون ..برو -
 نیاوش داخل شد و نزدیکم شد .واکنش نشون دادم و عقب رفتم .

 نگار بزار برات تعریف کنم .بزار ...-
 لطفا .. نگار این فرصتو بده بهم ..

 ته دلم نرم شد بگم باشه بگو.ولی باز با حرص گفتم 
 برو بیرون .....-
 

 )رویا(
 

 خر زیاد کردم..هندزفری رو توی گوشم گذاشتم و صدای موزیک رو تا ا
 صدای بهرام مثل ابی بود که اتیش قلبمم رو خاموش میکرد..

بغضمو قورت دادم عرفان منو یاد خودم مینداخت..هنوزم یادمه که چطور علی 
اون علی عوضییی منو شییکسییت..دلم میخواد پر بکشییم تو گذشییته و اون روز 

 نحس ازدواجشون.......
 رویا اجی کوچولوم خوشگل شدم-ارزو

 کون دادمسری ت
 عزیز دلم ناراحت نباش من که برای همیشه نمیرم-ارزو

از جام بلند شدم و از اشپزخونه خارج شدم..به علی نگاه کردم توی اون کت و 
 شلوار دودی بی نظیر شده بود...
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شدم ولی یه چیزی بدجور اذیتم میکرد  شته خارج  سرمو تکون دادم از فکر گذ
 وقت نتونستم بخونم..اااه.. و هیچ اون نامه ای که علی بهم داده بود

رفتم زیر تخت و دراز کشیییدم ای خدا اخرش چی میشیییه خودت کمکمون 
شت زنگ میزد بی حوصله جواب  شد..باز داریوش دا صدای اهنگ قطع  کن..

 دادم
 بله-

 باز بی حالی ک-داریوش
 داریوش خوبه بهت گفتم من چند وقته بی اعصابم باز میپرسی-

 من چیه این وسط؟ رویا تقصیر-داریوش
ک هی زنگ میزنی بدتر عصبیم میکنی اصن چه دلیلی داره زنگ بزنی..دیگه -

 تدریسمم تموم شد واس چی زنگ میزنی
 دلم برات تنگ میشه خوب-داریوش

 دلیلی نداره که-
 ما باید حرف بزنیم-داریوش

االن نه بعد درسییت شییدن ماجرای نیاوش..اصیین ..تو اره تو اونروز با نیاوش -
 مده بودی از کجا میشناختیشاو

 من..من..چیزه صدام میکنن خدافظ-داریوش
سس من باالخره میفهمم..اهنگ رو ریپالی  سه ای زیر نیم کا و قطع کرد یه کا

 کردم و خودمو توی تاریکی به سیاه چال کاب*و*س هام سپردم
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 )نگار(
 هنوز ملتمسانه نگاهم میکرد ..

 نگارم ..-
 . اونجا بود که ترکیدم ... با این حرف کل قلبم ریخت

اینهمه وقت کجا بودی؟پیشه عرفان؟اصال به درک خرج و مخارجمون .برات -
مهم نبود نامزدت وقتی صییدرارو دید؟عرفان همرو گفته برات .برات مهم نبود 

 خواهرت کجا بوده و واسه پول دراوردن چه غلطی میکنه؟بی غیرت ..
 همون صدای لرزون ادامه دادم : به اینجا که رسیدم بدجور بغض کردم .با

 تف به شرفت .. نمیدونم بابا چی تربیت کرد . مرد نبودی تو ... -
 اشکای درشتشو میدیدم چجوری از چشماش میریخت .. 

شت اوناهم  شدن . پ سول داخل  سهراب و ر شد و  صدای جیغ من در باز  از 
 کریمی شاهد صحنه بود .

 رسول جلو اومد
 نگار چی شده؟-

 پاک کردم و نالیدم چشمامو 
 اینو ببر رسول .. ببرش بیرون نمیخوام ببینمش ..-

شو  ست شیدش عقب .نیاوش د شو گرفت و ک سمت نیاوش و بازو سول اومد  ر
 وحشیانه جدا کرد و عقب رفت 

 دستتو به من نزن .تو چه خری هستی .-
اخمای رسول کشیده شد توی هم و یه قدم اومد جلو و خیره شد توی چشمای 

 ش .نیاو
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 هرکی باشم مهم اینه نمیخواد ببینت.-
 نیاوش یقشو گرفت و اونو نزدیک به خودش کرد . داد زدم

 ولش کن نیاوش ..-
 جفتشون مثل دیوونه ها خیره بودن به هم 

 ولش نمیکنم ..-
 صدامو بلند تر از حد معمول کردم و با تحکم گفتم

 ولش کن همین اآلن ..-
 اشت و اونو هل داد عقب .. رسول دستشو روی دستای نیاوش گذ

 رسول غرید
 میری بیرون یا بدتر حالیت کنم؟-

 نیاوش نیشخندی زد و گفت
شنگت - نمیرم بیرون میخوام ببینم چیکار میخوای بکنی؟ نکنه با اون موهای ق

 میخوای بندازیم بیرون دختر خانوم؟
سهراب  شد اما قبل کوبیدنش  سول بلند  شت ر اومدم دخالت کنم که دیدم م

 رفتش و کشیدش عقبگ
 اروم باش رسول ... -

 برگشت سمت نیاوش .
شریف میبرید یا  نگهبانی و خبر کنم؟ البته پلیس - هم فکر خوبیه چون  ۱۱۰ت

صال پیام خوبی  شو بهم زدن ا مزاحمت ایجاد کردن توی یه مکان اداری و ارام
 نداره 
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 مخصوصا مزاحمت برای یه خانوم ... 
 

یخورد . اینبار صداشو انداخت توی سرش و شروع نیاوش بدتر از قبل حرص م
 کرد پرتو پال گفتن

هیچ خری نمیتونه منو بیرون کنه . یا با نگار حرف میزنم یا پامو بیرون نمیزارم -
 .هیچکدوم شماهاهم نمیتونید هیچ غلطی کنید .. 

 اینجا چه خبره؟؟؟؟؟؟-
 همه برگشتیم سمت صدا . 

قامت ایسییتاده قد کوتاه و  صییفری اب دهنمو قورت دادم . ترس از  با دیدن 
 چشمام بیداد میکرد . وای از همین االن حکم اخراجم صادر شد..

 اقای صفری .........-
 

 )نگار(
 

 فریادش تنمو لرزوند .
 اینجا شرکته یا شورای حل اختالف ..-

 سهراب نزدیکش شد و گفت
 هی هی هی اروم باش مرد .-

 از چشماش عصبانیت میبارید .
 وم خاکی تشریف بیار اتاقم خان-
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راهشو کج کرد سمت اتاقش و منم مثل یه جوجه خیس شده زیر بارون با ترس 
 رفتم دنبالش .

 پشت میزش نشست .
 برادره تو بود؟-

 سرمو بیش از حد پایین انداختم 
 بله .-
 شما اخراجی .-

 سرمو یهو اوردم باال .
 بله؟-

 کرواتشو شل کرد و دوباره تکرار کرد 
 اخراجی ..  شما-

 نفس عمیقی کشیدم . گوشه لبمو کمی باال بردم و گفتم
 باشه . روز بخیر .-

 عقب گرد کردم و درو باز کردم و خارج شدم . از درو دیوار برام میبارید .. 
 بی توجه به اونا که منتظر من بودند . وسایلمو توی کیفم ریختم و راه افتادم 

 دن اما توجهی نکردم .صداهاشون میومد که اسمم و صدا میز
 سوار ماشینم شدم و روندم سمت خونه .

 وقتی رسیدم کلید انداختم و داخل شدم .جفتشون خونه بودن .
 سعی کردم لبخندی بزنم .رویا با دیدنم تعجب کرد و گفت

 فکر نمیکنم االن ساعت کاریت تموم شده باشه -
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 لبخندی زدم 
 اخراج شدم .-

 د باران با صدای گرفته اش گفترویا و باران چشماشون گرد ش
 برای چی اونوقت ؟-

 لبخندم پررنگ تر شد . شبیه زهر خند بود بیشتر
 بخاطر برادر عزیز و به فکرم .-

 رویا هینی کرد و باران اخماشو کشید توی هم .
 راهمو سمت اتاقم کج کردم .

 گوشیمو چک کردم . تماس های زیادی از طرف دو تاشون بود نیاوش و رسول 
 گوشیمو خاموش کردم .

کنج تخت خودمو انداختم و سرمو روی پاهام گذاشتم .فشار عصبی بی اندازه 
. 

 سردرد..فکر و خیال . شقیقه هامو مالیدم.
 معلوم نیست این زندگی چی برام رقم زده که یه روز خوش ندارم .

 صدای در از فکر پروندتم . بعدم صدای رویا
 نگار رسول و سهراب اومدن .-
 فی کردم ..پو

 این دیگه نوبر بود ...
 

 )باران(
 با سردرد بدی از خواب بیدار شدم .
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 5شب بود یعنی 8یه نگاه به ساعت دیواریه اتاقم انداختم اوه خدای من ساعت 

صاف کردم  شدمو رو تختی رو  سی بیدارم نکرد؛بلند  ساعته خوابم؟؟؟چرا ک
سمت پله ها  یکمم به خودم رسیدمو از اتاق زدم بیرون تو راه رو شتم میرفتم  دا

برم پایین که صدای نگارو شنیدم داره باکسی صحبت میکنه میخواستم رد شم 
برم ولی مگه این حس فضولیه من میذاشت؟؟؟؟پاورچین پاورچین ب سمت 
در اتاق نگار رفتم گوشمو  چسبوندم به در صداهارو واضح تر میشنیدم...نگار 

 صداش معلوم بود عصبیه انگار داشت با تلفنش حرف میزد و از
 نگار:یه بار گفتم بازم میگم دیگه نمیخوام حتی ریختتونو ببینم

... 
نگار:ببین به من مربوط نیس نیاوش به تو چی گفته و تو بهش قول دادی که منو 
شد باید  سال پیش که گم و گور  ضی کنی باهاش حرف بزنم بهش بگو چند را

 به فکر این روزشم میبود...خدافظ
 

 ت حرف های نگار بودم یعنی نیاوش به رسول چی گفته؟تو به
یا روی  پایین رو به راهم ادامه دادم؛از پله ها که اومدم  از در فاصییله گرفتمو 
شدت در هم گره خورده بود انقدر تو فکر فرو  سته بود و اخماش به  ش کاناپه ن
 رفته بود که اصال متوجه من نشد نشستم کنارش که سرشو برگردوند سمتمو با

 لبخند نگام کرد منم یه لبخند که اگه نمیزدم بهتر بود تحویلش دادم .
 رویا_ساعت خواب!

 _ خیلی حال داد تو عمرم اینطور نخوابیده بودم 
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 تا رویا اومد جوابمو بده نگار از پله ها اومد پایین و گفت:
 خوبه حداقل تو یه خواب راحت کردی من که این شبا اصال خوابم نمیبره ...

شدم و به دنبالش رفتم اما لحظه  بعدش شپزخونه منم از جا بلند  سمت ا رفت 
اخر برگشتم سمت رویا دیدم سرشو توی دستاش گرفته و فشار میده اومدم برم 

 سمتش که نگار جلومو گرفت
 بذار تنها باشه -نگار

 و باهم به سمت اشپز خونه رفتیم.....
 

 )رویا(
شیدم و به شونه میک ساعت پیش فکر میکردم اون به چه  تند تند به موهام  چند 

صدای در  ستاخ ادبت میکنم.. سره ی گ حقی اون حرفارو به من زد اون..اون پ
 اتاقم به گوش رسید

 بیا تو-
 درباز شد و عکس باران توی ایینه به چشمم خورد

 چیزی شده؟-باران
 نه-

 رویا بهم بگو شاید اروم شی نگار بهم چیزی نمیگه-باران
 میدونه..یعنی چیزی نیست که بخواد بدونهنگارم چیزی ن-

 از جام بلند شدم و رفتم سمتشو بغلش کردم
باور کن اونقدی مهم نیست که خودتو درگیرش کنی..فقط شاید یه چند وقتی -

 بخوام از پیشتون برم
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 ؟کجاااااا؟چییییی-باران
 تبریز میرم یه مدت-

 چه مدتی؟-باران
 یه مدت کوتاه-

 چند روز؟-باران
 ا سهدو ی-

تو دلم گفتم شاید سال شاید ماه معلوم نیست ابجی گلم ..متاسفم که تنهاتون 
 میذارم ولی باید برم

اخه من قربون اون -باران با بغضییی اشییکار بهم خیره شیید دوباره بغلش کردم
 چشمای گریونت بشم..باور کن عادت میکنی همش چن روزه

 سرشو تکون داد و به سمت اتاقش رفت
م و روشنش کردم..پسره ی پر رو خجالتم نمیکشه ببین چندبار گوشیمو برداشت

 زنگ زده..همون لحظه گوشیم زنگ خورد جواب دادم
 بله؟-

 سالم-داریوش
 علیک گفتم بله؟-

 کردی؟به حرفام فکر-داریوش
 حرف؟کدوم حرف ؟-

 همون..همون که اصال بیخیال فراموشش کن-دایوش
 همینکارو کردم-
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 مراقب خودت باش-داریوش
 هستم خدافظ-

 و قطع کردم..هرچه زودتر برم بهتره.....
 با اجازه کی داری میری ها؟-نگار

 با اجازه خودم..میرم یه مدت میام-
 وایسا ببینم تو چت شده ها؟-نگار بازومو کشید

 ای بابا دلم تنگ شده برای مامانم میرم میام چند روزه-
 که مامانت اره؟اصال برو دیگه ام برنگرد-نگار

اهسیته گفتم باشیه و از خونه زدم بیرون و سیوار اژانس شیدم و اژانس به خیلی 
 سمت ترمینال حرکت کرد...خدافظ کرج و روزای خوب و بدش.....

 
 سرمو باال اوردم ..
 سه سال گذشت ..

 چشم های گود شده ام و صورت الغرم از سرگذشت ترسناکم خبر میداد 
 تم .نگاهی به مردی نه چندان دور از خودم انداخ

 نامزدم ... 
 رسول..

دوسال پیش به طور رسمی اتصالی بین ما دوتا به وجود اورد که سردرگمم کرد 
 . 

 من چیزی نمیدونم .از اینکه چجوری به اینجا رسیدم ..
 اما امروز سرنوشتم اینه ..



wWw.Roman4u.iR  222 

 

صدای خنده ما مهمونش بود امروز  نگاهی به اطرافم کردم .خونه ای که روزی 
 صورتم دهن کجی میکرد ..سکوت مرگبارش به 

خونه از وقتی که رویا رفت و من کنار نامزدم و خانوادش زندگی جدیدی شروع 
 کردم از هم پاشید .. 

 دنیامون از همیشه بی روح تر شد و خنده شاید ماهی یک بار به لبامون بیاد ..
باره از برادرم بی خبر شیییدم . اخراج شیییدم و توی یکی از فروشییگاه های  دو

 ب عنوان صندوق دار ساده شروع ب کار کردم.سهراب 
 روی صندلی نشستم . صدای بدی داد . کهنه شده بود ..

 باران غرق شده بود توی دنیایی از لجن.
 دنیای جدیدی که تنهایی برای خودش ساخته بود . 
 دیگه از اون چشمای پاک و بی االیش خبری نبود .

 دیگه از گریه های معصومش خبری نبود.
 چرخید توی در .توی تاریکی قامتش پیدا شد....کلید 

 
کیف دستیشو انداخت به گوشه و انگار متوجه حظور ما شد .صدای گرفته اش 

 بلند شد
 ی نگار؟

 مکث کردم 
 ی اینجام

 برق و زد . نیشخندی بین لباش پیدا شد و گفت 
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 ی خوش اومدی 
 دچشماش از همیشه بی احساس تر بود و لباش به طور بدی میخندی

 اومد جلو و با دیدن رسول گفت
 ی به به داماد عزیز 

 خندید و عقب رفت 
 رسول ی سالم باران..

شیشه های خالی دلستر و زهر ماری های دیگه با پوست تنقالت کف سرامیک 
 ها ب چشم میخورد .

 ی باران باید باهات حرف بزنم 
 خندید و نگاهم کرد 

 ه؟ی چی شده؟ نکنه کارت ب جاهای باریک کشید
 لحن حرف زدنش کثیف بود . 

 لبمو گاز گرفتم 
 خیره شدم ب رسول حرفمو از چشمام خوند بی صدا بیرون رفت 

 ی باران تا کی میخوای ب این وضعیت ادامه بدی 
 قهقهه بی دلیلی سر داد و سمت یخچال رفت.

 شیشه دلستر جدیدی بیرون کشید و روی مبل افتاد .
 ی تا وقتی که زنده ام 

 تمومش میکنی یا جور دیگه ای رفتار کنم؟ ی باران
 نیشخندی زد و گفت
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شایدم مثل  یییی چی؟ مثال میخوای ببندیم به تخت؟ یا مثل رویا بیرونم کنی؟ 
 خودت دم دست ترین خاستگارمو تور کنی تا از ذلیلی شوهر کنم؟

 اگه باران قدیم بود سیلی بدی زیر گوشش میزدم .اما این باران بیماره . 
 ستم چشمامو ب

 سعی کردم مثل خودش بشم 
 زهر خندی زدم و دستامو به سینه زدم 

یی االن که چی مثال؟ مشروب میخوری سیگار میکشی با پسرا میزنی بیرون که 
 چی؟ بگی بزرگ شدی ؟اوه نه این چیزا بزرگت نمیکنه .

 شونه ای باال انداخت و باز خندید 
  یاالت و توهمات ارومه .میدونی؟ی ببین باران .تو ذلیل شدی .یه بیچاره که با خ

 راهمو کج کردم به بیرون و لحظه اخر برگشتم سمتش
 ی تو فقط یه موجود کثیفی .. 
 درو کوبیدم و خارج شدم ..

 
 رسول با دیدن حالم نزدیکم شد 

 دستشو دورم انداخت 
 ی هی عزیزم خوبی؟

 از درموندگیم سرمو فرو کردم توی اغوشش .
 ی اروم باش نگارم .. 

 دندونامو از حرص فشردم و فقط زمزمه کردم
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 ی ببرم سرکارم ..
 ی بریم خونه بهتر نیست .

 ی نه نه نه ببرم سرکار .
 ی باشه 

 سمت ماشین رفتم و سوار شدم . 
 جلوی فروشگاه ایستاد ..

 با کار ارومتر میشدم .
وارد که شییدم سییهراب اطراف قفسییه ها پرسییه میزد و با دیدن ما ایسییتاد و به 

 مون اومد سمت
 اخماش مثل همیشه توی هم بود 

 ی سالم
سهراب یکم حرف  صندوق رفتم . رسول و  شت  جوابشو دادیم . بدون حرف پ

 زدن توی این گفت و گو چند بار به من نگاه کردند و من فهمیدم راجب منه . 
 خودمو مشغول کار کردم که بالخره صدای اشنای سهراب باعث توقفم شد 

 یم ..ی نگار جمع کن بر
 بدون حرف وسایلمو جمع کردم و راه افتادم 

 سوار ماشینش شدم و بدون حرف غرق افکارم شدم 
 وقتی به خودم اومدم دیدم اینجا مسیر خونه نیست ..

 ی کجا میریم؟
 ی صبر داشته باش ....................
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 ساکت بودم تا اینکه از شهر خارج شدیم.
 سریع برگشتم سمتش و گفتم

 بهتره همین االن برگردیم. ی سهراب
 پوزخند همیشگیشو زد و گفت

 ی انقدر راه نیومدیم که برگردیم خانوم .
 پوفی کردم و بی حوصله گفتم 

 _حوصله ندارم سهراب دور بزن بریم خونه.
سرعتشو بیشتر کرد و به دامنه های کوه نزدیک میشد . پیچید تو یه راه باریک و 

 روبروی یه جنگل ایستاد . 
 جنگل هم زیاد شبیه نبود . به 

 درو باز کرد و خارج شد . منم پیاده شدم . 
 ی اینجا کجاست؟؟

 ی ارامشگاه 
 با تعجب نگاهش کردم . 

 ی دنبالم بیا .. 
 قدم برداشت و منم به دنبالش. 

 ی نمیگی کدوم قبرستونی نازل شده بر سرم؟
 خندید 

 ی دندون رو جیگر بزار 
 ی رسیدیم که باعث توقفمون شد. انقدر جلو رفتیم که به رود
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 ایستاد .
 سهراب ی خب برای رسیدن به اونور..

 مکث کرد.
 بعد لبخند ژکوندی زد و گفت 

 ی باید از رو سنگا بپریم 
 ناخوداگاه گفتم

 ی چیییی؟
 لبخندی زد

 ی خوش میگذره
قبل نق و نق کردن زیادیم دستای سفتش دور مچم حلقه شد و اجازه مخالفت 

 نداد 
شید سنگ . پام لغزید و نیمیش فرو رفت توی اب و پاچه هام ک تم روی اولین 

 تا نیمه خیس شد .
 جیغ کشیدم

 ی سهراب روانی.
 خندید و گفت

ییی قرار نیست تا اخر عمرت همش یه گوشه بشینی جور دوستاتو بکشی . رویا 
شه.فقط تویی که یا دنبا شاه به دماغ  لول کرده رفته دنبال یللی تللی .بارانم که 

خبر از اون شییهید گمنامی یا دنبال کثافت کاریای شییاخ محله .. بسییه دختر یا 
خودتو میکشی یا داداش بدبخت منو افسرده میکنی باز بره درو دیوارو عقد کنه 

. 
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 خندیدم . دیدم لباش به خنده باز شد و گفت
 ی اها همینه .. 

و چهارمی  از روی دومین سنگم ردم کرد . میدونستم پیشش جام امنه .سومی
 ام رد کردیم اما دقیقا سر پنجمی سهراب نگهم نداشت و پرتم کرد تو اب . 

 بدن ضعیفم سریع سرمارو تا اخر بدنم کشید داخل . لرزیدم و جیغ زدم 
 ی میکشمت پسره روانی 

 قهقهه ای زد و گفت
 ی قیافت شبیه اردک شده .

 ک در اوردن . همونجا دستاشو مثل پرنده زد بغلش و شروع کرد ادای ارد
 دارم برات پسر 

همونجور که ادای اردک در میاورد هواسییش از من پرت شیید . عمق اب زیاد 
 نبود . سریع بلند شدم و یقشو گرفتم و کشیدمش تو اب .

 
 فریادی زد و خندید .

 ی دختر پرو میکشمت . 
 اومدم فرار کنم که دستشو گذاشت روی شونه هام و تا ته فرو کردم توی اب. 

 یغ زدم توی اب و شروع کردم به دستو پا زدن . سریع کشیدتم باال ج
 ریه هام و پر کردم از هوای تمیز جنگل و بریده بریده گفتم 

 ی تو ... یه ... موجود ... 
 اینجا مکث کردم تا انرژیم جمع بشه و بعد با جیغ ادامه حرفمو زدم 
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 ی گیییییاوی 
 سرو صورتم .  سهراب خندید و شروع کرد اب پاچیدن روی

 خنده هام از ته دل بود . تموم سلوالم میخندید . 
یاوردم و تند تند اب میریختم روش.سییکوت جنگل پر بود از خنده  منم کم ن

 هامون 
 انقدر اب ریخت روم که به حرف اومدم

 ی باشه ... باشه ... تسلیم .. 
  گفت فین فینی کردم که نشون از سرما خوردگیم میداد . سهراب خندید و

 ی بسه دیگه ترکیدی. 
 پرید باالی سنگو دستشو سمتم دراز کرد 

 ی بپر باال 
 دستشو گرفتم و سریع خودمو باال کشیدم 

 خیس خالی بودیم 
 دوباره مچمو گرفت و دوید.

سنگای رود که تموم شد به قسمت دیگه ای از جنگل رسیدیم  که قطعه ای از 
 بهشت بود . 

 اره قطعا بهشت بود .. 
 راب نگاهی بهم کرد و گفت سه

 ی چطوره؟؟؟           
 تنها حرفی که به ذهنم اومد و به زبونم اوردم ...........

 



wWw.Roman4u.iR  230 

 

 ی بهشته پسر ...
 ی پس هنوز بهشتو ندیدی.راه بیا..

درختا سر به فلک کشیده و شکوفه زده. روی زمین پر بود از شکوفه های رنگی 
. 

 صورتی زرد قرمز.
راهو روشیین کرده بود جلوتر رفتیم که پیچید توی یه  توی تاریکی شیییب .ماه

 جاده و جلوتر رفت . راه دیگه ای پیش گرفت و منو برد اونجا ..
 پر بود از شمشاد .. 

 یکی از شمشاداو زد کنار و داخل شد و منم کشید تو . 
 ی هی وحشی اروم .. 

ش ای سرک سرمو باال اوردم .بخاطر فشار شمشادا موهام بهم ریخته بود .دسته
 ازشونو پشت گوشم بردم .حاال چشمام راحت میدید ....

 دستام بی حرکت کنار بدنم افتاد .
 حاال جلو روم فقط بهشت بود .

 وای وای وای پسر اینجا عالیه .-
 اره...-
 از کجا پیدا کردی این بهشتو؟-
 از یه شب زمستونی ..-

 خشیدن ..سراسر اونجا پر بود از درختایی که زیر نور ماه میدر
 اونجا اسمونش فرق داشت .. 
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 پر بود از ستاره ..
 پاکه پاک 

 شونه به شونم ایستاد و شروع کرد به حرف زدن
 رسول خیلی نگرانته ..-
 میدونم ..-

 نفس عمیقی کشید ..
 منم به تقلیدش نفس عمیقی کشیدم .

 هوای تازه و تمیزو تا ته توی ریه هام فرستادم ..
 عاشقشی؟-

 و با ابروهای باال رفته از تعجب گفتم  برگشتم سمتش
 عاشق کی؟-
 رسول ...-

 سکوت کردم ..منظورمو برداشت کرد و گفت
 پس چرا میخوای ازدواج کنی با کسی که نمیخوایش؟-
 نمیدونم -
 میخوای یه درد دیگه به دردات اضافه بشه؟-
 اونموقع دو نفره از پسش برمیایم ..-

 با خنده گفت انگار سنگینی جُو احساس کرد که 
 فقط داداشمو بدبخت نکن..-

 لبخندی زدم ..
 سهراب؟-
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 بله ...-
 یه سوال بپرسم؟-
 بپرس ..-
 من ادمارو خوب میشناسم ..-
 خب؟-
 یه دردی تو چشماته ..-

 سکوت کرد ..
 ادامه دادم 

 منشاء این درد از کجاست؟اگه سخت نیست برات بگو برام ..-
 خب .....-
 

 صدای موزیک 
 ب بوی مشرو

 دود حاصل از مواد مخدر 
 یه گوشه نشسته بودم جام با محتویات 

 بی رنگی و توی دستم گرفته بودم .
 خب ..

 من از این فضا لذت میبردم .. 
 صدای بلند موزیک به حرکت وا میداشت هر کسیو .. 

 سرمو به دسته صندلی تکیه دادم و خیره شدم به پاهای کشیده و لختم ..
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 خندیدم ..
 یی به زور مستی .. خنده ها

 چشمم و از لباس کوتاه و زننده ام گرفتم و خیره شدم به سقف .. 
 من دارم جوونی میکنم و از این دنیای کثیف سواری میگیرم .

 با حس اینکه کسی کنارم نشست برگشتم و خیره شدم به پسر بغل دستم .
 قیافش چقدر اشنا بود . 

 پوفی کردم و چشمامو بستم ..
 اره پیداش شده بود .. عرفان دوب

اصییال تعجبی نداشییت چون هرشییب توی هر مهمونی و پارتی و دور همی که 
 من توش بودم پالس بود ..

 تو خسته نمیشی؟-
 بیخیال روی صندلی لمید و یه لیوان با محتویات قرمز توی دستش گرفت 

 نه ..-
 هنوز مثل بچه های خوب شربت البالو میخوری .. -

 خندید و گفت 
 نه پیشرفت کردم این اب اناره ..نه -

 لیوانمو پر کردم و گفتم 
 یه نفر پیدا نمیشه تورو جمع کنه ؟-
شه  - شه.اخه عددی که قراره باهام جمع ب صل مفید تر ب شم حا سیم ب شاید تق

 منفی شده .. 
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از چرتو پرتاش خمیازه ای کشیدم و بلند شدم .اما بخاطر الکل زیاد لیز خوردم 
 ز دست دادم ..و تعادلمو کمی ا

 دستش مثل همیشه پیچید دور بازوم و
 نگه ام داشت ..  

 اینم باعث تعجبم نشد چون همه جا حس میکردم حظورشو و حمایت های 
 مسخره و مزخرفشو ...

 دستتو به من نزن ..-
 دستمو محکم کشیدم بیرون و سرپا شدم 

 خودم بلدم راه برم ..-
  انداخت با بیخیالی عقب رفت و شونه هاشو باال

باز  باز تعادلمو از دسیییت دادم و  سییعی کردم قدمی بردارم . همونجا بود که 
 دستاش پیچید دور دستم و سرپا نگه ام داشت ..

 
 با حرص دستمو بیرون کشیدم 

 اه دستتو به من نزن ..-
 اینبار عصبانیتشو حس کردم از لرز بدنش.

 کشیدتم جلو .. 
ستم خودمو ست نبودم میتون ست بهم بخوره  شاید اگه م سرپا کنم اما االن د

 مثل ژله وا میرم ..
 تا اتاقی که لباسام توش بود کشون کشون بردتم و درو باز کرد و داخل شد ..
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 بپوش .. همین االن میریم ..-
 چشمامو درشت کردم و چپ چپ نگاهش کردم ..

 دفعه اول و اخرت باشه تو کارای من دخالت میکنیا .-
 انقدر نزدیکم شد که تقریبا پیشونیش چسبید بهم .چنگ زد به بازوم و 

 دندوناشو روی هم سایید و گفت 
 باران .. تا اون صورتتو با دیوار پشت سرت یکی نکردم .بپوش بریم ..-
 

ته وجودم یکم لرزید. اما برخالف اون حس خیلی بیخیال زدم تو سییینش و از 
 خودم دورش کردم 

 برو بابا  ..  -
 باران ...-

 زد که از ترس چشمامو بستم و بدون اراده دستامو کنار سرم گذاشتم دادی 
 اینبار با حرص بیشتری گفت

 فکر نکنم دوست داشته باشی من تنت کنم ؟-
 اخمامو کشیدم توی هم 

 برو بیرون ..-
برخالف عصییبانیت چند لحظه قبلش .لبخندی زد و عقب گرد کردو بیرون 

 رفت ..
 

 غرغر ..با صدای بلند شروع کردم به 
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پسره فلج .. تو روانشناسی اخه؟تو خودت یه روانیی که یه دکتر ببینت یه سر -
 دستو پا بسته شوت میکنت تیمارستان ..

 
با حرص مانتومو روی لباس کوتاهم تن کردم و دکمه هاشییو بسییتم و ادامه 

 فوشامو دادم 
 با اون قیافش .. اه اه اه شبیه خربزه گندیده اس .. -

 کردم و رفتم جلو ایینه و ادامه دادم شلوارمو پام 
کم عقل خنگ ..تازه راه رفتن خودشو ندیده . شبیه پنگوئن ماده باردار فلج راه -

 میره ..
 دیگه اراده ای روی چرتو پرتام نداشتم و دری وری بار میکردم 

 تازه صدای خودشو نشنیده که صداشو روی من بلند میکنه ..-
 روی سرم مرتب کردم و با جیغ گفتم  به این قسمت که رسیدم شالمو

صییدات شییبیه خروسییه بالغ نشییده اس که با اعتماد به نفس سییر صییبح اواز -
 میخونه .

 
 کشون کشون خودمو به در رسوندم و درو باز کردم و خارج شدم 

 مستی یکم از سرم پریده بود .
 دیدمش که به دیوار تکیه داده و داره میخنده ...

 م و چپ چپ نگاهش کردم ..دندونامو روی هم فشرد
 قهقهه ای زد و گفت
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 بشین برات اب بیارم بهتر بشی ..-
 نشستم روی صندلی دم دستم و اونم اروم ازم دور شد ..

 زیر لب غر زدم 
 قورباغه .. -

باغه میخورد .  به قور نده خدا کجاش  به چرتو پرتام خندیدم .ب بار خودمم  این
 حیوون بدبخت به این خوشگلی ..

 شدن دوتا پسر از کنارم لبخندم محو شد ..با رد 
 هی هی هی باران ...-

 چشمامو دوختم به پسر روبروم .ادامه داد 
 من میشناسمت ..-
 چه افتخاری ..-

سرم  ستی از  ست بزنه .م سی بهم د ستمو گرفت و بلندم کرد . متنفر بودم ک د
شو یه زیر پا انداختم بهش که اد رو زمین افت پریده بود . با ارنج کوبیدم تو گردن

. 
 غریدم 

 این هزار دفعه ... به من دست نزن عرشیا ..-
 راهمو عوض کردم که با عرفان روبرو شدم ..

 غرید 
 مزاحمت شده بود ؟-

 اینو کجای دلم بزارم اه ...
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بدون توجه بهش از کنارش رد شدم اما لحظه اخر بازومو گرفت و محکم فشرد 
 و دوباره زمزمه کرد 

 مزاحمت شد؟-
 بی حوصله گفتم 

 نه نه نه .. اه -
 سکوت کرد ...........

 باز اومد اینجا و فاز غیرتی گرفت 
 پوفی کردم ... 

 بعدم با صدای کوبیدن مشتش توی صورت پسر برگشتم و بی حوصله گفتم 
 عرفان ولش کن وحشی ..-
 

 ماشین تکون بدی خورد .
 عرفان یعنی چی اون دعوا .. ابرومو بردی ..-

 زد و از کارش ذوق کرد و گفت  لبخندی
صدای دنیا بود - شو خورد کردم تو دهنش  لذت بخش ترین  وای باران دندونا

شتم  شنا دا شک ا شد من دندونپز .فکر کنم تا یه هفته بخوابه .. اخ دیدی چی 
 ولی بهش معرفی نکردم .واقعا که کارم خیلی غیر اخالقی بود ...

 چپ چپ نگاهش کردم 
 ه به تو دکترای روانشناسی داد ..گل بگیرن جایی ک-
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خب گاهی اوقات ادما نمیتونن جلوی خودشییونو بگیرن و این باعث میشییه -
 اتفاقاتی مثل زد و خورد پیش بیاد .

 بله اینم استادتون میگفت؟-
 نه مادرم میگفت ..-
 خدابیامرزتش ..-

 برگشت و لحظه ای چپ چپ نگاهم کرد و دوباره حواسشو داد به جاده 
 شما تو گور نکنیش زندس ..اگه -

 لبمو گاز گرفتم ..
 اوا .. صد سال به عمرشون ایشالله هرچی خاک قبر تِو عمر اون باشه ..-
 االن نفرین بود ؟-
 نه .-

 چشمام خیلی خسته بود لحظه ای باز موند و سوسوی نور و دیدم .
سییعی کردم حالت عادی بگیرم اما صییدای عرفان انگار از دور دسییت ها اکو 

 یشد .م
شد .خیلی اروم  شدنم می شینم تکون های ارومی میخورد که باعث خمار تر  ما

 چشمامو بستم .
 دیگه چیزی متوجه نشدم ..

 
 صدای تق تق کوتاه و ریزی از دور میومد.

 چشمامو باز کردم ..
 بخاطر گرد و غبار توی هوا عطسه کردم و نیم خیز شدم ..
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 چشمام بیش از حد گشاد شد ..
 ه من نبود ..اینجا خون

 اینجا ..
 اینجا خونه عرفان بود ..

 زود ازتخت پریدم پایین و دویدم بیرون .
 صدای اواز ریزی از اشپزخونه میومدو همون صدای تق تق ..

 با حرص قدم برداشتم سمت اشپزخونه و داخل شدم
 من اینجا چه غلطی میکنم؟-
 شت سمتم ..فریادی زدم که چاقو از دست عرفان افتاد و هراسون برگ 

 ممنون بخاطر صبح بخیر زیبات .-
 رفتم جلو و یقه لباسشو گرفتم..

انگار که یه مگسو پس میزد خیلی اروم دستامو باز کرد و نشوندم روی صندلی 
 میز نهارخوری چهارنفره اش ..

 لبخندی زد و با ارامش همیشگیش گفت
 تی .با اینکه صورتت و نشستی اما ازت میگذرم چون دختر خوبی هس-
 

سه با محتویات مختلف چید جلوم و چایی اماده توی  شقاب و کا سریع چنتا ب
 لیوانو جلوم گذاشت ..

از حرص لرزیدم و اومدم بزنم زیر سییینی چایی که جفت دسییتامو گرفت و 
 سرشو اروم کنار سرم قرار داد و گفت 
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خانوم عصبانی . هیچوقت سعی نکن جلوی یکی مثل من بخوای عصبانیتت -
 راز کنی . چون حدس زدن کارای تو برای من مثل شیر خواستن یه نوزاده ..و اب

 
 لبمو گاز گرفتم و از بین دندونام غریدم

 به چه حقی منو اوردی اینجا؟؟-
 من دکترتم ..-

 با جیغ گفتم
 تو هیچ خری نیستی..-

 دوباره عصبانیتشو از رفتارش خوندم .
و فکش از فشییار دندوناش  چاقو میوه خوریو کوبید توی نون تسییت روبروش

 لرزید .
 لحظه ای توی همون حالت موند و بعد چشماشو باز کرد و لبخند زد ..

دیشیییب حالت بد شییید . تب کردی و بیهوش شیییدی .. باید جایی نگهت -
 میداشتم که مراقبت باشم .. مفهومه؟

 
 با صدای بلند شروع کردم به غرغر ..

ر یه روانیی که یه دکتر ببینت یه س پسره فلج .. تو روانشناسی اخه؟تو خودت-
 دستو پا بسته شوت میکنت تیمارستان ..

 
با حرص مانتومو روی لباس کوتاهم تن کردم و دکمه هاشییو بسییتم و ادامه 

 فوشامو دادم 
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 با اون قیافش .. اه اه اه شبیه خربزه گندیده اس .. -
 شلوارمو پام کردم و رفتم جلو ایینه و ادامه دادم 

نگ ..تازه راه رفتن خودشو ندیده . شبیه پنگوئن ماده باردار فلج راه کم عقل خ-
 میره ..

 دیگه اراده ای روی چرتو پرتام نداشتم و دری وری بار میکردم 
 تازه صدای خودشو نشنیده که صداشو روی من بلند میکنه ..-

 به این قسمت که رسیدم شالمو روی سرم مرتب کردم و با جیغ گفتم 
خروسییه بالغ نشییده اس که با اعتماد به نفس سییر صییبح اواز صییدات شییبیه -

 میخونه .
 

 کشون کشون خودمو به در رسوندم و درو باز کردم و خارج شدم 
 مستی یکم از سرم پریده بود .

 دیدمش که به دیوار تکیه داده و داره میخنده ...
 دندونامو روی هم فشردم و چپ چپ نگاهش کردم ..

 قهقهه ای زد و گفت
 ین برات اب بیارم بهتر بشی ..بش-

 نشستم روی صندلی دم دستم و اونم اروم ازم دور شد ..
 زیر لب غر زدم 

 قورباغه .. -
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باغه میخورد .  به قور نده خدا کجاش  به چرتو پرتام خندیدم .ب بار خودمم  این
 حیوون بدبخت به این خوشگلی ..

 با رد شدن دوتا پسر از کنارم لبخندم محو شد ..
 هی باران ... هی هی-

 چشمامو دوختم به پسر روبروم .ادامه داد 
 من میشناسمت ..-
 چه افتخاری ..-

سرم  ستی از  ست بزنه .م سی بهم د ستمو گرفت و بلندم کرد . متنفر بودم ک د
شو یه زیر پا انداختم بهش که افتاد رو زمین  پریده بود . با ارنج کوبیدم تو گردن

. 
 غریدم 

 من دست نزن عرشیا .. این هزار دفعه ... به-
 راهمو عوض کردم که با عرفان روبرو شدم ..

 غرید 
 مزاحمت شده بود ؟-

 اینو کجای دلم بزارم اه ...
بدون توجه بهش از کنارش رد شدم اما لحظه اخر بازومو گرفت و محکم فشرد 

 و دوباره زمزمه کرد 
 مزاحمت شد؟-

 بی حوصله گفتم 
 نه نه نه .. اه -
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 .......سکوت کرد ....
 باز اومد اینجا و فاز غیرتی گرفت 

 پوفی کردم ... 
 بعدم با صدای کوبیدن مشتش توی صورت پسر برگشتم و بی حوصله گفتم 

 عرفان ولش کن وحشی ..-
 

 بیهوش شدم؟یعنی خوابم نبرد؟
 یعنی چی؟چرا؟؟-
 مصرف بی رویه الکل.افت فشار ...-

 ابروهام باال رفت و خندم گرفت ..
 هم رفت و با حرص نگاهم کرد و گفت اخماش توی

 ببند اون زیپو تا با چاقو تیکه تیکه اش نکردم برای نهار کباب نپختم ..-
 چشمام گشاد شد و گفتم

 تو؟نه بابا؟؟ النگوهات نشکنه ..-
خیز اورد سییمتم . من از اون تیز تر بودم از صییندلی بلند شییدم و از روی اپن 

دیدم از زمین بلند شدم و پرت شدم رو مبل  پریدم تو سالن قبل رسیدنم به اتاق
.. 

 با جیغ گفتم 
 چخه چخه سگ هار ..-



 245 دردسر

جلوی صورتم قرار داد و با یه پاش جفت پاهامو × خندید و دستامو به صورت 
 گرفت .

 خندید و گفت
 کیش و مات .. خب حاال میخوای چیکار کنی ؟-

 یکم وول خوردم .اصال نمیتونستم تکون بخورم 
 و از صالح دخترونه ام استفاده کردم ..لبخندی زدم 

 ناخونام .......
 تا ته فرو کردمشون توی دستاش و همزمان گوشه دستشو گاز گرفتم 

 دادی زدو دستاشو عقب برد . 
 خندیدم و پریدم که برم یهو دیدم کلید افتاد توی در ..

 در نیمه باز شد و صدای کفشای زنونه ای پیچید توی سالن ........
 

 سالی که با همه درداش برای من مقصودی عالی داشت ..سه 
سرمو جایی بین  شوندم و  شکی و لخت نیاوش ن سه ای روی موهای م ب*و*

 بازوهاش پنهان کردم .
 درسته خانوادم پاشید اما به جای همه اونا ...

 همسرمو به دست اوردم .
 مردی که مثل من شکست خورده بود توی همچی اما ساخت با همچی .

مثل یه کوه بودیم که ترک خورده بود اما وقتی نیمه دیگرشییو پیدا کرد دوباره  ما
 کوه شد .
 استوار ..
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 بزرگ ..
 نفس های منظمش نشون میداد هنوز خوابه ..

 تکونی نخوردم تا بیدار نشه . 
 توی ارامش اغوشش رفتم توی رویای گذشته .

 داستانی که برام مثل یه فیلم جذاب بود .
 ناییمون میوفتم ..وقتی یاد اش

 فقط میخندم .
 چقدر بچه بودیم .

 دوباره خندم گرفت .
 نیاوش تکون کوچیکی خورد و با صدای خواب الود نق زد

 رویا.. -
 با همون لبخند و صدای خندونم گفتم

 جانم ..-
 بیداری؟-
 اهوم ..-
 بخواب خانوم کوچولوم .. -
 اگه میتونستم که میخوابیدم ..-

 اد کرد و گذاشت روی پلکام و با خنده گفتدستشو از دورم از
 بخواب عزیزم . -

 باشه کوتاهی گفتم چشمام بسته شد ..
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 دیدی خدا جون .دیدی دیگه . نگار به همین راحتی گفت بهم هری .-

 نق نقام تمومی نداشت .
 این قطار حرکت نکنه دیگه .-

عالم کردن داخل راه اهن شییدم که دقیقا همون لحظه درای قطار بسییته شیید و ا
 حرکت کرد .. 

 پامو با قدرت کوبیدم رو زمین و جیغ بلندی کشیدم ..
 همه چپ چپ برگشتند سمتم .محلی ندادم و رفتم سمت دفتر 

 بعد کلی بگو مگو با یارو گفت یه جای دیگه هم توقف داره برای بارگیری . 
 اما نمیتونستم برسونم خودمو اونجا .

 نشستم برای قطار بعدی . 
 هم از پولم گرفت تا بلیط بعدیو داد.کلی 

 ساعت ها نشستم روی صندلی و خیره شدم به مردمی که میومدن و میرفتن ..
 هوا تاریک شده بود . 

 شب حرکت بود . االنم وقت حرکته .. ۱2از جام بلند شدم . 
 داخل کوپه شدم و تخت باالو گرفتم و رفتم همونجا و پایین نیومدم . 

ش سرمو پایین نیاوردم ببینم هدفونم و توی گو شیدم . حتی  شتم و دراز ک م گذا
 دیگه کی اومده تو کوپه ..

 تنها تر از منم مگه بود؟
 خودم بودم و یه ساک کوچیک و یه دنیا درد .. 
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کوپه بزرگی بود.از پله ها پایین اومدم و خیره شدم به سه دختر که اروم خوابیده 
 بودند توی تختاشون .

 ه و باز کنم . دلم میخواست پنجر
 همین کارم کردم ..

 باد خنکی از بیرون به سرعت وزید ..
 دختره پلکاش باز شد و یه نگاهی به سرتاپام انداخت و باز خوابید.

 به اونم محلی ندادم و سرمو بیرون بردم .
 چه هوای معرکه ای ...

 
شو بیرون ا سر سر که برای دوتا کوپه جلوتر بود  رد و ودقیقا همزمان با من یه پ

 دو طرفشو نگاه کرد و با دیدن من مکث کوتاهی کرد و دوباره برگشت داخل . 
 موهام با لجاجت کوبیده میشدند توی صورتم . چشمامو بستم .

هوارو تا انتهای ریه هام داخل فرسییتادم که همون لحظه صییورتم به سییرعت 
 خیس شد .

 اخ چه بارونی .. 
 تی که اومده بود قطع شد .با کل وجودم لذت بردم اما به همون سرع

 این .
 این بارون نبود .

 سریع سرمو داخل اوردم و پنجره و بستم .
 موهای به هم چسبیدمو از هم باز کردم 
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 از در زدم بیرون . بخاطر تاریکی چیزی نمیدیدم .
 دویدم سمت سرویس بهداشتی و به سرعت داخل شدم .

 سای کثیفم خیره شدم ...داخل ایینه به صورت کثیف و سفید شده ام و لبا
 چیزی که روی صورتم بود 

 اب بارون نبود 
 چیز دیگه ای بود 

 چیزی که از اول ماجرارو رقم زد
 اون .......

 اون ماست بود ....
 باران*

 لب هام منجمد شد ..
شد و قامت زنانه  شنه بلند نزدیک تر  شوه و کفش های پا صدای قدم های با ع

 زیبا و زنانه بین چهارچوب نقش بست ..ای با قد کوتاه و چهره ای 
شد و  شاد  شماش از تعجب گ ستش روی زمین افتاد و چ ستیش از د کیف د

 نالید
 عرفان...؟-

 دستای عرفان از بین دستام باز شد و روی زمین افتاد و گفت
 ستایش..کی به تو گفت اینجا بیای؟-

ید دختر قدمی عقب برداشت .چشماش سرخ شد و لب هاش از حرص میلرز
. 

 فین فینی کرد و گفت
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اره ببخشییید مزاحم اوقات شیییرینت با خانوم شییدم .حیف بچه من که پدری -
 مثل تو داره.

 
 با شنیدن تیکه اخر حرفش .هینی کشیدم و دستمو جلوی دهنم گذاشتم .. 

 دختر خم شد و کیف دستیش و برداشت که صدای عرفان بلند شد
 نی .. بهتره بری بیرون ستایش ..تو اجازه نداری با من اینجوری صحبت ک-

 دختر عقب گرد کرد و با حالی زار .به حالت قهر دوید بیرون ..
 لبام دوخته شده بود .

 قدرت حرف زدن نداشتم ..
 ستایش ....
 یه دختر ....

 بچه ....
 وای خدا ...

من با یه مرد تو خونه تنها بودم که پدر یه بچه معصییوم بود که قرار بود به دنیا 
 د؟بیا

 لبمو گاز گرفتم ...
 وای من تا کجا رسیدم ..

 از روی کاناپه بلند شدم .عرفان پوفی کشید ..
 وارد اتاق خوابی شدم که داخلش بودم .

 وسایلم روی میز عسلی بود . 
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 همرو برداشتم و از در خارج شدم .
 عرفان از جاش بلند شد و جلو اومد .

 هی باران بزار برات توضیح میدم ..-
 ی زدم و گفتم لبخند

 ممنونم ...-
سمتش و با  شتم  سمت در خروجی رفتم و برگ شدم و  سرعت از جلوش رد  به 

 طعنه گفتم
 واقعا حیف بچه ای که پدرش تو باشی.-
 

 تو دلم غریدم .مرتیکه ه*ر*ز*ه . 
 درو باز کردم و خارج شدم ..

شقش ب ستم بفهمم مردی که روزی عا شک دراوردم و تازه تون دم وباد خنک .از 
.. 

 یه ...
 یه پدره ......

 اونم بدون اینکه من بدونم ..
 

 به پایین پله ها رسیدم که قدم های با عجله عرفان به گوشم رسید .
 توجه ای نکردم و ادامه دادم ..

 بازوم با قدرت کشیده شد به عقب و باعث توقفم شد .
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قدر مسییخره  با گرم کن و تی شییرت ادیداس چ تاد .  مد و جلوم ایسیی ما او ا
 خوشتیپ بود .

 گوشه لبم به خنده باال اومد و گفتم
نکن عرفان .تورو خدا حروم میشییی با این اسییتعدادت .هنوز دخترای زیادی -

 هست که مخشونو بزنیا . وقتتو پیشه من حروم نکن..
 بس کن باران .بیا باال برات توضیح میدم.-
 

 عزییییییزم الهی .نکنه از منم بچه میخوای؟-
 یر گوشم خوابید تازه من  به خودم اورد که چی گفتم .. سیلی که ز

چشمام گشاد شد و حلقه شدن اشکو بین دایره درشت آبی رنگ چشمام حس 
 کردم

 دستم بی اراده روی جای سیلی قرار گرفت .
 عرفان فاصله بینمون و طی کرد و جلو اومد و سرشو خم کرد .

 نفساش از روی شال به گردنم میخورد .
 مه کرداروم زمز

اینو زدم تا اول همه یاد بگیری راجب خودت جلوی من باید با احترام حرف -
بزنی.دوم .حق نداری تا چیزیو نمیدونی منو یه ه*ر*ز*ه نام ببری .نکته اخر .از 

 جلوی چشمام دور شو ..
 عقب گرد کرد و چند قدم ازم دور شد .

 برگشتم ..
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 شونه هام از ُشک حرفاش میلرزید.
 اولین تاکسی تکون دادم. دستمو برای
 سوار شدم .

 اما مسیرم ...
 ناکجا اباد بود .....

 
 از شنیدن حرفای سهراب مدتی میگذشت.

 زندگی این پسر جهنم بود ..
 با گوشه دستم اشک ریخته شده ام و پاک کردم و تکیه به تاج تخت دادم .

 دیگه دلم نمیخواست حتی یه رانیه این پسرو تنها بزارم . 
 زنگ خورد .میلی برای جواب دادن به تماس رسول نداشتم . تلفنم

 گوشیو گوشه ای انداختم و توی سکوت خیره شدم به تاریکی اتاق ..
 توی نیمی از تاریکی قامت بلند و ورزیده سهراب نمایان بود .

 زانو هامو بغل گرفتم و چونمو روشون گذاشتم و گفتم
 بهتری؟-
 اره -

 صداش خش داشت ..
 د و گوشه ای از تخت نشستسمتم اوم

 نگار؟-
 جانم ...-

 مکث کرد .. نفس عمیقی کشید و گفت
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 این حرفارو هیچکس نباید بدونه ..-
 تاکید کرد 

 هیچ احدی ..-
 سرمو کمی کج کردم بعد سرجاش برگردوندم .به نشانه باشه .

 تکیه به دیوار داد و گفت
 بودیمما هیچکدوم ادمای عادی با سرگذشت و اینده جالبی ن-
 شاید اخر داستان قشنگ باشه ..-
 نیست ..-
 چرا این فکرو میکنی ..-

 چشماش توی تاریکی برق زد و خیره شد توی چشمای خیس من .
 اتاق تاریک بود .

 روزنه کوتاهی از نور افتاد توی صورتش و من نزدیک شدن صورتشو دیدم ..
 این یه نزدیک شدن عادی نبود .

 رسید . فاصله صورتش به میلی متر
 چشماش هنوزم اون برقو داشت .

 قدرت تکون خوردن ندارم .
 چشمام توی تک تک اجزای صورتش در حال چرخش بود .

 دستش روی دستم قرار گرفت . قلبم به شدت میکوبید ..
 قدرت پس زدن نداشتم .

 توی صورتش از اون نیش خند پر از نفرت خبری نبود .
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 اروم بود .
 از من ارومتر بود ...

 دست دیگشم روی دستام قرار گرفت که باعث بسته شدن چشمام شد .
 لرز بدنم دست خودم نبود .

 همینجا بود که ب*و*سه نرمی روی پیشونیم احساس کردم .
 پر از احساس ..

 لحظه ای توقف کرد و توی همون حالت موند .
 بعد عقب رفت ...

 تخت جیر جیر کوتاهی گفت و وقتی چشمامو باز کردم ..
 اق خالی بود از حظورش ..ات
 

 *نگار*
 اون ..

 اون منو ب*و*سید ...
 اون دقیقا توی چشمام خیره شد و پیشونیمو ب*و*سید .

 جفت دستامو اطراف سرم گذاشتم ..
 وای خدا دارم دیوونه میشم ...

 نکنه فقط برای حس همدردی بودر
 نکنه .. نه نکنه میخواد با من از رسول انتقام بگیره ..

 ین بازوهام پنهان کردم که تقه ای به در خورد و رسول داخل شد .سرمو ب
 نگار .معلومه کجایی؟-
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 زیر چشمامو پاک کردم و فین فینی کردم و گفتم
 ببخشید .نتونستم جواب بدم .-

 جلو اومد و کلید برقو زد . 
چشمای تیزش صورتمو هدف گرفت .چند باری اجزای صورتمو نگاه کرد و با 

 شک گفت
 کردی؟گریه -

 سرمو پایین انداختم و گفتم
 چیز مهمی نبود .. میتونم یکم استراحت کنم؟-

 اره کوتاهی گفت و اتاقو ترک کرد .
 تا شام بیرون نرفتم از اتاق و بعده اون خارج شدم .

 استرس داشتم برای روبرویی با سهراب .
 اخرین پله و پایین اومدم .

 همه پشت میز بودن جز سهراب .
 ردم .دندونمو فش

 پشت میز نشستم .
 سالمی دادم و به گرمی پاسخ شنیدم .

 نامادری و پدر رسول با خودش .پشت میز بودند.
شقابم بود و من هیچی نمیخوردم و  سول فقط درحال پر کردن ب شام .ر تا اخر 

 اخرش تشکر کردم و راه اتاقمو پیش گرفتم که صدای ماشین اومد .
 ین سهرابو دیدم که خارج شد دویدم تو اتاقمو از الی پرده ماش
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 پس تا االن اینجا بود ....
 

 *رویا*
 ماست بود

 چی ؟؟ ماست از کجا ریخت رو من ..
 قطار تکون بدی خورد 

 چند تقه به در خورد و صدای مردانه ای پیچید
 خانوم نیم ساعته داخلید .اسهال دارید ؟-

 شد .. صدای یه پسر جوون بود که بعد جملش خنده ریز دوستاش بلند
 با همون قیافه درو باز کردم و گفتم

 بله اقا چیه؟ غذا میدن ؟؟-
شون زدن زیر  ستم که هم شد .دوباره درو ب سته  شون ب با دیدن قیافم همه فکا

 خنده .
 پس کار اینا بود .. 

 محلی نذاشتم و صورتمو شستم و خارج شدم 
 دم در نبودند .پس رفتن کوپشون .
په شیییدم و سیییاکمو از ب اال اوردم پایین و یه مانتو پیدا کردم و با این داخل کو

 عوض کردم 
 شالمم عوض کردم .. 
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ساکمو انداختم باال و بطری اب معدنی و که برای کوپه ها میذارن و برداشتم و 
نمک و فلفل غذامم از داخل پالستیکش برداشتم و ریختم تو اب و مخلوطش 

 کردم.
فت و رفتم بیرون کل صییورتمو گر ند پهنی  چک کردم . از  لبخ .اطرافمو 

سالن .میوفتادم جلوی کوپه اونا . این یعنی یه چیز  سر  شویی پایینی یا اون ست د
 عالی ..

رفتم تو دسییتشییویی و سییرمو از پنجره در اوردم و خیره شییدم به بیرون . برق 
 کوپشون روشن بود .. لبخندی زدم ..

 فقط سرتونو بکنید بیرون تا پدرتونو در بیارم
ساعتی  سی نیم  شت و بارها میومدن درو میزدن و میرفتن و فکر میکردن ک گذ

 توشه یا قفله .
 هنوز اونجا بودم و پاهام داغون شده بود .

شو با لذت توی ریه هاش فرو  شو اورد بیرون و هوای اطراف سر شون  دیدم یکی
 کرد 

 این اون نبود که بار اول سرشو بیرون اورد .ولی برام مهم نبود.
 کردم و پاشیدمش بیرون و لحظه ای بعد ....... بطریو سریع باز

 صدای نعره پسر قطارو برداشت. 
سییریع از در دویدم بیرون و خودمو به کوپه رسییوندم و رفتم تخت باال و قهقهه 

 خفه ای توی بالشت زدم 
 کل کوپه اونا بهم ریخته بودن و همه داشتن اعتراض میکردن .
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 م .. پسره فقط داد میزد ای چشمم ای کور شد
 سرمو فرو کردم تو بالشت و شروع کردم به خندیدن 

ید و من هنوز  ها خواب که کی بود و چی بود بالخره صیییدا عد کلی بگو مگو  ب
 میخندیدم

 اون دخترای فوضولم هنوز سرشون بیرون بود و خبر میگرفتن 
 چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم

 چیزی نگذشت که خوابم برد..............
 

 )باران(
 قلتی روی تخت  زدم .. 

 سعی کردم گریه کنم تا خالی بشم .
 اما نمیتونستم ..

 رفتم سمت بسته سیگارم . اینم نمیتونم مصرف کنم ..
 شیشه های رنگی و جام های شراب .

 اینم نمیتونم ...
 هیچ مطلق بودم..

 با خودم کیش و مات بودم 
 رال من ..اون یه دخترو باردار کرده و ول کرده و بعد اومده س

 باز صداش پیچید تو سرم
 برات توضیح میدم ..

 به این حرف پوزخندی زدم و لبمو فرو کردم تو دهنم .
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 من عاشق بودم؟ 
 خب .متاسفانه اره .. 

 عاشق کی بودم؟یه مردی که یه زن باردارو اونجوری ول میکنه ..؟
 هنوز اشکی از چشمام نیومده بود . 

 بازوهامو بغل گرفتم . 
 م زنه افتادم .یاد شک

 خیلی تخت بود 
 پس یعنی ... 

 یعنی تازه بود؟؟؟؟
 از حرکت ایستادم .. یعنی وقتی ادعای عاشقی منو داشت ..خودش با اون ...

 باهم ...
 لگدی  به زمین زدم و تکیه به دیوار دادم و لیز خوردم و روی زمین نشستم ..

 یه چیزی به قلبم تبر میزد .
 حس میکردم خورد شدم ..

 تکه تکه شدنمو حس میکردم ..
 مردی که فقط درول بود . 

 کلک بود .

 پنهان بود .
 مبهم بود ...

 چشمای زیباش پر از درول بود .
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 از جام بلند شدم و نفهمیدم کی صورتم خیس شد .
شیییشییه مورد عالقمو برداشییتم و تا خرخره سییر کشیییدم . طعم تندش معدمو 

 سوزوند و اشکم شدت گرفت .. 
 ندازه این سه سال زار میزدم .داشتم ا

 نگاهی به دورم کردم .
 چقدر تنهام ..

 ناله کردم 
 میبینید؟؟-

 جوابم سکوت بود از درو دیوار .
 نعره زدم 

 میبینید چقدر بیچارم ؟-
 دال شده بودم .

 دوباره صدام دراومد
پدرو مادرم ولم کردن چوون یه پسر بهم تجاوز کرده بود.بدبخت و اواره شدم -

 یه پسر به زور نابودم کرد  چون
 سکوت کردم و جرعه ای نوشیدم 

عا - ناه بودم .ولی واق یاوش ..اونموقع بی پ عاشییق ن عاشییق شیییدم . عدش  ب
 میخواستمش.بخاطر اون اینجوری شدم .

 
 سکوت کردم و نوشیدم
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حتی با اذیت شدنام و تحقیر شدنام دوستش داشتم .. اره دوستش داشتییییم -
 رفت .. میفهمی؟ولم کیرد .. .اما ترکم کرد و الکی

 
 با عجز ادامه دادم 

 خواهرامو پیدا  کردم .نگار .. رویا ..-
 عرفان اومد ..میخندیدیم .. اره میخندیدیم.

 
 سکوت کردم و یادم اومد خاطره هامون ..
 جیغ زدم .. با کل وجودم .. با همه دردام 

 ن نابود شده ام اوناهم رفتیییییییییین .. من هیچکسو ندارم.. میفهمی؟م-
 

 زار زار گریه میکردم ..
 حرکاتم دست خودم نبود .. 

 تلفنو چنگ زدم ..
 شماره عرفان مثل همیشه دم دست بود 

 کلید کردم ..
 به ادامش فکر نکردم 

 بلکه از زور مستی تماس گرفتم ..
 بعد چند بوق صدای خش دار و شادش با تعجب پیچید 

 باران ؟؟؟؟؟؟.....-
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 د .. چه مرگم بو

 الو عرفان؟-
 صدام میلرزید .. عرفان نفس عمیقی کشید .انگار صداش میلرزید .زمزمه کرد 

 جانم ..-
 بیا اینجا ...-
 باران .. گریه کردی؟؟-
 عرفان سوال نپرس .فقط بیا...-
 اما اخه االن ؟.-
 اصال ولش کن نمیخواد بیای .-
 

 که شده بود قبل اینکه متوجه بشم .بدنه گوشی توی دیوار تیکه تی
 خندیدم .وسط گریه هام ...

 سرمو تکیه دادم به دیوار و همه خاطرات مرور شد دوباره تو ذهنم ...
 از جام پاشدم ..

 فضای خالی خونه بهم دهن کجی میکرد.
 همه چیز میکوبید تو گوشم و میگفت تو تنهایی .. 

 تو هیچکسو نداری..
 به حرف اومدم ...

تی کسییی نیسییت که یه لحظه بغلم کنه ..بگه دردت اره بخندید .. میبینید؟ح-
 چیه لعنتی .... میبینید؟



wWw.Roman4u.iR  264 

 

 جیغ کشیدم 
 از همتون متنفرم ..-

 رفتار االنم عقده سه سال بود که ترکیده بود ..
 بدجورم ترکیده بود و داخل خودشو خالی میکرد . 

 نیم ساعتی توی همون حالت بودم ..
 اخرای شیشه و نوشیدم ..

 بودم تو عالم مستی ..تا خرخره فرو 
 دستمو فرو کردم توی موهام ..

 دیگه اشکی نداشتم ..
 فقط سکوت .. 

 کوبیده شدن بی وقفه در توجه ام و جلب کرد . 
 بدون عجله .خودمو به در رسوندم و باز کردمش ..

 حتی نپرسیدم کیه .. 
 سرم پایین بود .

 کفشای ادیداس سفید و شلوار جین مشکی . 
 د.پس یه مرد بو

 سرمو یکم باال اوردم .. 
 دستای مردونه با موهای طالیی ..
 لباس مردونه سفید ابی نامرتب .. 

 شناختمش ..
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 زمزمه کردم .
 فکر کردم نمیای .. -

 سرمو باال اوردم و اینبار چشماشو نشونه گرفتم .
پف چشماش از اینجا معلوم بود و االن توی اون مردمک روشن چشماش فقط 

 د ..و فقط بغض بو
 چونش میلرزید و تالش میکرد که قورتش بده ..

 قدمی جلو اومد ..
 عرفان ...-

 بازومو گرفت و لحظه بعد بین دستاش بودم ..
 ساکت باش فقط ... -

 مثل یه گنجشک بی پناه سرمو پنهون کردم بین دستاش .. 
 این چه کاری بود باران ..-

  اسمشو با همون صدای لرزیده و ارومم زمزمه کردم
 عرفان ...-

 دستشو روی موهام کشید 
 باشه باشه هیچی نگو .. بیا .. -

 هدایتم کرد داخل .. 
 با دیدن وضعیت خونه از حرکت ایستاد ..

 اما دوباره قدمی برداشت ..
 تلو تلویی خوردم و سریع فهمید مستم .

 دندوناشو روی هم فشرد و گفت
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 باز شروع کردی؟-
 .خیره شدم با سکوت توی چشماش .

 از جاش بلند شد و رفت سمت اشپزخونه.
 چنتا ظرفو کوبید ب هم و چند دقیقه بعد  اومد سمتم و لیوانیو داد دستم ..

 بوی قهوه معلوم بود ..
 لیوانو گرفتم توی دستم ..

 مقابلم روی زمین نشست .. 
 باران ؟؟-

 فقط نگاهش کردم ...
 

 )رویا(
 هاشون کرد ..اخرین دسته موهامم بافت و اروم روی کمرم ر

 چونشو بین گودی کمرم و کتفم گذاشت و گفت
 رویا؟؟-

 با لبخندی که دیگه همیشه رو صورتمه گفتم 
 جانم ..-
 یادته جای اینکه اون بطریو روی سجاد خالی کنی خالی کردی روی من ؟-

 ریز خندیدم ..
 خب من نمیدونستم کدومتون روی من ماست ریختید ..-

 م گرفت گاز کوچیکی از الله گوش
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 نق زدم
 اخ وحشی ..-

 خندید .. 
 بازوهای پهنش دورم حلقه شد ..

 ارومم میکنی .. -
 سکوت کردم .ادامه داد

 چیزی که فقط االن دارم ..-
 همیشه داریم ...-
 اره .تو رسما همسرمی خب ..-

 خندیدم ..
 نیاوش ..-
 جانم ..-
فته ام با همون تا یه هیادته یه بار با مسییواکت باِل قناریمو تمیز کردم بعد تو-

 مسواک میزدی؟
 قهقهه ای زد و گفت 

یده بود و کم کمش - قا داریوش برات خر که ا مانتویی  ته  هزارتومن  ۴۰۰یاد
 پولش بودو باهاش الستیکای موتورمو تمیز کردم ؟

 با ارنج کوبیدم تو سینشو گفتم 
شامپوت کردمو یادم نمی- شامپو رنگ مو خودمو قاطی  ه .. رهیچوقت وقتی که 

یادته انقدر رنگ نسییکافه ای و مالیدی تو سییرت که موهات نارنجی شییده بود 
 شبیه کله هویج بودی ..
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 خندش گرفت و گفت 

 خیلی پرو بودی .. -
شرکتت بعد مجبورم کردی براتون قهوه بیارم - شو دیدی .یادته اومدم  تازه کجا

 .منم توی قهوه ات خاک ریختم ..لذت بردی؟
 

 شب تا سه هفته مریض بودم .. خیلی دیوانه ای ..وااای رویا اون-
 ریز ریز خندیدم .. ادامه داد

 مهم اینه االن رام شدی ..-
 برگشتم و چشمامو درشت کردم و گفتم 

 نه بابا؟نزار امشب خونرو بدم رو هوا ..-
 پیشونیشو چسبوند بهم و گفت 

 واقعا؟-
 اره ...-

 زید...لبخندی زد . از اون لبخندایی که قلبم میلر
 خندش شدید تر شد ...

 همون لحظه حس کردم یه چیزی از گردنم لیز خورد پایین ..
 

 )باران(
 پوف بلندی کشیدو امد کنارم نشست .منو به سمت خودش برگردوند ...
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 بدون هیچ حرفی ب چشماش زل زدم
 اصال باورم نمیشد این مردی که جلوم نشسته صاحب یه بچه معصومه .. 

 دارم به اینکه االن نشستم کنار یه مرد متاهل ...اصال حس خوبی ن
 مردی که ....

 تازه داشتم حالت عادی پیدا میکردم.
 اومدم بلند شم فکر کنم فهمید که دستشو گذاشت رو دستم ....

 و مانع بلند شدنم شد ..
 عرفان:

 _چرا میخوای از دستم فرار کنی؟
 واقعا نمیدونی؟-

 عرفان:بزار برات توضیح بدم!
 اوردم... جوش

چیو میخوای توضیییح بدی ؟؟؟ هان؟؟اینکه یه زنو باردار کردی ؟اینکه پدر -
یه بچه معصومی؟ اون بچه چه گ*ن*ا*هی کرده که گیر یه پدر ه*ر*ز*ه افتاده 

 که هر روز با یکیه ...
سرشو  شد و  شت  ستش روی پاهاش م شد.د ستش مثل گردنش معلوم  رگای د

 پایین انداخت..
صداش نره با دندونای به ه شو کنترل میکنه  شرده که مشخو بود داره خود م ف

 باال غرید:
 یه بار گفتم تا چیزیو نمیدونی منو یه ه*ر*ز*ه خطاب نکن...-
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قای  طابتون کنم ا ید خ با با لحن مسییخره ای گفتم:میشیییه بپرسییم چی 
 روانشینییاس؟؟

 
 روانشناسشو از قصد کشیدم تا متوجه زهرکالمم بشه

و موهاش فرو کرد و بعد با سرعت از در رفت بیرون و درو بلند شد و دستشو ت
 کوبید به هم ..

••••••••••••••••••••• 
 

 با سر درد بدی از خواب بیدار شدم .بخاطر زیاده روی دیشبم بود
 

 دقیقه ای گرفتم  5بلند شدمو رفتم یه دوش 
 امروز باید میرفتم باشگاه .

 کالس داشتم ..
 ه ر*ق*ص عربی و یاد میدادم ....مدتی میشد که توی یه باشگا

 
----------------- 

شب بود که از در باشگاه زدم بیرون تمام تنم درد میکرد دیشب  7ساعت حدود 
 بدون اینکه بفهمم روی کاناپه خوابم برده بود ...

تلفنم زنگ خورد دسییتمو تا ارنج کرده بودم تو کیفم و دنبال گوشیییم میگشییتم 
مثل کیف اقای هوبی بود باالخره بعد کلی باال و  ...همیشیییه همین بود کیفم

 پایین کردن دستم گوشیمو پیدا کردم 
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 به صفحه نگاه کردم شماره ناشناس بود جواب دادم :بفرمایید
_.... 

 من_الو..صدای منو میشنوید؟؟
یه صدای اشنا ..یه صدایی که سالها منتظر بودم تا دوباره بشنوم ...صدایی که 

م حلقه ای از اشییک جمع شییه صییدایی که با بغض باعث شیید توی چشییما
 گفت:باران......

 
 )نگار(

 دستام از روبرو شدن باهاش میلرزید .
 نباید نشون میدادم این حسو .

 چند قدم پایین اومدم ..
 اخرین پله ..

 ختم میشد به اتاق سهراب ..
 نفس عمیقی کشیدم .

 در زدم ..
 عوتم کرد به داخل ..صدایی که خشمش از قبل دو چندان شده بود د

 درو باز کردم .
 قدمی به داخل گذاشتم ..
 اتاقی با فضای تاریک .. 

 بیشترین رنگی که میدیدم مشکی و
 قهوه ای بود  
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 اومدی؟-
 سرمو تکون دادم . 

 بیا اینجا ...-
 چند قدم جلو رفتم ..

 بشین .راحت باش .-
 گوشه  تختش نشستم ..

 یه؟تصمیمت برای ازدواج با سهراب جد-
 سکوت کردم .واقعیتش خودمم نمیدونستم.

 پوفی کشید و ادامه داد 
 لباس بپوش .نیم ساعت دیگه بیا پایین منتظرتم .-
 برای چی..-
 میفهمی-

خودم کنجکاو بودم .بدون حرف رفتم سمت اتاق و سعی کردم به خودم برسم 
.. 

 ملباس مرتب و قشیینگی پوشیییدم .موهای چتریمو توی صییورتم ریختم و رفت
 پایین .

 توی ماشین روی فرمون ضرب گرفته بود
سوار شدم و سعی کردم پر از انرژی باشم سالم بلندی دادم .سعی کرد لبخند 

 بزنه اما اصال موفق نبود ..
 جوابی داد و حرکت کرد ..
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 کجا میریم؟-
 یه جای خوب-
 کجا خب ؟-
 یه جا-
 کجا؟-
 نگاااار ..-

 خندیدم ..لبخندی زد و سکوت کرد 
 راب ..سه-

 نگاه کوتاهی بهم کرد یعنی بگو
 کجا داریم میریم؟-
 نگار پرتت میکنم پایینا -

 غش غش خندیدم ..
 لبخند ریزی زد اما سریع محو شد  

 امروز یه چیزیش بودا
سبا قاطی  صدای ا صدای جیغم با  سیدیم  ستاد . با دیدن جایی که ر بالخره ای

 شد .
 باشگاه سوار کارییی.
 شوق بچه گانم گفتمبرگشتم سمتش و با 

 میخوایم اسب سواری کنییم؟-
 خندید و سرشو تکون داد .

 پریدم پایین و با شوق به اسبای وسط میدون خیره شدم ..
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 اونم ماشینو قفل کرد و اومد سمتم
 خب ..-

 راه افتاد سمت در وردودی . منم دنبالش.
 .ببینم .با چند نفر حرف زد و منم غافل از اطرافم فقط میخواستم اسبارو 

 بیا اینجا نگار ..-
 رفتم سمتش ..  

 از دور دیدم یه اسب سفید مشکیو دارن میارن ..
 از همون فاصله چشمای مشکیش برق میزد .انگار مشتاق دیدن سهراب بود .

با رسیییدنش دوباره از ذوق جیغ کشیییدم که سییریع کسییی از پشییت دسییتشییو 
 گذاشت روی دهنم و تو گوشم زمزمه 

 میکنه دختر..جیغ نکش.َرم -
 ازم فاصله گرفت. لبو لوچم اویزون شد و مظلوم گفتم

 باشه بابا ..-
 اومدم دست بزنم بهش که وسط راه پشیمون شدم.اگه کاری میکرد ..؟

 مردی که اورده بودش با سهراب یکم خوش بش کرد و رفت .
 سهراب نزدیک شد و گفت

 خب دست بزن بهش چرا ماتت برده.-
 من من کردم

 یدونی چیه .. اخهخب . م-
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ستم قرار گرفت و  ستش روی د شه د قبل اینکه حرف دیگه ای از دهنم خارج ب
 چسبوندش به بدن اسب ..

 پوستش نرم بود ..ماتم برده بود ..
 دستاش اروم دستامو روی بدن اسب حرکت میداد . 

 این مارشاله..-
 لبخندی زد و گفت

 ماده ام هست ... دخترمه -
 ی ذوق کردماز اینکه ماده اس کل

 وای سهراب دختره .. نگاش کن .-
 خب وقتشه سوارش بشیم .بیا بریم لباس بخرم برات ..

 چی ؟ سوار بشیم..اما من سوار کاری بلد نبودم که ..من میترسم ..
 

 با دیدن قیافه عادی سهراب فهمیدم این کارس .
 لبو لوچمو اویزون کردمو گفتم

 کنه.اخ دلم .. وای وای دلم چقدر درد می-
 بیخیال و عادی مثل همیشه نیش خند معروفشو زد و گفت 

 میترسی؟-
 ابروهامو دادم باال گفتم

صال نمیدونم چی - شگاهی بودیم ا چی؟؟ من؟؟ ههه نه بابا .منو ترس هم دان
هسییت .اسییب چیه من تو دهات خر سییوار میشییدم .ههه..ترس .. منو ترس 

 .اصال کنار هم جور در نمیایم ...
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 پوکر فیسی به خودش گرفت ):|یعنی این(و گفت سهراب قیافه
 فقط دستاتو بکن زیر پتو تا کمتر بلرزه.-
 چی ؟لرز؟ نه بابا ترس چیه فقط هیجان زدم ..-

 سرشو اروم فرو کرد تو گردنمو لباشو چسبوند به گوشمو گفت
 اینو به کسی بگو که نشناسه تورو...-
 

 سریع عقب رفت و با لبخند گفت
سام یکم برام  خب ... پس بیا- شیم .منم لبا سوار ب بریم لباس بگیریم که باید 

 کوچیک شده توشون راحت نیستم ..
 

 وای من سوار نمیشم .. 
 اب دهنمو قورت دادم و با همون صدای لرزون گفتم

 اما من دلم درد میکنه ها ..-
 بیا بریم یه قرص بخوری خوب میشی-
 نه نه خوب نمیشم باید استراحت کنم.-

 غرید برگشت
 نگار-
 خب باشه بابا اومدم ..-
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دویدم و خودمو بهش رسوندم و لرزون قدم برمیداشتم.فکر اینکه قراره روی یه 
موجود چهارپا بشییینم بعد یهو رم کنه من بیوفتم ضییایه بشییم .مو به تنم سیییخ 

 میکرد..
 سهراب میگما .بیا برگردیم..-
 تی قراره عروس بشی.نگار کافیه دیگه.این برای روحیه ات خوبه.نا سالم-

 نیش خندی زد که خیلی طعنه کالمشو به رخ کشید .
لبمو گاز گرفتم .. نمیدونه خودم توی این مسییئله چقدر سییردرگمم .گندی زدم 

 که هیچکس نمیتونه جمعش کنه .
 وارد فروشگاه بزرگی شدیم .

 پر بود از وسایل سوارکاری .. 
سمو کام سایالی عجیب .جالب.تر شدم رنگ های زیبا.و ل یادم رفت و خیره 

 به وسایل ..
 بیا اینجا ..-

 فروشنده ای نداشت برای راهنمایی .فقط صندوق دار داشت ..
شییونه ای باال انداختم و رفتم دنبال سییهراب. خودشییو به مرد پشییت صییندوق 

 رسوند و گفت
 چطوری بابک جون ..-

 پسره با دیدن سهراب گل از گلش شکفت و گفت
 هراب گل .. چه خبر از این ورا .. ستاره سهیل شده بودی  .به به به بیه اقا س-
 بابی واال درگیر بودیم بدجور.-
 درگیر بودنت تو معدم .. یه سر نمیتونستی بزنی مرد مومن؟-
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 سهراب خندید و گفت 
 دیگه میام تند به تند ..-

 انگار متوجه من شد ..
 با لبخند گفت

 به به خانومتم اوردی که .. -
 حرکت خاصی گفت سهراب بدون

 دوستمه ..-
 بابک چشمکی زد و گفت

 اها از اونایی که در اینده میشه خانومت؟-
 نیشخند همیشگیشو زد و گفت

 بگو لباسا کدوم قسمته کم حرف بزن واسه حنجرت خوب نیس.-
به وضییوح سییرخ شییدن گونه هام و سییری که حس میکردم االن میخوره تو 

ا چشم بلندو کشیده ای از پشت صندوق سرامیک از خجالتو میدیدم .. بابک ب
 بیرون اومد و راهنماییمون کرد سمت قسمت دیگه ای از فروشگاه ..

 چند پله باال رفتیم و وارد طبقه دوم شدیم.
 برعکس پایینی اینجا پر بود از لباس های متفاوت ..

 ظه در حال دوران بود .انقدر تنوع و زیبایی باال بود که چشمام هرلح
 دیگه حرف زد و پایین رفت و اونجا فقط منو سهراب موندیم بابک یکم

 انتخاب کن نگار.-
 همینو گفت و رفت سمت لباسای مردونه.
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 قدمی برداشتم .. مثل همیشه گند زدم .
 اگه میگفتم میترسم االن راحت بودم.

توی فیلما دیده بودم یه لباس کت مانند با شلوار جذب و چکمه و کاله میپوشن 
. 

 دم ادای این کار بلدارو در بیارمسعی کر
رفتم سییمت لباسییای سییوارکاری و چندتا اینور اونور کردم .. همشییون سییاده و 

 مزخرف بودن ..
شییلواراشییم همینطور .. برگشییتم نق نقمو شییروع کنم که تو تن مانکن یه سیت 

 کامل لباس سوارکاری و دیدم .
ستمو بند ست برم کنارش د ا ازم دور گردنش بانقدر خوشگل بود که دلم میخوا

 مانکن سلفی بگیرم..
 

مپ درخشییش معلوم  که زیر نور ال قاوم  با روکش چرم و م کاله مشییکی 
بود.چکمه های بلند چرم مشکی با ستاره هشت پر ابی بزرگ که روی بدنه اش 
شکی و آبی نفتی .  شم نواز بود. لباس تنش خاص بود .مخلوطی از م خیلی چ

 آبی رنگ .. کت مشکی با زیر سارافونی بلند 
 شلوار جذب و راحت آبی نفتی که کلفتم بود .. 

خیلی زیبا بود.. انگار سییهراب متوجه نگاه خیره ام شیید .چون اومد سییمتم و 
 خیره شد به لباس ..

 چیز خوبیه.. گیرم بهش نمیدن ..-
 نگاهم به قیتمش افتاد .. 
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صدایی سه خریدنش . همون لحظه  شید.باید وام میگرفتم وا سوت ک م د مخم 
 گوشم زمزمه شد

 نگران پول هیچی نباش. یه هدیه از منه..-
 زود عکس العمل نشون دادم و گفتم

 چی؟نه اصال ..خودم پرداخت میکنم .-
 خندید 

 وقتی با یه مرد بیرونی قرار نیست دست تو جیبت کنی خانوم خاکی ..-
 قیافمو پوکر کردم و گفتم

 یه سطل کوفت کن آش.به همین خیال باش..-
 حرف های بچه گانه ام خندید و با صدای بلند اسم بابکو صدا کرد از

 زیاد نگذشت که باال اومد ..
تی شییرت آبی گنده ای تنش کرده بود  مرد چاقی بود با موهایی که جلوهاش 
شبیه رتبه اولیای کنکور  شماش. سی روی چ شیک مهند خالی بود و یه عینک 

 بود .
 جانم پسر..-
 خوان بیار براشون ..بابی ببین خانوم چی می-
 چیییییشم ..-

 اومو سمتمو گفت
 چیزی چشمتونو گرفته؟-
 خب راستش. همین لباس تن مانکن ..-
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اخ اخ اخ .از این فقط سییه تا سییت داشییتیم که یکیش تن مانکنه دوتاش و -
 فروختیم..

 اویزون شدن لبو لوچمو حس کردم ..
 سهراب کنارم ایستاد .

 بده خانوم بپوشه .پسندید باهم حساب میکنیم .بابی از تن مانکن درش بیار -
 چشمکی زد و دوباره رفت سمت لباسای مردونه ..

 بابک دونه به دونه لباسارو خارج کرد و دستم داد و اتاقو نشونم داد و رفت ..
 رفتم سمت اتاق پرو .

 وارد شدم ..
شیتم و الباس هارو تیکه به تیکه تنم کردم و اخرین تیکه که کاله بود و سیرم گذ

 موهای چتریمو تو صورتم ریختم و بقیه موهامو ازاد گذاشتم ..
 نگاهی به خودم کردم توی ایینه..

 یک کلمه ..
 شبیه گاوچرون شده بودم ..

 خودم از تشبیه ام زدم زیر خنده .. 
 فقط یه شالق میخواستم با یه شاخه گندم توی دهنم ..

 ر از منه.خواستم سهرابم نظر بده.اون هرچی باشه وارد ت
 درو باز کردم و پریدم بیرون و همزمان گفتم

 گاوچرون وارد میشود ..-
 صدای شیحه اسب در اوردم و پریدم وسط سالن ..
 با دیدن قامت مردی با لباس سوارکاری از پشت ..
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 باعث شد خجالت بکشم .اما وقتی  برگشت 
 با صورت پر از تعجب سهراب روبرو شدم.

نمایی میکرد و شییلوار تنگ سییفید و چکمه های بدنش توی کت بدجور خود
 چرم قهوه ای سوخته..

 کالهی که زیر بغلش گرفته بود تیپش و محشر میکرد ..
 سوتی براش زدم و گفتم

 اوه اوه.کالنتر محل ..-
 لبخندی زد و گفت

 خیلی بهت میاد ..-
 با تعجب گفتم

 واقعا؟؟-
 سرشو به نشانه اره تکون داد ..

مو نگاه کردم.واقعا خوب شییده بودم.االن دلم میخواسییت دوباره با ذوق خود
 سوار بشم ...

 برییم؟؟؟-
 لبخندی زد

 برو پایین منم میام..-
 از پله ها پایین اومدم و دوری توی وسایالی اونجا زدم .

 انقدر بامزه بودن که حد نداشت.
 بین اون وسایال چشمم یه گیره صورتی برای یال های اسب و گرفت..
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 ل بود ..خیلی خوشگ
 جلو رفتم و بر داشتمش.. نگین های سفیدش مثل الماس بود..

 زود رفتم سمت صندوق و با بابک حسابش کردم .
 اینجا پول خون باباشونو میگیرن  ..

 
 َشک 

 تنها حس این روزامه ..
 حتی به خودمم شک دارم..

 به همه چیز. به تک تک ادما .. 
 گوشه گیری تنها چیزیه که نیازمه .

 ران .این حرکت ضرب اخرو باز یاد میدی؟با-
 خیره شدم بهش .دختر تپل و چشم سیاه روبروم ..

 چرا باید یاد میدادم؟
 به این دخترم شک داشتم ...

 این ادم شاید به خیلیا خیانت کرده ..
 از مردم اطرافم بدم میومد ..

 نه یه بار اموزش دادم.االنم وقت کالسم تمومه..-
 تم چیکار کردیاما باران من نگرف-
 حواستو جمع کن میگیری ..-

 محلی به ادامه اصرار های مکررش ندادم و از باشگاه خارج شدم ..
 ماه توی اسمون غوغا میکرد.
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 یاد تماس رویا افتادم ..
شماره تا االن  شدو اون  سرعت قطع  شت و به  صدی ندا سی که هیچ مق تما

 خاموشه..
 رویا سه ساله که گم و گور شده .

 از روزی که تصمیم گرفت به تبریز بره..دقیقا 
 اینکه کجاست و با کیه و چیکار میکنه...

 هیچکس نمیدونه...
 تالش کردیم برای برگشتش.حتی تا تبریزم رفتیم ..

 اما رویایی نبود ..
 خانواده ما کامل پاشید...

 از اونشب که عرفانو دیدم..شب مستیم..
 شبی که آغوشش آرومم کرد ..

 ازش ندارم. تا االن خبری
ضای مجازی هم انالین  ست؟ چیکار میکنه؟ و با کیه.حتی توی ف .اینکه کجا

 نشده.
 اما این عالی تره برای من..
 نبود اون اروم ترم میکنه...

 هفته دیگه مثل همیشه یه پارتی عالی دعوتم.
 سعی کردم برای خرید یه لباس یا شایدم ازاد کردن فکرم.

 توی خیابونا قدم بزنم ..
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شون مر شون.توی دنیای خود شون.توی حال و هوای خود دم.همه تو فکر خود
 بودن..

 نور مغازه ها توی شب .فضای خاصی و ایجاد کرده بود ..
 از این فضا لذت میبردم ..

 ارامش بخش بود ..
 تلفنم زنگ خورد.

 از جیبم بیرون کشیدمش.
 شماره ناشناس بود.با تردید جواب دادم

 بله؟؟-
 سکوت برقرار بود

 بفرمایید؟؟-
 بازم سکوت

 اللی دوست من؟-
 اماده قطع کردن شدم که صدای زنانه ای پیچید پشت تلفن

 باران خانوم؟-
 تعجب کردم ..

 خودم هستم..-
 من ستایشم...-
 به جا نیاوردم-
 دوست دختر عرفان ...-

 خشک شده سرجام ایستادم.
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 بدنم لرزید .. سرمای بدی وجودمو لرزوند.
یعنی چیزی که من تا االن فکر میکردم همسییرشییه.دوسییت چی چیه عرفان؟؟ 

 دخترش بود ..
 وای..

 حال بدی بهم دست داد..
 حس کردم محتویات معدم داره خالی میشه و سرگیجه داشتم

 افت فشار همیشگیم ..
 سعی کردم کالمم ضعف درونمو نشون نده

 بله بفرمایید؟-
 میخواستم باهاتون صحبت کنم ..-
 دلیلی نمیبینم..-
 من درباره رابطتون با عرفان خبر دارم.-
 رابطه ای بین ما نیست خانوم .لطفا مزاحم نشید و به دوست پسرتون برسید-
 

 گوشیو قطع کردم و توی جیبم گذاشتم.
چیزی که االن شنیدم .واقعیت داشت؟اون یه دختر و باردار کرده بود .که حتی 

 زنشم نبود ..
 

 دوست دختر..
 بارداری  ..
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 زنا ...
 بچه نامشروع...

 پسری که میخواستمش ..
 ادعای عشق ..

 در کل از همه چیز متنفرم .. 
 اطرافم بوی تعفن میداد ..

 زندگیم آلوده بود ...
 چقدر همچیز کثیف بود ..

 وای خدای من ..
 

 تو فکرم غرق بودم
باره صیییدای  سییرم بیش از حد پایین بودو خیره به نوک کفش هام بودم که دو

 شد .....گوشیم بلند 
 همون شماره بود...

 دستم رفت سمت دکمه که جواب بدم ولی نظرم عوض شدو قطع کردم ...
 دوباره و دوباره تماس گرفت ولی من جوابی ندادم..

 نمیخواستم بشنوم...
 هیچی نمیخواستم بشنوم...

 هیچی..
 همه ی شوقم برای خرید پریده بود ...

 راهمو کج کردمو رفتم سمت خونه.........
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________________ 
شویی پریدم بیرون و  ست شه  از د شیم به امید اینکه رویا با صدای زنگ گو با 
شیو ببینم جواب  صفحه گو شتمش و بدون اینکه  شیرجه زدم رو تخت و بردا

 دادم ...
 _الو..

 صدای اشنا و نازکی از پشت تلفن میومد که برای رویا نبود
 با لحن تهدید امیزی گفت:

ی نکن انقدر به عرفان بچسبی اون اگه میخواستت با من روی ببین جوجه سع-
یه تخت نمیومد پس پاتو از زندگی ما بکش بیرون وگرنه بد میبینی اینو یادت 

 نره...
 صدای بوق کش دار و پایانی تنمو لرزوند.

 صداش مثل ناقوس مرگ بود
 اگه تورو میخواست با من رو تخت نمیومد.

 با اینکه نخورده بودم حس میکردم .. حرفش مثل سیلی بود که دردشو
 تهدیداش و حرفاش برام مهم نبود .

 اما اون حرفش..
 وجودمو میسوزوند.در گوشم زمزمه میکرد تو یه احمقی..

 تو بازی خوردی باران..
 تو یه تیکه اسباب بازی بودی .
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 چشمامو روی هم گذاشتم تا از التهاب بدنم کم بشه .
 فقط یه سوال داشتم .

 ا چرا؟خدای
 زندگیم ویرون شده .عشق و احساسم نابود شد و خانوادم پاشید .

 هنوزم دست بردار نیستی؟
 نسیم ارومی وزید که بدنمو لرزوند ..

 باید از نو بسازم 
 این زندگی بی فایده است ..

بدی  ها کنار بره و چهره واقعی معلوم بشیییه . زندگی رنگ و جلوه  وقتی پرده 
 میگیره .

 ادنم مقابل این دردا .تنها راه است
 ساختن زندگی جدیده ..

 
 》رویا》

شم  سی بک شهر خوردم تا اومدم نف سیدم به  ستاد باالخره ر قطار از حرکت ای
 حس کردم کشیده شدم برگشتم و با دیدن قیافه ی اشنای مرد جا خوردم

 هوی عمو دسته ها-
 خوب شد گفتی وگرنه فکر میکردم پاته-غرید

 رو بفهمیشعورت نمیرسه که اینا-
تو شییعورت رسییید که روی من اب فلفل و نمک ریختی؟ -عصییبی تر غرید

 چشمام هنوزم داره میسوزه
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 با پررویی زل زدم بهش
 حقت بود -

 صداشو برد باال
 عجب دختر پر رویی هستیا..کاری نکن ازت شکایت کنم-
 شکایت کن ببینم کی میتونه رابتش کنه-

 دوستام شاهدامن-پوسخندی زد
 میگن شاهدت کیه میگه ُدمم.. به روباه-

 جیغی کشیدم
 ای وحیییییشی دستم شکست-

 همچین دادی زد که نگاها چرخید سمت ما
 مرتیکه بیشور چرا واق واق میکنی ابرومو بردی ولم کیییییین-

 منو کشید سمت دیوار و با صورتی سرخ شده گفت
 من واق واق میکنم؟یعنی من سگم؟-
وجه شدی سگ که واق واق نمیکه عر عر میکنه و نییییییییییییییه اشتباه مت-

 زدم زیر خنده
 با حرص محکم منو کوبید توی دیوار و ولم کرد و برگشت و رفت

 یابووو مثل االل موقع زایمان جفتک میندازه-زیر لب گفتم
 بعد از حرف خودم خندم گرفت
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 ناااای خدا سییاکمو جا گذاشییتم بدو بدو رفتم جایی که وایسییاده بودم با دید
داریوش شییوکه شییدم..من از دسییت این فرار کردم اومدم اینجا بعد اون دقیقا 

 اومده پیشم
 رفتم سمتش با دیدنم چشماش برق زد

 سالم رویا-
 سری تکون دادم و دسته ساکو گرفتم و دنبال خودم کشیدمش

 رویا بیا من میرسونمت -
 نمیخواد دختر عموم اومده دنبالم-
ساعت توی  رویا اذیت نکن دیگه من این- همه راهو بخاطر تو اومدم این همه 

 راه اهن وایسادم که ببینمت..من اینکارا رو بخاطر تو کردم چون من دوست...
 پریدم بین حرفش

نه گفتم - یا تبریز  مه راهو از کرج بکوب ب نه گفتم این ه ببین داریوش من 
مدم ومنتظرم باشی و نه پرسیدم دلیلش چیه..من بخاطر همون حرفت از کرج ا

شکنم ولی اگه نمیگفتمم  اینجا دیگه نتونم ببینمت..عذر میخوام غرورت رو می
از رفتارام مشییخو بود..ولی تو نخواسییتی بفهمی منم عالنی بهت میگم من 

 خوشم نمیاد با کسی رابطه دوستی برقرار کنم
خانوادت - باهم بریم پیش  لت خوب  با مده دن گه نمیگی دختر عموت او م

 زتخواستگاری میکنم ا
 من قصد ازدواج ندارم فعال-
 خیله خوب صبر میکنم تا هروقت خواستی اینو بدون من ولت نمیکنم-
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صله گرفتم با دیدن آزیتا با ذوق پریدم  سرعت ازش فا شم غره ای رفتم و به  چ
 بغلش.......

 
 )رویا(
 گذشته

 خودم رو روی مبل پرت کردم...
 عجب خونه تمیزی داشت،
 ربه میر*ق*صید بغضم گرفت  ...خونه ی ما که سگ  میزد گ

 چه روزایی ..
 یعنی خواهرام کجان؟

 از االن دلم تنگ شد...
 

 ازیتا:
 چی میخوری؟-
 آب پرتقال-

 ازیتا:
 زیادیت نشه یه وقت-
 نه کمم هست.یخم توش بریز-

 ازیتا:
 برو بابا .پرو...چی برام اوردی ؟؟-
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 پستونک .مناسب سنتم هست.-
 کرد.. کوسن مبل رو به سمتم پرتاب

 خطا رفت و کوبیده شد به دیوار.
 ازیتا:

 کوفتم بهت نمیدم -
 میدی یعنی مجبوری بدی وگرنه سوغاتی بی سوغاتی-

 چشم غره ای رفت و برگشت سمت اشپز خونه..
 ساکو کشیدم سمت خودم و زیپشو باز کردم...وسایال و کادوهام این تو بود.

 
 عجیبه!

 ه نبود؟هیچوقت ساکه نگار انقد نو و تمیز شد
 اما همون شکل و همون فرمه 

در سییاکو باز کردم که اولین چیزی که به دیدم خورد یه شییورت قرمز صییورتی 
 مردونه بود..

 چشام تا اخرین حدش گشاد شد..
 من یعنی از اینا میپوشم؟نکنه کمد بابامو اشتباهی اوردم؟

ر روی الباسارو از توی ساک ریختم بیرون و با دیدن قال عکسی که تصویر نگ
 اون بود از ساک کشیدمش بیرون..بغلش یه پسر بود..

شده،عامل تمام بدبختیای همون  سرگم این همون مرد بود،برادر نگار،نیاوش،پ
 خر  سگ
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 واستا ببینم یعنی چی اخه؟؟؟
 عکس اون با یه شورت مردونه تو ساک من دقیقا چیکار میکنه؟؟؟

 میگن این وسط؟؟؟!! عه عه نیگا کن اینکه ساک من نیس این لباسا چی
 باید پس بگیرم ساکمو .. 

 همه زندگیم تو اونه..
 

 ~نگار~
 گیره و حساب کردم و سریع توی جیبم گذاشتم.

 با لباسای اماده از پله ها پایین اومد . تو دلم سوتی زدم ..
 سه کلمه 

 خیلی خوب شده 
د زموهای کوتاهشو با یه ضرب دست عقب داد و نزدیک شد . لبخندی به من 

 و رفت سمت بابک ..
 سهراب خیلی وقت بود از این تیپا نمیزدیا ..-
 شاید دلیل داشت ..-

 بابک او بلندی کشید و گفت
 چه دلیل قانع کننده ای ..-

 به من نگاه کرد و چشمکی زد .
سهراب نیشخندش که دیگه جزوی از حرکات هرروزش بود و حواله بابک کرد 

 و گفت
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 میخوام قشنگ وسطای شب برسم به باالی کوه حساب کن که تاریکه هوا .-
 بابک با تعجب گفت 

 واقعا میخوای نصفه شب بری اونجا؟-
 تقریبا نظرم همینه -
 هی پسر دیوونه شدی . اونجا جزو منطقه نیستاا .حیوون زیاد داره .-
من اونجارو مثل کف دسییتم بلدم .نگران نباش فقط حسیییاب کن که وقتی -

 دقیق روبروم باشه ..میرسم اونجا ماه باید 
 بابک لباشو حالت داد به پایین و شونه ای باال انداخت و گفت

 واال هرچی خودت میدونی ..-
 نگاهی به لباسای تنمون کرد و چنتا من و مون کرد و در اخر گفت

 داداش سرجمع سه تومن ...-
 فکمو رو اسفالت حس کردم .

 این چیزارو بدی .. اقا مگه جنگه .. یه لباسه .باید وام بگیری پول
 سهراب کارت اعتباریشو داد دست بابک و رمزو گفت ..

 کارتو تحویل داد و با خدافظی خیلی صمیمانه ای تا دم در بدرقه کردمون ..
 خارج شدیم ..

 بیرون واقعا تاریک بود .اما زیبا ..
اسییمون مشییکی بود و ماه نور سییفیدشییو .که تار به تار رنگ آبی بازتاب شییده 

 رو روی  زمین سنگ فرش شده میتابوند درونش 
 تک و توک آدم وسط میدون بودند ..

 سهراب راهنماییم کرد سمت جایی که بار اولش اسبشو دیدیم ..
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 حیوون چهارپایی که گوشه ای با ارامش ایستاده بود و تغذیه میکرد .
 پوست سیاهش زیر نور میدرخشید .

 سمتش رفتیم .
د و پیشونیشو چسبوند به صورت اسب و سهراب دستشو روی بدن اسب کشی

 زمزمه کرد
 دختر خوب .. پس کی به دنیا میاریش؟-

 با ذوق پریدم تو حرفش و گفتم
 بارداره؟؟-

 سرشو با لذت تکون داد و گفت 
 مارشال یک ماهه که بارداره .. -

 چشمام از ذوق درخشید و جلو رفتم و دوباره پوست تمیزشو لمس کردم .
سییتم انتقال پیدا کرد به کل وجودم ..یهو یاد چیزی افتادم و ارامشییی از زیر پو

 سریع گفتم 
 سهراب این بارداره . نمیتونه مارو حمل کنه براش خطر داره ..-

 خندید 
ست دختر.بعدم دانپزشکش چیزی راجب خطر نگفت بهم .پس - سان که نی ان

 نگران نباش .فشارم بهش نمیاریم ..
 نمیخواستم سوارش بشم ..

برگشت سمتم ..چشماش مثل همون شب میدرخشید و خبری از اون سهراب 
 زهر خند هاش نبود ..
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 بیا نگار ..-
 اب دهنمو قورت دادم 

 دستشو اروم جلوم دراز کرد و گفت .
 بیا دختر ..-

 چند قدم جلو رفتم و دستشو گرفتم ..
 دستکش کلفتی دستش بود.با قدرت دستمو گرفت و کمکم کرد سوار بشم .

 سب دوم بودم که حس کردم پشتم پر شد و دقیقا سهراب بود ..منتظر ا
 

 با تعجب برگشتم سمتشو گفتم .
 چرا با اسب دیگه ای نمیاری؟-
 دلیلی نمیبینم ..پس بزن بریم که سوپرایز تو راهه..-

 همینجوری میترسیدم اینم اضافه شد .
 االن واقعا گر گرفتن صورتمو حس میکردم ..

ضربه ای به بدن اسب زد و حیوون تکون خورد و قدمی اب دهنمو قورت دادم. 
 برداشت.سریع چشمامو بستم و یال های حیوون و گرفتم .. 

ساس  شدن رگ هام واح شردم روی هم که حس پاره  شمامو ف انقدر محکم چ
 میکردم.

انقدر توی همون حالت موندم تا گرمایی و دقیقا کنار گوشییم احسییاس کردم و 
 بعدش زمزمه ای اروم

دونم میترسییی . بروزش بده و جلوش وایسییا.نه اینکه فقط تظاهر به قوی می-
 بودن کنی ..
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 صورتش عقب رفت و گرمی دستیو که روی دستم قرار گرفت و احساس کردم 
سب و توی  سار ا شد به تکه چرمی .. یا به  طور کامل بگم اف سبیده  ستم چ د

 دستام گرفتم.
 چشمامو باز کردم .. 
 وصیفش دارم .کلمه عالی..تنها چیزی که برای ت

 وارد یه جنگل شده بودیم ..
 پرتو نور از البه الی برگ های درختا مسیرو روشن کرده بود ..

 همه چیز اروم بود و فقط قلب من بود که میزد ..
که - له بود  یه مح یه خونه بود . یعنی  چه بودم یکم اونور تر  یدونی . وقتی ب م

بش کردن و باشگاه سوارکاری راه انداختن . یکی از خونه هاش ماله ما بود .خرا
وضع مالیمونم خوب نبود و بابام خیلی عصبی بود . هروقت کتکم میزد سریع 

 میومدم اینجا و تا جون داشتم گریه میکردم .
 یه روز که خیلی بد کتک خورده بودم . یه چشمم تار میدید .

زمین و وضییع چشییمم از خونه اومدم بیرون و تا اینجا دویدم و ده بار خوردم 
 بدتر شد .وقتی رسیدم اینجا .. 

 ایستاد و مکث کرد
 دقیقا همینجا ..-

 اشاره کرد به دره ای با شیب کم و ادامه داد
خوردم به درخت و افتادم .خیلی درد داشییت و کتکایی که خورده بودم چند -

 برابر درد میکرد .
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 به پایین راه داشت .دوباره  مکث کرد و اسبو به جاده ای راهنمایی کرد که 
افتادم پایین .سرپا شدم . اول خواستم بیام باال اما بابامو دیدم که دنبالمه و باز -

ازم  میخواد بیگاری بکشیییه.برای همین ترسیییدم و باال نرفتم و خودمو اینجا 
 مشغول کردم .

 تنها چیزی که نظرمو جلب کرد اون درخت بود ..
 .دستشو سمت یه درخت جالب دراز کرد 

 اسمشو نمیدونستم .خیلی خاص بود ..
 بزرگ بود و زیبا . نگاهش کن .. -

خیره شدم به درخت .. تنه قطور و برگ های سبز و ریشه ریشه اش لبخندی به 
 لبام اورد ..

 ادامه داد
 تو کارتون پوکوهانتس یه درخت باحالی بود به اسم )بوده مادر(-
 

 خیره شدم به درخت ..
 ..سهراب ادامه داد 

 منم اسمشو گذاشتم )بوده مادر(.-
 خیلی تصادفی پشت این درختو پیدا کردم .

 
 اسب .درختو دور زد و ......

 قطعه جدیدی از دنیارو دیدم ..
 از تعجم یه وااای بلند گفتم و دستمو جلو دهنم گذاشتم ..
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 سریع به عقب برگشتم و خیره شدم بهش .
 سهراب این عالیه ..-

صورتم بود .یعنی اگه دست دراز میکردم حس میکردم االن ماه . گرده گرد جلو 
که جلوتر میرفتیم  کاج بود و یکم  ند  تای بل بهش میرسییم..اطرافمون .درخ

 بریدگی بود و زیر پامون کامل درخت ..
 میخوام پیاده بشم ..-
 باشه .وایسا ..-

 خودش پرید پایین و برگشت سمتم.
 خب . دستتو بده به من ..-

 اماده پریدن بودم . من بلد نبودم با این پدال مداال کار کنم .. دستشو گرفتم و
 خودمو به جلو هول دادم .سریع کمرمو گرفت و اروم روی زمین گذاشت ..

 خندیدم و رفتم تا اون دره و ببینم ..
زیرپام خالیه خالی بود .مثل دختر بچه ها با همون لباس گرون نشییسییتم رو 

 دره اویزون کردم و گفتم زمین و پاهامو دراز کردم و از
 اینجا عالیه .چقدر جاهای باحال پیدا میکنی ..-

 خندید و بغلم نشست . پس اونم خاکیه .
 ماهو نگاه .. چقدر قشنگه ..-
 واسه همین بود زود راه افتادیم.. ترسیدم به این صحنه نرسیم..-
 سهراب ..-
 بله؟-
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 این کارا برای چیه؟-
 وت کرد و گفتاز سوالم جا خورد لحظه ای سک

 هیچی ..-
 مطمئنی؟-
 خب اره ..-
شفش - ستش داره ک سی که دو شنگیو خیلی خوبه ادم با ک اخه همچین جای ق

 کنه. بعدم خرید این لباس با اون گرونی.خب عجیبه ...
 نیشخندش و زد و گفت

جمله اولت خیلی مسییخره بود و جمله دومت . اینو خریدم برات تا داشییته -
 ل میخواد ببرتت سوارکاری حرفه ای.باشیش چون فردا رسو

 تعجب کردم و پوزخندی زدم
 یعنی االن اینو خریدی تا کار داداشت اسون بشه ؟.-
 نه ..-

 چشماش و دوخت تو چشمامو گفت
اینکارو کردم تا اون هیچ یادگاری پیشت نداشته باشه .. مخصوصا چیزی که -

 تنت کنی ..
 

شمام با تعجب با شد از حرفش.. چ سکوت کردم و فقط فکم قفل  شد ..اما  ز 
 خیره شدم به منظره و خودمو زدم به کر بودن

 سکوت بدی بود تا اینکه سهراب اونو شکست
 خب بهتره بریم دیگه.اینجا شباش زیاد مناسب نیست.حفاظت شده نیس ..-
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 باشه..-
 از جام بلند شدم و پشتمو تکوندم ..

 .. اون سریع تر جلو رفت و خودشو به مارشال رسوند 
 میخواستم حرفی که تو دهنمه و بگم بهش

 سهراب ..-
 برگشت سمتم .. 

 
 صدای خش خشی از درختا بیرون اومد ..

 سهراب سریع برگشت و خیره شد به درختا ..
 

شونم یه  شت سر اومدن بیرون و پ شد و همون لحظه دوتا پ شدید تر  خش خش 
 پسر دیگه بود ..

ست سوارکارن .اما م شون معلوم بود  شون دیگه خیلی خیلی  معلوم  سه تا بودن
 بود ..

 کمی خودمو نزدیک سهراب کردم  .
 تعادل رفتارشونو اصال نداشتن..

 رسیدیم..چه صحنه توپی رسیدم.. Tvبییییییییییه وسط سریاالی جم-
 سهراب با لبخند نگاهی به پسره کرد و گفت

 نگار جان تشریف بیار سوارشیم.وقت رفتنه ..-
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شتم  سرتاپامو قدمی جلو بردا سمتم . مثل یه حیوون  شت  شون برگ دیدم نگاها
 نگاه میکردن .. 

 حالم بد شد. سریع رفتم سمت سهراب 
 یکیشون گفت

 نگار خانومو نگاه کن . عجب استیلی..-
 

 چه غلطی کرد ؟ اومدم جوابشو بدم که صدای بعدی بلند شد .
 یه ای بیا ..میگم دادا یه امشب این نگار خانومو نمیدی به ما؟ خودتم پا-

سهراب گره  ستای  شردم . دیدم د شردم روی هم . با اخرین قدرتم ف دندونامو ف
 خورد توی دستام .. 

 هنوز داشت با لبخند به پسرا نگاه میکرد.
 اینهمه توهین به من شد چرا هیچ غلطی نمیکنه ..

 دستمو محکم فشرد و بعد ول کرد ..
 قدمی به جلو برداشت

.. الکی یه دختر به این خوبی بغلته و مثل سیییب  خب داداش فکر کن دیگه-
 زمینیه کال فقط اومدید ماه ببینید.؟یه حرکتی .چیزی.. میدی ما ببریمر

 
جک تعریف  گار داشییتن براش  ید شییید ان ند سییهراب جوری شییید لبخ
میکردن.اعصییابم خورد شیید . اومدم برم یکی بزنم زیر گوش این اشییغاال که 

 ام ..صدای سهراب میخ کوبم کرد سر ج
 فکر خوبیه ...ببریدش-
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 وای یعنی ادم انقدر بی غیرت؟چشمام کامل گشاد شد ..

 دختره مال شما ..-
 چی گفت؟؟؟

 اما بعد اینکه از روی جنازم رد بشید .. -
 همزمان با حرفش.

 با لگد کوبید تو شکم پسره ..
 حرفمو پس گرفتم و مات صحنه شدم

 سر اون پسر..سهراب اروم و با همون لبخندش رفت باال 
 پاشو گذاشت روی بازوش و فشرد ..

 جوری فشرد که صدای نعرش بلند شد.
 خب چطور بود،؟دختره خوشمزه بود؟-سهراب

شد .. اخماش منو یاد روزای اول  سهراب یهو جدی  سره فقط داد میزد .قیافه  پ
 مینداخت که اومده بود شرکت ..

 صداشو باال برد و گفت
مثل شکوندن رون مرغه بچه .. درسته مستید و شکوندن این دست برای من -

 از حالت عادی خارجید .اما بی غیرتی توی خونتون بود ... 
 پاشو برداشت از روی بازوش .  پسره پیچید به خودش..

 سهراب دوباره خندون شد و رفت سمت پسر ..
 چکمه هاشو باال برد و با لباس گرون پسر کفشونو پاک کرد ..
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تا بفهمی دسیییت رو چیزی که صیییاحب داره.یا حتی  خب این الیقت بود-
 نداشته باشه نذاری ..

 برگشت سمت دوستاش که از ترس فقط به صحنه نگاه میکردند و گفت
 بیاید این اشغالو جمع کنید ..تو راهمه-

 برگشت سمتم و گفت
 بریم؟-

 درول نگم .واقعا کپ کرده بودم..
 فقط سهرابو نگاه کردم..
 دیه ..وای این بشر چه موجو

 اب دهنمو قورت دادم و با زور گفتم
 بریم ...-
 

ρѦℜЇα: 
 رویا=گذشتییییییییییہ ...

 
 

 عصبی آب پرتقالمو سر کشیدم
 

 سرد تر بیار دیگه..این چیه انگار یخ در جهنمه ..اه ازیتا ی چیز -
 

 ازیتا پوفی کرد و گفت
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 خفه شو سه تا آب پرتقال کوفت کردیا.-
 نترکی ...

 
 و از رو میز برداشتم و یه مشت تخمه تو دستم گرفتمکاسه تخمه ر

شک - سره ی احمق..من همون اول  شته پ شتباهی چمدونو بردا اه اخه چطور ا
کردما گفتم این سیییاک انقد تمیز و نو نبود.از نگار بعیده انقدر سیییاکش تمیز 

 باشه.
 

 شروع کردم تخمه شکوندن. 
 کم شامپو حوله لباس زیر...وای همچیم اون توعه هدیه هام شناسنامه ام مسوا

سر آزیتا ابروم رفت کف پام خدا لعنتت کنه  سای زیرم خاک عالم تو  واااای لبا
 آرزو

 
 قیافمو پوکر کردم و گفتم.اصالبه آرزو چه ربطی داره؟

شغال - صبحی دارم آت آ سر  ست کن بخورم  شو یه کوفتی در هوووف آزیتا پا
 میخورم

 
 باشه نه شکم واموندتکوفت بخوری نگران اون ساکت -آزیتا
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خوب االن من درحال حاضر میتونم به شکمم برسم نه بفکر ساکم باشم که -
 االن حیرون و ویلون دست این و اونه

 
 هرکی جای تو بود میرفت شکایت میکرد..-آزیتا

خداروشییکر خط جدید گرفتم.واسییه اینکه شییمارشییو فراموش نکنم پوکه -
 ه.ببینه زنگ میزنه.سیمکارتو با خودم اوردم.اونم تو ساک

 
 همون لحظه صدای گوشیم بلند شد
 شماره ناشناس بود حتما خودش بود

 الو؟-
 صدای بلندی به گوش رسید

 خانوم مشکل بینایی هم  داری که ساک اشتباهی برمیداری...-
 

 منم صدامو انداختم تو سرمو گفتم
گه مشکل میصداتو بیار پایین.مگه جنگه اینطوری عربده میکشی..کی به کی -

بینایی داری جنابعالی اول از همه با اون هیکل قناسییت رفتی .من که برگشییتم 
ساک من بود فکر کردم مال منه.حاال مثل  شبیه  ساک اونجا بود چون  همین یه 

 بچه ادم ساکمو پس بده چیزای ناموسی دارم اون تو..
 لحنش خنده دار شد 

 بله زیارت کردم -
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سییلیقه رنگیت افتضییاحه .وقتی سییاکتو تکون  اره منم زیارت کردم باید بگم-
 دادم حس کردم کاروان شتر در حال حرکته ..

 
 اشاره کردم به زنگوله های لباساش و ریز ریز خندیدم ..

 ادامه دادم
 ادرس رو برات ارسال میکنم کیفمو بیار کیفتو بگیر-
 

تماسییو قطع کردم و ادرس پارک نزدیک خونه رو براش ارسییال کردم و سییاعتم 
 دادم بهش ..

 
نزدیکای دو ظهر بود که از خونه زدم بیرون و رفتم سییمت پارک و روی اولین 

 نیمکت نشستم
شت خودم  ساکو پ شدم و  سریع بلند  ست  سره ا سر اس داد که بغل تاب و 

 کشیدم 
 

 از هیکلش شناختم
 اقای خاکی-

 برگشت چشماشو ریز کرد و اومد سمتم
 

 نمیاد اسممو گفته باشم یادم-
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 و کشیدم طرف خودم و دسته ساکشو ول کردمساکم

 
 ...خدانگهدارنگفتی خودم شناختم-
 

 و سریع از اون محیط دور شدم.........
 

 نگار ..
 

 صداش هر لحظه اوج میگرفت .
 داشت اعصابمو بهم میریخت. 

 جیغ کشیدم
 کافیه رسول ..-

 زد زیر صندلی روبروش و با خشم خیره شد توی چشمام
تو یادت رفته داری همسر قانونی من میشی بعد با برادرم میری  کافیه؟ کافیه؟-

 سوار کاری؟ 
 

 با حرص روی تخت نشستم و غریدم
 فقط یه گردش دوستانه بود ..-

 نعره کشید 
 دوستانه دوستانه دوستانه.. کی با دوستش تا سه صبح میگرده؟ -
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 زانو زد جلوی پامو با حرص خیره شد تو چشمام و گفت 

 نه؟؟  خوش گذشت-
 خودش با همون حرص توی کالمش جوابمو داد و گفت 

 اره دیگه پس میخوای بد باشه ..-
 از جام بلند شدم..

دیگه کافیه.اون حق نداشت با من اینجوری حرف بزنه.جز یه محرمیت هیچی 
 بین ما نیست که اونم نباشه بهتره .چون همچیمون از هم جداس.

 م رو تخت .. رفتم سمت کمدم و همه وسایالمو ریخت
 کجا میری؟-

 ساکمو از باالی کمد برداشتم و گفتم
 همونجایی که از اول بودم ..-
 هی هی هی من این اجازرو بهت نمیدم.-

 از حرکت ایستادم و برگشتم سمتش و گفتم
 فکر نمیکنم از تو اجازه خواسته باشم..-
 

دم نم پوشیهمه وسایالمو چپوندم توی ساکم و یه مانتو روی لباس و شلوار جی
ساکمو دنبال خودم  شدم و  سریع خارج  سرمو  ساده و انداختم روی  شال  و یه 

 کشوندم 
 صداشو میشنیدم اما توجه نکردم و دویدم بیرون خونه..
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 کسی جز ما نبود . 
 سوار ماشینم شدم و ساکو گوشه ای انداختم..

شدم  شین  شه ما شی سول به  ضربه های پی در پی ر  ودرو قفل کردم و بیخیال 
 روندم سمت خونه ..

 پامو با قدرت روی پدال فشار میدادم.
 پوفی کردم ..

 چه غلطی کردی نگار .
 چه غلطی کردی احمق...

 چند بار با شدت کوبیدم رو فرمون. میدونستم اگه برم خونه اون میاد دنبالم.
 گوشیمو چنگ زدم از توی داشبورد و دستم روی شماره سهراب لغزید ..

 اون تنها همدم من بود.خیره شدم بهش. 
 بی درنگ دکمه و فشردم و گوشیو کنار گوشم گذاشتم..

ستوار  سته اما ا صدای خ سید و  بوق های کش دار و پی در پی بالخره به اخر ر
 سهراب پیچید پشت تلفن

 جانم نگار.-
 بغضم توی گلوم لرزید..

 با صدای لرزونی اسمشو صدا کردم
 سهراب..-

 ه ..سریع گفتانگار متوجه شد که خبرایی
 چی شده نگار.؟ چرا صدات اینجوریه؟-
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 یکی از دستامو جلوی دهنم گذاشتم و هق هقی کردم و گفتم 
 بیا همون جای همیشگی..-

 قطع کردم و دور زدم و از شهر خارج شدم...
 

 لب همون رود نشستم .. 
 زانوهامو بغلم گرفتم و خیره شدم به آب درحال جریان..

 و جلو میرفت ..میکوبید به سنگ ها 
 باید با سهراب حرف میزدم . 

 شاید اروم تر میشدم..
خیلی وقت بود توی همون حالت نشییسییته بودم که صییدای قدم های کسیییو 

 شنیدم.
 جز سهراب کسی اینجا نمیومد پس سعی نکردم برگردم..

 کنارم نشست.. 
 نبینم انقدر داغون باشی که اینجا بشینی .. -

شمای ب سمتش .. چ شتم  شاد برگ سیو آب میکرد.. گ ستم دل هر ک ش شک ن ه ا
 شدن مردمک چشماشو دیدم و دورانش توی اجزای صورتم ..

 چرا گریه کردی؟-
 با استینم چشمای خیسمو پاک کردم و گفتم

 رسول ..-
 اخمی کرد و گفت 
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 کاری باهات کرده؟-
 سرمو به نشونه نه تکون دادم و گفتم

 منو یه ه*ر*ز*ه خوند .. رسما بخاطر یه سوارکاری با تو امروز -
 

شدن پیشونیش زیر اون اخم ترسناکو دیدم و بعدم دندون قروچه ای که  مچاله 
 کرد خبر از حرص خوردنش میداد. 

 سعی کرد خودشو کنترل کنه..
 ادامه دادم 

 اون فکر میکنه منو تو با هم رابطه داریم. یعنی من انقدر اشغالم سهراب؟-
 

ست  هق هقی کردم زانوهامو محکم شه دو شو مثل همی سکوت تر بغلم گرفتم . 
 داشتم . واسه همین ادامه دادم 

 
شنهاد داد .من یه ادم درمونده بودم. یه - شب بهم پی من خودم گیجم. وقتی اون

شه . برای  شته با شه تکیه گاه دا شت به جای اینکه تکیه گاه با سی که نیاز دا ک
 همین این خریتو کردم و قبولش کردم..

 
 گرفت .. اشکام شدت

 سهراب من پشیمونم..-
 

 سرش به سمتم چرخید ..
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 پشیمونی کافی نیست نگار ..-
 

من رسییولو دوسییت ندارم . سییهراب من اشییتباه کردم اما نمیدونم چه غلطی -
 کنم..

 
 باید باهاش حرف بزنی..-
 

 حرفاش مثل همیشه خونسرد همراه با خنده نبود . بلکه بوی حرص میداد.
 تو نمیتونی؟-
. اونموقع واقعا حس میکنه با همیم و این داغون ترش میکنه. رسول خیلی نه .-

 احساسیه...
 

 گریم شدت گرفت. اخ چقدر گند میزنی نگار .. اخ از دست تو ...
 سهراب من نمیدونم چه غلطی کنم. سهراب من نمیخوام ازدواج کنم...-
 

 پوف کش داری کشید و سکوت کرد. حق داره به فکر برادرش باشه..
 من گند زدم..

 چشمامو با دستام پوشوندم و ازادانه گریه میکردم..
 بهترین راه برام این بود ..

 دستی روی شونه هام قرار گرفت
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 گریه نکن... کمکت میکنم..-
 

سییرمو باال اوردم و با چشییمای سییرخ نگاهش کردم.اب دهنمو قورت دادم و 
 گفتم.

 چه کمکی؟ چجوری؟ من گند زدم سهراب-
 

 ار. کاریه که شده .به نظر من باهاش حرف بزن.ادامش با من ... ببین نگ-
 

 اخه چجوری؟-
 

ید - عد از حنجرت صیییدا تول نت میچرخونی .ب باز میکنی.زبونتو تو ده باتو  ل
 میکنی..

 
 با جیغ گفتم

 منو مسخره میکنی؟-
 

 اخه به من این رفتارای ناپسند میاد؟-
 

 مشت ریزی کوبیدم تو بازوشو گفتم
 

 ر ..برو بمی-
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 خندید ..
 میون گریه هام منم خندیدم.

 
 برگردیم خونه؟-

 اخمامو کشیدم تو هم و گفتم
 

 نمیخوام یه چند روزی ببینمش-
 

 خب پس چیکار کنیم؟ببرمت خونه خودت؟-
 

 اونجاهم میاد دنبالم...-
 سکوت کرد ...

 
 میخوای خونه من بمونی؟-
 

 با تعجب گفتم
 

 مگه تو خونه داری؟-
 

 محل درویشی داریم دیگه. با اجازت یه-
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 تعجب کردم .. فکر میکردم اونم اونجا با ما زندگی میکنه ..

 
 نه ممنون.نمیتونم اونجا بمونم.-
 

 لبخند دلنشینی زد و گفت
 

نگران نباش.کلیدشو میدم دستت. خودمم برمیگردم خونه .تا نخوای هم سر -
 بهت نمیزنم...

 
 ه از سهراب مطمئنم..سکوت کردم .. پیشنهاد عالیی بود. منم ک

 اون بی احساس ترین کسی بود که تو زندگیم دیدم.
 اما خب.. زشت نیست من بیام؟-
 

 زشت اینه که من شب بفرستمت هتل.پاشو انقدر تعارف تیکه پاره نیا...-
 

 از جاش بلند شد.بازومو گرفت و منم بلند کرد.. 
 سوار ماشین شدیم و راه افتاد..

 
ر روی زمین نشییسییتم و جفت دسییتامو روی چشییمام چهار زانو با حالت زا

 گذاشتم و نق نقم شروع شد
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 من اگه شانس داشتم که با جانی دپ تو یه فیلم بازی میکردیم ..-
 با سکوت سهراب کفری شدم و نق زدم

 حاال چه غلطی کنم ؟؟؟؟؟؟؟-
 سهراب روی کاناپه نشست و گفت

 واقعا تو فراموش کردی همچین چیزیو ؟-
 حاال؟ چیکار کنم-
 امروزو سر کن فردا میارمش برات.-

 نق نقی کردم و چهارتا فوش به خودم دادم و بلند شدم برم بخوابم.
 باید یه دوری تو اتاقش میزدم .

 پرو پرو درو باز کردم و رفتم داخل و چراغو روشن کردم ..
 سوتی کشیدم.اتاقش خیلی خیلی ساده اما جالب بود .

 همه چیز عجیب غریب . 
 از آهنگ گرفته تا فیلم تو یه ویترین ساده چیده شده بود.یه CDعالمه جلد یه 

 ال سی دی کوچیک تو دیوار نصب بود و یه تخت دو نفره ساده روبروش .  
 کف سرامیک بود و یه تیکه قالیچه ترکیه ای ریشه بلند انداخته بود .

.کال  یه کمد چوبی سییاده ام داشییت . ریزه کاریا و عسییلی و چرال خواب و
همچی تکمیل بود اما تنها چیزی که جذبم کرد چراغای ریز و رنگی تو دیوار 

 بود .
 روی تخت نشستم و خیره شدم به سقف.

 چرال اصلی و خاموش کردم و اونارو روشن گذاشتم.
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 کل فضا دایره های رنگی بود ..
 از ذوق درو باز کردم و با صدای بلند اماده صدا کردن سهراب شدم 

 یییییرا.......سهییییی-
 
دیدم با نیم تنه برهنه رو کاناپه لمیده و داره با تلویزیون توی سییالن فیلم میبینه  

... 
 حرف تو دهنم ماسید ..

 اهمی گفتم .. خیره شد بهم و ریلکس گفت
 چیزی میخوای؟-
نه نه .. فقط . چیزه .. یکم گلوم میسییوخت .گفتم یکم اب بخورم .بعد شییما -

جا.. اینجوری  عد چیزه ... من برم .این گه تشیینم نبود ..ب عد من دی ید ..ب بود
 بخوابم شب بخیر..

سمو فوت کردم. اخ نگار چرا تو انقدر خری  ستمو نف شیرجه زدم تو اتاق درو ب
 که اومدی اینجا..

 اما آبیه که ریخته ..
 دراز کشیدم رو تخت و شالمو گوشه ای انداختم ..

 پوفی کردم و سعی کردم بخوابم..
 و به زور روی هم فشار میدادم .چشمام

 دوباره صدای در بلند شد ..
 سریع نیم خیز شدم ..
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 بفرمایید .. -
 سهراب اروم داخل شد ..

 لیوان ابی بین دستاش بود . لبخندی زد و سمتم گرفت..
شه لبمو گاز گرفتم و لیوانو ازش گرفتم  شیش بار رنگ پروندم . گو از خجالت 

تاهی گفتم و آب ند و ممنون کو یدم و لیوانو دادم دسییتش .لبخ به زور نوشیی و 
مجددی زد و برگشت . با دیدن عکس نماد مورد عالقم که روی کمرش به طور 

 بزرگی خالکوبی شده بود از ذوق بی هوا جیغ بلندی کشیدم..
سییهراب سییریع برگشییت و این باعث شیید تعادلشییو از دسییت بده و لیوان اب 

سرامیک و هزار تیک شه رو  ستش پرت ب شه ریز پرید تود شی شه و یه تیکه   ه ب
 چشمم.

 سریع چشممو بستم و جیغ زدم
 اخه مامان کور شدم .-

 سهراب بیخیال لیوان شد و سریع سمتم اومد و گفت
 چی شد نگار؟؟؟-

 حس میکردم سلول به سلولم داره کش میاد و مچاله میشه .. 
 .. شیشه پرید تو چشمم .. اخ اخ اخوای سهراب دارم کور میشم..-
 ای وای. پاشو پاشو ..-

 از جام بلندم کرد .. 
 چشمتو باز نکن.هرجا من میگم بیا .-
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 بازومو محکم گرفت و به سمتی کشیدتم.
 خب نره خر بغلم کن .. 

 تو سه قدم پنج بار تو درو دیوار میخوردم.
اشکام به سرعت میومد.. خیلی بد میسوخت . در جایی باز شد و سهراب منو 

 داخل کرد .
 فکر میکنم حموم بود .

 شیرو باز کرد . اماده بودم اب از پایین بیاد.
 اما دیدم سرم سریع خیس شد . جیغ مجددی کشیدم .اخ یخ زدم..

 دستاش جفت بازوهامو گرفت و یه جا نگهم داشت و گفت 
 چشماتو باز کن .. -
 برو بابا دیوونه.آبو ببند یخ کررردم...-
 

 اش ..نگار باز کن چشماتو ..زود ب-
 

ستم  شمامو ب سریع چ شد و  سرعت داخل  شمامو باز کردم. اب به  با ترس چ
 .حس کردم چشمم سبک شد ..

 خارج شدنشو کامل حس کردم ..
 نرم چشممو بستم .

 ببند ابو ..-
 ابو بست ..
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 اب از ال به الی موهام میریخت.
 حس یه جوجه زیر بارون مونده و داشتم ..

 
 هو اماده انفجار شدم سکوت کردم.هیچی نگفتم .. ی

 سهراب ....-
 بله ؟-

 یهو ترکیدم و گفتم
 االن لبییییییییییاس از سر قبر عمم بیارم لعنتییییییییییی ؟-

 سهراب اوه کوتاهی کشید و گفت 
 اخ اخ اخ ..-

 اروم و با ترس زیر پلکامو باز کردم ..
 بیناییم صدمه ندیده بود .

 پوفی کردم ..
 ال با این لباسا چه غلطی کنم ؟خیره شدم به سهراب . حا

 نگار چشمت ..-
 با شنیدن این حرف سریع رفتم سمت آیینه و خیره شدم به چشمام..

 وای ..یه چشمم به طور خالو نابود بود.
 قرمز بود و مویرگ هاش به طور بدی بزرگ شده بودند.

 وای چشمام ...-
 حاضر شو ببرمت دکتر ..-
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 دم بهش.خودش فهمید لباس ندارم ..برگشتم سمتش و طلبکارانه خیره ش
 بیا پس یکم استراحت کن ..درد نداری؟-
 نه ..-

 خارج شدیم ..
 خیسی لباسم رو زمین رد مینداخت ..

سییهراب لحظه ای به وضییع ظاهریم خیره شیید و بعو پوفی کرد و رفت سییمت 
 کمدش.

 یه تی شرت گرمکن در اورد و اومد سمتم 
رینشونه . زیاد برات گشاد نیست.سعی کن اینا جذب ترین لباسام و قدیمی ت-

 کنار بیای تا فردا .
 لباساتم بده بشورم فردا دوباره بپوشی.

 
اینو گفتو لباسوداد دستم و مشغول به جمع کردن تیکه های شیشه شد .وقتی تا 
اخر جمعشییون کرد و کامل خالیشییون کرد تو سییطل زباله و زمینو جارو کرد 

 .دست از کار کشید و خارج شد .
 اصال نمیخواستم خودمو تو اون لباسا تصور کنم ولی واقعا دست من نبود .

لباسییای خیسییمو از بدنم خارج کردم و وقتی اون لباسییای تمیز و خشییکو تنم 
 کردم حس ازاد بودن داشتم .

سریع لباسای خیسمو برداشتم و لباسای شخصیمو جدا کردم و بقیه و دادم به 
 سهراب ..

 گوشه که کسی نبینه خشک بشه ..اونا هم انداختم یه 
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با خیال راحت افتادم رو تخت و از حق نگذریم بهترین خواب عمرمو تجربه 
 کردم........

 
 )رویا(

 چمدونمو محکم بغل کردم
 خوشگلم،دلم برات تنگ شده بودا-

 آزیتا چپ چپ نگاهم کردو گفت 
 خدایا خودت شفا بده-
 شفا میداد تا یکی بیاد بگیرتتخدا اگه قرار بود کسیو شفا بده اول تورو -
 

 جعبه دستمال کاغذی رو پرت کرد سمتم
 

 از جلو چشمام گمشو سوغاتی نخواستم اصال-آزیتا
 

شو  ست رو شتم پو شمزم که روش پر از نمک بود رو بردا شک ترش و خو لوا
 کندم یه تیکشو گذاشتم تو دهنم و گفتم

 ؟ هووووم به به ..خب نخواه ازیتا جان کی مجبورت کرده-
 

 یکم نگاهم کرد . اب دهنشو قورت داد و گفت
 منم میخوام-
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 یه تیکه دیگه برداشتم گذاشتم دهنم

 همین االن گفتی نمیخوام-
 .من غلط کردم با تو  -آزیتا

 لواشکو پرت کردم سمتش
 چخه مال خودت نخواستیم-

 بعد یه کیسه دراوردم و دادم دستش
 بیا اینم سوغاتیت-

 وظیفت بودمیییرسی،البته -آزیتا
 

عجب رویی داری ،راستی قبل اینکه بیام درخواست دادم واس دانشگاه..فردا -
 خبر میدن .کی برم؟

 خوب به من چه-آزیتا
 معلومه که به توچه فقط یه کلید بده وقتی نیستی پشت در نمونم-

بلند شییید و بعد از چند دقیقه اومد و کلید رو پرت کرد سییمتم جا کلیدیمو 
 رو انداختم روشبرداشتم و کلید 

به همراه سییاک وارد اتاق کوچیک خونه آزیتا شییدم و خودمو روی تخت پرت  
 کردم و خوابیدم..........

 صبح با صدای االرم گوشیم زیر چشمامو باز کردم و یکم اطرافمو نگاه کردم. 
 اوه اوه دیرم شد-

 سریع از جام پریدم و رفتم دستشویی.
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 وشیدم و کارامو تند انجام دادم و لباس پ
سمت خیابون حرکت کردم حاال چطوری به  شدم و به  با عجله از خونه خارج 

 دانشگاه رسیدم بماند،
 رفتم  مدیریت و در زدم و وارد شدم

 سالم-
 سری تکون داد

 امرتون؟-
 من رویا بیات هستم....-

 نذاشت ادامه بدم
ید- تاخیر داشییت یات ده دیقه  به بری ..لطفا دیگه تکرار نشیییه..زودترخانم ب د 

..این دفتر لیست کالساتوِن داخلش نوشته شده کی باید کدوم کالستون برسید
 خوش اومدید..8Aکالس برید االن میرید کالس 

 
سییری تکون دادم و دفتر رو ازش گرفتم از دفتر مدیریت خارج شییدم..و دنبال 
کالس مورد نظر گشییتم..در کالس رو که باز کردم احسییاس کردم کر شییدم از 

اشون بلند بود رفتم سمت میز و محکم با دستم کوبیدم روش سکوت بس صد
 برقرار شد

 
قا از - ید..هوی ا یاد میکن قد داد و فر که ان گه  یدون جن گه م نه؟م چه خبرتو

 صندلی بیا پایین..بشین سر جات
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 وووو خانم چه جوی گرفته شمارو بیا بشین بابا ..-
 

 اخم غلیظی کردم
 

 اسم و فامیلیت-
 

 قبی.حاج رضا را-
 اینو گفتو غش غش خندید 

 لیست رو باز کردم و دنبال اسمش گشتم.
 پیدا کردم و بغلش یه ضربدر زدم

 
دفعه دیگه که سییر و صییدا کنی حذفت میکنم بری جنگل خوش بگذرونی.. -

 بشین سر جات
 

ستاد به این جیگری به این جوونی و  شد،معلومه دیگه ا شون گرد  شمای هم چ
 نازی کجا دنیا دیدن..

 
 دستامو  به کمرم زدم و وسط کالس ایستادم

تون.خیلی تو کارم جدی هسییتم مزه  3و 4رویا بیات هسییتم اسییتاد ریاضییی -
 پرونی کنید وسط درس دادنم بدون هیچ حرفی یا تذکری حذفید..مفهوم بود؟
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 یکی از دخترا با ناز گفت:وا مگه ارتشه؟

 
 نشستینون منه مشکلی داری بفرما بیرون،به اجبار که نقا-
 

ست تا  شروع کردم به خوندن لی شو انداخت پایین.. سر دیگه چیزی نگفت و 
 اشنا بشم باهاشون.. با دیدن اسمی . لبخند نشست رو لبام ..پس همینجا بود .

 
 خب بسم الله شروع میکنم......-
 
 

با گفتن خسییته نباشییید از کالس خارج شییدم و وارد دفتر اسییاتید شییدم،نگاها 
 محل سگم بهم ندادن..برنگشت سمتم هیچ 

 خاک تو سرشون..
 

 باران .. باران لطفا.. یه لحظه وایسا.التماست میکنم ..-
 

 بی هوا رو صندلی نشستم و برگشتم و خیره شدم بهش .
 خب .. بگو .. -
 باران من دیوانه توام چرا متوجه نمیشی؟-
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 چینی به صورتم دادم و از صندلی بلند شدم و گفتم

 چیزه جدیدی نیس..خوشبحالت.. اما -
 

 خیلی بی احساسی .. خیلی ..-
 

در ماشییین جدیدمو باز کردم و دسییتمو براش تکون دادم و بی توجه به اصییرار 
 های مکررش روندم سمت خونه .. 

 خونه جدید ..  
 درو باز کردم و داخل شدم و وسایلمو ریختم  رو میز و روی مبل لمیدم .. 

 وی حدقه ام چرخوندم و گفتمبا صدای جیر جیر کوتاهی چشمامو ت
 تو هنوز نمیخوای بیخیال بشی؟-
 نه تا وقتی که تو اینجوری باشی...-

 پاهامو روی هم انداختم و دراز کشیدم روی مبل و گفتم
 چرا ول کن من نمیشی پسر؟ -
با اون - گار برگرده . یه روز ن مانتی دسیییت من. فا تمومش کن . تو ا باران لط

 گاهمم نمیکنه.پس فکر نکن عاشق چشمو ابروتم..گندایی که زدم دیگه حتی ن
 

 پوفی کشیدم و گفتم
 برو به زنو بچت برس پدر فداکار..-
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 فریادش بلند شد
 اون نه زن منه نه اون بچه. بچه منه-

 خندیدم
 قطعا تو راست میگی ..-
 

 باران تمومش کن دیگه.چقدر طعنه میزنی..-
 

 بی حوصله چشمامو بستم و گفتم
 ک میزنی پسر .  چرا انقدر ف-
 

 کوسن و پرت کرد سمتم.کوبیده شد توی پام و گفت
 

تا - پایین. با من حرف بزنی از پنجره پرتت میکنم  عد اینجوری  عه ب باران دف
 االنم مراعات حال مریضتو میکنم و هیچی نمیگم

 
 منم یه مریضم مثل مریضای دیگت و االنم -

نابراین دیگ بدم پس ب مه  به درمانم ادا تانمیخوام  بی ه دلیلی نمیبینم دوروبرم اف
 بشی االنم میتونی بری ...
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شخیو بدم  ضربی که با پاش روی زمین گرفته بود ت ستم از  صبانیت و میتون ع
.. 
 

 باران چرا متوجه نیستی که..-
 

 پریدم وسط حرفش:
_اره متوجه نیسییتم ..متوجه نیسییتم که همه ادمای دورو ورم با حیله و نیرنگ 

 ین چند وقتم متوجه نبودم که آقا زن و بچه دارن ...میان جلو ؛ تو ا
 
 

 همچین با صدای بلند گفت خفه شو که به معنای واقعی خفه خون گرفتم 
 
چشییماش شییده بود کاسییه خون تا حاال انقدر عصییبانی ندیده بودمش حفظ  

 ظاهر کردم و بلند شدم  با صدای بلند گفتم :
 قیقت تلخه اقای دکتیر...چیه ؟؟خیلی تلخه برات واقعیت؟اره خوب ح-

 دکترشو از قصد کشیدم ..
 

 بلند شدو به سمتم خیز برداشت ...
یه قدم رفتم عقب اونم یه قدم امد جلو ولی قدم بعدی رو برنداشییتم و بی پروا 

 زل زدم تو چشماش ...
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سعی میکرد باال نره  شده که  صدای کنترل  شم و اروم با  شو اورد کنار گو سر
 گفت:

 دم  بیش از حدت جلو ترو وگرنه بد میبینی دیگه نه؟؟بهت گفته بو-
 

با نفسیاش که به گوشیم میخورد تنم مور مور میشید ولی خودمو نباختم و مثل 
 خودش آروم کنار گوشش گفتم:

 نییه همچین چیزی یادم نمیاد ..-
 چونمو گرفت و محکم فشار داد :

 نشنیدم!-
 

 _میخواستی بشنوی ..
 

 شمام نگاه کرد !یکم سرشو برد عقب و تو چ
 نفسم باال نمیومد  داشتم تو چشماش حل میشدم..

سرش و میاورد جلو  شت  شو اورد جلو ؛همینطوری دا سر ساس کردم یکم  اح
 جلوتر ...

 فاصله صورتمون اندازه یه بند انگشت بود...
 چشماش قفل روی صورتم بود و چشمام در حال چرخش بین اجزای صورتش

 
 ... نباید این اتفاق میوفتاد
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ستش که رو چونم بود و اوردمش  شتم رو د ستمو گذا سریع به خودم اومدم و د
 پایین و یکم ازش فاصله گرفتم ...

 
سرعت رفت  شتو به  شینو بردا سوییچ ما شو فوت کرد بیرون و از رو میز  س نف

 بیرون .
 چشمامو با دستام پوشوندم و نشستم روی زمین .

 این چه اتفاقی بود .
 

 >روییا<
ت کوچیکمو از کیفم دراوردم همراه چایی میخوردم که باالخره نگاهی بیسکوئی

باال اومد به من خیره شیید..همونطور که دهنمو باز کردم بیسییکوئیت رو بذارم 
دهنم به یارو خیره شدم بعد از چند رانیه نگاهشو انداخت پایین..زرشک ضایع 

 شدم):|(
شتم تو ده سکوئیت رو گذا م نم لیوان رو نزدیک دهنشونه ای باال انداختم و بی

کردم و طبق عادت هورت کشیییدم که نگاها همگی زوم من شیید،خندم گرفت 
که چایی پرید تو گلوم..باالخره یکی از خانوما همت کرد و اومد سییمتم و با 
شت کوبید رو کمرم که روده و معدم هجوم اوردن تو حلقم اب دهنمو قورت  م

 دادم و دست زنه رو گرفتم
 یدمرسی لطف کرد-

صفش کنه ،ازجا  شت منو لطف بخوره تو کمرش ن شت میک اره ارواح عمت دا
سمت کالس مورد نظر حرکت  سرعت به  شدم و از دفتر بیرون رفتم و به  بلند 
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کردم..همونطور که با سییرعت میرفتم احسییاس کردم بین زمین و هوام..البد 
شگل و ترگل ورگل منو تو بغلش گرفته بعد من ع ستادهای خو شقش ایکی از ا

سرم دود  سردی فکرای مزخرف از  سفت و  ساس کردن چیز  شم ولی با اح می
 شد..

گندش بزنن فقط همین مونده بود که دو روز دیگه دانشییجو هام دسییت بگیرن 
منو..دوتا کتونی سییفید منو به خودم اورد سییرمو اوردم باال خوش بود ..سییریع 

 بلند شدم که باعث شد کمرم درد بگیره
 خوبی استاد؟-

شم..وارد  سری شتر کنف ن شدم که بی سریع از اون محیط دور  تکون دادم و 
 کالس شدم و منتظر نشستم تا بچه ها بیان سر کالس..........

 
 )باران(

 تاحاال اینقدر بهش نزدیک نبودم ...
 حس خیلی خوبی بود .

 
 واای باران چی داری برا خودت میگی حس خوب چیه !

 
 خره خوابم برد ..انقدر فکرای مختلف کردم که بال
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سمت  ستامو قالب کردم توی هم و به  شدم . د شیم بیدار  صدای آالرم گو با 
 سقف و خمیازه ی بلند باالیی کشیدم..

 
 امروز باید میرفتم برای دانشگاه ..

 خیلی وقت بود بیخیالش شده بودم اینطوری نمیشد ...
 کرده بود ... قطعا دیگه اون اشغالم نمیدیدم. بعده سه سال حتما گورشو گم

___________ 
 
 

 پاهام  داشت میترکید دیگه نای راه رفتن نداشتم ..
 

 از اسانسور اومدم بیرون و جلوی در یه دسته گل رزهای قرمز بود 
 خیره شدم بهش ..

 یعنی مال منه؟؟؟؟
 نکنه برای واحد دیگه ای باشه ؟

 بیخیال شدم ..
 اخه عاشق گل رز قرمز بودم.

 شو برداشتمش به سرعت رفتم سمت
 

 وااای عالی بود .کلید و انداختم تو قفل درو بازش کردم..
 کیفمو پرت کردم یه گوشه کاناپه . 
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 توی دسته گل گشتم ولی یادداشتی نداشت .
 یعنی کار کی میتونست باشه؟! 

کسیو که دورو برم ندارم یه عرفانه که اونم با اون رفتاری که دیشب باهاش کردم 
 برام بفرسته.. فک نکنم دسته گل

مثال جمجمه خورد شییده ای . یا یه سییگ وحشییی که تیکه تیکم کنه یا بمبی 
 دینامیتی ..

 تصمیم گرفتم بیخیال بشم .
 امروز دانشگاه خیلی وقتمو گرفت ولی باالخره نتیجه داد..

 از دو هفته دیگه میتونم شروع کنم. 
 توی فکر بودم که صدای مسیج گوشیم بلند شد .

 شتم و پیامو باز کردم .گوشیو بردا
 عرفان بود!

 
 از دسته گالت خوشت امد!:(-
 

پس کار خودش بود . واقعا تعجب کردم اما کل وجودم شییید از اون حسیییای 
 شیرین دخترونه .از اونا که پر از ارامش میشه وجودت و قلبت میزنه .

 دوباره به گال نگاه کردم .
 لبخند زدم.....

 یه لبخند واقعی ......... 
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 )نگار(

 دندونام به سرعت روی هم میخورد..
 ترک برداشتن فکمو کامال حس میکردم.

 بدنم به طور بدی میلرزید اما چیزی درونم داد میزد از کسی کمک نخواه..
 پتو و روی خودم کشیدم که همون لحظه احساس کردم چقدر گرمه ..

 تا پتو و کنار کشیدم بدنم مثل یخ شد ..
 عطسه ای کردم ..

 سنگین بود و اشکام بدون اراده میریخت..سرم 
 مچاله شدم توی تخت .

 ساعت ها بود بیرون نیومده بودم.یعنی نا نداشتم بیرون بیام ..
 پتو و به خودم فشردم. حالم خیلی بد بود 

 بالخره انگار یکی دلش برام تنگ شد و در زد ..
 جز سهراب کی میتونست باشه .

 اومد داخل و خیره شد به من ..با چشمای خواب الود و پف کرده 
 نگار کم بخواب پاشو صبحونه و بار کن معدم رودمو خورد..-
 

 پشتم بهش بود برای همین صورتمو نمیدید..
 

 با صدای داغون و گرفته ام گفتم
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 برو میام االن ..-
 لحظه ای سکوت کرد بعد سریع پتو و کنار زد و شونه هامو گرفت ..

 
 و چشمای ریز شده از پف زیادمو دید .با بهت صورت رنگ پریده 

 صدای دادش بلند شد 
 دختر تو دیوانه ای؟تا االن الل بودی به من بگی ؟؟؟ هااا؟؟؟-
 

 فین فینی کردم . اصال نای جواب دادن نداشتم..
 

 اروم سرجام گذاشتم و از در رفت بیرون.
 

 لحظه ای بعد با مانتو و شالم اومد ..
 ه جوجه بلند میکنه ..سریع بلندم کرد انگار دار

 
 چپ چپ نگاهش کردم اما انگار با وضع داغون چشمم نفهمید ..

 خیره به شلوارم شد و گفت
 خوبه همین گرمکنه. بهتم میاد . مد روز شدی ..-
 

 با همون دستای بی جونم با مشت کوبیدم تو سینش . 
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شت دکمه شد و مانتو و تنم کرد و تند تند دا سریع محو  ش لبخندی زد که  و ها
 میبست که دستم روی دستش قرار گرفت تا منع کنمش از این کار ..

 سریع خیره شد تو چشمام و لحظه ای بعد کف دستش رو پیشونیم بود ..
 

 نگار تو که بدنت جهنمه دختر...-
 

 اخرین دکمه مانتومو به زور بستم و شالمو ازش گرفتم و به سمت در رفتم ..
رو باز کرد حس کردم بدنم به طور بدی سییهراب سییریع حاضییر شیید و وقتی د

 لرزید .
 نه عادی .. 

 به طور ترسناکی ...
 خیره شدم به سهراب . فکم شروع کرد به لرزیدن .. 

 تنمم همراهیش کرد ..
 لرزیدم ..

ساس کردم و اخرین چیزی که  سرامیکا اح شد و خودمو روی  ست  س زانوهام 
 یادمه سرم توی دستاش بود و تمیییییام .......

 
 همهمه هاشون و باالی سرم میشنیدم ..

 دلم میخواست بگم خفه شید اما لبام دوخته شده بود ..
 به زور یه چشمم و باز کردم و اطرافمو نگاه کردم..

 بیمارستان؟؟؟؟؟
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 اونوقت برای چی من باید اینجا باشم؟
 چشم بعدیمم به زور باز کردم و خیره شدم به فضای بیرون 

 تند حرف میزدن ..سهراب و پرستار داش
 خواستم مثل این فیلما اعالم وجود کنم برای همین اروم گفتم

 آب ...-
ستار و باید ببینی یه جور  شنید .. االن بیمار منم دیگه؟ اما پر شونم ن حتی یکی

 رفتار میکنه انگار سهراب بیماره.. 
 هوی عفریته کفن پوشیده پاشو برو بغلش دیگه..

 ود .از حرص صدام بلند تر شده ب
 بلند تر گفتم

 آب.........-
 خودم تو دلم گفتم ای کوفتو اب . اخه تشنته که هی اب اب میکنی ؟

 دیدم جفتشون برگشتند سمتم ..
 سهراب از پرستار سریع تر رسید بهم و گفت

 نگار خوبی؟؟؟؟-
شنیز میگرفتن  شتن دل میدادن گی صابم خورد بود. من اینجا مرده بودم اینا دا اع

.. 
بودم هنوز باید خواب پنگوئن با زانوی کشیییده و مرل با پای راسییت و  اگه بد-

 سوپرمن که شورتش و زیر شلوارش پوشیده میدیدم .. 
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 لبخند ریزی زد 
 خداروشکر ... -

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم
 فکر کنم .البته فکر کنما گفتم اب میخوام ....-
 

 دست زنانه ای جلوم با لیوان اب قرار گرفت.
 ب کمکم کرد نیم خیز بشم .سهرا

 ابو گرفتم و تشکر زیر لبی کردم ..
 با سکوت از در خارج شد. ابو خوردم انگار انرژیم برگشت.

 لیوانو دادم دست سهراب و گفتم
مثبت نگرفته بودم .. اینجا  HIVچه خبره؟؟ یادمه فقط سییرما خورده بودم .-

 چیکار میکنم؟
 

 و واضح گفت بدون من من یا قافیه چینی خیلی سریع
 تشنج کردی ...-

 صدام رفت تو هوا و گفتم
 چی چی کردم؟؟؟؟؟-

 خیره شد بهم و گفت
 بخاطر تب باالت به مرحله تشنج رسیدی.. نگران نباش حالت خوبه.-
 

 در باز شد و پرستار همراهه دکتر داخل شد .
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 اومدن سمتم ..
 دکتر زن بلند قد و شیکی بود با مقنعه مشکی..

  
 و لبخندی بهم زد اومد سمتم 

 صبح بخیر عزیزم. چه خواب درازی داشتی...-
 

جددی زد بهم و  ند م یب رو پوشییش در اورد و لبخ یه چرال قوه ریز از تو ج
 صورتمو تو دستاش گرفت و گفت

 اجازه هست؟-
 سرمو تکون دادم .........

 
 نور چرال قوه و توی چشمام انداخت و جفتشونو چک کرد ..

 عقب رفت ..
 و دستگاه هایی که بهم وصل بود خیره شد و گفتبه دم

 خداروشکر همه عالئم حیاتیت مرتبه .-
 یه ساعت دیگه هم مهمون ما باش و بعدش مرخصت میکنم ..

 اینو گفت و خارج شدن .
 تازه لبم به حرف زدن باز شد 

 چند وقته بیهوشم؟-
 یه روز  ...-
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 پوفی کردم ..
 ر . سهراب از جاش  بلند شد و رفت سمت د

 پرسیدم 
 کجا میری؟-
 سریع برمیگردم .. استراحت کن ..-
 

 دراز کشیدم و چشمامو بستم ..
 سرم سنگین بود ...

 واقعا تشنج کرده بودم؟ اگه میمیردم؟ یا مثال مغزم اسیب میدید؟ 
 به خودم توپیدم فعال که سالم سالمی

 
 چشمامو بستم . نمیدونم چقدر گذشت که در باز شد .

 کردم ..  چشمامو باز
 سهراب بود ..

 دستش پر بود از مواد خوراکی ..
 تعجب کردم ..

 حتما اینارو من باید بخورم ؟............
 

 )باران(
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طبق معمول آالرم کوفتی ناله سرداد و ترجیح دادم بدون فحش دادن بیدار بشم 
. 

تو مسیر رسیدن به دستشویی چندبار نزدیک بود بخورم زمین ولی خودمو نگه 
 اشتم.د
بعد شستن دست صورتم رفتم سمت کمدم و یه دست لباس مناسب دانشگاه  

 دقیقه دیر کردم .لعنتی! 5انتخاب کردم .پوف 
 تقه ای به در زدم .

 
 صدای رسایی به گوشم رسید:

 بفرمایید -
 

 درو باز کردم و رفتم تو .
 

 فکر نمیکنید بازم دیر تشریف اوردید خانم ر-
 

 ید استاد پس اجازه ورود به کالس رو دادید .خودتون گفتید بفرمای-
 

 بدون توجه به چشم غره ای که بهم رفت؛ رفتم نشتم روی صندلی ..
 

___________________ 
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 اوف روز کسل کننده ای بود ..

 
 کلید و از کیفم در اوردم.

 طبق معمول یه دسته گل رز قرمز جلوی در بود .
 تاده برام .تو این یه ماه هر روز یه دسته گل فرس

 منم سر خوش نشستم همشونو خشک کردم زدم به دیوار اتاق خوابم .
 من نمیدونم این پسر خسته نمیشه!

 درو باز کردمو رفتم تو.
 گالرو گذاشتم تو گلدون .

سریع  سمت حموم .یه دوش  شتم و رفتم  ست لباس بردا سر کمدو یه د رفتم 
 گرفتم و

ج گوشیم بلند شد.بازش کردم مشغول خشک کردن موهام بودم که صدای مسی
 .بازم اون زنه!

 
 یه هفته ای بود که دوباره شروع به تهدید کرده بود.

 دیگه واقعا کالفم کرده بود.
 شماره عرفان و گرفتم .

 بعد چند بوق با صدای گرفته ای گفت:
 بله -
 عرفان-
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 باران؟؟؟خودتی !؟............-
 

 )رویا(
 

 ه بود محکم کوبیدم رو میزاعصابم از همهمه ی کالس خورد شد
 بسه دیگه-

 ولی چند رانیه بعد دوباره همهمه بلند شد سکوت همه جارو فرا گرفت
 مگه نشنیدید گفتم بسه؟-
 

 سکوت کردم. انگار آدم نمیشند.
 لبخندی بهشون زدم و از جام بلند شدم و گفتم

ون م براتخب بچه ها تا امتحانای ترم زیاد نمونده درسییته؟ اونجا جبران میکن-
.. 
 

 کل کالس الل شد .
 هاهاها من چقد خبیثم.. 

 
 تایم کالس تموم شد عصبی از جا بلند شدم از کالس خارج شدم .

 وقت تدریسم تموم شده بود..
 میخواستم از دانشگاه خارج بشم که چیزی بغل پام ترکید..
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 داشتم از ترس سکته میکردم..
پناه بگیرید اما با خنده چندتا  وای حمله شییده بهمون..اومدم داد بزنم سییریع

 پسر فهمیدم که سرکار بودم.
 چشم غره ای بهشون رفتم از  دانشگاه خارج شدم 

 اه اه اه اعصاب ادمو بهم میریزن -
 اهم-

 سرمو اوردم باال
 ای بابا اینجاهم که هستی من دیگه باید از دست تو کجا فرار کنم؟-

 داریوش لبخندی زد
 ی از دستم فرار کنی اصال امکان نداره بتون-
 اره تو راس میگی-
 من کاری به کارت ندارم فقط همراهت میام کسی مزاحمت ایجاد نکنه-
 

به خودش  تو دلم گفتم تو خودت داری برام ایجاد مزاحمت میکنی اما چیزی 
 نگفتم و مثل یه دختر  خوب راهمو کشیدم برم که صدایی منو متوقف کرد.

 دوباره برگشتم ....
 

 ()باران
سر زیبا و عزیزت - صدم از زنگ زدن این بود که بگم به اون هم اره خودمم و ق

بگو برای من انقدر مزاحمت ایجاد نکنه کالفه شییدم. جای اینکه هر روز دنبال 
 من باشه چهارتا کتاب بارداری و شوهر داری بخونه ...
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 طعنه کالمم کامل معلوم بود ..

 
 صداش اوج گرفت

شماره تورو از  برای بار هزارم میگم- سم اون  شه بپر ست.البته می اون زن من نی
 کجا تو اورده!!

 
 پوزخندشو قشنگ حس کردم .

 
باالخره وقتی شبا پیشش میخوابی صبح ها بلند میشه گوشیت رو چک میکنه -

.دیگه حوصییله بحث کردن ندارم فقط بگو دیگه  به پرو پای من نپیچه چون 
 واستون بد تموم میشه دکی جون.

 
ع کردم گوشیییو پرت کردم رو تخت . موهای پخش شییده رو صییورتمو با قط 

 حرص گرفتم تو دستمو بردمشون عقب و نفس عمیقی کشیدم
 خدا خسته شدم-

 پارو پا انداختم و ناخون هامو سوهان میکشیدم. البته با حرص ..
 چون ناخونی دیگه رو دستم نمونده بود .

 صدای ایفون بلند شد. 
 شدم به مانیتور. گردن کشیدم و خیره
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 آرزو بود ..
 تعجب کردم .

 آیفون و زدم و جلوی در منتظرش شدم
 همین که دیدمش محکم بغلش کردم

 آییییییییی چته دختر..انگار صد قرنه منو ندیدی..-ارزو
 دلم تنگ شده بود خب..بیا تو-
 

 دستشو گرفتم و کشیدمش داخل
 

 خب چی میخوری؟-
 اب-
 تعارف میکنی؟-
 تعارف ندارم-

 براش یه لیوان اب اوردم
 راه گم کردی ارزو یا چیزی میخوای-
 نه بابا حوصلم سررفته بود گفتم بیام توام تنها نباشی-

دهن باز کردم جوابش رو بدم که صییدای گوشیییم بلند شیید اس ام اس بود از 
 طرف همون دختره
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"خوب همه چیز رو به عرفان جونت میگی اگر یکبار دیگه خبرچینی کنی هیچ 
ضییمینی نمیکنم که  دیگه با عرفانت هم کالم بشییی فکر کنم منظورمو خوب ت

 رسوندم  . گربه کوچولو  "...........
 این اس ام اس ..

 این طرز حرف زدن ..
 برای ستایش نبود ..

 از تکرار اسمش توی ذهنم لرزیدم ..
 دوباره پیامو خوندم و قفل شدم روی گربه کوچولو آخرش .. 

 ادم .. آب دهنمو قورت د
 صدرا ......

 
 باران؟ بییییاراااااان؟؟؟؟!-

 با صدای ارزو به خودم امدم .
 ها؟-

 _میگم کجایی تو هپروتی .. کی بود ؟
 _هیچکس .

 _هیچکس بود و این طوری ریختی بهم.!چرا رنگت پریده؟
 

 ابروهاشو انداخت باالو گفت 
 کلک نکنه آقاتون بودو نمیخوای بگی؟؟-
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 اهش کردم .منگ بودم . فقط نگ 
 دستشو گذاشت رو دستم.

 یهو حالتش تغییر کردو نگران پرسید:
 

 چیزی شده ؟چرا دستات سرده!!!-
 

 گوشیو از دستم گرفت من هنوز تو کف اون یه کلمش بودم .
 "گربه کوچولو"

 یه حس مرموزی بهم میگه دوباره بدبختیام دارن شروع میشن.
 

ساعت ارزو که دید حالم بهتر عزم شتم  بعد نیم  رفتن کرد . راهیش کردم و برگ
.. 
 
 

 دوباره اس و باز کردم .بارها بارها خوندمش و هر بار گنگ تر میشدم.
 +با عرفانت هم کالم بشی .

 +گربه کوچولو .
 +تضمینی!!

 
 اصال خوب نتونستم بخوابم هی کاب*و*س های جورواجور  میدیدم.

. 
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 هفته واقعا داغون بودم .یه هفته ای از اون روز میگذشت و من تو این یه 

 پیامای تهدید آمیز میداد .
 اینکه بالیی سر عرفان میارن و سر من و .....

 خواب و خوراک نداشتم اصال .
 چند باریم عرفان زنگ زد ولی من رد تماس میدادم .

 راستش میترسیدم بالیی سرش بیارن .
 از این حیوون هر کاری بر میومد ..

 
 

 و به رو به روم زل زده بودم .طبق معمول نشسته بودم 
 کار این چندوقتم همین بود .

 باصدای ایفون به خودم امدم بلند شدم و رفتم ببینم کیه.
 عرفان بود.

از یه طرف دلم خیلی براش تنگ شییده بود و از یه طرفم نمیتونسییتم باهاش رو 
 در رو بشم.

 بغض کردم ..
 یره شدم.باز زنگ زدو و من همونطوری به تصویرش خ 10حدود 

 نمیخواستم بخاطر من بالیی سرش بیاد 
 چند دقیقه دیگه ایستادو رفت...
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 نفسمو فوت کردم.
 تا امدم بشینم در خونه رو زدن .

 قلبم ریخت ..
 رفتم پشت در و از چشمی بیرونو نگاه کردم ..

 عرفان بود!
 

 باران؟میدونم خونه ای !-
 

 صدام از ته چاه بیرون  میومد:
 

 یکنم  عرفان.برو .خواهش م-
 

 نه نمیرم .تا نبینمت نمیرم .اگه شده تا صبح وایمیستم.-
 

 اروم درو باز کردم .

 زل زد تو چشمام ..
 

شرد به  شو و منو ف سین شت رو  سرمو گذا شده  تو یه حرکت کامال پیش بینی ن
 خودش .

 
 دلم هری ریخت پایین.
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 بوی عطرش بینیمو نوازش میداد.
 خدایا چقدر گذشته بود؟؟ 

یه لحظه برای یه لحظه هر چی حس بد بود از بین رفت و ارامش توصیف  فقط
 نشدنی گرفتم.

ولی خیلی زود تموم شد چون صدای اس ام اس گوشیم بلند شد .با هول و وال 
 از بغلش امدم بیرون و زل زدم به گوشیم .

 عرفان از حرکت ناگهانیم تعجب کرده بود .
 مم به عرفان.با استرس یه چشمم به گوشیم بود یه چش

عرفان به حرکاتم مشکوک شد و رفت سمت گوشی و برش داشت سریع رفتم 
 و گوشیو از دستش گرفتم و گفتم:

 چیزه .ایرانسله .-
 یه تار ابروشو داد باال و جوری که بخواد مچ بگیره گفت:

 ایرانسله؟!-
 سریع گفتم:

 اره دیگه .بجز ایرانسل ک به من کسی اس ام اس نمیده .-
 نجایی که من میدونم خطتت همراه اوله!تا او-

 اوه اوه اخه سوتی از این عظییییییم ترم داشتیم.
 خ..خب م..منظورم همون همراهه اوله دیگه .مهم نیته ...-
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شتر  شو بی ست شدم که د شی که بگیرتش ولی من مانع   سمت گو شو اورد  ست د
 اورد جلو .گوشیو بردم پشتم که گفت:

 بدش!-
 نمیدم !-
 یگه؟!نمیدیش د-
 نه-
 باشه خودم میگیرمش .-

 از استرس داشتم میمردم دعا دعا میکردم اون زنه نباشه فقط!!!
 یه قدم امد جلو ،یه قدم رفتم عقب .

 از ترس تو چشماش زل زده بودم . 
دور خونه داشییتیم میچرخیدیم که پام گیر کرد لبه مبل و  افتادم زمین گوشییی  

ین موقعیت سییواسییتفاده کردو گوشیییو سییریع افتاد جلو پای عرفان، عرفانم از ا
 برداشت..........

 
 )رویییییا(

 برگشتم که دیدم که نیاوش و داریوش دارن سالم علیک میکنن..
 با شک رومو گرفتم ازشون و به راهم ادامه دادم، 

 دستمو برای تاکسی بلند کردم و سوار شدم خسته و کوفته رسیدم خونه . 
 ول شدم کف اتاق ..لنگ لنگون کفشامو کندم و 

 اخ خدا چه گ*ن*ا*هی کردم به درگاهت .. پدرم در اومد ..-
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 صدای  ازیتا بلند شد 
 رویا...-

 نق نق کردم
 ها چیه باز؟-

 سرشو از اشپزخونه بیرون اورد و گفت :
 بیا ببینم غذا چی میخوری..-

 هاز جام بلند شدم. عجیب گشنم بود . کلی شکممو صابون زدم . اخ وقتی میگ
 بیا ببینم چی میخوری یعنی چند مدل پخته دیگه .. 

 
 اومدم اومدم ..-
 

 نشستم سر میز .. 
 انگار با سوزن کوبیدن بهم . کل بادم خالی شد ..

 سه مدل غذا پخته بود
 تخم مرل با ربع،

 تخم مرل بی ربع،
 تخم مرل باسوسیس و سیب زمینی.

 
صال باورم نمی- شاهکار کردی دختر . ا شی بیا عرقتووای ازیتا  سته نبا  شه . خ

 خشک کنم .. 
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 لقمه ای برای خودش گرفت:

 بخور زیاد حرف نزن وگرنه همینم میخورم دیگه هیچی گیرت نمیاد ..-
 

 شروع کردم به خوردن......
............ 

 
 استاد- 

 این کلمه تو گوشم تکرار شد . یه روز کسل کننده دیگه ..
 بله؟-
 م میشه دوباره توضیح بدید؟من این قسمتو  متوجه نشد-
 اره-

 سر هم بندی کردمو اون قسمتو براش توضیح دادم ..
با خستگی از کالس خارج شدم و وارد دفتر اساتید شدم سالمی زمزمه کردم و 

 روبه روی خانم احمدی نشستم و بهش خیره شدم
 به به خانم بیات،خسته نباشی..-
 زنده باشی خانم احمدی..-
 ی خسته ای..چیشده دخترم؟خیل-

 با این حرفش دال دلم تازه شد
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وای خانم دسییت رو دلم نذار که خونه،واال ماهم دانشییجو بودیم انقد که اینا -
سروصدا میکنن مغز ادم خورد میشه،ولی اشکال نداره سر امتحانای ترمشون 

 جبران میکنم..
 

 خانم احمدی خنده ای کرد و گفت:
 سن پایینت اونا شیطنت میکنن .. اشکال نداره دخترم عادت میکنی.بخاطر-
 

 به ساعت مچیم نگاه کردم و بلند شدم
 من برم به کالسم برسم خسته نباشید..-
 از دفتر اساتید خارج شدم 

 خانم بیات-
 برگشتم سمت صدا..نیاوش؟

 
 بله جناب خاکی؟-
 

 میخواستم .. خب چیزه .. میخواستم از حال نگار و باران بپرسم ..-
 

 کردماخمی 
 ت مناسبیه االن؟؟وق-
 ببخشید اما مناسب تر از االن پیدا نکردم ..-
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 خیلی مهمه واستون؟-
 معلومه که مهمه-
 پس این همه مدت کجا بودید؟-

 اونم اخمی کرد و گفت:
 به خودم مربوطه-
 

 پوسخندی زدم:
 خودتون جواب خودتون رو دادید-
 

 رومو ازش گرفتم و اماده رفتن شدم 
 روم سبز شد سرمو اوردم باال..که یه هیکل گنده جلو 

 خانم بیات شما با همه دانشجوهاتون رابطه شخصی دارید؟-
 

اخم غلیظی کردم،مرتیکه دمال عملی دهن باز کردم که چیزی بگم ولی نیاوش 
 پیش قدم شد

 
 فکر نکنم روابط همکاراتون به شما مربوط باشه اقای حمیدی..-
 

 قیافه حمیدی شده بود لبو .. 
 ی زدم ..لبخند ریز

 حمیدی جلو اومد و سینه به سینه نیاوش ایستاد 
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 اقای خاکی . مناسب ترین کار میدونید چیه؟؟ -
 

 نیاوش لب باز کرد که حرف بزنه اما مانع شد و ادامه داد
 

سات با منو خط بزنی و با من کالس برنداری . - سب ترین کار اینه که کال منا
 وب نیست .چون زیاد اخالقم با دانشجو ها گستاخ خ

 
 نیاوش سینه به سینش ایستاد 

 درسته احترام بهتون واجبه . اما دخالت تو کار من مساویه با گستاخی .. -
 

 لبخندی زد و برگشت و با روز خوش کوتاهی محلو ترک کرد .. 
 
 

آی حال کردم آی حال کردم،نیشم خود به خودت باز شد و با اجازه ای گفتم و 
 م.........منم از اون مکان دور شد

 
 )نگیییار(

ستی ؟ سهراب من فقط یه دختر - ستنی ام. با یه گاو هلندی که روبرو نی شک
 اینهمه خوراکی چیه؟
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 ?نشست سر جایه قبلیش و قیافشو پوکر فیس کرد 
انقدر بد غذایی که با یکم اب سییرد خوردن رو به موت شییدی دختر..بخور -

 ترخیصتو انجام بدم ..حرف نزن . تا اینارو تموم کنی میرم کارای 
 

 نق زدم 
اخه من با سییه تا رانی پرتقالی و پنج تا کیک وانیلی و یه پرس میکس )جوجه -

و کباب کوبیده قاطی میشیین با هم ( و دول و سییاالدو سییس و یه جعبه سیییب 
 زمینی خاللی و تنهایی چجوری بخورم؟؟

 
 دهنش باز مونده بود 

سم اون ته م- سیر و چیپ ست مو ونده . فکر کنم به اون دقت نکردی نگار یه ما
 جا انداختیش ..

 
 حاالااا.. نشستی جمله های منو میشمری؟؟؟؟؟-
 

 به خودش اومدو دهن وا موندشو بست و کنار من نشست ..
 خب مشکلی نیست با هم میخوریم .دکترتم مشکلی نداره فکر کنم ..-
 

تم یکسو گذاشخیلی گرسنه بودم واسه همین محلی به حرفاش ندادم و پرسه م
 جلوم . روکششو برداشتم و خیره شدم بهش . 

 برگشتم سمت سهراب. بیخیال داشت رانی میخورد ..غریدم 
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 اب پرتقالمو نخور .. -
 با تعجب خیره شد بهم ..

 یه قلوب دیگه خورد .نق زدم 
 گفتم آب پرتقالمو نخووور ..-

. کفری شدم  با همون چشمای درشت شده و پر از تعجب یه قلوپ دیگه خورد
 و زدم زیر بطری .. 

 تمومه محتویاتش خالی شد روی سهراب..
 سرجاش خشک شده بود و با بهت خیره بود به روبروش ..

 لبخندی زدم و با لذت شروع کردم به خوردن ..
 گفتم آب پرتقالمو نخور...-
 

چندتا قاشق بیشتر میل نکرده بودم که دیدم بطری رانی دوم خالی شد تو ظرف 
 م .. غذا

شتم که اماده اتیش  شد. حس یه اژدهاو دا شیده  شمزم به گند ک کله غذای خو
 گرفتنه ..

 خیره شدم بهش ..
 لبخندی زد و به لباسای خیسش اشاره کرد .. 

منم لبخند عظیم تری زدم و خیره شییدم به کولر روبروم . که باد مالیمی میومد 
 و دقیق میخورد به صورتمون .. 

 ن خیلی اروم بسته نمک غذاو باز کردم .سرمو انداختم پایی
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 سهراب سرش پایین بود و مشغول برسی لباسش ..
سته  سرشو باال اورد و منم همزمان ب سریع  صداش زدم .  تو یه حرکت ناگهانی 

 نمکو پاره کردم تو چشمش... 
 صدای نعرش بلند شد ..

 غش کردم از خنده روی تخت ..
 ت با خنده هام .. سریع از در خارج شد و منو تنها گذاش

 انقدر خندیدم که بی حس افتادم رو تخت..
 منتظر یه تالفی عظیم بودم ..

 
 )باران(

 گوشیو گرفت توی دستش. تنها کاری که میتونستم بکنم این بود ...
 بلند بلند زدم زیر گریه 

 ای پام . خدایا پام شکست ..-
 چشمشو از گوشی گرفت و نگاهشو داد به من .

 چی شدی؟-
 یع قوزک پامو گرفتم و دوباره ناله کردم.سر

 زانو زد جلومو سریع پامو توی دستش گرفت .
 یهو درد بدی پیچید تو پامو جیغ زدم 

 یکم اینور اونورش کرد و گفت 
 ضرب دیده -

 با حرص نگاهش کردمو گفتم 
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 تقصیر تو وحشیه .. اصال حریم خصوصی من به تو چه ربطی داره؟؟-
 معاشرت میکنی طه،میخوام بدونم با کیخیلی ام به من مربو-

 مگه تو کی منی؟-چشمامو گرد کردم
 چشماشو روهم فشار داد

 گوشیت کو؟-
 سریع چنگ زدم و گوشی رو از روی مبل برداشتم هول کردم و گفتم:

 نمیدونم،فقط پاشو برو نبینمت.-
 که نمیدونی؟باشهه کجا برم؟تازه اومدم..تو که چالق شدی نمیتونی پذیرایی-

 کنی مجبورم خودم یچیزی درست کنم.
 بعد لبخند خبیثی زد و رفت.

 سریع برای گوشی قفل زدم و با خیال راحت گوشی رو گذاشتم سر جای اولش
 میگم عرفان دستت درست یه غذای مشتی درس کن گشنمه-

 لبخندی زد و در یخچالو باز کرد
 مشغول شدم. tvخودمو روی کاناپه انداختم و با 

 دیقه اومد باال سرم ایستاد و گوشیو نشونم داد بعد از چند
 رمز؟-

 چه به تو-نیشمو باز کردم و گفتم
 گفتم رمز؟-

 شونه ای باال انداختم
 گفتم به تو چه-
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 با حرص بغل دستم نشست
 حاال که اینطور شد غذا بی غذا-

 فکر خبیثی امدم به سرم و لبخندی زدم: باشهههههه
 از جا بلند شدم .......

 
 تم و گرفت و گفت :کجا .که دس

 _واسه خودم غذا درست کنم .مشکلیه؟!
 _فقط واسه خودت !!

 _درست شنیدی فقط واسه خودم و توام نمیتونی ازش بخوری .
 یه لبخند ژکوند زدم و رفتم سمت اشپزخونه.

کارانی زیاد  تا اونجایی ک من فهمیدم ما کرم درونم فعال شیییده بود شیییدید 
دم.دقیقا بعد نیم ساعت غذا اماده شد یه بویی راه دوست داره .دست به کار ش

 انداخته بودم که نگووو.
داشییتم برا خودم ماکارانی میکشیییدم که دیدم عرفان بغل اپن واسییتاده و با 

 حسرت داره نگاه میکنه .
خیلی شیک رفتم پشت میز نشستم که دیدم عرفانم امد نشست . منم اصال به 

کردم به خوردن و زیر چشمیم به عرفان نگاه  روی خودم نیاوردم و با ولع شروع
سوخت ولی من خبیث   میکردم همچین با مظلومیت نگام میکرد که دلم براش 
تر از این حرفا بودم به خوردنم ادامه دادم امدم قاشییق بعدیرو بزارم تو دهنم که 
 دیدم قاشق تو دستم نیست و عرفانم داره با موفقیت نگام میکنه ابرو باال میندازه

 بیشور قاشق منو گذاشته بود دهنشو داشت میخورد
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یه  خان . فان  ندی عر پایین؟؟کور خو به همین راحتی میزارم بره  .فکر کردی 
 سس قرمز بود از اون اولم که  خریدمش درش خراب بود و میپاچید .

ریلکس بلند شییدم و رفتم سییمت یخچال و برش داشییتم برگشییتم دیدم ظرف 
با نه و داره  فا تت کردم  غذام جلو عر نازی االن ک کوف ولع میخوره . اوخی 

میفهمی .بلند شدم و یه بشقاب دیگه برداشتم و برا خودم کشیدم و توش یه تن 
یه لیوان آبم که توش پر نمک بود برداشییتم و  خیلی عادی رفتم  فلفل ریختم 

 پشت میز عرفان چشماشو ریز کرده بود و داشت منو نگاه میگرد . 
ار تکونش دادم مثلییییییییا به طرف بشقاب ولی در اصل سس و برداشتم چن ب

عرفان و نشییونه گرفته بودم همین جوری داشییتم تکون میدادم و میپاچیدم اینور 
 اونور یهو نگام افتاد به عرفان لبمو از تو گاز گرفتم که نخندم.

شدید دلش میخواد  شده بود قیافش افتظاح بود .معلوم بود  سی  س صوتش  کل 
 کلمو بکنه.

 رفون چرا اینطوری شدی .اوخی .بوخودا از قصد نبود .عه ع-
صد  شید دیگه گفتم که از ق سمتش :ببخ شق پر ماکارونی کردم و گرفتم  یه قا

 نبود.آشتییی؟؟؟؟
 لبخندی زدو سرشو اورد جلو که بخوره .

 ها ها ها .
شد رنگ  شت میخورد که یهو دیدم  شتم تو دهنش همین طوری دا شق و گذا قا

 لبو .
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و برد سمت لیوان ابه که توش پییر نمک بود و یع نفس رفت باال و سریع دستش
یهو همشو پاچید بیرون .منم دلم و گرفته بودم و میخندیدم .دیگه انقدر خندیده 

بودم از چشمام اشک میومد .انقدر تو بهر صحنه بودم که نفهمیدم عرفان عین  
 عزرائیل باال سرمه .

 یه لبخند  سی و سه دندونی زدم .
 قرض گرقتم و الفییییییرار. 40.50دو تا پا داشتم   

 عرفانم دنبال  میومد.
 میکییییشییییییییییمتی واستا ببینییییم-

 _مگه مغز خر خوردم ؟؟؟واستم که دخلمو بیاری؟؟
 سه بار بیشتر کل خونرو دور زدیم و عرفانم هی تهدیدم میکرو که وایستم .

الم مثل گاو )بال نسبت گاو (داشت دنبدیگه داشتم از نفس میوفتادم عرفانم که 
 میومد .

 داشتم میدوییدم که از پشت یقه لباسمو گرفت........
 

 )بییاران(
 یقه لباسمو گرفت و افتادم تو بغلش .

دقیقا از پشییت تو بغلش بودم . بخاطر دوییدنمون جفتمون نفس نفس میزدیم 
سب دی شت هوا وارد ریه هاش میکرد که وقت و منا دم تا امدم در برم .عرفان دا

باره گرفتمو با کمر افتادم زمین و عرفانم افتاد رو مو شییروع کرد به قلقلک  دو
 دادنم.
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سه غلط کردم .انگار نه انگار همینطوری  شتم از خنده میمردم هی میگفتم ب دا
داشییت میخندید و قلقلکم میداد .عرفاااان اخ غلط کردم ابرو انداخت باال ک 

 گفت:این تازه اولشه .
باز شییروع کرد به قلقک دادنم .دیدم ولکن نیسییت بریده بریده گفتم:ع..رفان 

 ..ص..صدای گوشی..گوشیته .
حواسییش پرت شیید. منم فرصییتو غنیمت شییمردم و بلند شییدم به طرف اتاق 

 دوییدم .
 _کجا خانومی نمیتونی فرار کنی .

شت گرفت اروم  و خبیث در گو ستمو از پ م شبعد دنبالم امد و با یه حرکت د
 گفت:ها ها ها گیر افتادی .

باااال  منم مثل خودش اروم گفتم:ببین اون فقط یه شییوخی بود .تو که جنبت 
 بووود .بیا این سری از خیرش بگذر.

 سرشو به گوشم نزدیک تر کرد :نخیرم نوبت منه که تالفی کنم .
منتظر یه تالفی حسییابی دیگه بودم که در کمال تعجب اروم بازوهامو گرفت و 

ساس کردم تو چشماش یه بر شمام . اح سمت خودش  و زل زد تو چ م گردوند 
شیطنت خاصیه همینطوری داشتم به چشماش نگاه میکرد بلکه بفهمم تو اون 

 کله پوکش چی میگذره که احساس کردم سرشو داره اروم اروم میاره جلو .
همینطوری داشت میومد جلو .هنگ هنگ بودم . قدرت تکون خوردن نداشتم 

 شنگ میتونستم  حس کنم که چشمام شده اندازه یه توپ تنیس..ق
 اندازه صورتم با صورتش حدود یه میلی متر فاصله داشت .
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 یه نیشخند سی و سه دندونی نشونم داد .
وا خل شییده پسییره؟! چرا نیشییخند میزنه !؟تو فکرم غرق بودم که دیدم عرفان 

 صورت سسیشو مالید تو صورتم .
 عییییرفان.-
 نم!!!جیییا-

 با گفتن جانمش کل وجودم سرشار از لذت شد .
 ولی من اگه بارانم این کارشو تالفی میکنم!!!!

چشمام و ریز کردم و یه قدم بهش نزدیک شدم که یه قدم رفت عقب انقدر من 
سه قدم دیگه ام رفت که  شپزخونه دو  سیدیم به آ رفتم جلو اون رفت عقب که ر

سید به میز ناهار خوری و دیگه  شدم طوری که ر شت . بهش نزدیک  راهی ندا
 انگار میخوام بغلش کنم . سعی کردم چشمام نخندن.

حاال اون چشییماش شییده بود اندازه توپ تنیس. همینطوری که زل زده بودم تو 
چشماش اروم دستمو بردم پشت کمرشو طوری که متوجه نشه سس و برداشتم 

تر تعجب کنه . اروم اروم . یه لبخند موفق آمیز زدم که باعث شیید عرفان ببشیی
طوری که مثال میخوام دسییمو بکنم ال به الی موهاش اوردم باال و کل سییس و 

 خالی کردم تو موهاش و بلند بلند زدم زیر خنده . 
 بچم به چی فکر میکرد من چیکار کردم خخخخ 

تو حال و هوای خودم بودم و دلم و گرفته بودم میخندیدم که یهو احساس کردم 
ید  تو صورتم . عه عه عه نیگا کن هر چی سس بود ریخته تو صورتم چیزی پاچ

سمت دیسو هر چی ماکارانی  و حاال اون داره هر هر بهم میخنده .حمله کردن 
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ساش بدبخت هاج و واج مونده بود  شو لبا صورت سر و  و روغن بود ریختم تو 
 نمیدونست چیکار کنه منم پخش زمین غش غش میخندیدم .

 خنده.  عرفانم زد زیر 
 بچم به چی فکر میکرد من چیکار کردم خخخخ 

تو حال و هوای خودم بودم و دلم و گرفته بودم میخندیدم که یهو احساس کردم 
چیزی پاچید  تو صورتم . عه عه عه نیگا کن هر چی سس بود ریخته تو صورتم 

نده؟!!دیدم از زو گه چرا میخ نده . وا این دی حاال اون داره هر هر بهم میخ ر و 
 خنده از چشماش اشک میاد. با تعجب پرسیدم :تو به چی میخندی االن؟؟؟

سمت آیینه با دیدن قیافه خودم پخی  ستم و گرفت برد  سمتمو و د با خنده امد 
زدم زیر خنده . صورتم پر سوس بود و موهامم انگار الکتریسیته شده باشه رو 

 هوا بود .حاال جفتمون باهم میخندیدیم ........
 

 ار()نگیی
 در باز شد و با قیافه در هم وارد شد . هنوز ارار خنده توی صورتم معلوم بود

 با دیدنش قهقهه مجددی زدم و سهراب غرید
 ای کوفت -
 تو جونت ..-
 دارم برات. بزار خوب بشی جوجه ماشینی..-

 زبونمو بیرون دادمو گفتم 
 کاستو بیار بریزم برات یه من آش به همین خیالم باش ..-
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 شو مرخصی..پا-
 با ذوق نیم خیز شدم و گفتم

 واقعا؟-
 اره . اماده باش االن میان ..-
 

 دقیقا حرفش تموم نشده بود که اومدن .
چنتا اینور اونورم کردن و وضییعیتمو الکی چک کردن و سییرمو از دسییتم جدا 

 کردن و اجازه خروج بهم دادن ..
ی ی گرفته و کال همچدیگه لباسمو عوض کردم و تازه فهمیدم برام اتاق خصوص

 خیلی باکالس بود .
 از بیمارستان خارج شدیم.

 تا پامو گذاشتم تو ماشین سهراب اولین حرفی که زدم این بود
ستان چقدر تقدیم - سهراب جان برای بیمار سابه کاکا برادر.  ساب ح خب ح

 کنم؟
 

 جوری نگاهم کرد که دستمو کشیدم رو شلوارم ببینم خیسم یا نه .. 
 و راه افتاد . اخ بابا باشه جنتلمن .. سکوتی کرد

 
 تا خونه تو سکوت بودیم .. 

 بالخره رسیدیم .
 سهراب کمکم کرد پیاده بشم و تا باال همراهیم کرد .. 
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 بعد گفت میره از همین سرکوچه داروهامو بخره و بیاد ..
 لبخندی زدم باشه ای گفتم و داشتم درو باز میکردم .که چیزی یادم افتاد .

 ابی که اماده بود برای سوار شدن به اسانسورو   صدا کردم . سهر
 برگشت ..

 لبخندی زدم و با حرکت لبم گفتم
 ممنون ..-
 

چشماشو اروم بست و لبخند شیرینی زد و لحظه ای بعد در اسانسور بسته شد 
 و حرکت کرد .

 کلید انداختم و وارد شدم..
 رو مبل .. مانتومو باز کردم و گوشه ای انداختم و افتادم

چشمامو روی هم گذاشتم . زیاد نگذشته بود که حس کردم در یکی از اتاقا باز 
 شد.

 حتما سهراب بود ..
 اما ..

 اما سهراب که خونه نبود .. 
 سریع چشمامو باز کردم و به روبروم خیره شدم ..

 تنها چیزی که توجه منو به خودش جلب کرد ..
 چشمای به خون نشسته رسول بود ...

 بام میلرزید ..ل
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 با تته پته گفتم
 ر.. رسول .. تو ؟؟ اینجا؟؟-
 

 صدای نعرش منو به خودم اورد 
تا تو با برادرم - که شییبا اینجا میمونی؟ من از نگرانی روزی صیییدبار میمیرم 

 بخوابی؟..این بود رسمش ؟
 
 

 خفه خون گرفته بودم. بدنم میلرزید .
 اب دهنمو قورت دادم ..

 نعره کشید 
 ود نگار ؟؟؟ این بووود؟این ب-
 رسول ..- 

سهراب بودو جلوم انداخت و با  ستش بود و متعلق به اتاق خواب  شتی که د بال
 نفرت گفت

 
 بوی عطرتو میده ..-

 زهرخندی زد ..
 هرزگی تا این حد؟؟بهت تبریک میگم-
 

 واقعا میلرزیدم.فکم قفل شده بود . به زور با صدای خفه ای گفتم
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 کنی نیست ..اینجوری که فکر می-
 

 حمله کرد سمتم و گفت
 پس چجوریه؟؟ منکر خوابیدن با برادرم میشی لعنتی؟؟ منکر؟؟؟؟؟ -
 

 کلید چرخید توی در و باز شد .. 
 قامت سهراب داخل شد 

 میگم نگار این داروهات چقدر بی......-
 

با دیدن رسولی که به سمت من هجوم می اورد داروها از دستش افتادن و سریع 
 سمت رسولو اونو کشید عقب .. دوید

 نعره های رسول دلمو میلرزوند..
 ولم کن اشغال . ازتون متنفرم .. ه*ر*ز*ه ها . نامردا..-
 

 سهراب با قدرت گرفتش
 هیس هیس هیس.اروم باش پسر  -

 سهراب رسولو نشوند رو کاناپه و براش اب اورد . 
 هنوز مات بودم .

 هم داروها . هم ترس زیاد حالمو بد میکرد.
 بعد از اینکه همه چیز ارومتر شد .
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 سهراب روی کاناپه نشست ..
 رسول سعی توی پنهان کردن لرزش دستش داشت اما موفق نبود .

 بعد مدت کوتاهی خیره شد به سهراب و گفت
 چرا سهراب؟؟؟-

 ه داد و گفتسهراب همون قیافه خونسرد و بدونه هیچ حسشو گرفت و تکی
 اشتباه متوجه شدی رسول ..-

 رسول بر خالف سهراب تکیشو از کاناپه گرفت و گفت
پس اگه باهم هیچ رابطه ای نداشتید. نگار با من میاد. ب عنوان همسرم و من -

 خیلی زود عقدش میکنم..
 

 از حرفش جا خوردم .. 
 سهراب خیره شد بهم ..

 با عجز نگاهش کردم . یعنی راحتم کن .
 یعنی نمیخوامش . یعنی لطفا یه کاری کن .

 سهراب نگاهشو ازم گرفت و خیره شد به رسول 
 اون با تو نمیاد ...-
 

 صدای رسول اوج گرفت ..
 

 اونوقت به چه دلیل ؟؟-
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 سهراب ریلکس تکیه داد و گفت 
 
 

چه من تو - مدیم و دکتر تشییخیو داد ب تان او مارسیی چون همین االن از بی
 شکمشه!!!!

 
 یا()رویی

 امتحانای ترم شروع شده بود و منم کبکم خروس میخوند .. 
 چون تو خونه بیکار بودم یه ساعتی هم مراقب می ایستادم .

 توی سالن گشت میزدم .
 زیاد از اون عقده ای هاش نبودم که گیر بدم .. 

 پاهام خسته شده بود . رفتم روی صندلی اخر سالن نشستم..
 ارو هم زیر نظر داشتم ..اطرافو نگاه میکردم و بچه ه

 چشمام توی سالن در حال دوران بود که یهو دیدم سر یکی از پسرا چرخید .. 
 حرفی نزدم و گذاشتم کارشو انجام بده .

 حس کردم یکی از پسرا زیاد به گوشش ور میره .. 
 خب برای استادا عادی بود . 

اال واست زیاد بسعی کردم بیخیال بشم . اما همون پسر یهو با صدایی که میخ
 نره گفت 

 درست بگو دیگه احمق..-
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 پوفی کردم . از دست اینا ..
 رفتم سمت صندلیش .. 

سریع اون هنذفری بلوتوث و از گوشش دراورد  شنید و  صدای قدم هامو  انگار 
 و انداخت تو استینش ..

 باالی صندلیش رسیدم ..
 با لبخند خبیثم گفتم 

 ه اذیتتون میکنه؟؟ اقای خاکی چیزی توی استینتونه ک-
 

 سریع خیره شد تو چشمام و مثل خنگا گفت 
 ها؟؟-
ها نه بله .. دوسییت دارید همینجا کارت دانشییجوییتونو منگنه کنم به برگتون -

 ؟؟
به سییمتش دراز کردم و  فت..دسییتمو  خت و چیزی نگ ندا پایین ا سییرشییو 

 گفتم:بدش به من
 دوباره بهم خیره شد:چی رو؟

 .تا یه خط قرمز رو برگت نکشیدم بدش به من زودباشخودتون بهتر میدونید.-
ستینش دراورد و گرفت سمت من،از دستش گرفتم و گذاشتم  هندزفری رو از ا

 جیب مانتوم برگشتم سرجام نشستم و دوباره بچه هارو زیر نظر گرفتم
تایم جلسییه که تموم شیید برگا هارو جمع کردم و از دانشییگاه خارج شییدم که 

 کسی باعث شد از حرکت بایستم.نیاوش بودصدای استاد استاد 
 بله؟-
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 لطف میکنید هندزفریمو بدید-
 نه-با جدیت

و دوباره به راهم ادامه دادم صیداشیو شینیدم که میگفت به جهنم دسیتمو برای 
 تاکسی دراز کردم....

ای خدا یعنی اینا توی این مدت هیچی یاد نگرفتن؟این همه وقت و زحمت و 
ح یه  ها خط تالش من الکی بود؟ الی ازتون بگیرم من..همینطور روی برگه 

میزدم که رسیییدم به برگه مورد نظر،سییرجمع خوب جواب داده بود،ولی قابل 
قبول نبود چون با تقلب تونسییته بود نمره کمی بهش دادم و برگه هارو درسییت 

 کردمو گذاشتم سر جاشون..........
 

 )بییاران(
 م اومد اینابخاطر وجود عرفان بود. بعد از چند وقت دوباره لبخند به روی لب

 
 داشتم چایی دم میکردم...

 
که صدای عرفان از حموم گوشم خورد که با خنده میگفت اگه لطف کنی یکی 
ساییت که  شم وگرنه مجبورم همین لبا شادتو بدی به من ممنون می سای گ از لبا

 اینجاسو بپوشم و بعد زد زیر خنده . 
 

 م. لبمو  گاز گرفتم و زدم تو سر
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 بی عفت شدم رفت .
 لباسای ناموسیمو یادم رفت بر دارم .

سرفه  صدای  ستادم که با  شدم و به خودم لعنت میفر سفید می سرخ و  شتم  دا
 عرفان به خودم امدم و با دیدنش پخش زمین شدم ..

 حاال نخند کی بخند قیافش دیدنی بود. 
 

  ده بود .دامن قرمز مشکی چین بلندمو همراه با سوئیشرت طوسیش پوشی
 بلند بلند میخندیدم که عرفان گفت :

 زهرمار -
 کمی ساکت شدم  اما باز با دیدنش زدم زیر خنده.

 چپ چپ نگام کرد و از اشپزخونه رفت بیرون
 به زور خودم و کنترل کردم و با سینی چایی رفتم تو حال..

 پشت به من رو کاناپه نشسته بود و داشت با  کنترل ور میرفت .
ی زد به کلم سییریع رفتم گوشیییمو برداشییتم و از زاویه های مختلف فکر شییوم

 ازش چندتا عکس تیتیش مامانی انداختم .
بعدشم خیلی ریلکس دوباره با سینی چایی رفتم سمتش و بهش چایی تعارف 

 کردم.
لبمو از تو گاز میگرفتم که نزنم زیر خنده . چایی و برداشییت و گرفت دسییتش 

 ز.منم سینی و گذاشتم رو می
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شد رو تیپ عرفان و پقی زدم  شیده  شتم چایی میخوردم که دوباره نگاهم ک دا
 زیر خنده.

 به هیچ وجه نمیتونستم خودم و کنترل کنم.
 عرفان:

یه بار دیگه فقط یه باز دیگه بخندی جوری تالفی میکنم که تا یه هفته با عصا -
 راه بری ..

 
 ه خوردن چاییم .سی و سه دندونامو بهش نشون دادم و شروع کردم ب

 
دیدم نه نمیتونم تحمل کنم داشییتم منفجر میشیییدم مطمئن بودم االن سییرخ 

 سرخم . 
 

 داشتم با خودم کلنجار میرفتم که عرفان بلند بلند خندید :
 قیافشوووو ...لبوووو -

نفسمو آزاد کردم و منم زدم زیر خنده . انقدر خندیده بودم که از چشمام اشک 
 میومد........

 
 فته ای از اون میگذشت و من رابطم با عرفان صمیمی تر شده بود . دو ه

صدرا چندباری اس داد ولی بدون اینکه بخونم پاکشون کردم . دلم نمیخواست 
 ارامش و خوشی که االن دارم و از دست بدم . 
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 با صدای زنگ در بلند شدم و بازش کردم . 
 . تو این دو هفته بیشتر موقع ها میومد بهم سر میزد

 درود بر خانم خوش خنده .-
 درود بر اقای اخمو . -
 من کجام اخمو؟؟؟-
 همه جات!-

 خندیدو گفت :
 همه جام؟؟؟-

 سرخ شدم و گفتم بیا بشین . 
 امد سمتمو لپمو کشید و ولو شد رو کاناپه

 صد بارگفتم لپ منو نکش .-
 منم خرم.هر دفعه اهمیت نمیدم و میکشم-
 

 یکار کنم . هوف من موندم از دست این چ
 از هر دری حرف میزدیم که باالخره حرفامون ته کشید . 

 یکم خیره شد به تلویزیون و گفت.
 

 عرفان:
 هیچیم نداره ببینیم ... -
 وایسا االن میام .-
 کجا؟!-
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 وایسا میفهمی !!-
 سریع رفتم کابل تلویزیون و اوردم و زدم به گوشیم.

 میخوای چیکار کنی؟؟؟-
 دارم عالین میخوام اونارو بهت نشون بدم . 2016یه چندتا عکس -
 

 ساکت شد و دیگه چیزی نگفت  
 از خنده سرخ شده بودم . 

 پشتمو کردم بهشو گذاشتمش رو نمایش اسالید و گوشیمو قفل کردم.
 نشستم کنارش و بهش قند تعارف کردم 

 . برداشت و تشکر کرد . 
 داشت چاییشو میخورد که زدم رو پخش .  

 یک .
 دو .
 سه.

 
گه من جلوش بودم   که گفتم ا خت بیرون  چاییش از دهنش ری همچین 

 میریخت رو من موش اب کشیده شده بودم . 
 

 هر هر داشتم میخندیدم و به عرفان نگاه میکردم که سرخ شده بود .
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یه های مختلف ازش گرفته بودم و داشیییت پخش میکرد   عکسیییایی که از زاو
 عالی بود 

 ز کرد و گفت :زندت نمیزارم .برگشت سمتمو چشماشو ری
سمتم انگار  ضاع خیته امدم که فرار کنم که همچین هجوم اورد  شدید او دیدم 

 ببر بنگاله .......
 

 }نیگییار{
 لیوان بین دستاش شکست ..

 مات و مبهوت خیره به دهن سهراب بودم.
 چی گفتر

 باردار؟؟
 منجمد شدن تک تک سلوالی بدنم و احساس کردم ..

 ی شدن مغزمو ..و بعد خال
 رسول خیره شد به لیوان خورد شده بین دستش .

و بعد خیره شد به سهرابی که با خونسردی کامل و لبخند گوشه لبش دستاشو 
 به سینش زده بود و به رسول نگاه میکرد ..

 هنوز مغزم درک نکرده بود حرفشو..
 رسول از جاش بلند شد . من به مبل چسبیده بودم.

 خون میومد . ولی واقعا من جونه اینو نداشتم بلند بشم. از دستش خیلی بد
شده بودو تر  شک  ستم زبونمو بیرون بیارمو لبمو که بیش از حد خ حتی نمیتون

 کنم..
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 موهای رسول دور شونه هاش ریخته شده بود و خیلی نامرتب بود . 
 موهایی که تا شونه هاش میرسید و قیافه جذاب و هنری بهش میداد ..

 ستشو تکون داد تا خورده شیشه هاش بریزه روی میز روبروش ..چندبار د
 چشماش بیش از حد خون شده بود . سرشو باال اورد و خیره شد به سهراب

 چرا اینکارو کردی؟-
 سهراب لبخند دندون نمایی زد و گفت

 خب نگار خیلی خوشگله.. حیف بود .-
 

 وای این چی میگفت .. 
 چرا این حرفارو میزد ..

 لرزش دستای رسول شدم و لحظه بعدی ..متوجه 
 مشتی که توی صورت سهراب فرود اومد.

 سهراب با قدرت نشوندش رو مبل و مشتشو تالفی کرد .
 انگار تونستم خودمو پیدا کنم. سریع از جام بلند شدم و دویدم سمتش.

 ولش کن سهراب .. ولش کین ..-
 نگار دخالت نکن ..-
 سهراب ولش کن . همین االن ..-

 بدجور درحال زدن هم بودن .
بازوی سییهرابو گرفتم و کشیییدمش عقب و با کل قدرتم یه سیییلی خوابوندم تو 

 گوشش.
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 برگشتم سمت رسول و یه سیلی محکم تر خوابوندم توی گوشش ..
 اون درول میگه و توی بی شرف باور میکنی رسول؟؟ .-

 ه ..ونیه قدم عقب رفتم. صدای نفس نفسشون پخش شده بود تو فضای خ
 من از هیچکس باردار نیستم ..-

 سهراب دخالت کرد و گفت 
 تو حق نداری بچه منو انکار کنی.این اجازه و بهت نمیدم.-
 

 خفه شو سهراب . -
 برگشتم سمت رسول و گفتم :

 گمشو بیرون ..-
 دستی به گوشه لبش کشید و خیره شد به  خونش و گفت 

 برم تا به هرزگیت برسی؟-
 لی دوم و خوابوندم توی گوشش ..رفتم سمتشو سی

 عقب اومدم .
 صدای سهراب بلند شد 

 من میخوام با نگار ازدواج کنم. بچمون باید با جفتمون بزرگ بشه ...-
 عقب گرد کردمو سوییچ ماشین سهرابو برداشتم و سریع بیرون رفتم ..

 توی اسانسور بودم که پای سهراب بین در قرار گرفت و مانع بستنش شد .
 جا میری؟ک-
 خفه شو گمشو از جلوی چشمم. به حسابت میرسم-
 یه روز ازم تشکر میکنی. چون جز این هیجوره ولت نمیکرد ...-
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 کوبیدم تو پاش . اونم اخ بلندی گفت و در بسته شد ..
 

 )بییاران(
 بود  6به ساعت خیره شدم 

 
شدم و رف7:30ساعت  شام بیرون بلند  شب بریم  م یه تعرفان میومد دنبالم که 

 دقیقه ای گرفتم. 10دوش 
 دقیقه بود که حاظر و آماده جلوی در منتظر عرفان بودم . 7:20ساعت حدود  

 حاال االن میگه دختره چه عجله داره 
 باالخره سر و کلش پیدا شد.

 رفتم سمت ماشین که درو از داخل برام باز کرد و منم نشستم .
 

 دم بهش .دیدم حرفی نمیزنه . برگشتم سمتش و خیره ش
 دیدم با یه لبخند خاص داره نگاهم میکنه . تو چشماش شیفتگی موج میزد .

 منم کم نیاوردمو پرو پرو نگاهش میکردم . تا اخر کم اورد و گفت 
 سالم .-

 جوابشو دادم 
 سالم -
 بریم؟ -
 بریم .-
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 فرمون و چرخوند و حرکت کرد.
 فا بود .ایستاد   خیلی با صخیلی تو راه نبودیم . بالخره جلوی رستوران زیبایی 

 از ماشین پیاده شدیم 
 خیره شدم به زیبایی رستوران ..

 االچیق های بیرون . 
 درختا .

 چراغای زرد و صورتی .
 چشممو از منظره گرفتم و داخل شدیم .

 انگار عرفان از قبل میز سفارش داده بود . 
 نشستم پشت میزی که دقیقا بغلمون شیشه بود .

 شه ای که نمای بیرونو کامل نشون میداد ..یه دیوار شی
 

 گوشیم زنگ خورد .
 از تو کیفم در اوردمش و به صفحش نگاه کردم. 
 آرزو بود. 

 چطوری هاپو-ارزو
 با حرص گفتم:

 هاپو اون عمته -
 یهو عرفان پقی زد زیر خنده همچین بهش چشم غره رفتم.

م ع کرد . گوشیییو گذاشییتیه ذره چرت و پرت گفتیم با ارزو که باالخره خانم قط
 رو میز و گفتم:
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 یکسره حرف میزنه .-
 عرفان  نگاهشو از بیرون دوخت بهم و گفت

 
 توام که اصال همراهیش نمیکنی.-
 

 پرو. من برم دستام و بشورم .-
 

 و بدون اینکه بزارم حرفی بزنه از سر میز بلند شدم .
 هنوز به دستشویی نرسیده بودم که دلشوره بدی گرفتم .

 عد فهمیدم گوشیمو قفل نکردم.ب
 سریع عقب گرد کردمو برگشتم

که دیدم عرفان چشماش از عصبانیت سرخ شده و خیره به روبروشه و بدتر از  
 همه ..

 گوشیم تو دستشه ..
 دلشورم الکی نبود.

 واااای . 
 با بدنی که سعی میکردم از ترس نلرزه .  

 نزدیک میز شدم .
 

 رل کنه گفت:بشین.با صدایی که سعی میکرد کنت
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 خیلی اروم نشستم.
 از کی زنگ میزنه؟-

 مغزم هنگ کرده بود 
 بلند تر از قبل:

 گفتم از کی زنگ میزنه بهت.-
 

 به زور گفتم:خیلی ...خیلی وقته 
گوشیمو محکم کوبید رو میز و از جاش بلند شد و به سمت در خروجی رفت 

. 
 بلند شدم و دویدم دنبالش .

 ات توضیح میدم..عرفان وایسا .. بر-
 

 )نیگار(
 دوسه روزی بود ناپدید شده بودم .

 چقدرم جالب که توی ماشین میخوابیدم ..
 چون شناسنامم و کارت شناساییم همراهم نبود و به هتلم نمیتونستم برم..

 نیم خیز شدم . کمرم کامل گرفته بود ..
سر تصیندلیو تنظیم کردم و از صیندلی بغلی قوطی نوشیابه کوکامو برداشی م و 

 کشیدم ..
 حالم از دوتا برادر بهم میخورد .

 طعم تلخ و شیرین و پر از گاز نوشابه . حالمو سر جاش اورد .
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 واقعا سر صبحی نوشابه خیلی میچسبه . ولی نگران بودم معدم اوردوز نکنه .
 خندیدم و قوطی خالیو انداختم پشت ..

 سوییچ و چرخوندم و ماشین روشن شد . چقدر باحال .
 کار من به ماشین خوابی کشیده بود .

 میخواستم برگردم خونه..
 با خودخواهی گفتم :

 خونم ..-
 حرکت کردم ..

 وسطای راه بودم ماشین صدای بدی داد ..
 سریع زدم کنار و پیاده شدم.

 اخ خدا همینو نازل نکرده بودی . دمت گرم مشتی ..-
 لگدی به الستیک زدم و گفتم 

 هراب .. لگنتم مثل خودته س-
 

 رفتم جلوی ماشین و کاپوتو دادم باال .
 دود زد بیرون .

 عقب رفتم ..
 اخ اخ اخ ببین چی شده . اخه چت شد تو یابو؟؟-

 رفتم یکم به موتور و بقیه چیزاش خیره شدم ..
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یه بطری اب اوردم و ریختم تو لولش و دیدم دودش  رفتم از پشیییت ماشییین 
 خوابید .

 فکر کنم اوکی شد .. 
 ک نمیخواید؟نگاره خاکی؟کم-
 

 دستم روی کاپوت خشک موند.
 نمیدونم چقدر تو اون حالت موندم .

 اما بالخره رضایت دادمو کاپوتو دادم پایین و قیافه کریهش معلوم شد ...
 با دیدنم لبخندی زد و گفت 

 خانومه خاکی ...-
 ..االن وقتش بود ارزویی که اینهمه سال تو دلم بودو به حقیقت برسونم 

شن  شین رو سوییچ و چرخوندم و ما شینم رفتم . سمت ما بدونه توجه بهش 
 شد.

 دنده عقب گرفتم ..
 هنوز با لبخند نگاهم میکرد .

 منم با لبخند دلنشنینی خیره شدم بهش و پامو کوبوندم تو پدال گازو .
 ماشین از جاش پرید . 

 چشماش از ترس گشاد شد .
 ولی دیر بود .

 پس بمیر تا همیشه ..
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سر خورد  شین برخورد کرد و وقتی ترمز کردم از روی کاپوت  بدنش به بدنه ما
 افتاد ..

 از ماشین پیاده شدم ..
 این واسه باران .

 نیاوش .
 بابام..

 خانواده از دست رفتم .
 خودم ....

 
 شب بخیر صدرا .. خوب بخوابی...-
 

 با سیلی تو گوشم . به خودم اومدم ..
 ؟؟نگار این چه غلطی بود؟؟-
 

 خیره شدم به سهراب .چقدر شکسته شده بود .
 به تو ربطی نداره ..-

 نعره زد 
 احمق داره میمییییره . تو باعث شدی یه ادم رو تخت داره جون میده .-

 قهقهه ای زدم و گفتم 
 اصال برام مهم نیست . اونقدرم مهمش نکن. تو کماس ..-
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 نشست روی صندلی و گفت 

 .. لعنت بهت .. لعنت بهت -
  

 از در بیرون رفت ..
 دوباره منو به بازداشتگاه برگردوندن ..

 اگه بازم به عقب برمیگشتم . 
 دوباره و دوباره و دوباره اینکارو میکردم ..

 نمیزارم تهدیدی برای خواهرم بمونه ..
 زیاد از انتقالم به اون کثافت دونی نگذشته بود که دیدم دوباره اومدنو بردنم ..

 اب..دوباره سهر
 بهوش اومده .-

روز بالخره یه واکنشییی نشییون دادم و از روی صییندلی به سییرعت بلند  ۶بعده 
 شدم 

 نباید این اتفاق بیوفته. اون باید بمیره .. اون باید بمیره ..-
 

 صدام تبدیل به جیغ شد 
 اون باید بمیره ..-

 ساکتدوتا از اون خواهرایه کوماندو نشوندنم رو صندلی و پشت سر هم کلمه 
 باشو تکرار میکردن.

 اون نباید زنده بمونه .
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 سهراب روبروم نشست و گفت 
 رضایت داده بیای بیرون ..-
 

 لبم از حرکت ایستاد ..
 دستام بی حرکت افتاد کنار بدنم .

 چه نقشه ای داره ..
 با گلوی خشک شده .

 فقط گفتم 
 منو ببرید.-

 بازوم به قدرت کشیده میشد ..
 من ازاد بودم ..

 داخل بیمارستان شدم..
 به کمک سهراب روبروی اون حرومزاده نشستم..

 خیره شدم به روبروم...
 از من چی میخوای؟؟؟؟؟؟؟-

 بدنش تیکه تیکه شده بود .
 با هزارتا دمو دستگاه زنده بود....

 
 )باران (
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 جوابی بهم نداد .
 دویدم دنبالش بازوشو گرفتم : 

 عرفان.-
 د و گفت:بازوشو از دستم بیرون کشی

 هیچی نمیخوام بشنوم . سوار شو-
 
 

 خفه خون گرفتم و رفتم سمت ماشین و نشستم..
 

 عرفانم اومد نشست
 چند دقیقه به روبروش خیره شد و راه افتاد . 
 

 خیلی سرعتش زیاد بود . 
 تمام حرصشو سر پدال خالی میکرد 

 
 توی مسیر هیچکدوممون هیچ حرفی نزدیم

. 
شک میشد و سعی میکردم بغضمو قورت بدم که مبادا فقط تو چشمای من پر ا

 بریزن . 
 

 یهو محکم زد رو ترمز ..
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 سرم محکم به داشبورد کوبیده شد .
 

 آخ-
 

 انگار بالخره متوجه من شد .
 برگشت سمتم .

 خوبی؟-
 

 اون حق این رفتارو با من نداشت . 
 برای شام امروز خیلی ممنون .-
 
 با حرص کلمه هامو میگفتم . 
 ون رو پیشونیم و با دستم پاک کردم و در ماشین و باز کردمو   پیاده شدم.خ 

 رفتم سمت خونه و کلید با صدای جیغ الستیکا روی زمین بین دستام لرزید 
 پوزخندی زدم و درو باز کردم 

 محکم کوبیدم به هم 
 کیفمو پرت کردم رو کاناپه.. 

 سرد ..با همون مانتو و شلوار مستقیم رفتم زیر دوش اب 
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سر صبح بود .یعنی واسه من سر صبح بود وگرنه ظهر بود دیگه .من تازه بیدار 
 شدم .

 بعده اون دوش اب یخ دیشبم . یه دوش اب گرمم الزم داشتم .
 دوش گرفتمو خارج شدم .

 حولرو پیچیدم دورمو نشستم رو پارکت .
 روشن کردم .. Tvکش اومدمو کنترلو برداشتمو 

 بود . همه کاناال آخوند 
 پوفی کردمو خاموشش کردم انداختم یه گوشه ..

 از جام بلند شدمو حولرو دورم گرفتم.
 تمام زیرم خیس بود ..

 اماده رفتن به اتاقم بودم که دیدم در داره میکنه ..
 کی بود اخه االن ؟

 با این وضعیت دویدم پشت در و گفتم
 کیه؟؟؟-
 باران باز کن سریع ..-

 عرفان بود ..
 حرفی با تو ندارم .. برو من-
 باران .. باران ..نگاررر ...-

 با شنیدن اسم نگار نگاهی به وضعیتم نکردمو درو به سرعت باز کردم .
 

 نگار چی؟؟؟-
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 باران ...-
 

 نگار چی لعنتی؟؟ نگار چی عرفان؟خواهرم چی شده؟-
 

 نگار .. نگار زده .. زده صدرارو با ماشین زیر کرده ...-
 

 و قلبم .. دستمو گذاشتم ر
 االن ابجیمو میگیرن ؟ .

 صدرارو زیر کرده؟
 حجم این مطلبا خیلی زیاد بود .

 دستمو گرفتم به دیوار . 
 دستای عرفان دورم حلقه شدو راهنماییم کرد به داخل 

 نگار .. حالش خوبه؟؟-
 بازداشتگاهه ..-

 به سرعت برگشتم سمتشو گفتم
 کجااااس؟؟؟؟؟-

 پوفی کرد و گفت :
 س بپوش ..برو لبا-

 رفتم سمت اتاقم. لباسمو عوض کردم و اومدم بیرون 
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 بریم نگارو ببینیم .. سریع .. -
 باران نمیشه .-
 با من بحث نکن ..-
 
شت . هر روز کنارش بودم . فکر اینکه این  6 شت بودن نگار میگذ روز از بازدا

 کارو بخاطر من انجام داده .قلبمو میلرزوند .. 
 تلفنم زنگ خورد ..

 بله عرفان؟-
 بهوش اومده. .پاشو باران. نگارو میخواد ببینه...-
گارو چرا - حت میشیییدیم.. ن مد؟ الهی میمرد از دسییتش را بالخره بهوش او

 میخواد ببینه؟
 پاشو اماده شو دارم میام دنبالت .-
 باشه باشه . دارم میام ..-

ارم روز ک دویدم سمت اتاق . لباسامو عوض کردم. فرقی با هیوال نداشتم. تمام
 استرس بود ..

 از در اومدم بیرون.
 ماشینش یه گوشه پارک بود . سوار شدم 

 بدونه سالمو احوال پرسی حرکت کرد . حال منم که پرسسیدن نداشت .
 بالخره به بیمارستان رسیدیم.

 بیرون دوتا مامور بودن . 
 واسه اوردن نگار بود حتما . مگه رضایت نداده بود؟؟
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 اقو میدونستم .دویدم داخل . ات
 درو باز کردم و داخل شدم....

 
 نگار گوشه ای نشسته بود و کنارش سهراب بود . 

 روی تخت . بدن داغونه صدرا بود .
 با دیدنم . لبخند چندش اورشو زد ..

 عرفان شونه به شونم ایستاد . باعث شد خندشو قورت بده ..
 بشینید لطفا...-

 نشستیم.. 
 رستار داخل شدنو وضعیتشو چک کردن و باز رفتن.همون موقع یه دکتر با پ

 کنترلی رو اطرافم نداشتم .
 خب . خوش اومدین ..-

 نگار غرید 
 حرفتو بزن الشخور.-

 دستمو روی دستش گذاشتم.. برگشتو با لبخند نگاهم کرد ..
خب . االن من اینجام. میدونید که فلج شییدم.کمر به پایین. اسیییب جدی به -

شده. سرم اسیب دیده . چشمام ضعیف شده. بدنم پره زخمه ستون فقراتم زده 
 . دستم شکسته. پاهام شکسته ..

 نگار پوزخندی زد .. 
 صدرا با لبخند خیره شد به نگار ..
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 باید دیه بدید ..-
 عرفان لبخندی زد و گفت 

 اصال مهم نیست. قیمت بده .-
 سهرابم سرشو تکون داد برای رضایت .. 

 م.. من دیه نمیخوام صبر کنید. ادامه بد-
 چشمای هممون گرد شد .. دوباره نگار با پرخاشگری گفت

 د جون بکن اشغال ..-
 صدرا خونسرد خندید .. 

 اما صورتش از درد مچاله شد .
ضایتم ندم. طبق قانون. مجازات بدی - من دیه نمیگیرم. پس اگه دیه نگیرم.و ر

 برات میشه. چون عمدی بوده ...
 بس بهش میخورد ؟تنم لرزید . اگه ح

 اقای دکتر . -
 عرفانو خطاب کرد 

حتی اگه بخوای با پارتی بازی  اون جنایتو یه حمله عصییبی نشییون بدی .یه -
شگاه جون بده  سای شو تو ا صف عمر شه و باید ن مقدار کمی از جزاش کم می
.خب .. اما چون من ادم شییریفی ام . یه چیز دیگه ازتون میخوام. و همچیو تا 

 فراموش میکنم ...اخر عمرم 
 

 سهراب گفت 
 چی میخوای؟؟-
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 صدرا لبخندی زد .. 

 خیره شد بهم ..
 بارانو میخوام .. تا همیشه ...........-
 

 )باران (
 
 

 حمله نگار به سمت صدرا منو از هپروت در اورد .
 میکشمت عوضی ..-

 سهراب سریع تر از نگار بود . تند گرفتش و نشوندش ..
 بود . خیلی زیاد اعصابم بهم ریخته 

 حتی توان نداشتم بکوبم تو دهنش.
 اینبار قامت عرفان جلوم نقش بست.

 خیره شدم به صورت قرمز و متورمش .
 چشم های ریز شده و موهای پریشونش .

 قدمی به جلو برداشت .
 روی صورت صدرا خم شد و گفت:

ه تا اخر دیگ فقط یک بار دیگه ... یک بار دیگه این جملرو به زبونت بیار . تا-
 عمرت نتونی حرف بزنی .... 
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 هنوز مثل احمقا خیره به صحنه و ادماش بودم.

 اگه من خودمو تسلیم نمیکردم  .
 نگار تا ابد حبس میکشید .

 و اگر من خودمو تسلیم میکردم ..
 

 تا ابد میمردم ...
 

 دستم به قدرت توسط عرفان کشیده شد و از اتاق خارج شدیم .. 
 . کال از بیمارستان خارج شدیم. لحظه ای بعد

 به محوطه پشت بیمارستان بردتم .
 جایی خلوت ..

 شونمو به قدرت کوبوند تو دیوار و با حرص خیره شد به چشمام ..
 فاصله صورتمون و کم کرد و با تموم عصبانیتش زمزمه کرد 

ودتو خیه رانیه. حتی یه رانیه به مغزت بزنه که دهقان فداکار بازی در بیاری و -
 تسلیم کنی به اون حرومزاده ..جفتتون و میکشم... 

 
 فشار دستشو از روم برداشت و ولم کرد و با همون قدم های پر از حرصش.

 اونجارو ترک کرد ..
 

 )نگار(
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 کشون کشون از در بیمارستان خارجم کرد

 میکشمش سهراب. ولم کن میخوام بکشمش .. اشغیال .. -
 

م اخطار سکوت دادند و من بدتر از قبل فریاد میکشیدم بارهاو بارها اومدن و به
.. 
 

نگار بس کن دیگه. فعال به طور موقت رضایت ازادیتو داده . باید به فکر چاره -
 باشیم لعنتی ..

 
 نه من باید با دستام خفش کنم ..-
 

 دوتا مامور نزدیک میشدن .. 
 خیره شدم بهشون .. 

 اومده بودن منو برگردونن ؟؟
سهراب خواهش سهراب - سهراب نزار هیچ کاری کنه .  مواظب باران باش . 

 میکنم ..
 

 خواهرای عزیز دستامو گرفتن و منو از بین دستای سهراب خارج کردند .
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 دیگه صداهارو نمیشنیدم .. 
 سهراب مواظبش باش.. -
 

 جوشش چیزیو از گوشه چشم سهراب دیدم.
 زیر نور  

 برق زد ..
 اون ... گریه کرد ....

 دستشونو روی سرم گذاشتنو  به زور داخل ماشینم کردن..
 سردیه دستبند و کامل حس میکردم.

 چندبار کوبیدم تو شیشه و نگاهش کردم..
 

 روشو ازم گرفت .. 
 نمیخواست اشکاشو ببینم ...

 ماشین حرکت کرد و ...
 بین پیچ جاده گم شد .....

 
 دوباره برم گردوندند بازداشتگاه .

 موقتی در کار نبوده ..انگار رضایت 
 گوشه ای از دیوار پاهامو توی شکمم جمع کردم

 اگر باران رضایت میداد ..
 قطعا میکشتمش ..
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 من تا ابد تو زندان میپوسم و اوناهم بدون تهدید زندگی میکنند ..
 اما ..
 اگه ..

 اگه به فکر انتقام بیوفته؟؟؟
 از رو سکو بلند شدم ..
 عرض اتاقو قدم میزدم 

 میکوبیدم تو دیوار و گاهی کف زمین میشستم و گریه میکردم .. گاهی
 استرس تموم بدنمو گرفته بود و مثل سرطان پیشرفت میکرد ..

 با شنیدن قدم های کسی .
 سریع پریدم و سرمو چسبوندم به میله .

 خواهرای پلیس عزیز بودند  .
 به سمتم اومد ..

 درو باز کرد ..
 .بازومو گرفت و زمزمه کرد ..

 ازادی .........-
 

 چی گفت؟؟ 
 چقدر زود عرفان کارامو انجام داد .

 درو باز کرد . نور به شدت  چشممو زد .. 
 زیر چشممو باز کردم و سهرابی که روی صندلی نشسته بودو دیدم ..
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شدم؟؟عرفان کاری کرد دیگه ؟؟؟ولی چقدر زود - سهراب من چجوری ازاد 
.. 
 

 و از دستای زنه خارج کردمخنده هیستریکی کردم و بازوم
 

 نگار...-
 

 خیره شدم بهش . با لبخند گفتم 
 جانم -
 

 پلکاشو محکم فشرد .. دستشو توی موهاش فرو کرد و خیره شد بهم ...
 

 نگار ...-
 

 چشمام گشاد شد .. 
 با دیدن وضعیتم ادامه داد 

 باران قبول ک-
 )رویا(

 
 به ساعتم نگاه کردم پنج دقیقه به پنج بود.
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 یفم رو روی شونه هام جابه جا کردم و دستامو به سینم زدم.ک
 صدای بوق متمددی باعث شد از جا بپرم.

دهنمو باز کردم که هرچی فشیییه نثارش کنم اما با دیدن نیش باز نیاوش دهنم 
 خودکار بسته شد.

 به سمت ماشینش رفتم .
 دستمو سمت دستگیره در بردم که ماشین حرکت کرد به جلو.

 تر که دوباره ماشین حرکت کرد. رفتم جلو
 دندونامو روی هم فشار دادم و لگدی زدم به ماشین.

 شیشه رو داد پایین
 استاد دعوا داریا.یه دسته گل بگیر با خودت اشتی کن .-
 

 منو مسخره کردی؟من هزارجور کار دارم بیکار که نیستم-
 

 خیلی خب سوار شو-
 

 درو باز کردم و سوار شدم....
 باز کرد و گفت اول من برم داخل و بعد خودش وارد شد. در کافه رو

 
 باهم به سمت میزی حرکت کردیم
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 استاد هرچی میخوای سفارش بده-
 

 قرار بود همینکارو کنم دیگه-
 

 لبخندی زد
 

 پیشخدمت به سمتمون اومد
 

 خوش امدید چی میل دارید؟-
 

 یه اسپرسو لطفا -
 

 نیاوشی ابروهاشو انداخت باال:
 فادوتا لط-
 

 پیشخدمت سری تکون داد و ازمون فاصله گرفت
 

 خم شدم طرف نیاوش و گفتم
 

 خب اقای خاکی قطعا دعوتتون به قهوه بی دلیل نبوده..چی ازم میخواید؟-
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 نیشش رو باز کرد
 

 نیییییییمره استاد. نیییییمره-
 

 به صندلی تیکه دادم و خندیدم
 

از این به بعد واس نمره منو  میشد حدس زد.پس باید به همه شاگردام بگم که-
 قهوه دعوت کنن ..

 
 اخمی کرد

 نخیر،همه شاگرداتون نمیتونن .من فرق دارم-
 

 چه فرقی؟شما شاگرد منی اوناهم همینطور-
 

 من برادر دوستت هم هستم،اوناهم همینطور؟؟-
 

 اصن قانع شدم شدید.
 .دیگه هیچی نگفتم و منتظر شدم که قهوه رو بیارن...............

 
 بعد از اوردن قهوه خیره شد بهم
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 دلیل اصلی نمره نبود ..-
 

 با تعجب نگاهش کردم ..
 دلیل دیگش چی بود؟؟-
 

 ازشون خبر داری؟-
 

 از صمیمیتش تعجب کردم .
 سکوت کردم ..

 
 رویا خانوم از اونا خبر داری؟؟-
 

 پوزخندی زدم 
 جاسوست خبری بهت نداده؟ -
 

شاگردت بهت اجازه نمیدم به عرفان توه- ست .منم  شگاه نی ین کنی. اینجا دان
سییالم ازت بزرگ ترم.لطفا بگو ببینم خبری ازشییون  ۵نیسییتم.به حق احترام 

 داری؟ اونا میلی برای دیدن من ندارن.
 

 سکوتم و شکستم.
 هیچ خبری ازشون نیست.. یعنی ندارم...-
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بشو لپوفی کرد و جفت ارنجشو گذاشت روی میز و دستاشو به هم قفل کرد و  

 چسبوند به دستاش ..
 پوفی کرد...

 متقابل پوفی کردم و تکیه دادم به صندلی
 نیاوش ادامه داد

 اخرین خبرم ازش اینه که نگار با رسول نامزد کرده..-
 

 تکیمو از صندلی گرفتم و گفتم 
 چی؟؟؟؟؟-
 رویا یه سوال میتونم ازت بپرسم؟-
 بپرس-
 عرفان و باران ... عاشق همن؟؟؟؟؟؟-
 

 پایین انداختم.بهش بگم یعنی؟ سرمو
 خودت چی فکر میکنی ؟-

 سرشو پایین انداخت و دستاشو دور گردنش حلقه کرد.
 قهوت رو بخور-

 لیوان رو برداشتم و به بخارش خیره شدم.
 باهاشون در تماسی؟-
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 نه-
 برای چی؟-
 قبل اینکه بیام تبریز بحثمون شد-
 

 سرشو تکون داد و لیوان رو نزدیک لبش برد.
 ه ژستش نگاه کردم.عین این پسر خارجیای تو سریال بود.ب

 از فکرم زدم زیر خنده که قهوه پرید تو گلوم.
 سرفه میکردم و میخندیدم از جاش بلند شد و سمتم اومد و کوبید پشتم.

 مرسی ممنون-
 

 سری تکون داد و نشست سرجاش لبمو گاز گرفتم که دیگه نخندم بهش.
 و مشغول خوردن قهوه شدم.

 لی چقدر بارانو دوست داشت.و
 اوخی چه احساساتی!

 یعنی انقدر عاشق باران بوده؟
 اره دیگه احمق نبود که اینطوری با اه و سوز نمیگفت!

 سکوت کرده بود.
 من:

 خب تعریف کن-
 چیو؟-
 داستانتونو..-
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 پوزخندی زد ..
 منتظر بودم به جاهاش هیجانی عرفان و باران برسیمااا.

 یکم حیام خوب چیزیه.خاک  تو سرت رویا.
 خو مگه چیه؟!!!جاهای هیجانیش...

 
 رویا!!!!

 اه باشه بابا تو روحم با این منکرات درونم.
 خب میتونی کمکم کنی که نگار من و ببخشه؟!-
 یکی باید کمک کنه من با نگار اشتی کنم اونوقت این از من کمک میخواد.  

 یام بگم تو رو ببخشه؟؟؟من خودم با نگار و باران حرف نمیزنم اونوقت ب-
 پوف بلندی کشید گفت:

 تو دیگه چراااا؟!!-
 بابا داشتم میومدم تبریز حرفمون شد .-
 ای بابا...-
 

 )باران(
 
 

 نمیتونستم..
 تنها کلمه ای که تو مغزم میومد..
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 من نمیتونستم...
 

 نمیتونستم بخاطر خودم خواهرم و بدبخت کنم.
 من تصمیمو گرفته بودم..

 فدای تموم زندگیم میکنم..من خودمو 
 آره من حاظرم کنار اون صدرای پست باشم .

 ولی یه تار از موهای نگار کم نشه..
 

 از اون روز به بعد کارم این شده بود که بشینم و فکر کنم.
 به آیندم. 

 به عذابایی که دوباره قراره بکشم.
 ولی هیچکدوم با ارزش تر از نگار نبود.

 بلند شدم .
 فم تار بود.دنیای اطرا

 این اخرینو مهم ترین تصمیم زندگیم بود .
 بی وقفه چشمای عرفان جلوم بود

 لبخندش .
 حرفاش..

ست افتادم  س شدم . اینبار با زانو های  برخالف لحظه پیش که با اطمینان بلند 
 روی زمین ..

 همه قلبم قرار بود اتیش بگیره .
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 رمرگ چیه 
 وقتی قلبت نزنه؟

 خب من مردم..
 شکم در نمیومد.حتی ا

 فقط میسوخت .
 قلبم. چشمم.جسمم.روحم.

 دستمو گذاشتم روی گلوم.. بشکن لعنتی..
 بشکن راحتم کن..

 منکه قراره دل عرفانو بشکنم...
 من که قراره تنم چوب حراج بخوره ..

 قراره کل زندگیم ترک برداشته بشه
 توام بشکن..

 دستمو به لبه کاناپه گرفتم.
 م.مکث کردم و بلند شد

 به سمت بالکن رفتم . درشو باز کردم و داخل شدم.
 ماه نیمه بود ..

 توجهی به هوا و باد خنکش نکردم و نشستم.. 
 

 درونی سینہی ام صید آرزو ُمرد ....
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 بغضم داشت خفم میکرد. اجزای صورتم درهم مچاله شد از درد 
 

 گیل صید آرزو . نشیڪفتہی پژمرد .
 

 روانشناس روانیم .چشماے رنگے و پر از آرامش 
 دیوونم کرده بود .

 زمزمه کردم 
 عرفان .......-
 

 دلیییییم بے روے او دریاے درد استییییی 
 

 همه چی جلو چشمام سوخت. 
 باید تصمیم میگرفتم.

 به همین راحتی؟ درونم فریاد میزد خودتو فدا نکن .. 
 خودتو فدا نکن ...

 اما حس قوی ترم گفت 
 .نگار برای تو فدا شد 

 
 همیین درییییییا مرا در خیییییود فرو بیرد !

 
 )باران (
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 داشتم خفه میشدم. زدم تو گوش خودم ولی بعید از یه قطره اشک ..

 
 پاشدم.

 در بالکن و باز کردم و داخل خونه شدم ..
 گوشیم زنگ خورد 

 توجهی نکردم. 
 قطع شد و مجدد زنگ خورد.

 رفتم سمتش .
 دم فرو ریخت.با دیدن اسم عرفان . کل وجو

شت از  شت . فکرم نمیذا ستام نمیذا شت. د نباید جواب میدادم اما بدنم نمیذا
 اون مهمتر .

 قلبم نمیذاشت ......
 برای بار سوم زنگ زد . 

 جوابش و دادم ...
 

 همه چی غرق سکوت بود . تا اینکه صدای کشدار و بغض الودی گفت
 بزار زنده بمونم باران .....-
 

 بود تا بشکنم. همین جمله کافی
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 بغضم. قلبم . تک تک سلولم ..
 هق هقم شدت گرفت 

 باران .....-
 

 با صدای خفه و داغونم نالیدم 
 صدام نکن... -
 

 دوباره گفت 
 باران ..-
 

 میگم صدام نکن ..-
 

 بارانم.. زندگیم.. -
 

 هق هقم تبدیل به زجه شد و اوج گرفت
 قطع کن .. برو عرفان .. عرفان پشیمونم نکن. من قدرتشو ندارم. خودت-

 نفس زدناش از پشت گوشی معلوم بود
 منو خورد نکن. نزار .. نزار بکشمش.. اینکارو میکنم.. منتظر باش . -
 

 عرفان ...-
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 باران قبول نکن. من نگارو ازاد میکنم. باران لطفا ...-
 

 زیر چشمامو پاک کردم .. 
 از چاه بیرون میاد گفتم: چشمام از زور گریه نمیدید . با صدایی که انگار

 نمیشه ...-
 

 صداش اوج گرفت
 میشه.. میشه .. تنهام نزار لعنتی.. نزار بمیرم..باران اینکارو نکن ...-
 

 دوباره تکرار کردم 
 نمیشه ..-
 

ستم تو گور - شو میفر ستش به تو بخوره. تنتو لمس کنه. جناز شبی که د باران 
 قبر بغلیشم برای خودمه . 

 
 عرفان ..-
 

 با صدای دو رگه و نابود شده ای گفت
 خفه شو .. -
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 سکوت کردم. گوشام صدای نفساشو میبلعید ..
 بارانم ..-
 

 وجودم لرزید. از الی چشمام دوباره اشک لعنتیم سر خورد ..
 

 جانم...-
 

 صدای مردونش تحلیل رفت و لحظه بعد 
 ترکیده شدن بغضش شدت گریمو بیشتر کرد ..

 تر از اونی بود که نشد نشنید ..صدای گریه اش بلند 
 باران کنارم بمون...-
 

 گوشیو قطع کردم .
 صداش . صدای هق هقش تو گوشم بود .

 دویدم سمت اتاق ..
شیدم و بدون حتی نیم نگاهی به  ست لباس پو ساعت و  یه د اهمیتی ندادم به 

 آینه به سمت در رفتم.
 بعد نیم ساعت به بیمارستان رسیدم..

 ست . اینکه چندبار نزدیک بود برم زیر ماشین چجوریش مهم نی
 با قدم های آهسته ولی محکم به سمت در بیمارستان رفتم.

 به سمت پذیرش قدم برداشتم.
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 ببخشید.-
 پرستار لبخند خسته ای زد:

 بفرمایید.-
 صدرا..صدرا کتایون شماره اتاقش چنده؟!-

 حتی گفتن اسمشم لرزه به تنم مینداخت.
 385ست اتاق طبقه دوم سمت را-
 ممنون.-

 با قدمای آروم به سمت پله ها رفتم.
 به زور یکی یکی پله ها رو باال میرفتم.

 با نزدیک شدن به طبقه دوم ضربان قلب منم میرفت باال.
 عرفان ببخشید 
 زمزمه میکردم .
 عرفان ببخشید 

 عرفان ببخشید ..
 صدای گریه ام بلند شد 

 گوشیو برداشتم.
 زنگ زدم.. 

 م بهش .. قبل بوق خوردن برداشت .زنگ زد
 

 اخرین حرفم
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 قبل اینکه تا ابد بمیرم .. 
 

 دوستت دارم ......-
 

 باطریو خارج کردم و الشه گوشیو گذاشتم تو جیبم ..
 به پشت در اتاقش رسیدم که دیدم پرستار خارج شد ..

 
 میتونم ببینم ایشونو ؟؟-
 نخیر عزیزم. بزار برای فردا وقت مالقات .-
 یلی مهمه. به ایشون بگید بارانم.خ-
 

 زن پافشاری به رفتنم کرد اما بآلخره بعد دیدن حال من رفت و داخل اتاق ..
 بالخره بیرون اومد و گفت

 عزیزم گفت بیای داخل ...-
 

 )نگار(
 

 درست نشنیده بودم اره ؟؟؟ 
 قیافه سهراب خسته تر و له تر از اینا بود که شوخی کنه .....

 
 ان چیکار کرد؟؟؟؟؟سهراب بار-
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 ..لبشو به دندون گرفت و سرشو پایین انداخت 

فشییاری عصییبی که بهم وارد شیید باعث شیید با کل وجودم. با تموم دردام و 
 خستگی هام جیغ بکشم 

گاهی دویدن سمتم  اولین جیغم اونقدر بلند بود که کل آ
 جیغ های پشت سر همم تن همرو میلرزوند 

 چشمام خیس شد .
 ه میفروشه خودشو بخاطر من ابجیم دار

 بخاطره منه اشغال . 
 منه بی فکر ..

 سریع دستامو گرفتن .
سهراب بدبختم - سپرده بودم.  سهراب اونو بهت  سهراب ..  شغاال .  ولم کنید ا

 کردی لعنتی .. ازت متنفرم..
 

 کشوندنم سمت یه صندلی . سهراب سرشو چسبونده بود به دیوار 
 تو چشمام نگاه نمیکرد 

 
 سهراب برش گردون. سهراب نزار . نزار لعنتییییییی .. -
 

 با کوبیدن سیلی تو گوشم انگار تازه فهمیدم کجام و چی شده ..
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 جیغام خفه شد ..
 هنوز صداهای اطرافمو دقیق نمیفهمیدم.

 دوباره زمزمه کردم 
 سهراب التماست میکنم. سهراب بدبختم نکن. سهراب برو دنبالش ..-
 

 خفه شده نالیدمصدام خفه شد و 
 سهراب ... سهراب ... -
 

باران مراقبت نبودم. باران من نتونسییتم مراقبت باشییم. من بخاطر بی فکری 
 بدبختت کردم ..

 بغضم ترکید ..
 زمزمه کردم 

 باران ببخش منو .. باران غلط کردم..-
 

 از ته دل داد زدم 
 خدایا غلط کردم.. -
 

 م و با کل وجودم هق هق میکردم...با دستای دستبند خورده چشمامو پوشوند
 

 خدایا نزار .. خدایا تورو به خداییت قسم نزار ..
 خدایا توروخدا نزار بره ..
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 نالیدم
 خدایا ........-

 همه سعی تو اروم کردنم داشتن ولی حتی صداهاشونم نمیشنیدم..
 باران تنهام نزار ..باران کنارم بمون...-
 

 سهراب نزدیکم شد .. 
 مش..تار میدید

 جلو پام خم شد و دستمو لمس کرد
 نگار اروم باش ..-

 من حرفای خودمو زمزمه میکردم
 خدایا غلط کردم. خدایا بیجا کردم. بارانمو برگردون. نزار بره .. -
 

 نگار اروم باش گلکم..-
 

 به سرعت خیره شدم تو چشماشو تف کردم تو صورتش..
 

 تو بودی اون بیرون.. ازت متنفرم... بی شرف بی غیرت.. امید من -
 

 چشماشو بست ...
 از جلو پام بلند شد و از در خارج شد ...
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 )رویییا(

 دستی به گردنش کشید و پوف بلندی گفت
 من دیگه برم-
 هوا تاریکه میرسونمت -
 نه ممنون میرم خودم-

 خدافظی کردم و سریع ازش فاصله گرفتم.......
--------------- 

 فتن دانشجوها خیره شدم،یکم کارم طول کشیده بود پارو پا انداختم و به ر
 با دیدن هیکل ورزیده نیاوش از زیر عینکم خیره شدم بهش و گفتم

 بله؟-
 امروز اصال حواست نبود ،خواستم ببینیم اتفاقی افتاده؟-
 باید صحبت کنیم-
 درمورد چی؟-
 چرا ولشون کردیاینکه -
 کارت کی تموم میشه؟-

 م بلند شدم.کیفمو برداشتم و از جا
 

 کارم تمومه-
 من هنوز یه کالس دارم-
 خوب نرو!فعال حس کنجکاوی من مهم تره-
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 ابروهاش باال پرید و باشه ای گفت و از کالس خارج شد ومنم رفتم  دنبالش

 باهم سوار ماشینش شدیم
 تازگیا خیلیا چپ چپ نگاهمون میکنن

 
 برگشت و بهم نگاه کرد:

 خوب کجا بریم؟-
 که ساکو بهت دادم پارک شبنم همون پارکه-
 

 باشه ای گفت و ماشین رو روشن کرد..
 وایستاد  و دستی رو کشید. از ماشین پیاده شدم بغل پارک

 دنبالم اومد 
 رفتم سمت نیمکتی و نشستم و نیاوشم با فاصله ازم نشست

 بهش نگاه کردم که نفسی کشید و شروع کرد
ستن که به باران.- ست مامان و بابام نمیدون شده فکر میکردن دو .تیییی..تجاوز 

 نگاره و یه مدت پیشمونه باهاش خیلی خوب بودن
 اما کل محله پر شده بود از این خبر.

 فهمیدن .. 
رفتارشییون عوض شیید،خیلی عوض شیید.تا اونجایی که میخواسییتن بندازنش  

 بیرون
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 پوسخندی زد و ادامه داد:

 رسوا شده مارم رسوا میکنهمیگفتن اون دیگه چیزی برای از دست دادن نداره -
 

 خنده ای کرد:
 گفت از راه بدرت میکنه.-

 نمیدونستن پسرشون دلشو باخته به همین دختر
 

یه مدت خونه نرفتم تا اروم شییم با خودم گفتم بهتره یه اپارتمان کوچیک بخرم 
 براش..مگه چقدره پولش!کنار هم زندگی میکنیم..

 
 اینکه تو یکی از امالکیا صدرارو دیدمچندتا امالکی رفتم پرس و جو کردم تا 

ناپدید شییده بود . اما چه جالب اونم دنبال خونه بود تا ناپدید بشییه و خدا اونو 
 جلو پام انداخت .

 
 دستاشو مشت کرد و ادامه داد:

 همونجا گرفتم انقد زدمش که دیگه جون نداشت.-
 

 داشت بودم،چند نفری که اونجا بودن زنگ زدن پلیس و من برای یه مدت باز
داییم اومد و با سند گذاشتن ازادم کرد و دوباره شروع کرد که دیدی بخاطر این 

 دختر به چه بدبختی افتادی



wWw.Roman4u.iR  430 

 

شم که  صدرا با صه انقد گفت که با خودم گفتم بهتره خونه نرم و مواظب  خال
 برای تالفی کارم بالیی سر باران یا نگار نیاره.

 .البته قبلش با نگار مشورت کرده بودم
 زیاد راضی نبود برم.

 کلی باهاش بحث کردم تا باالخره راضی شد.اونم با این شرط که زود برگردم.
شتم اونم کمو بیش کمکم کرد و گفت  ستم عرفان درمیون گذا همچیز رو با دو

 پیشش بمونم
باز اشییفته اس  باران  من چندسیییال از دور مراقبشییون بودم،یه روز دیدم که 

سمتشون که خود نگار زنگ زد و کمک خواست،کم میخواستم عرفانو بفرستم 
 کم رفت و آمدش با نگار و باران بیشتر شد و رفتارای عرفان عوض شد

 
 به اینجا که رسید سکوت کرد. با درد خیره شد بهم ..

 بعد دوباره سرشو پایین انداخت و گفت:
 فهمیدم عرفان عاشق شده..-

 عاشق عشق من.
 

 با درد ادامه داد 
 

ی شییدم چون من هنوز بارانو دوسییت داشییتم. اونو برای خودم خیلی عصییب-
 میدیدم .. اما وقتی فهمیدم ......
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 _چی فهمیدی؟؟

 
 حسش یک طرفه نیست.فهمیدم که برای باران ُمردم-

 با خودم گفتم:پسر تو دیگه فراموش شدی بهتره بری..
تا اینکه دی باران و نگار بودم...  قب  بازم مرا طاقت خونمو جدا کردم ولی  گه 

عشقبازیاشونو نداشتم و اومدم اینجا .. یعنی دانشگاهم افتاد اینجا. منم عشق 
 و امیدی برای انتقالی نداشتم...

 
 ته دلم کباب شد براش  . چقدر داغون بود 

 
برای چی رفتی؟چرا بهشیون نگفتی؟اونم این همه سیال؟حداقل میگفتی من -

 دارم میرم چرا بی خبر؟
 

 رای اونا مناسب تر بودتو درک نمیکنی.. ب-
 

صال با خودت فکر نکردی که با رفتنت بیشتر داغونش میکنی .؟بیشتر از - تو ا
 قبل؟

 
 چرا،ولی باید میرفتم-
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شون میرفتی،من - شتی از یاد شتی؟اونم وقتی که کم کم دا تو که رفتی چرا برگ
وقتی اشیینا شییدم باهاشییون هرکدومشییون به یه وضییعی داغون بودن..اما وقتی 

 تی بیشتر داغون شدنبرگش
 

 چیزی نگفت و سرشو پایین انداخت
 یادمه اولین بار با داریوش دیدمت-
صمیمی. از تو - شدیم و  شنا  اره باهم توی یه کوچه زندگی میکردیم و کم کم ا

 خیلی تعریف میکرد وقتی دیدمت یه حسی گفت که قبال یه جا دیدمت .
  نگاری و بارانی دنبالت بودم که فهمیدم  دوست

 
 !پس جاسوست عرفان بوده؟کردم:هومسری تکون دادم و یکم فکر 

 
 اخمی کرد:

 _اون جاسوس من نبود
 از جام بلند شدم:

 حاال هرچی ،من دیگه میرم-
 از جاش بلند شد:

 بریم-
 نه دیگه نخود نخود هرکه رود خانه ی خود-
 بعله فعال-
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 دستی تکون دادم و به سمت خونه قدم برداشتم..
 

 دراز کشیدم و به سقف خیره شدم و به نیاوشو حرفاش  فکر میکردم!روی تخت 
 پسر عجیبی بود ...

 ،سرمو تکون دادم من دارم به چی فکر میکنم!
 صدای گوشیم منو به خودم اورد

 بفرمایید؟-
 سالم رویا -
 کاری داشتی نیاوش؟-
 ننزنگ زدم بگم که حرفامون بین خودمون باشه..نمیخوام فعال نگار اینا بدو-
 

 باشه-
 

 کاری نداری؟خب -
 

 نه-
 

 باشه خدافظ-
 

 خدافظ-
 گوشیمو روی میز گذاشتم و سعی کردم بخوابم تا وقتی که آزیتا خونه نیست.
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با صییدای جیغ آزیتا مثل وحشیییا از خواب پریدم و بدو بدو از تخت پریدم و 
 درو باز کردم

 
 چیه ؟چیشده؟-
 

سمتش  شید و منم از ترس پریدآزیتا با دیدن من زد زیر گریه رفتم   که جیغی ک
 عقب

 چته دیوونه ی امازونیییی؟-
 رویا،شوهرم!-
 چیشده ُمرده؟-
 کاش مرده بود-

 و بلند تر زد زیر گریه با بی حوصلگی گفتم:
 ای بابا گریتو بذار کنار بگو چیشده؟-

 فین فینی کرد  و گفت:
 

سرم برنمیداره. فهمیده ب- ست از  ستازش طالق گرفتم ولی هنوز د  ا یکی دو
شیییدم جلو پسییره ابرومو برده هیچ اومده محل کارمم ابرومو برده..اخراجمم 

 کردن..بدبخت شدم
 

 و دستاشو روی صورتش گذاشت و زار زار گریه میکرد
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 روی زمین کنارش نشستم
 

 میخوای چیکارش کنی حاال؟-
 

 دماغشو باالکشید:
 ازش شکایت میکنم-
 اخه پای خودت گیر میشه. نمیشه؟-
 درک . مرتیکه اشغال .. حاال بی افم و چیکار کنم به-
 

 کوبیدم تو سرش و گفتم :
 خفه شو مثل این دختر دبیرستانیا حرف میزنه ..-
 رویا اخه دوستش دارم..-

شو پاک کرد و  شده زیر شماش با ریمل پخش  ستش دادم چ ستمالی که د با د
 گفت

 اون یه اشغال خالصه. پدرشو در میارم..-
 لند تری با حالت زاری گفتبعد با صدای ب

 وای سعیییییییییییدم .. الهی رویا تیکه تیکه بشه برات .-
 

 بلند شدم و همزمان لگدی به پاش زدم 
 عمت فداش بشه ..-
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 اخی گفت و اومد حرفی بزنه که گوشیش زنگ خورد
 شیرجه زد رو گوشی .

 اروم بابا ... گوشیه فقط .استخون نیست..-
 

 لو بینیش گذاشت و هیسی گفت ..دیدم انگشت اشارشو ج
 بعد دکمه اتصالو زد

 جانم ؟؟؟؟-
 

-...... 
 

 حالت صداش عوض شد و گریه هاش شروع شد 
 

 سعید به قران تقصیر من نبود. تو که همچیو میدونی. من ازش طالق گرفتم.. -
 

-....... 
 

 اره اره میدونم...-
 

-........ 
 

 ؟ راجبش حرف بزنیم؟؟باشه . یعنی فردا میتونیم ببینیم همو -



 437 دردسر

 
-.......... 

 
 باشه پس تو با دوستت بیا منم رویارو میارم..-
 

-........ 
 

 لبخندی زد و گفت
 منم دوستت دارم ...-
 

 قطع کرد و بشکن زنون سمتم اومد 
شو که میریم - ضر  سه فردا حا شو وا سعیدمونو بردیم.. پا نون و پنیر اوردیم . 

 دور دور  ...
 

 زنون ازم دور شد . داد زدمهمونجوری بشکن 
 

 ازیتا من بیرون نمیاما ..-
 

 صداش از ته اتاق بلند شد 
 خفه شو . به زور میبرمت...-
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 جرات نداری..-
 

 سرشو از در اتاق کرد بیرون و گفت
 

 میای میریم. اخه خریدم میخوایم بکنیم. لباسات دیگه داره دهاتی میشه ...-
 

 .. اخمی کردم و خیره شدم به لباسام
 

 چشونه؟؟؟-
 

 اومد بیرونو روبروم وایساد و گفت 
 خز . پاره. پوره. رنگ و رو رفته. کثیف. چرک. -
 

 کش اومدم و کوسن روی مبلو پرت کردم سمتش و گفتم
 با لباسم درست حرف بزن ..-
 

 جا خالی داد و با خنده رفت سمت اتاقش.
 پس . فردا حاضر باش جنگلی..-
 

 سمت اتاقم رفتم..دندون قروچه ای کردم و 
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 )رویییا(

 با زور آزیتا لباسامو پوشیدم و آرایش کردم که بریم بیرون
 

 ببین آزی من حوصله شوخی ندارما -
 

 عه رویا سعید پسر خیلی خوبیه.-
 

 ببینیم و تعریف کنیم-
 

 اه رویا یه امروزو ضدحال نزن دیگه.-
 

 ارک روند.چیزی نگفتم و سوار ماشین آزیتا شدیم و آزیتا به سمت پ
 

 پیاده شو.-
 

با بیحوصلگی پیاده شدم و آزیتاهم بعد قفل کردن ماشین اومد سمتم و بازومو 
 گرفت

 تروخدا خر بازی درنیاریا انقد ازت تعریف کردم که نگو.-
 

 یکم نگاهش کردم بعد زدم زیر خنده:تعریف؟تو؟ازمن؟
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 وناهاشویشگونم گرفت. آخی گفتم و اونم با ذوق جایی رو نشون داد:ا 
 

 و سرعتش رو بیشتر کرد و منم با خودش کشید.
 
پسری که  به ستمش میرفتیم به احتمال زیاد سعید بود و با لبخند به آزیتا نگاه  

 میکرد آزیتا باهاش دست داد و فقط به من سالم کرد.
 

یکم بهش خیره شدم قیافه نرمالی داشت نه اونقدرا زیبا بود نه زشت درکل بدم 
 نیومد ازش

 زیتا بازوشو چسبید و گفت:پس دوستت کو سعید؟آ
 

 ایناهاش -
 

 برگشتم ببینم دوستش کیه .
 که چشمام گرد شد...

 
 نیاوش؟

 
 گفتم:دهن باز کرد م  و
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 تو اینجا چیکار میکنی؟-
 

 سوالی نگام کرد و گفت:
 

ا فامیلی هسییتی که آزیت دقیقا میخواسییتم همین سییوالو بپرسییم. پس تو همون-
 ریف میکردازت زیاد تع

 
 مثل اینکه اره.ولی آزی از شما اصال نگفته برام-
 

 شما میشناسید همو؟دوستید؟-
 

 چپ چپ نگاش کردم و برای عوض کردن بحث گفتم:من تشنمه
 

 نیاوش خودشو انداخت وسط و گفت:
 

 میخوری؟االن میرم یچی میخرم.چی-
 

 اب-
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سعید گفت: ساله ها با ناز به  سآزیتا مثل این دختر هجده  م سعید توام میری وا
 بستنی بخری؟

 
 ایششششش. همچین نگاه آزیتا کردم که سرشو پایین انداخت

 
 باشه عزیزم همون همیشگی؟-سعید
 اره-آزیتا

 
 باشه ای گفت و رفت و نیاوشم پشت سرش.

 
 آزیتا چرخید سمتم و با شک گفت:چی بین تو و نیاوشه؟

 
 نشستم رو چمنا و گفتم:هیچی

 
 رویا،از کجا میشناسیش! راستشو بگو-آزیتا

 
 برادر دوستمه و شاگرد خودم-
 

 نشست بغل دستم و نگاه چپکی بهم انداخت و و روشو گرفت
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 از سعید خوشت اومد؟-
 

 اوهوم پسر خوبیه.-
 

با ذوق نگام کرد و گفت:وای نمیدونی رویا انقد ماهه که نگو. از شوهرم بیشتر 
 دوسش دارم.

 
 اخر رابطتون چیه؟-
 

 یعنی چی؟-
 

 یعنی اینکه  یه مدت دوستید و بعدش کات.یا اینکه ازدواج؟-
 

گفت:نمیدونم رویا ازش نپرسیدم.یعنی االن وضعیتشون یکم بده آهی کشید و
 .مالی نه ها ابجیش تازه یک ماهه که مرده

 
 آخی بیچاره.-
 

 همون لحظه نیاوش و سعیدم اومدن.
 

 نیاوش بطری ابو پرت کرد سمتم که خورد تو سرم.
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 آخ آخ سرمم-
 

 خندید و عذر خواهی کرد.....
 

ρѦℜЇα: 
 )نگار(

 
 ِسرم و از دستم بیرون کشیدم.

 پاهام نای حرکت نداشت..
 پشت پنجره بیمارستان رفتم. بازم اتاق خصوصی.

 ارنجمو چسبوندم به شیشه و به عنوان تکیه گاه سرم قرارش دادم.
 خبری از اشک نبود .

 باز کردم..چشمامو برای دقیقه ای بستم و 
 در باز شد و پرستار داخل شد

 چند لحظه مکث کرد و بعد گفت
صی.. همراه - سرمتو باز کردی عزیزم،؟ اومدم درش بیارم و بگم که مرخ چرا 

 نداری؟
 

 نه ...-
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 بی توجه به حرفاش مانتومو کشیدم پایین و قدم برداشتم به بیرون..

 قیف و تو پارکینگ بود..پول نداشتم.. همه چیزم تو ماشین بود که اونم تو
 رفتم سمت پذیرش برای صورت حساب. ببینم چیکار میتونم کنم..

 ببخشید .. اومدم برای پرداخت صورت حساب.. -
 

 اتاقه ؟ -
 

 بودم.. ۱۳اتاقه -
 

 خانومه؟-
 

 خاکی ...-
 

 پرداخت شده عزیزم...-
 

 ابروهام بی هوا باال پرید. 
 

 ؟ یعنی چی؟؟ نمیدونید کی پرداخت کرده-
 

 عزیزم گفتن حرفی نزنیم راجبش. فقط ...-
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 مشغول شد و یه پالستیک بزرگ روی میز گذاشت..

 
 اونی که صورت حسابو پرداخت کرد گفت اینو به شما بدم ..-
 

شدم و یه گوشه روی  شتم و از بیمارستان خارج  ممنونی گفتم و پالستیکو بردا
 پله نشستم..

 ات داخلش..سرشو باز کردم و خیره شدم به محتوی
 کیفم...

 کیفمو در اوردم ..
 باز کردمش..

سنامه و کارت ملی و بقیه  شنا شیم.کیف پولم عابر بانکم  شینم..گو سوییچ ما
 وسایالم و یه مقدار تراول . 

 درشون اوردم. دقیق یه تومن بود  .
 باید کار سهراب باشه. 

 پوالو برگردوندم سرجاش تا بهش برگردونم.
 و اونو بیرون محوطه پیدا کردم.دنبال ماشینم گشتم 

 نمیدونم سهراب ماشینشو از توقیف در اورده یا نه ..
 واقعا نمیخواستم ببینمش...

 سمت ماشین رفتم و سوار شدم و روندم سمت اپارتمانش 
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 چمدونم اونجا بود.پوالشم باید بهش برگردونم...
 بعده بی وقفه نیم ساعت رانندگی . رسیدم...

 ده بود و اگه میگرفتنم دوباره تنگ بازداشتگاه بودم.گواهینامم باطل ش
 واقعا برام مهم نبود !!!

 دم ساختمون ایستادم و پیاده شدم.
 دسته کلید توی دستم میچرخید.

 در پایینو باز کردم و سوار اسانسور شدم.
سیقی ارامش بخش روانی کننده روبروی در خونش  صدای نکره زنه و مو بعده 

 بودم.
 و داخل شدم.. کلید چرخوندم

 با دیدن فضای خونه جفت ابروهام باال پرید
 

 )رویا گذشته (
 از جام بلند شدم و گفتم:آزی پاشو من فردا صبح زود کالس دارم

 
 میموندید حاال-سعید

 
 میگم اگه شما میخواید بمونید من میرسونم رویا رو-نیاوش

 
 ممنون میشم نیاوش جان-آزیتا

 



wWw.Roman4u.iR  448 

 

 اهم سوار زانتیاش شدیم.دنبال نیاوش راه افتادم و ب
 

 چه خبر؟-نیاوش
 

 خبر خاصی نیست-
 

 چیزی شده؟-
 

 یکم خستم-
 

 چیزی نگفت و یکم سرعتشو بیشتر کرد.
 

دستمو رو سرم گذاشتم و چشمامو بستم و کم کم با تکون های ماشین خوابم 
 برد.....

 
با خارش دماغم چشییمامو نیمه باز کردم دسییتی به دماغم کشیییدم. چشییمامو 

ستم سرمو پایین  ب شروع به خاریدن کرد نقی زدم  و چند لحظه بد نوک دماغم 
 انداختم.
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صورتم  شمامو اروم  باز کردم که دیدم نیاوش نزدیک  بعد از چند دقیقه الی چ
 .وایساده و دستمال کاغذی لوله شده رو نزدیک دماغم گرفته

 با دیدن چشمای باز من نیششو باز کرد و گفت:
 

 نشدی مجبور شدم به اینکار متوسل شمصدات زدم بیدار -
 

نگاه کردم .بغل  چپ چپ نگاش کردم و شییروع کردم غر غر کردن. به اطرافم
 پارک شبنم بودیم

 
 اینجا؟ ادرسمونو بلد نیستی!چرا اومدی -
 

 نه خوب..از اونجایی که همش اینجا میایم گفتم شاید خونتون نزدیکه-
 

 اها باشه مرسی-
 

ست گیره رو سمت خونه گرفتم د شیدم  و باز کردم و با یه خدافظی کوتاه رامو ک
 فردا روز خیلی سختی برای منه امیدوارم که بخیر بگذره..........

 
 به ساعتم نگاه کردم

 یک ربع به نه بود حتما اقاجونم خونست.
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 نگاهمو از ساعتم گرفتم و به در زنگ زده ی کرم رنگمون خیره شدم.
که درو رنگ کنه چه برسییه به اینکه در یا خونه رو  هیچ وقت دل اقاجونم نیومد

 عوض کنه.
 

صدای ناله ی  شیدم و بعد هولش دادم. در با  ستگیره درو گرفتم و کمی باال ک د
 و مهره های زنگ زدش باز شد. پیچ

 
اولین قدمو که گذاشییتم یاد بچه بازی هام افتادم. وقتی میدویدم دور حوض و  

 جیغ جیغ میکردم.
 

و گذاشییتم یاد اب بازیام با مادرم و اقاجونم افتادم و با صییدای بلند دومین قدم
 خندیدنمون.

 
 بغض کردم.

 
سییومین قدمو گذاشییتم یادم افتاد وقتی توی حیاط افتادم چطور مادرم منو توی 
شت و  سید و روش َمرَحم میذا شش گرفته بود و اقاجونم زخممو میب*و* اغو

و اقا جونم ابنبات چوبی بهم  مادرم با ب*و*سیییه هاش اشییکامو پاک میکرد
 میاد.
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سر  شت  شتم یادم افتاد که چادر بلند مادرمو پوشیده بودم و پ قدم چهارمو بردا
 پدرم نماز میخوندم و مادرم قربون صدقم میرفت.

 
چطور دلم اومد ولشون کنم.بخاطر دلشکستگی خودم،زخم زدم، به ب*و*سه 

 های مادرم زخم زدم به آواز اقاجونم زخم زدم.
 

 و قلبشون زخم زدم.به روح
 

من با دلشییکسییتگیم اونارم شییکسییتم و بعد با نهایت بی رحمی ترکشییون 
 کردم.............

 
شدم و انگشتامو توی اب فرو کردم خنکی اب قلبمو لب حوض ایستادم و خم 

لرزوند نفس عمیقی کشیییدم وصییاف ایسییتادم اروم اروم به سییمت در ورودی 
 رفتم.

 
 اروم درو باز کردم بو کشیدم.کفشمو دراوردم و 

 
 عطر کوکو سبزی مامانم خونه رو پر کرده بود.
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قطره اشکی از رو گونم روانه شد.  دلم برای ب*و*سه های مادرم و آغوش گرم 
صدایی  شتم که برم ولی  شون برگ ستم ببینم شده ولی من نمیتون اقاجونم تنگ 

 مانعم شد.
 

 حاج اقا شام حاضره.-
تم. این صیدای مادر من بود؟اشیکام پشیت سیرهم از دسیتمو رو دهنم گذاشی

 چشمام میریختن.
 

با دیدن آقاجونم که دسییتش رو قلبشییه و شییوک زده نگام میکنه به خودم اومدم 
 قدمی به سمتش برداشتم که با لرز گفت:جلو نیا

 
 کردم و زمزمه کردم:آقاجونبا بغض نگاش 

 
 صداتو ببر-صداشو برد باال

 
به گوشییم رسییید و بعد قامت ریزشییو دیدم که از صییدای یا حسییین مامانم 

 اشپزخونه خارج شد. با دیدن من اسممو صدا زد و شروع کرد هق هق کردن.
 

خواست به سمتم بیاد که آقاجونم جلوشو گرفت و خودش به سمتم اومد اشک 
 توی چشماشو دیدم.
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فت و روی صییورتم فرود  باال ر قاجونم  که دسیییت آ خواسییتم بغلش کنم 

جیغ خفه ی مادرم دردناک تر از صدای سیلی بود لبمو گاز گرفتم  اومد،صدای
 نگاه کردم.و سرمو برگردوندم و به آقاجونم 

 
 آقاجون-
 

 با یه حرکت ناگهانی منو کشید تو آغوشش و با بغض گفت:جون آقاجون
 

با صدای بلند زدم زیر گریه و هق هق میکردم و همش معذرت خواهی میکردم 
 که ترکشون کردم 

 
 من بخشیدمت دخترم بخشیدمت-
 

قاجون بیرون اومدم و محکم مادرمو بغل کردم:الهی دورت بگردم  از آغوش ا
 مامان ببخشید که اون روزایی که باید میبودم نبودم

 
تاتونو از  فت:چرا رفتی دختر چرا رفتی؟من فکر کردم دو با هق هق گ مانم  ما

 دست دادم آرزو روحمو گرفت تو جونمو.
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سیدم و عذر خواهی کردم و دست آقاجونمو محکم فشردم که صورتشو ب*و*
 دستمو باال برد و ب*و*سید.

 
بعد از دقایقی از آغوششون جدا شدم و بهشون خیره شدم.حاال میفهمم چقد 

 شکسته و پیر شدن.
 

 کردم اشکامو پاک 
 

مامان دلم بدجوری برای غذات تنگ شییده  و خیلی ام گرسیینمه نمیخوای به -
 بدی؟دخترت غذا 

 
یان بلند شییید:چرا دخترم بیاید بریم  دسیییت رو زانوش گذاشیییت و یاعلی گو

 آشپزخونه همچی امادست.
 

سی که  شد و با دیدن ک صدای در بلند  شپزخونه میرفتیم که  سمت آ باهم به 
 شوک زده به منم نگاه میکنه منم با شوک بهش خیره شدم.

 
 این امکان نداره...

 
 رفتم نزدیکش ..
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 .باورم نمیشد .
 حتما دارم خواب میبینم روبه روش ایستادم.

 .کردم واقعی بود لبمو با زبون تر کردم و دستمو جلو بردم و پیراهنشو لمس
 

 این خواب نیست ..
 

 چطور ممکنه؟!؟
 

 مامان این خوابه؟؟-
 

 برگشتم و به آقاجون خیره شدم:اره آقاجون؟
 

 لش دادمبا گرفته شدن مچم به سمتش چرخیدم و نگاهش کردم و هو
 

 .. نیییه این امکان نداره من خودم دیدم خودم اونجا بودم نی-
 

 مامانم به سمتم اومد و بغلم کرد:رویا جان آروم باش مامان
 

مامانم خیره شییدم:مامان من خودم اونجا بودم،باچشییمای خودم  به چشییمای
 دیدم
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 رویا-
 

 با چشمای گرد نگاهش کردم ..
 گ شده بود ..؟!؟صدام زد؟!؟دلم برای صداش تن

 
 تی .. تیو  چطور زنده ای؟ -
 

 نذاشتم جواب بده و خودم ادامه دادم
 

 پی .. پیس اگه تو زنده ای یعنی اونم زندست ..-
 

 ..با صدای بلند گفتم:میخوام برم پیشش هیمییین الیان ..
 

دوتا دستشو گذاشت رو بازو هام که جیغ کشیدم و بازوهامو از دستاش کشیدم 
 .بیرون

 
با داد گفتم:چته چرا الل شییدی چرا عین ماسییت داری منو نگاه میکنی میگم 

 منو ببر پیش خواهرم.
 

 علی:رویا جان!ببین..
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 صدامو بردم باالتر و گفتم:هیچی نمیخوام بشنوم فقط منو ببر پیش خواهییرم.

 
 دستاشو به حالت تسلیم برد باال و گفتی:

 باشه باشه. فقط تو اروم باش.-
 

 دوباره با تشر جوابشو بدم که دستای آقا جون بین بازوهام حلقه شد.اومدم 
 

 آقا جون:دخترم بیا بشین یکم اروم شو بعد.
 

 مجبوری رفتم و روی زمین نشستم و تکیه دادم به پشتی.
 بعد چند دقیقه مامان سریع با یه لیوان جوشونده اومد سمتم.

 
 مامان:بیا مادر یه ذره بخور حالت جا بیاد.

 
 ین هییچی نمیخواااام فقط بگیییید خواهیرم کجاسییییییت.م-
 

 علی:باشه بیا یه ذره از اینو بخور برات توضیح میدم.
 

به زور مامان یه ذره از جوشییونده که مزه زهر مار میداد و خوردم و منتظر خیره 
 شدم تو چشماش.
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 دیدم هیچی نمیگه و اونم زل زده به من.
 فکر کرده امده سیرک.

 
گه تو تو با زبو مد گفتم:م چاه در میو ته  که از  با صیییدایی  نم لبمو تر کردم و 

 تصادف نمرده..
 دیگه نتونستم ادامه بدم.

 میترسیدم.
 میترسیدم از دستش داده باشم.

 میترسیدم چیزی که تو ذهنمه حقیقت داشته باشه.
 

 علی:وقتی  توی جاده بودیم ماشین پرت شد تو دره.
 

شید و ادامه سریع  یه نفس عمیق ک شت بترکه.  شین هر لحظه امکان دا داد: ما
خودم و ارزو رو برداشتم و به یه گوشه دور ترین نقطه از ماشین گذاشتمش رو 

 زمین.بی هوش شده بود .از سرش خون میومد.
شده  شاری ک بهم وارد  شماش چکید و ادامه داد:بخاطر ف شک از چ یه قطره ا

 بود منم بی هوش شدم.
 و که باز کردم دیدم تو بیمارستانم.بعد چند روزی چشمام 

 دست و زانوم شکسته بود.
 پرس و جو که کردم فهمیدم بعد چند روز پیدامون کردن.
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 ارزو...
 چند قطره اشک ریخت.

 درصد... 50ارزو تو کما بود. دکترا گفتن بهبودیش زیر -
 دیگه صداشو نمیشنیدم...

 هیچی نمیشنیدم...
 چشمام کم کم تار شد...

 مکان نداره...نه.این ا
من  ندسیییت.ارزوی  نم.اون ز یدو م گی  ی م نداره .درول  کان  م داد زدم:ا

 زندست.هجوم بردم سمتش که دستای مامان مانعم شد ..
 

 یه هفته ای از اون ماجرا گذشته بود.
 من داغوم تر از دیروز میشدم.
 نمیتونستم تصورش و بکنم..

 توی این یک هفته خورد و خوراکم کم شده بود.
 ه بودم دانشگاه و مرخصی گرفته بودم.زنگ زد

تو اتاق خودم و حبس کرده بودم و فقط به در و دیوار زل میزدم و ازیتام مدام غر 
 میزد.

 تقه ای به در خورد.
 حتما ازیتاس..

 محل ندادم..
 دوباره و دوباره :چیه چی میخوای از جونم؟؟؟
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 در به ارومی باز شد.
شتم که ازیتا رو به رگبار بگیرم سکوت برگ صی که رو به روم دیدم  شخ  ولی با 

 کردم.
 چرا اومدی اینجا؟-
 

 ناراحتی برم؟-
 

 میتونی بری زورت نکردم که.-
 

 از قیافش مشخو بود یکه خورده.
 یه لحظه بادیدن قیافش خندم گرفت ولی سعی کردم قورتش بدم.

 اومد و کنارم رو تخت نشست:
 

تم گران شدم یکم.به سعید گفچند وقته دانشگاه نمیای.خب راستشو بخوای ن-
 از ازیتا امار بگیره 

 
 هیسس باشه باشه فهمیدم.-
 

 فکر میکردم فقط تو دانشگاس که عین ابن ملجم مرادیی-
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 حرصی گفتم:نیاوشششش.
 

 کوفت ..-
 

 بعد چند دقیقه ساکت شد و خیلی جدی
 پرسید:اتفاقی افتاده؟ 
 

 سکوت کردم.
 

سییخته.درکت میکنم.ولی دلم میخواد  گفتن بعضییی چیزا برای ادم ها -نیاوش
 همونطور که من رازمو بهت گفتم توام بگیو سبک شی.

 
 هرچقدم حرف بزنم ولی چیزی که شنیدم برام انقد سنگینه که سبک نمیشم-
 

 اومد رو تخت نشست و بهم خیره شد .....
 

 ولی با گفتنش میتونی یکم سبک شی حتی یک ذره.-
 

سییتامو دور پاهام قفل کردم و  چونمو روی پاهامو تو شییکمم جمع کردم و د
 دستام گذاشتم

 لبمو با زبون تر کردم و شروع کردم براش گفتم:
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سم توجه - شم میاد اوال به ح سر عموم خو سالم بود که حس کردم از پ هفده 
 نکردم .

 اما وقتی میدیدمش خجالت میکشیدم .
 کم کم بهش عالقه پیدا کردم .

 لی میخواد بیاد خواستگاری .هجده سالم بود که خبر دادن ع
 تک خنده ای کردم و ادامه دادم: 

 انقدر ذوق زده شده بودم که نمیتونستم رو پا بند باشم .-
 خودمو خیلی خوشگل کرده بودم .

 .!!احمق بودم 
 

 با تشدید و حرص اضافه کردم
 احمق!!!

 فکر میکردم برای من میاد .
 ولی اون عاشق آرزو بود ..خواهرم ...

 فهمیدم بخاطر ارزوعه حالم بد شد .. وقتی
 ..یک سال بعده نامزدیشون کم کم داشتم علی رو فراموش میکردم 

اما علی روز عروسییی گفت برات یه نامه نوشییتم و دوباره ذهنمو درگیر خودش 
 کرد ..

 .عروسی تموم شد و زدیم به جاده و پشت سر ماشین عروس 
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 سنگینی میکرد .. لومبه اینجا که رسیدم دستام یخ کرد و گ
 چندبار چشمامو با دستام پوشوندم و بعد چنگ زدم داخل موهامو ادامه دادم

 
 نمیدونم چیشد که ماشین پرت شد ته دره ...-
 

 لبمو گاز گرفتم لرزش صدامو قشنگ میشد حسش کرد ..
 

 گفتن مرده..-
 علی من مرده بود..

 خواهرم بیوه شده بود..
 نمیتونستم.

 نمیخواستم..
 نمیخواستم که باور کنم..

 علی مرده..
 خواهرم بیوه شده..

 برام سخت بود که بخوام باور کنم از دست دادمش..
 رفتم..

 اونجا موندن برام سخت بود..
 ذره ذره خونه برام پر بود از خاطره های علی..

 وقتی اومدم کرج با نگار آشناشدم..
 ولی وقتی برگشتم رفتم خونه آقا جون.
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  برعکسه ارزو
 علی اونجا بود. 

 چشمام پر اشک شد ولی نذاشتم بریزن..
 گفت:

 خواهرم رفته بوده کما و بعدش... -
 دیگه نتونستم ادامه بدم..

 سکوت کرد..
 هیچی نگفت..

 توی اون همه غم و ناراحتیم لبخند بی جونی زدم.
 واقعا به این سکوت احتیاج داشتم....

 
 شد .اهنگ تیتراژ پایانی فیلم برآمدگی پخش 
 به سرعت پریدم و خیره شدم به روبروم.

 ای خدا خفت کنه ازیتا که هیچکدوم از کارات مثل ادم نیس. 
 اخه اینم زنگه گذاشتی واسه ماسماسک من.

 زهره ترک شدم.
 اه این دیگه کیه؟

 روز تعطیلم ولمون نمیکنن 
 با نق نق بلند شدم و گوشیمو برداشتم.

 بلیییییه-
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 خندید.
 مه نتونستی بروسلیو بکشی میخوای بیوفتی به جون من.اوه اوه معلو-
 

نیاوشییشییش کم دلقک بازی درار بگو ببینم چیکارم داشییتی روز تعطیلی از -
 خواب بیدارم کردی.

 
 خیلی خیلی سپاسگذارم از لطفتون حاال من شدم دلقک دیگه ها؟؟؟-
 

 تک خنده ای کردم که گفت:
 بخند بخند موقع گریه هاتم میرسه.-
 

 یییر در خییواب بیند پنبیه دانییییییه.شیتی-
 

 یه شتری نشونت بدم حض کنی.-
 

 خب حاال بگو ببینم چیکارم داشتی کله سحر بیدارم کردی؟؟؟!!-
 

 بعد از ظهر میگن کله سحر؟؟؟ 4تو دهات شما به -
 

 به ساعت اتاقم نگاه کردم.
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 =|ساعت خوابیدم از دیشب تا حاال 16اوه کی شد چهار یعنی من حدود -
 

ستم.حاال بگذریم زنگ زدم بگم - ستی گفتی برو من جات ه  5:30خرس و ب

 اونجام میخوایم بریم دور دور.
 

 امدم اعتراض کنم بگم نه و نمیام که دیدم قطع کرد.
 

 مرض داره پسره
 

 پوف منم خل شدم رفت.
 یه نگاه به ساعت انداختم رفتم حموم

 
 رم شدیماز اون روزی که دردودل کردم باهاش صمیمی ت

 خب راستش اصال فکر نمیکردم انقدر پسره باحال و خوبی باشه. 
 همش میگفتم تف به غیرتش که دوتا دختر و اواره خیابونا کرد و ...

 ولی وقتی برام همه چیزو تعریف کرد فهمیدم اشتباه میکردم...
 به خودم اومدم دیدم یه،یه ربعی هست زیر دوشم.

 ون.سریع خودم و شستم و اومدم بیر
 البته بهتره بگم گربه شور کردم...
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 سریع موهامو خشک کردم و پریدم یه دست مانتو شلوار ساده پوشیدم.
 دقیقه بود که اقا باالخره تشریف اوردن. 5:40ساعت 

 
 میزاشتی یک ساعت دیگه میومدی.-
 

 علف زیر پات سبز شد؟؟تازه دو روز دیگه گل میده؟-
 

شد کندم بدم تو بخوری- سبز  سه  اره  شده . وا شو چه الغر  صورت . اخ الهی 
 همینه دیگه...

 
 نشستم تو ماشین که گفت 

 کافر همه را به کیش خود پندارد ..-
 
 

 تا خود مقصد یکی من میگفتم یکی اون.
 جلوی در یه بال ویالیی ایستاد و ریموتشو زد و رفت تو پارک کرد.

 
 اینجا کجاست؟-
 

 مکان-نیاوش
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 ت:چپ چپ نگاش کردم که گف
 خو مگه نمیبینی خونه باغه دیگه.-
 

 بدون هیچ حرفی پیاده شدم دیگه حوصله کل کل نداشتم.
همینطوری که داشییتم میرفتم دور و اطرافمم نگاه میکردم.یه مسیییر طوالنی رو 
طی کردم که رو به روش یه ویال بود دقیقا سییمت چپم یه اسییتخر بود.سییمت 

ستخر یه آالچیق ستم یه ذره جلو تر از ا بود و باربیکیو به عالوه گل و درخت  را
 های میوه اش عالی بود.

 
 اینجا برای توعه،-
 

 نه برا یکی از دوستامه اونا دیر میرسیدن کلید و از قبل دادن ما زود تر بیایم.-
 
 

 آهان زیر لبی گفتم رفتم به بقیه فضولیام برسم.
 

 )نگیییار(
 از در و دیوار کثافت میریخت..

. توی اخرین روزی که اینجا بودم. هنوز رو میز و زمین حتی خون دست رسول
 ریخته شده بود و خشک شده بودو رنگ قهوه ای گرفته بود.
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 از قوطی و شیشه های مشروب.
 از پنجره باز و ظرفای کثیف.

 کف خونه همه چیز بود..
 برنجایی که حاصل غذاهای بیرون بودند.

 اب سهراب ..از بین اون لجن زار قدم برداشتم سمت اتاق خو
 درو باز کردم..

 بدنی زیر پتو بود. سهراب به همین راحتی منو ول کرد و خوابیدهر
 پوزخندی زدم که توجهم جلب شد به اتاق.

 لباسام.. همه جا به چشم میخورد. حتی روی تخت..
 دستمو روی پتو گذاشتم و کشیدم که جای صورت سهراب.

 صورت رسول جلوم بود ..
 اما ..

 وتاه و لباس من توی بغلش .با موهای ک
 با کشیده شدن پتو زیر چشماشو باز کرد و خیره شد بهم.

 با دیدن من سریع از جاش بلند شد 
 نگار........-
 

 چشمایه مشکیم رنگ باخت و رنگ نفرت گرفت..
 اما حرفی بهش نزدم و مشغول جمع کردن وسایلم شدم.

 و دوباره گفتسریع از تخت پرید پایین و بازومو تو دستش گرفت 
 نگار...-
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 بازومو کشیدم بیرون و گفتم
 به من دست نزن..-
 

 )رویا(
 حدود دو سه ساعت بعد دوستاش اومدن.

 بچه های پایه ای بودن خوشم اومد ازشون.
 مردا بیرون نشسته بودن و ما داشتیم شام و درست میکردیم.

 منظورم از ما الهه،مهرناز،زهره س.
 که سر و کله ی نیاوش پیدا شد.داشتم ساالد درست میکردم 

 عین این بچه گربه ها اومد کنارم نشست مظلوم زل زد به ساالد.
 خندم گرفته بود.

 دستشو دراز کرد یه کاهو برداره که با داد من میخکوب شد.
 دست بزنی دستاتو قلم میکنم.نگی نگفتم.-

 مظلوم گفت:یه دونه!!!
 نه.-

گاه گه  ها  کاهو  به  باره نشییسیییت زل زد  به من خیره دو یت  با مظلوم یم 
 میشد.باالخره از نگاه خیرش خسته شدم.

 یه دونه کاهو دادم بش:بگیر برو پروام نشو.
 با ذوق کاهورو گرفت و بلعید.
 من نمیدونم اون غاره یا دهن.
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 دیدم باز یه نگاه به من میندازه یه نگاه به کاهوها.
صال به روی خودم نیاوردم.متنفر بودم وقتی یچی درس یاد ت میکنم هی یکی با

 ناخونک بزنه.
الهه صیییدام کرد اومدم برگردم جوابشییو بدم که دیدم نیاوش عین این ببرا داره 

 حمله میکنه به کاهو همچین با چاقو زدم رو دستش که اخش در اومد.
 آخ.-

که عین یویو رفتم  قده ای همچین زد پس کلم  مدم بگم نوش جونت. ع تا او
 جلو اومدم عقب.

که با دستم سرمو ماساژ میدادم گفتم:دستم بهت برسه زندت نمیزارم همونجور 
 و حمله کردم بش.

 با دو از خونه رفت بیرون و دور استخر شروع کرد به دوییدن.
ستا  ستخر دنبالش میدوییدم گفتم:جرعت داری وا شتم دور ا همونجوری که دا

 تا نشونت بدم.
 کاریون من همچینهمونجوری که میدویید گفت:سعی نکن تحریکم کنی چ

 نمیکنم.
 و بعد قهقه ای سر داد.

 انقدر دوییدم که از نفس افتادم دیگه نمیتونستم.
 با انگشت اشاره با تهدید گفتم:اینسری در رفتی ولی منتظر تالفی باش.

 و بدون هیچ حرف دیگه ای رفتم تو خونه....
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 غذاش شدبا دخترا میز رو چیدیم و هرکی یجایی نشست و مشغول به خوردن 
. 
 

با چشمام دنبال نیاوش گشتم که دیدم روبه روی الهه نشسته لقممو توی دهنم 
گذاشتم و میجویدم و ناخوداگاه به نیاوش خیره شدم که یه قیافه عجیب غریب 
به خودش گرفت اومدم بخندم که لقمه پرید تو گلوم و تند تند سییرفه کردم با 

یخندید نگاه کردم میدونستم از چشمای به خون نشسته به نیاوش  که داشت م
 قصد بود ..

مسعود به سمتم اومد و اروم اروم زد پشتم و گفت:این دختر تلف شد یه لیوان 
 اب بدید

 
نگاه به دسییت مسییعود کرد و سییریع بلند شیید و لیوان اب که بغلش نیاوش یه

 دستش بود رو برداشت اومد سمتم .
 

دسییتم و خودش شییروع کرد به  مسییعود رو هول داد اونور و لیوان اب رو داد
 مالیدن کمرم..

 
سعود  سعود نگاه کردم:ممنونم م شکر کرد و با لبخند به م شیدم و ت سر ک ابو 

 جان  آخ کمرم ول کن دیگه رفت پایین 
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 نیاوش با چشمای ریز شده نگام کرد و رفت نشست سر جاش ...
 

 خوب االن چیکار کنیم؟-الهه
 پسرا پاشید قلیون اماده کنید-زهره

 اره،کدومتون سیگار دارید؟-
رضا سیگارشو به سمتم گرفت اومدم ازش بگیرم که نیاوش پیش دستی کرد و 

 زودتر ازم گرفتش:شما سیگار نمیکشی
 چرا مثال؟-
 چون من میگم-
 تو خیلی چیزا میگی دلیل نمیشه که من بهشون گوش کنم-
 مجبوری این یکیرو گوش بدی ولی -

 اگر میخواید قلیون بکشید ولی رویا نمیکشهبعد رو به بچه ها گفت:شما 
 دستمو زدم به سینم و مثل بچه دوساله که با لبای ورچیده تکیه زدم به مبل 

 ببین میکشم یا نه پررو خان .
 

صدا  سرو  شروع کردن  ضا همراه با قلیون اومد و بچه هاهم  بعد از ده دقیقه ر
 کردن .

 
 دکشو از رو میز برداشتماروم رفتم سمت رضا و سیگارشو پیچوندم و فن

 
 بچه ها من میرم یه هوایی بخورم-



wWw.Roman4u.iR  474 

 

 نیاوشم سریع بلند شد و گفت منم میام
 ای بابا مار از پونه بدش میاد جلو لونش سبز میشه

 به سمت استخر رفتم و جلو استخر وایستادم. 
 

 نیاوش اومد بغل دستم و گفت:بدش من
 بهش خیره شدم:چیو؟

 همونی که از رضا پیچوندی-
|=- 

 بده -
 نمیخوام-

 نزدیکم شد دستشو به سمتم دراز کرد: بت میگم بده من اونو
 دستامو به کمرم زدم و تخس تخس گفتم:نمیخوام

ستخر کردم و تو یه حرکت  اومد دهن باز کنه که یه نگاه به نیاوش  و یه نگاه به ا
 ناگهانی هولش دادم تو اب و زدم زیر خنده ..

 تالفی میکنم...و با خنده گفتم:گفته بودم 
 

 نیاوش:آخ بگم خدا چیکارت نکنه دختر.
 یخ کردم دستتو بده بیام باال.

 دستمو بدم که بکشیم تو آب؟؟؟آناناس.-
 بعد زدم زیر خنده.
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 همینطوری که داشتم میخندیدم یهو دیدم صورتم خیس شد.
 جیغ زدم و به نیاوش نگاه کردم دیدم داره عین ببر میدوه طرف من.

 ومد بیرون.سریع فرار کردم.عه این کی ا
تو بال داشییتم از الی درختا ویراژ میدادم که یهو پام گیر کرد به چوبی که اون 

 وسط بود و تقی افتادم.
 این نیاوشم تعادلشو از دست داد ولووووو شد رو من.

 آخ آخ کمرممم.
 آخ..-

 همونطور که از درد داشتم میمردم وزن یه تنِی اینم داشتم تحمل میکردم.
ست من فرار نکنی  شی از د شم و اروم گفت:تا تو با شو اورد دم گو سر نیاوش 

 جوجه ماشینی.
 با نفس هاش که میخورد به گردنم مور مورم شد.

صال به روی مبارکش نیاورد که  شم ا شدم که بتونم ببینمش. نیاو یکم جا به جا 
 روی منه.

 میخواستم بگم بکش کنار که دیدم همینطوری زل زده به من..
 ا این چرا اینجوری خیره شده به من؟خوشگل ندیده.و

 داشتم زیر نگاش ذوب میشدم که احساس کردم یکم سرشو اورد جلو.
 آب دهنمو با صدای بلند قورت دادم که شنید.

خاک تو سییرت که دو دقیقه نمیتونی اروم بگیری ابروم رفت.خو چیکار کنم  
 اولین باره یکی اینطوری زل میزنه بهم.

 اومد جلو که چشمام خیلی فجیح گرد شد. یکم دیگه
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 چشماشو بست و نیشخندی زد.
چه غلطی  تا ببینم اصییال این  بدیدت کنن دختر .واسیی ندید  خاک بر سییر 

 میخواست بکنه؟؟؟
 با تکون دستاش که از دور کمرم برداشته شد به خودم اومدم .

 موم که ریخته بود تو صورتمو با دستش داد یه طرف....
 

شت رو کمرم با حالت گیجی نگاش کردم که یکم جا به ج شو گذا ست شد و د ا 
 با یه لبخند یه ذره بلندم کرد.

 تو چشمام خیره شده بود منم محو چشماش بودم.
 جون باو چه چشمایی داشته و نمیدونستم.

منم مطابق لبخندش یه لبخند زدم که دستاشو از هم باز کرد و شپلق پرت شدم 
 زمین و کر کر میخندید.

 
آآخ بمیری الهی که کمر نذاشییتی برا من.لیاقت لبخند نداری که هوا برت آ-

 میداره.
 

 همینطوری داشتم آخ و اوخ میکردم و اونم میخندید.
 

 بین خنده هاش گفت:تا تو باشه منو پرت نکنی تو استخر.
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با کمر  پایی براش انداختم  اومد حرکت کنه بره سییمت ویال که همچین زیر 
 بت من بود هر هر بهش بخندمو اون ناله کنه.خورد زمین حاال نو

 
 نیاوش:تو بدترین شرایطتم باید کرم خودتو بریزی نه؟

 
همینطوری که میخندیدم بین خنده هام گفتم:پس چی فکر کردی میشینم تا تو 

 بهم بخندی؟؟
 

 چپ چپ نگاهم کرد و بلند شد.
 رو که رو نیست سنگ پا قزوینه -
 

 درد بدی تو کمرم پیچید . با خنده از جام بلند شدم که
 

 اخمی کردم و دستمو رو کمرم گذاشتم
 نیاوش با نگرانی اومد سمتم:چیشدی رویا؟

 
 نفس عمیقی کشیدم:هیچی خوبم بریم داخل

 
 بذار کمکت کنم-
 

 نه خوبم میتونم حرکت کنم -
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چند قدم راه رفتیم که باز نیاوش گفت:اخه اینطوری که نمیشیییه بذار کمکت 

 کنم
 

 ه شدم:خوبمبهش خیر
 

 مگه من گفتم بدی؟-
 

 وقتی میگی کمکت کنم یعنی از نظر تو بدم دیگه-
 

سه  شو زیاد کرد تا زودتر بر سرعت شه ای گفت و  زیر لب پررویی نثارم کرد و با
 ویال

 
 حاال نمیتونستی بیشتر اصرار کنی

 واال خوب .....
 

 تو جمع نشسته بودیم که این نیاوش با یه چایی اومد سمتم.
 دستت درد نکنه هوا سرده میچسبه. آخ-
 

 کی گفته برا تو اوردم؟؟؟واسه خودم ریختم.-



 479 دردسر

 پشت چشمی براش اومدم و گفتم:
 

 همه دست و پا میزنن یه لیوان چایی از دستشون بگیرم.-
 

 نیشش و باز کرد و گفت:خداروشکر من جز اون همه نیستم.
 پوزخندی زدم و گفتم:

 
 لیاقت نداری جزوشون باشی اخه.-
 

 باشهه ضایع شدم دیگه حرفی ندارم.=|بیا بگیر بخور.-
 

 با ذوق چایی رو از دستش گرفتم.
 یه قلوپ خوردم که از شوریش همرو پاچیدم بیرون.

 
 اه اه این چی بود دیگه.-
 

 نیاوش با خنده گفت:
 

 چیاییییے-
 با یه لحن مرموز و شیطونی گفت چایی.
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 یه چایی بهت نشون بدم ه-
 ببین. حض کنی.بشین و

 
 جوجرو آخر پاییز میشمارن.-
 

 میبینیم.-
 از وقتی که اومده بودیم فهمیده بودم نقطه ضعفش چیه.

 مسعود!!!!
 ها ها ها.آی بچزونمت آی بچزونمت.

 
 مسعود جان!-
 

 جانم.-
 زیر چشمی یه نگاه به نیاوش کردم که به دهنم زل زده.

 
 میشه برام یه چایی بریزین!!-
 

 میخوام بریزم برا توام میریزم.نیاوش:من برا خودم 
 

 ها ها ها نقشم گرفت!!!
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مسییعود بلند شیید و گفت:اتفاقا منم میخواسییتم برا خودم بریزم نیاوش جان برا 

 توام میریزم.
 یه نگاه به نیاوش انداختم که سرخ شده و ریز ریز خندیدم.

 
 میخندی ها؟؟-
 

 از قدیم گفتن بخند تا دنیا یه روت بخنده....-
 

 )نگار(
 

 رسول بی تاب تر از همیشه بود 
 چرا با من این کارو میکنی نگار؟-
 خفه شو -
 من ... -
 گفتم ببند دهنتو -
 

 دوباره اومد جلو که دستمو بگیره . 
 کوبیدم توی صورتش و وسایالمو از اطراف خونه جمع کردم

 گوشه اتاق چمپاته زده بود و سرشو توی دستاش گرفته بود و سکوت کرده بود
 م وسایالمو داخل چمدون ریختمتمو
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 بلندش کردم و به سمت در قدم برداشتم
 معذرت میخوام-

 برگشتم و خیره شدم بهش
 پوزخندی به صورت خستش زدم و از در خارج شدم

 در اسانسور و باز کردم و همون لحظه احساس کردم چرخ چمدونم کند
 برگشتم سمت چمدون و دیدم کفش گیر کرده جلوی چرخش.

شو ان سور کف سان سمت چمدون بود وارد ا داختم کنار و همونجور که نگاهم 
 شدم 

برخوردم با شییخصیییو احسییاس کردم و سییریع اومدم ازش فاصییله بگیرم که 
 دستاش دور کمرم حلقه شد 

 میشناختم این اغوشو
 اغوشی که پر از غرور بود 

 زمزمه کردم
 سهراب .... -

 سکوت کرد
 برخالف میلم زمزمه کردم

 ..ولم کن .-
 ساکت باش وروره -

 صدای در از پشت سرم بلند شد 
 ولم کن االن همسایه ها میبینن-
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 به جهنم...-
 شروع کردم به وول خوردن که صدایی میخکوبم کرد

 ازتون متنفرم-
 

 لرزش صدا باعث سست شدن دستای سهراب از بینم و ازاد شدنم بود 
 برگشتم سمت صدا 

ود بین چهارچوب با لبایی که به هم رسییول با لباسییی از من که تو دسییتش ب
 میفشرد و موهایی که پریشون بودن و چشمای پر از درد و اشک .

 نگاهم میکرد ..
 صدای پوزخند همیشگی سهراب بلند شد.

 چی شده داداش؟ صحنه برات باور نکردنی بود؟؟-
 

 لب های لرزون رسول زمزمه کرد
 انتقامتو گرفتی.....-

 شتر فرو کرد توی دخمه ای که ساخته بودن ..پوزخند مجدد سهراب منو بی
 نه هنوز ... انتقام خیلی چیزا باید گرفته بشه-
 

 )رویا(
 

 نیاوش قیافه ی مسخره ای به خودش گرفت و گفت:هه هه هه خندیدم
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سمتم اومد چایی رو  ستکان چایی بود به  سه تا ا سینی که توش  سعود با یه  م
 برداشتم و تشکر کردم .

 
 اختم و به یک نقطه ای خیره شدم.پا رو پا اند

 
 تازه یاد نامه ی علی افتادم.

 
 حاالکه نامه رو گم کردم باید از خودش بپرسم ذهنم بدجور درگیر شده.

 
 با احساس تکون خوردن دستم به خودم اومدم

 
 غرق نشی-
 

 پوست لبمو جوییدم و با بی حوصلگی گفتم:نه
 

 به چی فکر میکردی؟-
 

 بدونی بلند بلند فکر میکردماگه میخواستم توام -
 

 بچه پررو،از روام نمیره-
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 روشو گرفت. 

ستامو به کمرم زدم:تو مگه قرار  شدم و د چینی به دماغم انداختم و از جام بلند 
 نبود به من کمک کنی؟

 
 به چشمام خیره شد و گفت:خب که چی؟!

 
 من باید از علی یه چیزی بپرسم-
 

 چی بپرسی؟! تموم شد رفت!با اخم از جاش بلند شد و پرسید: 
 

 چی چی تموم شد!!!من هنوز قضیه نامه رو نفهمیدم-
 

 نیاز نیست بفهمی دیگه خودتو اذیت نکن بگذر از خیرش-
 

 کردم.یه باشِه الکی گفتم و به سمت اتاق حرکت 
 

 خودمو روی تخت پرت کردم و به سقف خیره شدم.
 

 به عالوه قلبم ،مغزم داشت زجر میکشید .
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 خالی خالی بود.ذهنم 
 

 پره .ولی احساس میکردم 
 

 چشمام رو محکم فشردم روی هم سرم درد میکرد .
 

 بهتر بود یکم بخوابم ...............
 

 کش و قوسی به بدنم دادم. بعد از پوشیدم یه لباس مناسب رفتم پایین.
 

 سالم بچه ها-
 

 جواب سالممو دادن
 

 باشچه عجب بیدار شدی بیا یکمم با ما -الهه
 

 میکنید؟!نشستم بغل دستش و به پاسورای ریخته شده نگاه کردم و پرسیدم:چه
 

 نیاوش:داریم آش میپزیم
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 بچه ها خندیدن
 

 هه هه هه یخ نکنی بی مزه چه بازی منظورمه؟-
 

 حکم-زهره
 

 مالیدم و گفتم:خب خب از اول منم میام.دستامو به هم
 

 بذار تموم بشه بازی-نیاوش
 

 اووف باشه.-
 

حدود چهل رانیه بعد که حوصلم سر رفت حمله کردم به پاسورای وسط زمین 
 و بهمشون زدم صدای اعتراض بچه ها بلند شد.

 
 خب سر رفت حوصلم.-
 

 نیاوش پاسورارو جمع کرد و همونطور که ُبر میزد گفت:بیاید شرطی
 

 چه شرطی؟-
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اخت باید نفره بازی میکنیم. هرکی ب ۴خب ببین به دو گروه تقسیییم میشیییم -
 هرکاری که گروه برنده گفته و انجام بده 

 
 لبامو جمع کردم

 هرکاری؟؟-
 

 هرکاری!!!!-نیاوش
 

 چند لحظه سکوت کردم.به خودم اطمینان داشتم واسه همین گفتم
 قبوله...-
 

 )بییاران(
 از جلوی در کنار رفت.

 چشمام میسوخت 
 حس میکردم اسم عرفان روی قلبم حکاکی شده 

 وارد شدم ..
شدم و خیره  شت ولی با همه اینا وارد  شتارگاهو دا سه من حکم ک اون اتاق وا

 شدم به روبروم.
 حس خال و پوچی داشتم..

 حاال بدنش روبروی من بود و با زور هزارتا دارو و امپول و دستگاه زنده بود 
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ریه هاشییم اسیییب دیده بود از زیر ماسییک بی رنگ لبخندشییو دیدم و حس 
 د تهوآوری بهم دست دا

 روی دورترین صندلی نشستم
 ماسکشو به ارومی برداشت و با صدای خر خر کنانی گفت

 امیدوارم عاقالنه تصمیم گرفته باشی.-
 
 

 برای لحظه ای سکوت کردم .
 خودمو تصور کردم بین اغوش عرفان ..

 بین خانوادم..
 بین یه سری بچه قدو نیم قد ....

 لحظه بعد اون اشغالو کنارم حس کردم.
 ی که با انزجار نگاهش میکنم ......وقت

 اما لحظه نهایی صورت دلنشین نگار جلوی روم بود .
شه بیش از حد  سری که همی شگیش. با قدرت زنونه وجودش و  با لبخند همی

 باال میگیره و غرورش 
 لبم تکون خورد ..........

 قبول میکنم ...!!!!-
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چندش اور صییدرا که  تموم تصییاویر محو شییدن و فقط دخمه تاریک و قیافه
 چشماش برق میزد واسه انتقام از من جلوم شکل گرفت ..

 چیو قبول کردی خانوم کوچولو؟؟؟-
 گوشت دستمو به قدری فشار دادم که خیسی خون و احساس کردم و گفتم 

 
 اینکه در مقابل نگار ......-
 

 با اشتیاق گفت 
 در مقابل نگار؟؟؟؟؟-
 

 توی بازدمم گفتم 
 اشم .........!!!!من مال تو ب-
 

 )رویییا(
 منو نیاوش رو به روی هم نشستیم.

 مسعود و علی رو به روی هم.
 بقیه هم نشسته بودن تماشا میکردن.

 شش به شش بودیم.
 از استرس داشتم میمردم.

 نوبت من بود.
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 به برگ توی دستم نگاه کردم.
 سرباز دل بود.

 با تمام امیدم برگو انداختم.
 کوند برگشو انداخت.علی با یه لبخند ژ
 نهه.شاه دل بووود.

یه نگاه به نیاوش انداختم دیدم مات داره برگرو نگاه میکنه بعد چند رانیه به من 
 نگاه کرد.

 با چشم و سر بهش فهموندم بپیچیم؟
 اونم با چشم و سر تایید کرد..

 تو یه آن باهم بلند شدیم.
 که علی و مسعودم بلند شدن.

 بت چیه؟؟خب نوبتیم باشه نو-علی
 بچه ها یک صدا باهم گفتن:

 شییییرط-
 یه نگاه دیگه به نیاوش کردم دیدم اونم مثل من مونده .

یه لبخند ژکوند زدم و رو به بچه هاگفتم:خیلی ممنون. واقعا دیشییب شییب بیاد 
 ماندنی بود.

 امشب به یاد موندنی تره.-علی
شو بخوای رویا امروز یجا ست شماها که بعله. را کار مهمی داره باید  نیاوش:برا 
 بریم.وگرنه که میدونی من ادمی نیستم که بخوام جا بزنم.

 اروم جوری که فقط اون بشنوه گفتم:مطمنی؟؟؟ 
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 اونم مثل من اروم گفت:بخاطر تو. وگرنه که برا من کاری نیس.
 من؟؟؟واال من که مرد و مردونه واستادم.-

 د چه چیزی در انتظارمونه.تو دلم دعا دعا میکردم لج نکنه.وگرنه معلوم نبو
 خودت خواستی!ف...-

با صییدای مسییعود حرفشییو نصییفه ول کرد:اگه رویا خانم کاری داره من حرفی 
 ندارم.

 با این حرفش به دفعه بچه ها همشون ریختن سر مسعود.
 رویا میگه کارم اونقدرام مهم نیس.-نیاوش

 همچین با پام کوبیدم رو پاش که سرخ شد...
 

 نمیتونستید برید.مهمم بود -علی
 نیم ساعت وقت دارید هر کاری خواستید بکنید.

 مگه جنگه؟؟؟-
 آپولو که قرار نیس هوا کنیم.-

 مسعود:
 از کجا انقد مطمنی؟؟؟

 علی خنده ای کرد و گفت:تایمتون شروع شد.
شدم هیچی  شپزخونه ناهار خوردم.از موقعی که بیدارم  من که مثل جت رفتم آ

 نخوردم.
 ید.نیاوشم رفت کپ
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 بعد ناهار منم رفتم رو مبل رو به روش نشستم و
 سرمو تکیه داده بودم به مبل و چشمام و بسته بودم.

سعود  شمام و باز کردم که دیدم الهه، زهره، مهرناز، علی و م سرفه چ صدای  با 
 به خط واستادن رو به روی ما.

 از حرکتشون خندم گرفت.
 ازه و خرخر میکنه.یه نگاه به نیاوش کردم دیدم دهنش یه متر ب

 علی با یه جوراب رفت سمتش.
 جوراب گرفته بود باال سرش و رو به  ما میشمرد.

 یک.
 دو.
 سه.

 بعدش همچین جوراب کرد تو حلق نیاوش که سه متر پرید.
 گیج گیج بود.

بعد دو سه دقیقه که به خودش اومد دستشو برد سمت دهنشو جوراب از توش 
 کشید بیرون.

 کر کر داشتیم میخندیدیم.حاال مارو میگی 
 مسعود که داشت زمین و گاز میزد.

 منم انقدر خندیده بودم از چشمم اشک میومد.
 نیاوش یه نگاه برزخی به ما کرد و مچ گیرانه گفت:کار کدومتون بود؟؟؟

 مسعود که با ساعتش ور میرفت.
 دختراام مشغول حرف زدن بودن باهم.
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 میگشت. علیم نمیدونم تو سقف دقیقا دنبال چی
 منم که با حالت اونا از خنده پخش زمین بودم....

 
 علی میدونی که تالفی میکنم اینکارتو دیگه ؟-نیاوش

 
 علی با حالت تعجب:چی؟کدوم کار داداش؟

 
 همینکارو میدونم زیر سر تو موزماره.-نیاوش

 
 همگی خندیدیم.

 
خوب یک سیییاعت وقت هسیییت هنوز.بذارید بخوابم وگرنه بدجور -نیاوش

 التونو میگیرم.ح
 

 بچه ها همه رفتن بیرون و منم دنبالشون.
 

 سرما بخورم بد میشه ها.-
 

 مسعود:اره راست میگه بیخیال شید بچه ها.
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 چیو بیخیال.نه نمیخوری.عه چی-علی
 

 دستی به بازوم کشیدم.
 

 من میرم داخل.-
 

 و بدون اینکه منتظر باشم حرفی بزنن اومدم داخل.
 

 بهش خیره شدم.رفتم سمت نیاوش و 
 

 چرا انقدر رو بعضی چیزا حساسیت نشون میده؟ 
 

 جواب خاصی نداشتم پس سعی کردم بخوابم چون تازه اول بدبختیه !!!
 
 
 

 لگدی به پام خورد . پاشدمو خیره شدم به علی ...
 

 بعد نگاهی انداختم به نیاوش که مسعود بیدارش کرده بود .
 

 سته مبل ..خمار شده سرشو تکیه داده بود به د
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 علی صدا دادش بلند شد

 پاشید که باید تا خر خره برید تو اب . -
 

 دقیقا نیم ساعت بعد وسط اب بودیم 
 

 علی قهقهه زد و گفت
 به سیبری خوش اومدید-
 

 دندونمو ساییدم رو همو گفتم
 سیبریو نشونت میدم بی خاصیت ..-
 

 . بقیه بچه ها رفتندعقب گرد کردو دستاشو به حالت تسلیم باال اورد و با 
 

 فقط مسعود مثل عزرائیل منو نگاه میکرد.
 

 دهن کجی براش کردم و خیره شدم به نیاوش ...
 

 این چرا سرپا چرت میزد ..؟
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 با لگد کوبیدم تو پاشو گفتم 
 پاشو معتاد...-
 

 شب تو ابیم. 12دقیقا از ساعت 
 دارم قندیل میبندم.

 اشتن این چه شرطی بود اخه خدا که اینا گذ
 نمیدونم زنده میمونیم یا نه  ۴ساعت یکه تازه اینه تا ساعت 

 معلوم نیس چی میشه..
 پاهام دیگه بی حسه بی حس بود 

 اما خداروشکر هر نیم ساعت  یه بار  میان یه بشکه اب دال میریزن و میرن .
 

 این مسعودم که کپ مرل وایستاده باال سر ما یه وقت در نریم.
 

 نطوری باال سر طرف وا نمیستن بابا تو جنگم ای
 

 خیره شدم به نیاوشو از بی خیالیش حرصم گرفت و با جیغ گفتم
 

اه همش تقصیر توعه دیگه اگه نمیگفتی رویا میگه کارش زیاد مهم نیس االن -
 اینجا نمیلرزیدیم.
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 نیاوش از هپروت در اومد و در جوابم گفت:
صیر من؟؟؟؟یادت رفته میگفتی من مردو مرد- ستادم اونی که داره جا تق ونه وا

 میزنه تویی؟؟؟
 

حاال من یچی گفتم دلیل نمیشد که تو در بیای بگی رویا میگه کارم زیاد مهم -
 نیس.

 
 نیاوش چشماشو گرد کردو گفت: 

 اگه به این باش کی با اون نیش گشادش گفت -
 "صداشو ظریف کرد"

 از کی شروع کنیم...؟
 

 کردنش داشت بلند زدم زیر خنده.با شنیدن صداش که سعی در نازک 
 

نیاوشم خندش گرفته بود.ولی یه لحظه نگاهش چرخید سمت دیگه و اخماش 
 رفت تو هم.

 رد نگاهشو گرفتم که رسیدم به مسعود که مات خنده من بود.
 از نگاه خیرش  یه حس بدی بهم دست داد.

 ولی بعدش مغزم یه جرقه زد.
 اره خودشه!!
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ت میکردم که نیاوش از تو آب مچ دستمو گرفت و داشتم به سمت مسعود حرک
 کشید سمت خودش.

 
 با اخم گفت:

 کجا میرفتی!!؟؟-
 

 میخواستم برم ببینم میتونم مسعود و راضی کنن بپیچیم یا نه!-
 

 نیاوش_الزم نکرده.
 

 عه تو سردت نیس من سردمه!!-
 

 مچ دستمو فشار داد و از الی دندوناش غرید:
 

 یعنی الزم نکرده!!!_بت میگم الزم نکرده 
 

 آخ ول کن دستمو.-
 

 محکم تر فشار داد.از درد اخ بلندی گفتم و غریدم 
 ولم کن گاو هلندی ..-
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 دندوناشو فشرد 
 گاو هلندی دیگه؟-
 

 از درد بغض کردم 
 ولم کن داره دردم میاد -
 

 انگار جدی نگرفت چون فشارو بیشتر کرد 
ش شل شد و لحظه بعد سرمو بین دستاش از درد دوباره ناله کردم که اینبار دست

 گرفته بود
 رویا؟؟؟ داری گریه میکنی؟؟؟؟؟؟-
 

 بین عزاداریم  دهن کجی کردمو گفتم
 

 نه هوا خیلی خوبه دارم اشک ذوق میریزم ..-
 

 بی هوا بغلم کرد و گفت 
 هی هی هی سرتق خانوم گریه نکن  فکر نمیکردم دردت بیاد -
 

 امان از اینکه شنیده بود  گور بابات زیر لبی گفتم اما
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 چیزی گفتی؟؟؟-
 

 سریع به خودم فشردمش و گفتم 
 نه نه نه عزیزم من که چیزی نگفتم...-
 

 )نگار(
 بعد دیالوگای سهراب و رسول فکرم کشیده شد به قدیم 

 به روزی که سهراب همه چیزشو برام گفت 
 وقتی که لب باز کرد سرد شدم از رسول 

 تی فهمیدم چه جنایتی در حق سهراب شده سرد شدم و یخ بستم وق
 داستان بر میگشت به وقتی که سهراب عاشق یه دختر شد 

 شیدا شدن بدترین چیزه .!
 سهراب بچه خوب خانواده بود . برعکس نا خلف بودن االنش  

 وقتی رسول بخاطر حسادت اون دخترو ازش گرفت 
 وقتی زندگیشو نابود شد 

 بود در حق سهراب .اما این فقط گ*ن*ا*ه رسول ن
 وقتی بخاطر پول پرستی رسول 

 تمام سهم سهراب ازش گرفته شد 
 حتی ماشینش .

 سهراب از پوچ پاشد 
 وقتی سهراب ضربه های پشت سر هم از برادر تقریبا غیر تنیش میخورد .!
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 از پدر یکی و از مادر سوا 
 وقتی اصلی ترین موجود زندگی سهرابو ازش گرفت 

 
 مادرش !

 
 مادرشو از خونه انداخت بیرون با تحریک کردن پدرش وقتی 

وقتی سهراب هیچی نداشت و نتونست کمکش کنه و مادرش توی یه اپارتمان 
 متری از بدبختی جون داد .. 60

 وقتی سهراب همه این چیزاو دید توی جوونیش ..
 برای همین برادر َبده شد 

 برای همین نیشخندش تن همرو میلرزونه.
 زاداره هنوز قلبش ع

 
 

 االن من بخشی از این انتقامم ..
 یه گوشه ای از این بازی کثیف ..

 یه طرفش منم ..
 اما من نمیخوام تو این بازی باشم ..

 
 عقب رفتم .
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 ساکمو بین دستم محکم گرفتم و خیره شدم تو چشمای سهراب .
 کلماتمو کوبنده از دهنم خارج کردم

ن که جبران میکنمش . اما قرار نیست درسته کمکات در حقم زیاد بوده و بدو-
من عروسییکه نمایش تو باشییم .. قرار نیس ارایش نظامی انتقامت با من چیده 
ست میزنی چون  شه که به من د سعی کن دفعه اخرت با سر جون . پس  شه پ ب

 شاید دفعه بعد جای صدرا تو روی تخت باشی ...
 

 مات حرفام شد .
 .بدای اولین بار تعجبو تو چشماش دیدم

 از جلوی اسانسور کنار رفت .
 سوار شدم و از ساختمون خارج شدم....

 
 سوار ماشین شدم و راه افتادم 

 درسته حقش نبود باهاش اینجوری رفتار کنم 
 اما نمیتونستم تحمل کنم بازیچه بودنو.

 همینجوری داغون هستم.
 نمیخوام وسط دعواهای خانوادگی ایناهم باشم دو زدم سمت خونه ..

 داشت پر میکشید برای دیواراش .دلم 
 برای خاطره هاش ...

 حتی برای کلیدی که همیشه زیر پا دری بود 
 پامو روی پدال فشردم  تا سریع تر برسم.
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 دلم میخواست باز درو باز کنم و رویاو تا کمر توی یخچال ببینم .
 خوابش میبرد و کوسنو میگرفت بغلش . tvیا بارانو وقتی که پشت 

 پول باهام مهربون میشدن .. وقتی واسه
 وقتی میرفتیم خرید درو دیوارو میاوردیم پایین .

 پسر بازیامون ..
 کورس گذاشتم با پرادو .

باران بخاطر ولو بودنش و ملنگ بودنش  بازی کردنمون وقتی  اسییکیت بورد 
 پخش زمین بود .

 وقتی وقتی وقتی ....
 م ...نفهمیدم چقدر گذشت ولی من جلوی در اپارتمان بود

 
 درو باز کردم ..ماشینو قفل کردم.

 وای انگار هوای اینجاهم خوش بو تر از جاهای دیگه بود 
 مثل یه بچه دویدم سمت در .

 کلیدو انداختم تو قفل .
 دلم میخواست جفتشون االن داخل باشن .

 دلم خواهرامو میخواست ..
 بوی خاک طعنه میزد به حرفام .

 میگفت خونه خالیه ..
 ره باز شد و به حالت پرتاب خودمو داخل کردم ....در بالخ
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 خالی بودن خونه بهم دهن کجی میکرد .
 خیره شدم به اطراف ...

 اون گوشه .
 کنج دیوار ...

 کتونی های مشکی سفید مارک نایک .
 با بندای ابی صورتی ....

 شلوار لی جنس ترک که خودم براش خریده بودم .
 ه داده شده بود ...مانتویی که روز تولدش بهش هدی

 باورم نمیشد ..
 باران ...-
 

 انگار خواب بود .
 پلکاش لرزید و سریع تکیشو از دیوار گرفت و خیره شد بهم ..

 چشماش پف کرده و ریز شده بود 
 زمزمه کرد 

 نگار؟؟؟-
 

 چشمام از ذوق درخشید 
 خودمم-
 

 از جاش بلند شد 
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اریو بهم بده توی بغلم جا خوش بی هوا زد زیره گریه و قبل اینکه اجازه هر ک
 کرد .

 جوری دستاشو بین گردنم حلقه کرده بود انگار اخرین ادم زنده روی زمینم .
 منم کم نیاوردمو همراه با اینکه به خودم میفشردمش  میب*و*سیدمش .. 

 با صدای لرزیده گفت
 باورم نمیشه اینجایی   . ...-

 تم لبخندی زدم. تظاهر به قوی بودن کردم و گف
 همینجام جوجه .....-
 

 )باران(
 

 باورم نمیشد 
 اینجا ..

 تو این خونه ..
 مث قدیما توی بغل نگارم ..

 چنتا ب*و*سه ریز روی سرم نشوند و عقب رفت 
 خیره شدم توی چشماش .

 انگار میخواستیم صورت همو توی مغزمون حکاکی کنیم .
 تند تند نگاهش میکردم بدون حتی یه پلک زدن 

 کردزمزمه 
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 باران ..-
 صدام بغض الود بود 

 نگار ....-
 

 اینبار با صدایی که انگار از ته چاه بلند میشد زمزمه کرد 
 جانم ..-
 ببخش منو .. -
 

 دوباره بغلم کرد و گفت 
تو باید ببخشیم. باران غلط کردم . باران قبول نکن. باران برمیگردم بازداشتگاه -

بد؟ صد سال زندان؟ هرچی هرچی.. فقط . بزار حکممو ببرن . اعدام؟ حبس ا
نکن این کارو . نزار خواهرم . تن بدنتو به حراج نزار.. چوب خریت منو نخور 

 باران ..
 

 نفس نفس میزد ..
 دستامو دور گردنش حلقه کردم 

نگارم مهم نیسییت. مهم نیسییت قراره چی بشییه . تو فقط بخند .. من وسییط -
 جهنمم بهشت میسازم واسه خودم ..

 
 م جدا شد .. دستاشو تو صورتم قاب کرد  و گفت از
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باران - باشییی..  حت  ما وقتی تو را ندم.. ا ته اون هلف دونی ام میخ من 
 میکشمش.. اینبار دیگه در نمیره از زیر دستم ..

 
 دستامو رو دستاش گذاشتم 

 مهم نیست دیگه .. من قبول کردم .. -
 

 دستاش از روی صورتم شل شد و افتاد ..
 توی چشمام و با حرکت لبش گفت چیکار کردی؟خیره شد 

 
 اب دهنمو با بغض قورت دادم .

 پرده اشک کنار نمیرفت از صورتم ..
 من قبول کردم .. بعده اینکه محرم بشیم تو دیگه آزادی .-
 

 ناباورانه به عقب هولم داد ..
 

 قدماشو به عقب برمیداشت ..
 داد و خورد زمین .. از پشت کوبیده شد توی دیوار و تعادلشو از دست

 
 پاهام حرکت نمیکرد ..

 منم مثل اون سرجام افتادم زمین..



 509 دردسر

 
 با ناباوری گفت

 چرا قبول کردی باران؟؟-
 

 سکوت کردم 
 

 صدای دادش بلند شد
 چرا قبول کردی لعنتی؟؟؟؟؟؟-
 

 دستمو جلوی دهنم گذاشتمو هق هق کردم ..
 

 چشماش بیش از حد گشاد شده بود 
 

 و نمیبخشه... نیاوش دیگه من-
 

 نالید 
 عرفان منو نمیبخشه ..-
 

 رویا منو نمیبخشه ...-
 

 سرشو بین دستاش قرار داد و نالید 
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 من خوب مراقبت نکردم ازت ...-
 

 به زور گفتم 
 نه نگو این حرفو -
 

 نگار سریع از جاش بلند شد و سمتم دوید 
 روی زانوهاش سر خورد و دستامو گرفت 

ن زنگ بزن . زنگ بزن بگو منصییرف شیییدی .. زنگ هی هی هی باران بارا-
 میزنی؟ میزنی؟؟؟ التماست میکنم ...

 
 لبخند درد ناکی زدم 

 نگار ادامه داد 
 زنگ میزنی دیگه؟؟؟؟؟؟ باران قسمت میدم ..-
 

 از جام بلند شدم ..
 همونجور نشسته دستمو گرفت و به حالت زار گفت 

 نکن این کارو .قسمت میدم .. به مرگ خودم قسم میدمت .. -
 

 برخالف میلم دستشو ول کردم .
 با چند قدم خودمو به در رسوندم ..
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 لحظه اخر برگشتم سمتش 
 همونجور روی زانو بود 

 لبخندی بهش زدم . بین اشکام بهش لبخند زدم    
 لبخندم از زهر تلخ تر بود.

 درو باز کردم و خارج شدم و همزمان ....
 

 صدای داد نگار بلند شد ...
 دویدم بیرون و سوار اولین تاکسی شدم که برام ایستاد ..

 
 )رویا(

 
 منو از خودش جدا کرد و گفت:

 پنجره فوالد نیستم انقدر منو به خودت فشار میدی.-
 

 ازش فاصله گرفتم و احمقی نثارش کردم و شروع کردم شنا کردن تو اب .
 

 باز شد. مسعودم داشت به من نگاه میکرد  لبخندی بهش زدم که نیشش
 

 رومو برگردوندم و خندیدم که دیدم نیاوش چپ چپ نگاهم میکنه 
 

 دندونای ردیف جلومو نشونش دادم  که گفت:
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 حالتو میگیرما.-
 

 اخ ببین دارم میلرزم از ترسسس -
 
 

 بعد از نیم ساعت صدام درومد:
 حوصلم پوکید-
 

 بیا خاله بازی کنیم چطوره؟-
 

 بودی؟هه هه هه همیشه انقدر بانمک -
 

 اره از بچگی همیشه بانمک و دوست داشتنی بودم.-
 

 اعتماد به نفست زد به اورانوس. جمش کن تا بدبختمون نکردی-
 
 

 برام زبونی دراز کرد و گفت:
 تو که از منم بانمک تری خوشگله.-
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 چشم چرخوندم و دوباره به مسعود نگاه کردم که داشت به من نگاه میکرد

 
 ی انقدر به من نگاه کردی؟مسعود جان خسته نشد-
 

 با حالت گیجی گفت:
 ها؟-
 

 هیچی بابا.شما دهنو ببند االن دانشگاهای تبریز تعطیل میشه.-
 

 نیاوش با صدای بلند زد زیرخنده.
 

 شماهم نیشو ببند با اون دندونات االن زیبا سازی تبریز میگیرتت-
 
 

 سریع حالت نیاوش تغییر کرد و پوکر شد.
 

 خندیدم به قیافه هاشون
 واال!!

 
 )رویییا(
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 ط مونده بود نیم ساعت به تمومی شر
 درد بدی تو بدنم میپیچید .

 بی حسی تن و بدنم داشت بی حالم میکرد و از اون بدتر خماری خوابم 
 نیاوش وضعیتش نرمال بود و گاهی شنا میکرد و گاهی زیر ابی میرفت .

 فکم خود به خود شروع کرد به لرزیدن 
 اشت و توی سکوت شب دو برابر بود .صدای بدی د

 مسعود رفته بود 
 فقط ما دوتا بودیم .

 تنم میلرزید ..
 زمزمه کردم 

 نی.... نیا.....وش ..-
 

 صدام بیش از حد پایین بود .
 داشتم کم کم میرفتم پایین

نیاوش پشتش به من بود و دستاشو روی سکو گذاشته بود و انگار داشت چرت 
 میزد.

 وای ..
 م اروم باال میومد ..اب ارو

 نه اشتباه میکردم
 من داشتم اروم اروم پایین میرفتم..
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 دوباره زمزمه کردم
 نیاوش...-
 

 اما صدام خیلی پایین بود ..
 سعی کردم یه ذره بینیمو باال نگه دارم 

 اما از خستگی و بی حسی پلکام روی هم افتاد 
 

 خدایا یعنی من دارم غرق میشم؟؟؟
 

 فرو رفتم  تا خرخره زیر اب
 تالشی نمیتونستم بکنم.

 چشمامو مجدد باز کردم .
 حس کردم پاهای نیاوش لرزید ..

 
 چندبار پلک زدم و چشمام واسه همیشه بسته شد ......

 
 فشار بدی به ریه هام وارد شد ..

 هرچی توی بدنم بود جوشید و از دهنم ریخت بیرون..
 

 شروع کردم به سرفه ..
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 های از سر اسودگی همه بلند شد . صدای بسم الله و نفس
 دقیق نمیدیدم ...

 گلوم بدجور میسوخت ..
 لباسم از ابایی که باال اوردم خیس بود 

 
 با کل وجود هوارو کشیدم تو ریه هام ..

 
 وای خدایا من زندم ...-
 
 

 چندبار پلک زدم و تونستم ببینم ..
 

 اولین چیزی که دیدم چشمای نیاوش بود.
 

 لند شد صدای لرزونش ب
 

 خوبی ؟؟؟ رویا میتونی نفس بکشی؟؟-
 

 با صدای بی جونی گفتم
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 هنوز بیخ ریشتم رفیق...-
 

 بدجور خوابم میومد ..
 

 نیاوش بلند شد و دوید سمت علی و بعد ...
 

 کوبیده شدن مشتش تو فک علی همرو شک زده کرد ...
 

 اشغال عوضی گفتم تالفی میکنم ...-
 

 و کشید .دوید سمتم و دستمو گرفت 
 

 سریع بلند شدم ..
 

 بدنم هنوز بی حس بود .
 

 یکی دوتا از دخترا از اشپز خونه اومدن بیرون 
 وای به هوش اومدی رویا جون ..-
 

 دویدن سمتم ..
 



wWw.Roman4u.iR  518 

 

نفس عمیقی کشیییدم تا بتونم حرف بزنم اما با داد نیاوش نفسییم تو گلوم خفه 
 شد 

 
 وایسید سر جاتون ..-
 

 شون ولی یکیشون با یه لیوان دوید سمتم ..دوتاشون خشک شدن سر جا
 

 لیوانو داد بهم ..
 بخور عزیزم گرمت میکنه.. یکم تلخه ...-
 

 نیاوش چیزی نگفت ..
 

 لیوان داغو گرفتم دستم.
 

 از گرماش لبخند  لذت بخشی زدم.
 

 یکم از جوشونده خوردم که دیدم دوباره دستم کشیده شد 
 پاشو بریم دیگه بسه ..-
 

 حال خرابم جیغ زدم با همون 
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 د بتمرگ دیوونم کردی .. تازه از مرگ برگشتما ..-
 

 سکوت کرد و با حرص خیره شد بهم .
 

 نشستم رو مبل و ادامه محتویات لیوانو خوردم ...
 

 حالم بهتر شده بود....
 

 لیوانو تموم کردم 
 

 هی میومدن ازم معذرت خواهی میکردن .
 

 نیاوش پاشد
 

 پیشه خانوادش. ممنون از شب خوبتییون ..رویا باید برگرده -
 

 ظی سرسری کردم و رفتیم بیرون.دستمو گرفت. منم با همه یه خداحاف
 

 اه اه مرتیکه اشغال . من به درک نزدیک بود رویا تو بغلم جون بده .. پدرسگ-
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 داد زدم 
 نیاوش!!!-
 

شاخ بازیای توعه .. اخه توکه با - سه  شکه اب یتو یکی ببند فکتو که فقط وا ه ب
یخ جونت در میاد غلط میکنی نیش واسه اونا گشاد میکنی میای وسط استخر 

.. 
 

 پوفی کردم ..
 

 خب بگم ببخشید  . کافیه نیاوش خان؟-
 

 تیز برگشت سمتم.
 قیافش ترسناک شده بود زیر اون اخم و چشمایی که از حرص میدرخشید.

 
 نه ببخشید منو اروم نمیکنه ..-

 ک نثارش کردم و در جوابش گفتمتوی دلم یه به در
 

 خب چی ارومت میکنه؟؟-
 

 چند قدم برداشت سمتم و گفت 
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 مطمنی میخوای بدونی؟-
 

 سرتقانه سرمو تکون دادم و گفتم:
 

 اوهوم ..-
 

شید  شونت گرفت و ک سرعت چند قدم بینمونو طی کرد و یقه مانتومو با خ به 
 سمتم و لباش مستقیم لب هامو هدف گرفت

 
 ه بهم وارد شد یهو صاف شدم و دستام کنار بدنم افتاد ...از شکی ک

 مخم از کار افتاد .
 اب دهنمو قورت دادم...

 
 بعد چند لحظه با همون سرعت اولیه رفت عقب و گفت 

 
 این ارومم میکنه ......!-
 

 با پشت دستش لبشو محکم پاک کرد و گفت :
 

 فهمیدی؟؟؟-
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 هنوز مات ایستاده بودم 

 
 و قدم برداشت سمت ماشینش ..سریع برگشت 

 
 شاید پنج دقیقه گذشت تا لود شدم..

 
 بی اراده لبخندی زدم که کل صورتمو پوشوند .

 
وای من االن باید خجالت بکشییم و سییرخ بشییم ولی این لبخند لعنتی چی 

 میگفت ..
 
 

 اب دهنمو دوباره قورت دادم
 

 پسره روانی ..احمق .. بیشعور..
 وحشی ...

 
 ...دوست داشتنی 
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سمت  شیدم .ولی راه افتادم  شدن باهاش خجالت میک شم  شم تو چ یکم از چ
 ماشین ...

 
 سرشو روی فرمون گذاشته بود ..

 
 درو باز کردم .

 
 سریع سرشو باال اورد .ولی گردنشو برنگردوند سمتم ..

 
 نشستم تو ماشین . مدت زیادی تو سکوت گذشت .

 
 رویا؟؟؟-
 

 م ..سعی کردم ذوق کردنمو پنهون کن
 

 هوم؟؟-
 
 

 میدونی چرا کالغا شبیه میز تحریرن رر-
 

 خندیدم. چجوری میخواست بحثو عوض کنه ..
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 نمیدونم ..-
 

 خیره شد بهم ..
 

 زیر چشمی نگاهش کردم ..
 با لبخندش نیش منم شل شد ..

 
 یهو زد زیر خنده 

 
 منم بی هوا قهقهه زدم ..

 
 اون میخندید و من بدتر همراهیش میکردم

 
 خدا .! وای

 
 خیره شد بهم .

 ته چهرش هنوزم لبخند بود .
 منم کم کم خندم تبدیل به لبخند شد ..
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 با حرکت لب گفت 
 دیوانه ..-
 

 خندیدم و تکیه دادم به صندلی ..
 اونم ماشینو روشن کرد و راه افتاد .

 
 بعده دیشب سرمای وحشتناکی خوردم و با همون حال رفتم سر کالس ..

 نیاوش ته دلمو قلقلک میداد ..نگاه های خیره 
 

 سعی داشتم تمرکز روی درسم داشته باشم ولی مگه میشد ..
 

 برگشتم سمت دانش اموزا که دیدم دقیقا ردیف اخره و لبخند زده و منو میپاد .
 

 منم خندیدم و سرمو انداختم پایین که همون لحظه بینیم خارید و 
 عطسیه !!!

 
 فین فینی کردم و ادامه دادم ..

 
 دست نیاوش بلند شد 

 
 بفرمایید اقای خاکی -
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 ببخشید من این قسمتو نفهمیدم میشه بیام اونجا برام توضیح بدید؟؟-
 

 میدونستم کارم داره   ولی چیکار کنم که ذاتن کرمم 
 

 لبخند مونالیزایی بهش زدم و گفتم
 

 نیازی ب اومدن نیست خودم مجدد توضیح میدم ..-
 

 گشت شصتشو گذاشت رو گلوشو یه خط کشید  اخماش رفت تو هم و ان
 یعنی گردنتو میبرم ..

 
 منم  یه لبخند زدم و برگشتم سر درسم.

 
 بعده تموم شدن کالسام به سرعت قدم برداشتم بیرون که پیدام نکنه  .

 
 دویدم بیرون 

 
کیفمو محکم فشییار دادم و در حال جیم زدن بودم که یه صییدای خیلی خیلی 

 اشنا نگهم داشت 
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 رویا ...-
 

 سریع برگشتم ..
 

 از دیدن اون چشمای شیطون جا خوردم  
 

 از شوق جیغ بلندی کشیدم و همراهش اسمشو زمزمه کردم 
 

 کسییییییییییری....-
 

 )بیاران(
 امروز دست از رویاهام میکشم.

 امروز دوتا حس دارم. 
 مرگ .

 شادی بیش از حد.
 تضاد زیبایی بین جفتشون حس میکنم

 تسلیم شدنم به صدرا.. مرگ برای
 شادیم برای آزادی نگار..

 درسته صدرا انتقامشو داره اینطوری میگیره ولی بی جواب نمیزارمش..
 انتقامم و .
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 انتقاممون و باهم میگیریم.
 حتی اگر یک روز از عمرم باقی مونده باشه.

 صدای عاقد تلنگری شد که از فکر بیام بیرون..
مایلی.برای بار سوم و آخرین بار میپرسم..آیا بنده _دوشیزه مکرمه..خانم باران 

وکیلم شییما را با مهر و صییداق یک جلد کالم الله مجید و یک جام آینه و یک 
زوج شییمعدان و تعداد چهارده سییکه ب تمام بهار آزادی به عقد دائم جناب 

 اقای صدرا مظفری..
 

 ادامه حرفش با باز شدن در نصفه موند
 

 نیاوش به سرعت داخل شدنرویا و نگار عرفان و 
 

 نگار:نه باران..پاشو بیا پایین ..
 

 لبخند تلخی زدمو به نگار نگاه کردم.
 نگاری که برای اولین بار توی این همه سال توی چشماش پر اشک شده بود.

 رویا...
ستای  ستاش توی د شکمش باال امده بود و د شیرینم که االن  خواهر تخس و 

 نیاوش بود و گریه میکرد.
 یاوش!!!ن
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 بعد سال ها باالخره دیدمش..
 ولی حسم مثل سالها قبل نیست..

 با شونه های خمیده داشت نگام میکرد.
 عرفان!!

 با بغض خیره شدم توی چشماش..
 توی چشمایی که هیج شباهتی به قبل نداشت..

 چشمایی که از غم پوشونده شده بودن..
 یه قدم اومد جلو و دستشو سمتم دراز کرد.

 
 باران برگرد. ما از پسش بر میایم .عرفان_

 
 بهت قول میدم.

 
 قبل اینکه چشماش پشیمونم کنه توی یه  لحظه گفتم:بله....

 
 بلیییییہ و گفتے تموم شد 

 دیگہ این اخر ڪاره 
 هے میخوام بگم مبارڪ

 ولے بغضم نمیزاره 
 

 دستای عرفان رو هوا خشک موند 
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 فکم میلرزید

 
 سعی کردم لبخند بزنم

 
 لبخندم از جوکر تلخ تر بود اما 

 
 اونهمہ قول قرارو 
 اومدم یادتی بیارم 

 اما انگار دیگہ راهے 
 واسه برگشتن ندارم 

 
 جوشش اشک البه الی مژه هاش غیر قابل توصیف بود

 
 لرزش دستاش ..

 
 بدنش ..

 
 هق هقش..
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 انگار اونجا خالی بود و فقط ما دوتا بودیم

 
 زاشت نیاوش اومد واسه بردنش ولی ن

 
 خیره شد تو چشمام 

 
 چشمای عسلیش تنمو لرزوند .......

 
 خیره شد و زد زیر خنده 

 
 چیرا من چیزے نمیگم ؟ چرا میخندم 

 عجیبہ!!!
 

 اخہ مجبیورم بخندم 
 

 کسے اشڪامو نبینہ 
 

 حاال ڪو تا باورم شہ 
 

 سرنوشت من همینہ
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 جلوی چشمای عرفان 

 جلوی چشمای عشقم ! 
 توی دستم. سردیش تا مغزم فرو رفتحلقه و فرو کرد 

 عرفان سرشو انداخت پایین 
 انداخت پایین تا نبینه عشقش عروس شده :(

 
 بہ نظر میاد ڪه امشب 

 از قلم افتاده باشم 
 ارزوم بود ڪه من امشب 

 پیش تو 
 وایساده باشم

 
 

 خیره شد به لباسم .
 به زور صدرا پوشش زیبایی تنم بود 

 خیره شد به دستام 
 حلقم به 

 
 چہ لباساے قشنگے 
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 بتی میاد چقدر عزیزم
 

شیدم بیرون اما اینبار بازومو  ستش ک ستمو از د ستمو گرفت به زور د صدرا د
 گرفت و با لبخند از کنار عرفان رد شد 

 
 رد شدنش همانا و ترکیدن بغض عرفان همانا ...

 صداش .. لحظه اخر صدای مردونش قاطی با بغض 
 

 ... نبرش بی شرف .. نبرش-
 
 

 صدرا قهقهه ای زد و بازومو کشید .
 چشمام از زور گریه تار میدید

 
 تییییییییییو میخندے و من از دور 

 دارم اشڪامو میریزم
 
 

از بغل نیاوش که رد میشدیم پوزخندی بهش زد و خیره شد تو چشمای نیاوش 
 و گفت 
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 .. یچیزی که ازم گرفتی و پس گرفتم ازت.. پس بدون دیگه دنبالش نیا-
 

 دستمو محکم فشرد 
 نیاوش دندون قروچه ای کرد و گفت:

 قراره اشکت در بیاد ... منتظر باش -
 

 صدرا دستمو محکم تر فشار داد .
 

 خیره شدم به چشمای رویا 
 

 زمزمه کردم
 گریه نکن خواهری ..-
 

 بعد خیره شدم به نگار
 هنوز به یه نقطه خیره شده بود 

 توی سکوت 
 . خیره شد به دستای سردم بین دستای صدرا عرفان برگشت سمتم

 
 

 تیییییازه فهمیدم حسودم
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 دست تیو تو دست اونہ
 اے خدا انگارے اونم 
 نقطہ ضعفمو میدونہ

 
 ییا من اشتباه میبینم 

 یا درول بود همہ حرفات
 
 

 حیییییاال هردو حلقہ داریم
 تو  تو دستت من تو چشمام

 
 

 تو زدے 
 من اما موندم 

 زیر قولت 
 ے حرفام رو

 
 

 پوزخندی زد 
 تنمو لرزوند 

 زمزمه کرد 
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 برو خوشبخت شی عزیزم-

 تو ازم خیری ندیدی. ارزوم بود که ببینم 
 تو توی رختای سفیدی 

 
 از جاش بلند شد و از در رفت بیرون 

 نیاوش دوید دنبالش.
 بخاطر افت فشارم به سرعت رو زمین افتادم 

 نفسم گرفته بود 
 ود اخه نفسم رفته بود.لعنتی نفسم گرفته ب

 صداهای اطرافم غیر واضح بود 
 کوبیدم تو سینم 

 لعنتی باال نیا 
 بزار بمیرم ...

 
 مینو زندگے بے تو ؟
 باورم نمیشہ اصال 

 دارم سردم میشہ ڪم ڪم
 خیسہ از اشڪام لباسم

 همہ گریہ هامو ڪردم
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 اشڪے ام نمونده واسم....!
 

 دوباره نفس کشیدم 
 باال نیا ..

 نیا .. خدایا تورو خدا بگو باال نیاد باال 
 

 عرفان زار میزد ..
 خدایا گریه هاشو دیدم اما پاک نکردم 

 
 هیییییق هیییییقم تبریڪ من بود

 مین واسہ تو گریہ ڪردم 
 ذره ذره هاے اشڪو 

 بہ تو امشب هدیه ڪردم
 
 

 دیگه نمیدیدم . صدای جیغ و داد رویا و نگار میومد .
 س کشیدن . مثل ماهی بیرون افتاده از اب .تقال میکردم واسه نف

 اما نمیخواستم بیاد باال .
 

 دیگہ چشمام نمیبینہ
 دستمم نمینویسہ
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 برو خوشبخٺییییی شے عزیزم 
 خیلے عاشق تو بودم 

 
 چشمام بسته شد ....

 
 خدایا بزار دیگه بیدار نشم..

 
 )نگار(

 تماس صدم .
 ریجکت ..

 پیغام گیر ...
 بوق ازاد ..

ست . نگار .. میدونم داری  نگار- سهرابم.. نگار االن یک ماهه ازت خبری نی
 گوش میدی .. لطفا ....جواب بده ..

 
 

 قطع شد.
 خیره شدم به سفیدی دیوار.
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 یک ماه پیش
 تو همین روز.. رفتنه بارانو با همین چشما دیدم.

 
 جلوی چشمام رفت..

 در باز شد .
 نیم نگاهی هم به در ننداختم

 خموی خودم...سالم به ا-
 

 رویا خودشو اروم روی کاناپه نشوند و با لبخند گشاد خیره شد بهم 
 نه لبخند میزدم

 نه سعی میکردم بزنم.
 خوش اومدی..-
 

 نگیییییار...-
 

 حرفای تکراری ..
 از جام پاشدم و رفتم سمت اتاق ..

 درو باز کردم و یه سر رفتم سمت تخت سابق باران .
 متش ..دراز کشیدم و برگشتم س

 
 دستشو باز کردم و خودمو تو بغلش جا دادم 
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 چشمامو بستم و تو گوشش زمزمه کردم
 

 همچی درست میشه عرفان.!-
 

 اوه عرفان.. اسمی که بعده زمزمه کردنش تن همه میلرزه.
 روان شناسی ک کامال روانی شده .

 
 دستایی که انقدر کوبیده شدن تو دیوار کبوده شده و دوبار شکسته.

 ی بی جون ..چشما
 بدن الغر..

 بوی الکل و سیگار قاطیه عطر زنونه ..
 

 عطر باران ..
 

 سخته یه مرد عطر زنونه بزنه .. تا فقط حس کنه که معشوقش کنارشه ..
 روبروم یه جنازه خوابیده ..

 
 کسی که غرورش.

 خودش.
 احساسش.
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 کارش.
 همچیش تباه شد ..

 
 تکونی خورد ..

 توی چشمام.چشماشو بازکرد و خیره شد 
 

 ظهرت بخیر..!-
 

 با صدای دو رگه و کلفت شده گفت 
 ظهرت بخیر ..-
 

 حلقه دستاشو شل کرد و نیم خیز شد ..
 

 منم نیم خیز شدم ..
 

 ظر سوال همیشگیش شدم منت
 

 باران زنگ نزد؟؟-
 

 جواب همیشگیم 
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 نه ...-
 

 چند لحظه سکوت کرد ..
 

 رفت تو بالکن ... بسته سیگارشو از روی میز عسلی برداشت و
 

 به مسیر رفتنش خیره شدم 
 
 برگشتم تو سالن .. 
 

 رویا هنوز رو مبل بود
 نشستم جلوش .

 یه سوال داشتم که بعده اینهمه مدت االن وقت پرسیدنش بود 
 

 رویا؟؟-
 

 چشمشو از تلویزیون گرفت گفت
 

 جونم-
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 چجوری؟؟؟-
 

 چی چجوری؟؟-
 

 زن برادرم شدی؟؟؟-
 

 و پا رو پا انداخت و گفت:چپ چپ نگاهم کرد
یتم - ی ی ی ی یونم برات بگه عزیزم. اومد خاستگاریو منم گف ی ی ی ی ی ی ی ی ی ج

 بییییییییییلیه ..
 

حالت صییورتم از بی حسییی به کالفگی خورد و رویا سییریع متوجه شیید که 
 حوصله ندارم ..

 
 ادامه داد 

 خب . داستانش خیلی درازه .. -
 
 

 وقت دارم ..-
 

 خیلی درازه ها ..-
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 وقت دارم !!! ..-
 

 باشه خب .... -
 

 ادامه داد 
 

ببین بعده اینکه رفتم تبریز. چمدونامونو قاطی کردیم. البته تو قطارم گند باال -
کپ تو داشیییت .  مدون  یه چ مدون تورو اورده بودم.اونم  ما .. من چ اوردی
شگاه.  ست داده بودم تو دان شروعش نبود. از قبل درخوا شون کردیمو اون  قاطی

اهم بعده دیدن مدرکم قبولم کردن. بعد فهمیدن نیاوش شیاگردمه . ترم اولی اون
 بود .. اونم تبریز قبول شده بود... اقا خالصه اون شروعش بود .. 

 
 

 ادامه ..-
 

 لب باز کرد حرف بزنه که در باز شد و نیاوش بتمن  وار پرید داخل 
 

 سلیییییام به اهل خونه ..-
 

 ایه عاشقانه شیرین بود ..لبخند رویا از اون لبخند
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تو این یه ماه درسییته نیاوشییو نبخشیییده بودم ولی اصییال حوصییله دعوا باهاش 

 نداشتم.
 

 امد جلو لپم و ب*و*س کرد که لبخند بی جونی زدم.
 ب*و*سه ای رو گونش نشوند و 

 شروع کرد حرف زدن با شکم رویا. یا بهتر بگم بچه ای که داخلش بود 
 ه کردم و گفتم:رشته ارتباطشونو پار

 خب داشتی میگفتی ادامه بده.-
 نیاوش:چیو؟

 قصه ی لیلی و مجنون.-
 

 رویا:هیچی دیگه یه چندباری ازشون تقلب گرفتم.
 

 نیاوش:درول میگه.
 

 رویا:عهه. حتما من بودم با هدست تقلب میکردم؟؟؟
 

 نیاوش:احتماال. چون من که نبودم...
 

 رویا:نییاوششششش.
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 اشو به حالت تسلیم برد باال.نیاوش با خنده دست

 
سعید قرار  سم  ستاش به ا شتم میگفتم.بعدش ازیتا با یکی از دو رویا_خب دا

 داشت گفت دوست طرف میاد توام بیا من تنها نباشم منم قبول کردم.
 رفتم اونجا که دیدم نیاوش دوست سعیده.

 بعدش من برگشتم خونه اقاجون و..
 

 ان و دادش قطع شد.بقیه حرفش با کوبیده شدن مشت عرف
 رویا دستشو گذاشت رو شکمش هینی کرد.

 من که عادت کرده بودم.
 میرفتم باالام کاری نمیتونستم بکنم.

 
 )روییا(

 
 نگار:چیزی نیست ادامه بده.

 
 نیاوش پفی کرد و سرشو تکیه داد به مبل.

 
 گفتم از دیدارم با علی .



 547 دردسر

 پیدا کردن نامه . 
 فوت خواهرم.

 اوش .صمیمی شدنم با نی
 دلداریاش.

 همدردیاش.
 از ویال.

 جنگامون.
 خندیدنامون.

 قهرامون. 
 از اعترافمون.

 گفتم و گفتم که باالخره خوابم گرفت. 
 شب بود.1به ساعت نگاه کردم 

 
 نگار:گفتی نامه؟کدوم نامه؟؟؟

 
 همونی که علی قبل ازدواجش برام نوشته بود.-
 

 نگار:آهان.چی بود!؟
 

 چی چي بود ؟؟-
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 دستشو برد ال به الی موهاش و گفت:نامه!!چی نوشته بود؟؟؟ کالفه
 

 میشه فردا توضیح بدم خیلی خستم.-
 

 با گفتن برو استراحت کن خودشم بلند شد رفت سمت اتاق عرفان...
 

 )نگار(
 

 پاشدم از پله ها باال رفتم .درو باز کردم و داخل شدم ..
 

 کنارش ... خورده شیشه های لیوانو با پام کنار زدمو نشستم
 

 امید داشته باش .. نیاوش دنبال کاراشه -
 

 نمیتونیم برش گردونیم..اون با رضایت شخصیش زن اون ............-
 

 حرفتو نخور -
 
 

 حرومزاده شده ..-



 549 دردسر

 
 میتونیم شکایت کنیم. دلم روشنه ..-
 

 نمیتونیم .. مدرک میخوایم... چهار کلمه. م.د.ر.ک-
 
 

کف سییرامیک بلند کردو فندکشییم از بغلش  خیز برداشییت و سیییگارشییو از
 برداشت . روشنش کرد و تکیه داد به دیوار . دقیقا کنار من ..

 
 عرفان ؟؟؟-
 

 هوم کوتاهی گفت  
 

اگه خانوادشییو پیدا کنیم.میتونیم.... میتونیم با نیاوش و تو .. بگیم.. نه یعنی -
 یتونیم مثلرابت کنیم بهش تجاوز شییده. از طرف شییوهرش ... بعد ... بعد م

شه  شیم... میتونیم .  تهمت بزنیم. بگیم برای اینکه بی ابرو ن شغال با خودش ا
 باران ...مجبور شده..مجبور شد باهاش ازدواج کنه ...

 
 سیگار بین دستاش میسوخت..

 سریع نیم خیز شد و گفت 
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اونموقع ها از تهدید حرف میزد. اون تهدیدش. میکرد.. شیییشیییه خونشییو -
نامه داده بود. اس ام اس... اما گوشیییه بارانو نداریم . وگرنه با شییکونده بود. 

 ریکاوری بر میگردوندیم.. ولی من نامه و دارم ...
 

 لبخندی زدم .. بلند... شیرین ..
 

سی. بی آبرویی. تهدید.. رابتش کنیم کم کمش - سالو اب  2۰ازار و اذیت جن
 شایدم بدتر .. خنک میخوره... اونم تازه از جرایمش خبر نداریم.. 

 
 

 نگار.. چرا زودتر فکرشو نکردیم لعنتی ...-
 
 

 پاشو ... پاشششو ...-
 

 سریع از جاش پرید ..
 یه لحظه ام نباید هدر کنیم ..

 )باران( 
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 فکم بین دستاش داشت میشکست .
 

 ولم کن اشغال...-
 

 زبونت هنوز درازه ها .. -
 

 فکمو فشردم و گفتم
کنی با اون پای تو گچت و دست خورد شدت  که چی؟؟ میخوای چه غلطی-
 ؟ 

 
 با چشمای خون نشسته خیره شد تو چشمم.

 
 فکتو خورد میکنم عزیزم...-
 

 ابروهامو باال انداختم و گفتم
 خورد کن.. سوزش داخلی خیلی بدتر از سوزش بیرونیه ..-
 

 خندید   
 

 ه ..دردایه بدتری از اون روز قشنگ  . توی اون خرابه.. در انتظارت-
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 با ش*ه*و*ت خیره شد بهم ..
 

 اومممم اخه خیلی تو چشمامی..-
 

 اب دهنمو تف کردم تو صورتش ..
 

 پسِت اشغال .. دستت به من نمیخوره -
 

 بازومو محکم گرفت و صورتشو نزدیک به صورتم کرد ..
 

 خانوم کوچولو.. دردشو تازه قراره بچشی..-
  

 هولم دادو  عقب رفت 
 

 م روی بازوم تا رد دستای کثیفش پاک بشه ..محکم دستمو کشید
 

 رفتم جلوی ایینه ..
 

 عرفان کجایی..
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 زخم روی گونم و کبودی پایین چشمم بدجور تو چشم بود ..
 

 دستایی که پر از کبودیه ..
 

 )بیاران(
 جلوی تلویزیون نشسته بودم 

 اومد کنارم نشست .
 سعی کرد دستمو بگیره.

 ند شدم محکم کوبیدم زیر دستش و بل
 

 خندید .. میدونستم همش واسه عذاب منه .. 
 

 رفتم تو اتاق و خودم و رو تخت انداختم.
 ناله ای کردم

 کل تنم درد میکرد ..
 

 توی سکوت به سقف خیره شدم که دیدم در باز شد 
 

 سریع نیم خیز شدم و خیره شدم بهش ..
 

 با لبخندش ردیف جلوی دندوناشو نشون داد
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 دم بهش ..با نفرت خیره ش

 
 عزیزم؟؟؟ نمیخوای به شوهرت ب*و*س بدی ؟-
 
     

 با حرص خیر شدم بهش ..
 

 از رو تخت بلند شدم برم که دستمو گرفت
 

 کاری که گفتمو نمیکنی؟؟-
 

 محکم کوبیدم تو دستی که تو گچ بودو از اتاق بیرون رفتم.
 

 میدونم دوباره قراره کتک بخورم . خندیدم. به درک ..
 

 نشستم .تو سالن 
 

 دیدم دوباره داره سمتم میاد .
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 پوفی کردم ..
 

 تکیه دادم . بزار اینبار کم نیارم 
 

 دوباره اومد کنارم یه جا پیدا کرد و نشست ..
 

 نزدیک شدندش و احساس میکردم ..
 

 تو یه حرکت فکمو گرفت و سرشو اورد جلو.
 نه. نه. نه.

 خداا میبینی؟؟
 عدالتت این بود؟

 سم اگه بهم دست بزنه خودمو میکشم.به خداوندیت ق
 

 هی وول میخوردم اما فایده نداشت.
 

 _دومین آروم بگیر خانم کوچولو.
 

 صورتش یه میلی متر با صورتم فاصله داشت.
 چشمام پر اشک بود ولی یه قطره نریختم 
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 خدا چی شد پس ؟؟؟بزرگیت کو؟؟؟
 

 با صدای در صدرا متوقف شد.
 با حرص غرید.

 
 انس با تو بود ولی زیاد خوشحال نباش._این دفعه ش

 
 صدرا که رفت نفس راحتی کشیدم.

 خدایا شکرت.
 

 از فکر اینکه عرفان اینا باشن قلبم لرزید
 

 ولی قرار نیست اونا باشن 
 

 خیلی وقته منو یادشون رفته
 
 
 

 _منزل اقای صدرا مظفری؟؟
 



 557 دردسر

 صدرا:بله خودم هستم.
 

 رو امضا کنین لطفا._بفرمایید این نامه برا شماست. اینجا
 

 صدرا:نامه؟
 

 _بله از طرف دادگاه.
 

 دیگه هیچی نشنیدم.
 

 یعنی میشه شکایت کرده باشن؟؟؟
 

 یعنی من آزاد میشم از این خراب شده؟؟
 یعنی ..
 یعنی..

 انقدر یعنی یعنی کردم که با کوبیده شدن در به خودم امدم..
 به چشمای صدرا نگاه کردم.

 قرمز قرمز بود.
 صدرا:

 دعا کن اون چیزی که فکر میکنم نباشه.وگرنه خونت حالله.-
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 ترسیدم ولی به روی خودم نیاوردم.
 دیگه تحمل نداشتم.

 نمیتونستم زیر مشت و لگداش طاقت بیارم.
 دوییدم سمت اتاق اومدم درو ببندم که با پای صدرا میون در دستام شل شد..

 
 کوبید تو درو در باز شد..

 
 تلفنم زنگ خورد 

 لو عرفان؟؟ا-
 

 تموم شد . نامه دادگاه فرستاده شد-
 

 لبخندی از سر رضایت زدم و گفتم :
 این عالیه .. کجایی؟ بگو بیام دیدنت -
 

 خونه خودمم 
 اومدم امادش کنم ..

 
 باشه پس منتظر بمون دارم میام -
 



 559 دردسر

 باشه . قطع میکنم -
 

 سریع مانتو شلوارمو تنم کردمو از در زدم بیرون ..
 

 ینمو نیاوش برد... اخ ماش
 

 محکم کوبیدم تو پیشونیم  .
 

 راه افتادم تا برم سر کوچه یه تاکسی بگیرم ..
 

تقریبا رسیییده بودم که دسییتی محکم پیچید بین بازومو کشیییدتم داخل کوچه 
 باریکی که اونجا بود  ..

 
 

 از ترس بدنم لرزید ..
  

 شروع کردم جیغ زدن که دستی روی دهنم قرار گرفت 
 

 سسس . منم       هی-
 

 این صدا      ...
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 بعده اینهمه مدت 

 
 هنوز مثل هرویین بود برام ..

 
 زمزمه کردم 

 سهراب ....-
 

 خندید ..
 

 نیشخندی که بدتر از قبل شده بود  
 

 خودمم عزیزم .-
 

 دستمو محکم گرفت و از دیوار جدام کرد و بین آغوشش گرفت و فشرد...
 
 

 ؟ چجوری تحمل کردم ندیدنشو
 

 محکم به خودم فشردمش.



 561 دردسر

 
 بی تاب بودم . 

 
 سرشو فرو کرد تو گودی گردنمو زمزمه کرد 

 
 نامرد تر از تو ... خودتی ....-
 

 من . من نمیخواستم اینجوری بشه ... من باید میرفتم... -
 

 خفه شو نگار.. -
 

 این فوشو با تموم عشق تو صداش گفت. 
 م:سرمو تا خرخره فرو کردم تو بغلشو گفت

 نمیخواستم بازیچه بشم-
 

 ساکت باش .. -
 

 به حرفش گوش دادم و خفه شدم .
 نمیدونم چقدر گذشت که ازم دل کند و عقب رفت ..

 
 صورتمو قاب کرد ..
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 قلبم میلرزید .. این حس دلتنگی چه کارا که با ادم نمیکرد 

 
 تو مغزم زمزمه شد 

 فقط دلتنگی؟-
 

 نمیخواستم با خودم رو راست باشم .
 برای همین سکوت کردم

 
 زمزمه کرد 

 چرا تنهام گذاشتی؟؟-
 

 سکوت کردم..
 

شیانه  شید و مجدد وح سمو گرفت و با قدرت ک صبیش کرد . یقه لبا سکوتم ع
 تو بغلش حبسم کرد ..

 
 چند لحظه گذشت . خیس شدن گردنمو احساس کردم.

 
 اشکاش میریخت..



 563 دردسر

 
 اون داشت ..

 
 گریه میکرد؟؟؟

 
 ش گذاشتم و خواستم عقب بکشمش تا بتونم ببینمش.دستمو رو شونه ها

 
 نزاشت . محکم تر گرفتتم..

 
 تکون نخور لعنتی..-
 

 شالمو از سرم برداشت دستشو فرو کرد بین موهام ..
 

 رفتی که چی؟ اصال به من فکر نکردی؟؟-
 

 فکر نمیکردم .. برات.. مهم باشه ..-
 

 گم .. نگار خفه شووو .. خفه شوووو.. بزار تا بهت ب-
 

 چیو ؟؟-
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به شدت عقب کشیدتم و لب های داغشو احساس کردم روی لبای ترک خورده 
 همیشه سردم ..

 
 دستام سر خورد و روی سینش قرار گرفت .

 
 اینبار درود فرستادم به محله همیشه خلوتمون ..

 
 ضربان قلبش از روی لباسم معلوم بود و سمت راست بدنمو میپوشوند .

 
 ه بود ..قلبامون یکی شد

 
 اروم عقب رفت ..

 
 چشمام هنوز بسته بود .

 لبشو نزدیک گوشم اورد و گفت 
 

 میخواستم بگم مزه توت فرنگی میداد ..-
 

 چشمامو باز کردم و خیره شدم بهش ..
 جفت ابروهام پرید باال..



 565 دردسر

 
 با دیدن قیافم خندید و گفت 

 
 راستش یچیز دیگه هم بود ..-
 

 اروم زمزمه کرد 
 رم ........دوستت دا-
 

 دوباره صورتامون نزدیک شد .........
 

 سرمو تکیه دادم به شونش.
 میگم.. سهراب..؟-
 

 جان کوتاهی گفت ..
 

 فکر کنم امروز با عرفان قرار داشتم -
 

 اصال برام مهم نیست.. حقم نداشتی بری.. پسره ی .....-
 

 تکیمو از شونش گرفتم و نق نق کردم
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 واسه باران بودا ..-
 

خودم دیگه میوفتم دنبال کاراش . البته بعده امروز.. قراره بعده سییال ها حس -
 کنم ارامش چیه ..

 
 پاهامو تو اب حرکت دادم..

 
 اومده بودیم پاتوق ..

 
 جای شونه هاش ول شدم رو پاهاشو گفتم 

 کی فکرشو میکرد من از تویه وحشی خوشم بیاد .. ؟؟-
 

 قهقهه ای زد و گفت 
 

 بدشون بیاد به سرشون میاد خوشگم..ادما از هرچی -
 

 یهو یاد یه چیزی افتادم ..
 

 تردید داشتم تو گفتن حرفم ..
 



 567 دردسر

 ولی یهو به زبون اوردمش
 

 از رسول چه خبر ..-
 

 جوابی نمیدم چون امروز قراره واسه ما باشه ..-
 

 لبخندی زدم و باشه کوتاهی گفتم 
 

 پاشو بریم یه دوری بزنیم ..-
 

 اوردمو کردم تو کفشم و دمپاچه هامو پایین کشیدم . پاهامو از اب در
 

 سهراب دستمو گرفت و محکم بلندم کرد .
 

 از قصد جوری کشیدتم که بیوفتم بغلش ..
 

 دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت 
 یکم سفت نگه دار خودتو.. کار دستم میدیا ..-
 

 کوبیدم تو سرشو یه بیشعوری نثارش کردم
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 )رویا(
 

 کمم کشیدمدستمو رو ش
 

 کوچولوي مامان امروز اروم بودي-
 

ستم رو تخت  شویي بیرون اومد و بغل د ست  شیدم نیاوش از د نفس عمیقي ک
 نشست 

 
 خانومم چطوره؟-
 

 امروز صدبار پرسیدي این سواال نیا.خوبم عزیزم-
 

 کوچولوي بابا چي؟-
 

 اونم خوبه-
 

 هي یاد گذشته بخیر-
 

 چیشد یاد گذشته افتادي تو؟-



 569 دردسر

 
 و دست شویي ذهنم باز شدت-
 

 زدم زیرخنده با مشت کوبیدم به بازوش.
 

 دستشو رو بازوش گذاشت
 

 باز وحشي شدي؟-
 

 باز خندیدم
 

 یادته اون روزو؟-
 

 کدوم روز؟-نیاوش
 

 اون روز که کسري اومد جلو دانشگاه شبش.....-
 

 باشه باشه یادم اومد》دندوناشو روي.هم فشرد
 

 و بعدش
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 چه دوراني بود ولي》قه کرددستشو دور شونم حل
 

 سرمو رو شونش گذاشتم و خودمو غرق کردم تو گذشته
 

 گذشته اي که هم تلخ بود و هم شیرین و پر عشق
 

 کسری با سرعت به سمتم اومد و منم اغوشمو براش باز کردم.
 

 خودشو تو بغلم پرت کرد و منم محکم فشردمش.
 

 لی؟از خودم جداش کردم:تو اینجا چیکار میکنی فسق
 

 دلم برات خیلی تنگ شده بود -
 

 منم همینطور.با مامانت اومدی؟-
 

 سرشو تکون داد و گفت:نه با بابام اومدم
 

 سرچرخوندم:کو پس؟
 



 571 دردسر

 اا اینجا بود که-
 

 بعد دستمو گرفت و دنبال خودش کشید.
 

 با دیدن نیاوش کنار داریوش ایستادم
 

 ا بیا دیگه اوناهاش پیش عمو نیاوِش -
 

 نجاس که پیش نیاوِش بدبختی همی
 

کسری دستمو کشید و رفتیم سمتشون.نیاوش با چشمای ریز شده نگام میکرد 
 داریوش با لبخند

 
 سالم خوبید؟-
 

 سالم رویا جان مشتاق دیدار بودیم-داریوش
 

 برعکس من-زیرلب
 و بعد لبخندی زدم:خوش به سعادتتون دیدین منو

 
 گوشه ی لب نیاوش باال رفت 
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 عا سعادت میخواد که شمارو ببینیم.اره واق-داریوش

 
 عجب ادم پررویه.

 
خوشییحال شییدم از دیدن کسییری من یکم ناخوش احوالم باید برم شییماره -

 کسری رو دارم بهش پیام میدم.
 

 )باران(
 

 دستام یخ زده بود و میلرزید.
 

 .دستامو مشت کردم که نفهمه ترسیدم
 

 مت خودش و غرید.به سمتم اومد و بازومو تو دستش گرفت و کشید س
 

 فکر کردی میتونی از دستم فرار کنی؟-
 

 ها؟-فریاد زد
 



 573 دردسر

 نمیفهمم چی میگی-
 

اون پسره ی احمق ازم شکایت کرده فکر کرده با این کار میتونه تورو از چنگم -
 دربیاره

 
از خوشییحالی نزدیک بود بال دربیارم باورم نمیشیید بزودی از سییرش خالص 

 میشم.
 

 داد.عرفان باالخره نجاتم 
 

 سر قولش موند.
 
 

 احمق تویی پست عوضی-
 

 سیلی نثارم کرد و پرتم کرد رو زمین.
 

 میکشمتون همتونو میکشم من از دستت نمیدم.-
 

 و با پای چالقش لنگون لنگون از اتاق رفت بیرون و درو محکم بست.
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 لبخندی زدم.
 

 ن.االن هیچ کدوم از دردام نمیتونست منو از خیال ازادیم بکشه بیرو
 

 باالخره ازاد میشم.
 

 عرفانم نجاتم داد.
 

 سرقولش موند.اره سر قولش موند
 

 رو تخت نشسته بودم و زانوهام و بغل کرده بودم.
 یک هفته از اون روزی که از دادگاه نامه اومد گذشته بود ولی خبری نبود.

 دیگه کم کم داشتم نامید میشدم.
 ن..صدای زنگ مساوی شد با تند شدن ضربان قلب م

 این روزا هر کی زنگ میزد قلبم تند تند میزد.
 با امید اینکه بازم از طرف دادگاه باشه مثل جت بلند شدم.

 از اتاق رفتم بیرون.
 صدرا از دستشویی اومد بیرون و رفت سمت در و بازش کرد..

 دوتا مرد با یونیفرم سبز بودن..
 راحت بگم پلیس بودن . 



 575 دردسر

 با یه سرباز پشتشون
 

 ی صدرا مظفری؟!مرده:آقا
 

 صدرا جا خورد 
 

 _بله خودم هستم..میتونم کمکی کنمر
 

 برگه ای سمت صدرا گرفت و گفت:
 

 ما حکم بازداشت شمارو از دادگاه داریم-
 

 صدرا با عصبانیت برگرو  گرفت و نگاه کرد..
 

 بعد غرید :
 بازداشت برای چی؟؟چی شده..-
 

 مرد دومی با صدایی محکم گفت:
 ی متوجه میشیدمیریم کالنتر-
 

 و دستشو به سمت بیرون گرفت و ادامه داد:
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 بفرمایید.-
 

 صدرا برگشت سمتمو غرید:
 

 دعا کن .. دعا کن که جنازم برگرده ...-
 

 سریع بیرون بردنش .
 با دستبند .

 
 شوکه شده خیره شدم به در بسته ..

 
 )نگار(

 
 

 راه افتادیم تو جنگل ..
 میگم سهری ...-
 

 تاد ..سرجاش سیخ ایس
 گردنشو خم کرد سمتم و با اون ژستای ترسناکش خیره شد بهم و گفت



 577 دردسر

 
 چیزی گفتی ؟؟-
 

 نیشمو شل کردم و گفتم
 

 سهری جووووون ..-
 

 لبشو یه مقدار داد باالو گفت 
 

 پس بگیرش-
 

 ابروهامو دادم باالو گفتم
 

 واسه من ژست نیا بچه .-
 

 عه؟-
 

 لبامو غنچه کردمو گفتم 
 ارررره ..-
 
 ثل کارتونا انگشتاشو صدا داد. م
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 تو دلم یه یا علیی گفتم و قبل اینکه مثل گاوای اسپانیا با رنگ قرمز هار بشه 
 دویدم..

 
 افتاد دنبالم ..

 
 مثل ببر میدویید .. 

 
اومدم بپرم رو درخت که شییالمو گرفت. شییالم پیچید دور گردنمو به شییدت 

 زمین خوردم ..
 

 کمرم تیر کشید .. 
 شتم مثل صحنه های عاشقانه رمانا بغلم کنه ببینه چم شده انتظار دا

 امیییییا اینجا زندگی واقعیه .
 

 رو دستاش بلندم کرد و زمزمه کرد
 ای وای نگاری جون چت شد ؟ بزا بریم خوبت میکنم-
 

 زمزمه کردم 
 سهراب خر نشو االل..-
 



 579 دردسر

 خیره شد بهم و گفت 
 تو حرف نزنی میگن اللی؟-
 

 و سینشو گفتمسرمو فرو کردم ت
 حاال یه نیم ساعت منو تاب بده بخوابم بعد باهم سنگامونو وا میکنیم..-
 

 لبخند دندون نمایی زد و گفت 
 

 به جفت چشمام ..-
 

 با خیال راحت چشمامو بستم و تو دلم گفتم افرین خر خوب..
 

 صدای اون رود کوچولو که همیشه ول بودیم توش از دور ارامبخش بود 
 .مثل الالیی.

 
 لبخند شیرینی زدم 

 لبخندی پر از ارامش .
 اما اعتبار لبخندم تا وقتی ادامه داشت که فرو نرفته بودم تا ته توی اب ...

 
 شکه شده سرمو از زیر اب در اوردمو جیغ بلند باالیی کشیدم ..
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 قهقهه ای زد و نشست روی زمین .
 

 سرده نه؟؟ نگری جون ..-
 

 اهام از یخی اب سر شده بود ..از صورتم دود میزد بیرون و پ
 

 اروم و  با حرص تو اب قدم بر میداشتم.
 بدنم بخاطر سنگینی اب . سنگین شده بود ..

 
 رفتم سمتش و خیره شدم بهش..

 
قبل از اینکه از جاش بلند بشه دستامو حلقه کردم بین مچ پاشو با اخرین زورم 

 کشیدمش تو اب ..
 

 م داد سهراب..صدای شکسته شدن اب بلند شد و بعد
 

 تو دلم به خودم گفتم هاهاهاها 
 

 از زیر اب بیرون اومدو سرشو تند تند به چپو راست تکون داد .
 



 581 دردسر

 خنک بود سهری جووون ..-
 

 خیره شد تو چشمام و گفت
 خنک ترم میشه نگری جون ..-
 

 شنا کرد سمتم ..
 ابش در جریان نبود و یه جورایی ساکن بود .

 واسه شنا خوب بود .
 

پاهامو از زیر اب  یهو زیر ابی رفت و قبل از اینکه بفهمم میخواد چیکار کنه 
 کشید و باعث شد کامال فرو برم تو اب..

 
 جیغی تو اب زدم که باعث شد اب تا ته فرو بره تو گلوم ..

 تکون شدیدی خوردم. چرا همه جا اب بود .
 

 داشتم نفس کم میاوردم..
 شروع کردم تقال ..

 
 ال نمیتونستم نفس بکشمو تموم گلوم پر شده بود از اب..اما انگار اص

 
 جلوی چشمام فقط دسته دسته موهام بود  و چیزی نمیدیدم .
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 دستو پاهام شل شد ..

 
 قبل از اخرین تقالم از اب کشیده شدم بیرون اما دیر شده بود .

 چشمام بسته شد .....
 

 )باران(
 
 

 مات به در خیره بودم.
 تم بکنم.هیچ حرکتی نمیتونس

 بردنش..
 با صدای در به خودم امدم .

 با قدمای آروم رفتم سمت در و بازش کردم.
 با دیدن کسی که رو به روم بود جا خوردم.

 رفتم کنار و امد تو.
 سرم و انداخته بودم پایین که کبودیای صورتمو نبینه.

 با دستش چونمو گرفت اورد باال و با اخم گفت:
 

 رده؟_اون کثافت این کارو ک



 583 دردسر

 
 با بغض رفتم بغلش و اونم مثل برادر واقعی بغلم کرد.

 
 با هق هق گفتم:نیاوششش.

 
 _هیش تموم شد. دیگه نمیتونه آسیبی بت بزنه.

 
 از بغلش امدم بیرون و با ترس پرسیدم:

 
 _عرفان..عرفان خوبه؟؟چیکار میکنه. کجا..

 
 نذاشت حرفمو ادامه بدم :

 
 _آروم باش .. خوبه خوبه...

 
 مو گرفت و برد سمت مبل.دست

 
 _چجوری اینکارو کردید؟

 
 نیاوش:تجاوز..تهدید. ضرب و شتم..
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 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
 

_ماام مثل خودش اشغال شدیم. تهمت زدیم چون بی ابرو نشی مجبور شدی 
 ازدواج کنی..

 
 _اما این برای چند سال پیشه. یعنی زیاد ..

 
 نذاشت ادامه بدم :

 
 ناش فکر نکن.. شاهد اوردیم.._تو به ای

 
 

 چشمام دوتا شد  
 اومدم حرفی بزنم که اجازه نداد و گفت

 
ستی نیای خونه بهتره چون عرفانم - صدرا ه فقط بخاطر اینکه االن زن عقدی 

سر میزنیم نگران نباش... نمیذاریم دیگه  ستش آتو ندیم.هر روز بهت  ست د ه
 اینجوری بشه ...

 
 )رویا(
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شییونم انداختم و با یه خدافظي کوتاه از ازیتا از اپارتمان  گوشییه شییالمو روي

 خارج شدم و سوار ماشین نیاوش شدم و سالمي کردم
 

 علیک سالم.خوبي؟-
 

 اوهوم .-
 

 خوشگل شدي.-
 

 بودم.-
 

 چپ چپ نگاهم کرد و ماشینو روشن کرد 
 

 وسطای راه بودیم که یهو گفت
 نبینم با داریوش گرم بگیریا -
 

 و انداختم باال و باشه اي گفتم و اونم لبخند زد و حرکت کرد.یک تاي ابروم
 

 در اپارتمانشو باز کرد و گفت برم داخل
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 نگاه سرسري انداختم کوچیک وساده  بود و در عین حال زیبا
 

 خونه قشنگي داري-
 

 ممنون.. چي میخوري-
 

 چاي-
 

 نشستم روي مبل.
 

 نیاوشم رفت اشپزخونه
 

 کسري و داریوش کي میان؟-
 

 یک ساعت دیگه-
 

 شام درست نکردي که.-
 

 از بیرون سفارش میدم.-
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 بلند شدم رفتم اشپزخونه
 

 چه کاریه مرل داري؟-
 

 سري تکون داد.
 

 پس من مرل درست میکنم توام ساالدو فعال چایو بیخیال.-
 

مرغو از فریزر دراورد تا یخش اب بشییه و منم برنج گذاشییتم و شییروع کردم به 
 ات خورشت مرل.خورد کردن مخلف

 
 نیاوشم داشت ساالدو اماده میکرد....

 
 در برنجو گذاشتم و از اشپز خونه بیرون اومدم و نشستم رو کاناپه.

 
 نیاوشم خودشو بغل دستم پرت کرد و دستشو روي شونم انداخت.

 
 خسته نباشي کدبانوي من-
 

 ممنونم توم همینطور-
 



wWw.Roman4u.iR  588 

 

یا سییرکار میومدم کاش وقتي از د》با لبخند بهم نگاه کرد و گفت انشییگاه 
 .میدیدم تو واسم غذا اماده کردي.

 
 خندیدم و اونم سرشو جلو اورد و ب*و*سه اي روي گونم زد

 
 مطمئنم میرسه اون روز.-
 

 لبخندي از روي شادي زدم و دیدم چشماي نیاوش درگیر لباي منه.
 

 سرشو خم کرد ..
 اما صداي در مانع کارش شد 
 
 
 

 د.با حرص از جاش بلند ش
 

 بر خر مگس معرکه لعنت-
 
 قهقهه ای زدم و گفتم : 

 بمون تو  خماریش ..-
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 )نگار(

 
کوبیده شییدن چیزیو به سییینم احسییاس کردم و همرمان تموم محتویات داخل 

 گلو و ریه و همچیمو با فشار ریختم بیرون و به سرفه افتادم 
 

هوای اطرافم  تموم هوای اطرافمو فرو کردم توی ریه هام. حریو شییده بودم به
. 

 دوتا دست پیچید دور بدنمو با قدرت تو بغلش گرفتتم
 

 سرفه هام بند نمیومد ..
 

 سرم تیر میکشید بخاطر شدت سرفه هام ..
 

 سرمو اروم روی شونه های سهراب گذاشتم..
 

 تو گوشم زمزمه کرد
 

 فقط منو ببخش.......-
 

 کل تنم میلرزید .
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 سکوت کردم و هیچی نگفتم.

 ستم بگمرچی میخوا
 

 مغزم کار نمیکرد  
 دستش نوازشگر روی کمر خیسم در حال حرکت بود .

 
 موهای خیسمو با دستاش کنار زد .

 
 مجدد سرفه کردم .

 
 چشمام روی هم افتاد . 

 
 اگه میمردم چی میشد؟ 

 
 اروم تو گوشم زمزمه کرد

 
 بخشیدی منو؟-
 

 صادقانه گفتم
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 نه .-
 

رفتمو سعی کردم بلند بشم که متاسفانه کل سکوت کرد ..  اروم ازش فاصله گ
 انرژیمو از دست داده بودمو افتادم .

 
به  یدم و تکیمو داد  باال کشیی که پخش زمین بشییم محکم گرفتتم و  بل این ق

 خودش..
 

 اروم باش    .-
 

 چند قدم برداشتیم. بدجور سردم بود   
 
 

 سهراب ..-
 

 جونم.-
 

 سردمه ..-
 

  چند لحظه سکوت کرد .بعد گفت
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 بیا بریم تو ماشین ..-
 

 حرفی نزدمو دنبالش راه افتادم . رسیدیم به ماشین .
 

 دیدم جای صندلی جلو نشوندتم صندلی عقب و خودشم از اون در نشست ..
 

 قبل از اینکه بزاره ازش بپرسم چرا ..
 

 تی شرت تنش که خشک تر من بودو در اورد ..
 

 چپ چپ خیره شدم بهش و گفتم
 

 ووو .بپوش لباست-
 

جوابی نداد و از جلو بخاری و زد و پیرهنش و جلوش گرفت . تو دلم یه نامرد 
 نثارش کردم.

 اول پیرهن خودشو خشک میکنه بعد مال منو..
 چه ادمیه این !
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 نیم ساعت گذشت و منم با اخم بیرونو نگاه میکردم.
 

 برگشت سمتم .
 

 دستش دراز شد شالمو برداره که کوبیدم رو دستش ..
 
 ا چشمای گشاد شده خیره شد بهم .ب

 حرفی نزدو کارشو ادامه داد 
 شالو از دور گردنم باز کرد و انداخت جلوی بخاری

 در ماشینو باز کرد و خارج شد .
 برگشت سمتم و گفت

شه . مانتو خیلی دیر - شک  سات خ ساتو در در بیار . پیرهن منو بپوش تا لبا لبا
 خشک میشه ..

 
 دیدم درو بست و رفت بیرون. اومدم بگم برو بابا که

 از حرف چند لحظه پیشم خیلی پشیمون شدم ..
 

 ولی واقعا هم لباس خیس کفرمو در میاره .
 

 بیخیال شدمو مانتومو باز کردم .
 شیشه ها دودی بود واسه همین راحت بودم.
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 لباسای خیسمو ریختم جلو .

 پیرهنشو تنم کردم..
 ش.دکمه هاشو سریع بستم و اندازه گرفتم

 
 بخاطر قد دراز سهراب دقیق یه وجب باالتر زانوم بود .

 شلوارم بیشتر همه چیز اذیتم میکرد.
 موندم در بیارمش یا نه..

 
 بیخیالش شدم و همونجوری نشستم ..

 
 سهراب بعده یه ربع اومد تو ماشین ..

 
 خدا خیرش بده احساس راحتی میکردم با لباسش.

 
 .حس خشکی. تمیزی.. خیلی خوب بود 

 
 نشست و خیره شد بهم 

 
 خب پیرهن که برات بزرگه .شلوارتم در بیار راحت باشی ..-
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 چپ چپ نگاهش کردمو گفتم

 
 بد نگذره ..-
 

 اخماشو کشید تو همو گفت 
 

 من تورو واسه این چیزا نخواستم که واسه پرو پاچت له له بزنم..-
 

 .درو باز کرد و باز بیرون رفت . با همون باال تنه لخت .
 

 از حرفم پشیمون شدم ولی خب . 
 شم..نمیتونستم انقدر راحت با

 
 )باران(

 
 قلبم تند تر از همیشه میزد.

 از استرس و اضطراب زیاد حالت تهوع داشتم.
 با گرفتن دستای سردم توسط کسی سرمو اوردم باال.

 
 نگار با لحن ارامش بخشی گفت:
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 _همه چی درست میشه.

 
 به سمت چپم نگاه کردم.

 عرفان نشسته بود و سرشو گرفته بود بین دستاش.
 نیاوش طول و عرض راه رو طی میکرد.

 رویا رو به خاطر وضعیتش نیاوردیم.
 

 امروز یا روز برد منه یا روز باختم.
 با صدای سربازی که گفت:

 
 _خانوم مایلی و اقای افتخاری تو جاییگاه حاضر بشید 

 
 

 به خودم امدم.
 فشار دادم. بی اختیار دست نگار و

 آروم دم گوشم گفت :
 

 _اینو بدون توی هر شرایطی ما پشتتیم.
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 دوست عرفان که وکیلم بود از دور امد سمتم.
 

 _بریم عزیزم 
 

 عرفان سریع سرشو باال اورد و نگاه چپی به افتخاری انداخت
 افتخاری سریع خودشو جمع کرد و منو راهنمایی کرد به داخل

 
 

ده شییید.. خونسییردیتو حفظ کن..چون هر یه حرف افتخاری_هر حرفی که ز
 اشتباه بر علیه ماست..

 
 سرمو به معنای فهمیدن تکون دادم و رفتیم داخل..

 
 با پس گردنی که  نیاوش بهم زد به خودم اومدم

 
 نبینم غرق شدی تو گذشته.-
 

 چپ چپ نگاش کردم و گفتم:
 

 _جور دیگه ایم میتونستی از فکر دربیاریما
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 و*سه ای روی موهام نشوندخندید و ب*
_________________ 

 
 _نیاوشششش.

 
 _جوووونم.

 
 _میگم میام یعنی میام.

 
 
 کتشو پوشید و گفت:نه خانومی شما نمیای 
 

 چرااااا-
 

 چون واستون خوب نیست-
 

 اینجا بمونم بدتره اگه اتفاقی بیوفته کسی نیست.-
 

 ی(به مرجان خانوم سپردم بیاد پیشت)همسایه روبه روی-
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 من میخوام بیام-
 

 یکبار گفتم نه یعنی نه فهمیدی؟-اخم کرد
 
 

با حرص رومو گرفتم و نشییسییتم رو مبل و پا رو پا انداختم و لب به دندون 
 گرفتم.

 
 خانومم ببخش عصبی شدم درکم کن نمیخوام اتفاقی بیوفته برات-
 

 باشه-
 

االن  دستمو ب*و*سید و گفت:مراقب خودت باش خانومی مرجان خانوم هم
 میاد.

 
 باشه توام مراقب خواهرام باش.-
 

 با لبخند سری تکون داد و منو با کلی استرس و نگرانی تنها گذاشت..
 

 )نگار(
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 بعد اون روز . اون روز بی نهایت زیبا ..
 دوباره وسط لجن زار ول شدیم .

توی صندلی های اخری دادگاه نشسته بودم و به صدای داد و فریاد وکیال گوش 
 ادم   .مید

 با پاهام ضرب گرفته بودم روی سرامیک .
نیاوش دستش روی شونه های عرفان بودو سعی داشت ارومش کنه ولی کدوم 

 ارامش؟
 

 شوندی وکیل صدرا بلند شد  
 

اقای قاضی مدارک اقای افتخاری و موکلش برای اتهامات وارد شده به موکلم -
  به دادگاه داده شده؟ یا شواهد یا شاهد مناسبی؟

 
 افتخاری بلند شد 

 
والدین خانوم مایلی تو راه هسییتن . فکر کنم یه زن و مرد بالغ به همراه سییه -

شاهدی که انتهای سالن نشستند کافی باشند؟ مدارک کافی هم به دادگاه داده 
ستیم  شده . برای مثال نامه ای که خانوم مایلیو تهدید کردن با ریکاوری هم تون

ید موکلتونو به دادگاه بدیم همین االنشم روی صورت اس ام اس های پر از تهد
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موکلم و تن و بدنش هزار جور جای کبودی و گاز گرفتگی و زخمه  که نداشتن 
 تعادل روانی و کنترل موکلتونو نشون میده .. 

 
 

 به وضوح پریدن رنگ شوندی و صدرارو دیدم ..
 

 لبخند بلند باالیی زدم 
 صدرا 

 اشو انداخت رو سرش سریع از جاش بلند شد و صد
 

شغالی ربط نداره هر بالیی - سمی و قانونی منه به هیچ ا ضی اون زن ر اقای قا
شکایت کنه ..  سال پیش میتونس  ست  سرش بیارم. تجاوز کردم که کردم دوی

 االنم هر کاری بخوام میکنم 
 

 عرفان جوری از رو صندلی بلند شد که صداش پیچید تو سالن . 
 نشوندمش سریع دستشو گرفتم و 

 
 اروم باش وگرنه به ضررمون تموم میشه -

 محکم خودشو کوبوند رو صندلی
 

 صدای داد قاضی پیچید تو کل سالن تقریبا خالی 
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اقای شوندی موکلتونو اروم کنید وگرنه ختم جلسه و اعالم میکنم با رای کامل -

 به خانوم مایلی و اخراجش از دادگاه .
 

 گم شده گفت شوندی خیلی سریع با دستو پای
 اجازه یه تنفس کوتاهو میخوام .-

 قاضی اجازه نیم ساعت تنفس ازاد داد و از در بیرون رفت...
 

 شونه رو برداشتم و تند تند موهامو شونه میزدم.
 

 که یهو ذهنم رفت سمت نامه ی علی.
 

 کشو رو باز کردم و نامه رو از جعبه ی خاطراتم دراوردم.
 

 دور توجه نکردم و نگهش داشتم.نیاوش هرچقد گفت بندازمش 
 

 نامه رو باز کردم و شروع کردم به خوندنش.
 

 رویای عزیزم.
 امروز ک اینو مینویسم قلبم دال داره .عشق من به تو قابل وصف نیست .
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 این متنو با تموم احساسم مینویسم برای همین شاید برات مسخره باشه
 همیشه میدونستم احساسی به من نداری .

 عاشق من نبودیو نخواهی شد  میدونستم
 سال ها انتظارتو کشیدم حتی وقتی که یه دختره بچه بودی 

 اما هیچ احساسی به من نداشتی .
 مجبور به فراموشیت شدم . اما نشد .

 پس سعی کردم دلمو جور دیگه ای اروم کنم
 ازدواج من با خواهرت . تنها راهش بود .

 هرت بیماره ...چیزی که از تو مخفی شد این بود که خوا
 میدونم هیچی از این نوشته ها به کسی نمیگی..

 برای همین بهت میگم.
 خواهرت یه بیماری عجیب غریب داره 

 اسمشو نمیگم تا راجبش تحقیق نکنی و همه چیزو نفهمی.
 فقط میگم زیاد زنده نمیمونه.

 از احساسم نسبت به تو خبر داره و برای همین این ازدواجو راه انداخت
 عکس تموم دخترای اینجا. بر

 اون بی نهایت با درک و فهمه .
 خواست باهاش ازدواج کنم .

سالگی  اون مجبور به این ازدواج بود . چون میدونی که اگه دختر بعده هیجده 
 ازدواج نکنه پشت سرش هزارتا حرف در میارن .

 اما اون نمیخواست بعده مرگش مردیو دال دار کنه .
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 موضوع من و انتخاب کرد ..پس بعده فهمیدن این 
 

 تا خودش و خانوادش بد نام نشند و منم بتونم کنار تو باشم.. 
 تا بعد مرگش بتونم دلتو به دست بیارم...

 میدونم بعده این نامه ازم متنفر میشی.
 اما مجبورم بگم ..

 این تموم حقایق بود ..
 پیشه خودت نگهش دار ..

 دوستت دارم.
 

 ع کردم صحبت کردن با دختر کوچولوماشکامو پاک کردم و شرو
 

خوشییگلم وقتی بزرگ شییدی باید همه حرفاتو بهم بزنی . نباید بذاری توی -
 قلبت چیزی بمونه و اذیتت کنه.

 
 دماغمو باال کشیدم و دوباره گفتم:

 
یه طرفم  باه کردم حرفمو نزدم ولی از  مانی بشییی من اشییت ما ثل  ید م با تو ن

 اون بهترین مردِ  خوشحالم که با پدرت اشنا شدم.
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 اشکامو پاک کردمو و نفس عمیقی کشیدم.
 

 وقتی درد داشتم درمونش کرد.-
 

 دستمو روی شکمم گذاشتم و گفتم:
 

 اره عزیزم بابای تو بهترین مرد دنیاست.
 

درست جای دستم لگد زد که خندیدم و از جام بلند شدم و به سمت اشپزخونه 
 رفتم ..

 
 طول عرض خونه رو طي کردم.

 
 رو روشن کردم. tvو کل خونه رو تمیز کردم و نشستم رومبل و 

 
 داشت اهنگ هانا تو خوبي رو نشون میداد.

 
 خیلي جالب بود موزیک ویدیوش.

 
شن و  شیم که رو صفحه گو سرمو برگردوندم با دیدن  شد  شیم بلند  صداي گو

 خاموش میشه شیرجه زدم رو گوشي اما با دیدن اسم کسري پنجر شدم .
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 کسري؟جانم -
 

 سالم رویا جون خوبي؟-
 

 مرسي گلم تو خوبي؟-
 

 منم خوبم یه کاري داشتم-
 

 بگو-
 

 من چندتا مسئله رو نمیتونم حل کنم این شد که مزاحمت شدم.-
 

 مراحمي عزیزم پاشو بیا اینجا منم تنهام.-
 

 باشه تا بیست مین دیگه اونجام خدافظ.-
 

 قطع کردم.
 

 خوب حاال چیکار کنم؟



 607 دردسر

 
 هم میگفت گذشته رو مرور کنم چون ارومم میکرد.یه حسي ب

 
 اره فکر خوبیه...

 
 با کمک نیاوش سفره رو چیدیم و نشستم سرمیز.

 
 خوب بسم الله شروع کنید.》دیدم همه دارن به من نگاه میکنن گفتم

 
شکر  سرمو باال اوردم خدارو شروع کردم خوردن.  شیدم و  و بعد براي خودم ک

 شت .مثل اینکه غذا مشکلي ندا
 

 اقا داریوش میشه اب رو بدید.-
 

به دسیییت داریوش برخورد کرد که نیاوش از زیر میز  موقع گرفتن اب دسییتم 
 محکم کوبید به پام و چشم غره رفت.

 
 لبخندي زدم و لیوانم رو پر اب کردم یه نفس سرکشیدم.
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 کارا خوب پیش》حوصییلم از این یکنواختي سییر رفت و رو به داریوش گفتم
 مسرتون چه خبر؟میره؟از ه

 
 خوبه بد نیست،همسرم رفته مسافرت ...-
 

سییري تکون دادم و رومو برگردوندم که با کسییري حرف بزنم که با قیافه سییرخ 
 شده نیاوش روبه رو شدم. چشمام گرد شد.چش شد این؟

 
 بخور عزیزم.چیشدي یهو؟》سریع براش اب ریختم

 
شید و با حرص کوبید رو میز سرک ست. من》ابو  ستت چیزي نی شدم د  سیر 

 درد نکنه
 

 با تعجب زیر لب نوش جون گفتم
 

 ممنون خیلي خوشمزه بود-داریوش
 

 نوش جون》لبخندي زدم
 

 دستت دردنکنه رویا جون خیلي حال داد.》کسري



 609 دردسر

 
 نوش جونت عزیزم.》خندیدم و موهاشو بهم ریختم

 
شت  ستن رو کاناپه نیاوش ظرف برنجارو بردا ش شدن و رفتن ن سر میز بلند  از 

 نم بشقابارو.م
 

گذاشتم رو سینک و چاي سازو روشن کردم و اومدم برگردم که با قیافه عصبي 
 نیاوش رو به رو شدم.

 
 چیشده؟-
 

 مگه نگفتم گرم نمیگیري با داریوش؟ها؟-
 

 مگه من چي گفتم؟-
 

 همون حرفایي که زدي خیلي بود. چرا نمیفهمي من خوشم نمیاد؟-
 

 حاال که چیزي نشده-
 

 بذار برن نشونت میدم》کرد و گفت چشماشو ریز
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 و از اشپزخونه رفت بیرون شونه اي باال انداختم و بقیه میز رو جمع کردم ...

 
 )نگار(

 
 

 تا االن همچی به نفع ما بود .
 دوباره وارد دادگاه شدیم 

 سر جاهای قبلیمون نشستیم.
 قاضی پشت میز نشست  

 قبل هرچیزی گفت:
 خب . شاهدین حاضر بشن ..-
 

 ه تامون بلند شدیم .س
 سعی کردم هیچ ترسی نداشته باشم .

 کارت ملی هامونو چک کردن . اول از عرفان شروع کرد .
 

خب اقای طاهرخانی. میخوام راجب تجاوز به خانوم مایلی هرچی میدونیو -
 بگی.بعدم دست روی قران میذاری..

 



 611 دردسر

سخت بود براش به این راحتی را شد.  سته  شمای عرفان با درد ب اوز جب تجچ
 به باران جلوی اینهمه ادم حرف بزنه ..

 
 چشماشو باز کرد و نفس عمیقی کشید و شروع کرد 

 
باران - جاوز و فرار  له خبر ت کل مح باران میشیییدم. توی  له ای  من .. هم مح

پیچیده شیید . یعنی فرار نه نمیشییه گفت. دور افتاده شییدنش از خانوادش. تنها 
 پناهش نیاوش بود ...

 
 د به نیاوشو ادامه داد اشاره کر

 
من صییمیمی ترین دوسییت نیاوش بودم.. همچیو خبر داشییتم.. این تجاوز -

کامال واقعی بوده و هسیییت. بعده ناپدید شیییدن نیاوش . نگار خواهر نیاوش 
مک  نگ زدو از من ک گار ز که ن تا این ند. باران رفت با  به  من (  )اشیییاره کرد 

ودم.. اوضییاع روحیش بعده دیدن خواسییت.. من .. یه جورایی..  دکتر باران ب
 دوباره اون ... اون....

 
کنترل کرد خودشییو تا فوشییو بهش نکشییته .بعده کنترل نفس نفس زدنش ادامه 

 داد 
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بعده دیدن مظفری تو دانشییگاه اوضییاع روحیش برگشییت.. بدتر شیید.. نابود -
ایید تشد.. من به عنوان دکتر روانشناس . یا روانپزشک. فرقی نداره .. با مدرکم 

 میکنم اون تجاوز واقعیه و زاده تخیل نیست.یه تهمت هم نیست..
 

قاضییی نگاه بدی به شییوندی انداخت . بعدم به صییدرا. و از عرفان خواسییت 
 دستشو رو قران بزاره ..

 
عرفان جلو رفتو دسییتشییو با اطمینان روی قران گذاشییت و قسییم خورد و عقب 

 رفت ...
 

 خیره شد به من .. 
 

 .. شروع کنید خانوم خاکی -
 

 با اعتماد به نفس زیاد و خونسردی زیادم شروع کردم 
 

 همونجور که تعریف کردن من خواهر نیاوش هستم..-
  

 بعده اینکه برادرم بارانو اورد خونمون. 
 



 613 دردسر

 ما متوجه داستانای پیچیده تو محله شدیم و مادرم خیلی اذیتمون میکرد . 
 

 نیاوش خونه خریده بود.. 
 

 ما رفتیم اونجا .  بعده رفتنش
 

 صدرا دنبال باران بود.. 
 

شگاه بعده دیدنش  شو قطع کرد. اما توی دان شدن ما . اونم پیگیری بعده ناپدید 
 مزاحمش شد . 

 
 حتی به طور جسمی. 

 
 تهدیداش و غیره .

 
 باران مجبور به ازدواج شد . 
 
 .... حتی من بخاطر تموم کردن تهدیداش سعی کردم با ماشین زیر بگیرمش 
 

 قاضی چشماشو بازو بسته کرد و ازم خواست دست روی قران بزارم.
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 این کارو انجام دادمو بلند قسم خوردم ..
 

 عقب رفتم .
 

 نوبت نیاوش شده بود .
 

 انگار حال خوبی نداشت ..
 

 رفتم سمتش . 
 خوبی؟؟-
 

 چند بار چشمامو تو حدقه چرخوند و گفت
 خوبم خوبم ..-
 

 جلو رفت ..
 

 ا دیدنش سری تکون داد و گفت .....قاضی ب
 

 اقای خاکی شروع کنید..-
 



 615 دردسر

 همزمان با این حرف عینکشو رو چشمش تنظیم کرد ..
 
 

 نیاوش نفس عمیقی کشید و شروع کرد 
 

شده. - شهادت میدم که اون تجاوز انجام  تمام ماجراو خودتون میدونید.. من 
 ون.ردند به تجاوز کثیفشحتی قبل وقت ازاد دادگاه. خود اقای مظفری اعتراف ک

 
 جلو رفت و دست روی قرآن گذاشت و سر جاش برگشت..

 
 قاضی تکیه به صندلیش دادو کتشو منظم کرد و شروع کرد

 
من حرفای تموم شیییاهداو شیینیدم . اما هیچکدوم شیییاهد صییحنه تجاوز -

صادر کنم. ولی وقتی  نبودند.اما من بخاطر مدرک اقای طاهرخانی میتونم رای 
اده خانوم مایلی تشییریف بیارن و شییهادت بدند. وگرنه دادگاه موکول که خانو

 میشه به چند ماه دیگه ..
 
 

 نفس عمیقی کشیدم.
 برد با ما بود.

 صدرا محکم کوبید تو دست شوندی و گفت
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 یه غلطی کن...-
 

 شوندی سریع دستی روی سر کچلش کشید و بلند شد .
 

 اقای قاضی اعتراض دارم..-
 

 هشقاضی خیره شد ب
 بگو ...-
 

 شوندی سریع تکونی به خودش داد و گفت
 شاهدین کافی نیستند برای رای دادن شما..-
 

 قاضی تکیشو گرفت و گفت
 

دو مرد و یک زن . یک مرد دیگه و یک زن دیگه در راه هسییتند. سییه مرد و دو -
 زن . کار چهار مردو انجام میده. اعتراض وارد نیست. بشین ...

 
 

 ره شدم به شوندی که مثل ماست  مالیده شده بود کف زمین لبخندی زدم و خی
 



 617 دردسر

 اونا برگشتن سر جاهاشون .
 

 قاضی اجازه نیم ساعت تنفس داد و مجدد رفت تا خانواده باران بیان 
 

باران سییریع از جاش بلند شیید قبل اینکه بتونم حرفی به زبونم بیارم خودشییو 
 انداخت بغلم ..

 
 

 نگار.....-
 

 د شد صدای هق هقش بلن
 

 اروم دستمو روی موهاش کشیدم و گفتم
 

 تموم شد.. اون میپوسه تو هلفدونی.. -
 

 باران محکم تر فشردم .
 

 یهو حظور کسیو احساس کردم و قبل اینکه مخم توان بده که کیه .
 بازوی باران به قدرت کشیده شد و عقب رفت ..
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 صدرا گرفته بودش ..
 

 دستتو از رو زن من بردار عوضی ..-
 

 دست بارانو جوری فشار میداد که گفتم االن بازوش کنده میشه ..
 

ستای  صدرا تو د خودمو نزدیکش کردم و قبل اینکه بتونم حرفی بزنم دیدم یقه 
 عرفانه ..

 
 دندوناشو میسابید رو هم.

 
ستو از رو باران بردار . وگرنه قبل اینکه تو زندان بمیری خودم تیکه - ستای نج د

 تیکه میکنمت..
 

 صدرا پوزخندی زد و گفت
 هیچ گو*هی نمیتونی بخوری  ..-
 

 عرفان گردنشو خم کرد و گفت
عه ؟ مطمئنی؟؟ همینجوری امارت خراب هست. نزار چهارتا جرم دیگه هم -

 بندازم رو کولت که کارت به اعدام بکشه بدبخته چالق ..



 619 دردسر

 
 چشمای صدرا از حرص برق زد و گفت

 
بارانو ول نمیکنم بدبخت. مجبوری مثل  واسییه خاطر حرص دادن توام باشییه-

سگ بیوفتی دنبالمون. البته شایدم بتونی بچه هامونو تا مهد کودکم ببری..فعال 
 مفت چنگت..

 
 

 بعده این حرف 
 بارانو ول کرد و عقب رفت و از در خارج شد...

 
 عصبی وار دستمو تکون میدادم.

 توش بود .خیره شدم به ساعته خاک گرفته که عکس جفت رهبرامون 
 

 دقیقا چند دقیقه دیگه دادگاه باز دایر میشدو .
 خانواده باران نیومده بودن ..

 
 سرمو بین دستام پنهون کردم .

 تلفنم زنگ خورد 
 بدون نگاه کردن بهش جواب دادم

 بفرمایید .-
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 نگیییییار اینا که نیومدن هنوز . یک ساعته تو پایانه منتظرشونم . ای بابااا-
 

 به سهراب گفتمبی حوصله 
 یکم دیگه منتظر بمون. خواهش میکنم.-
 

 رام شده گفت
 باشه باشه. تو خودت خوبی؟-
 

شیم. همچی تموم - سن. ما بدبخت می سهراب . اگه اونا نر نمیدونم. نمیدونم 
 میشه. باران میوفته تو چنگش

 
 هی هی هی دختر اروووم . هیچی نمیشه عزیزم.-
 

 شروعه.سهراب چند دقیقه دیگه دادگاه -
 

 میرسن. منم تو سریع ترین وقت ممکن میارمشون . -
 

 پوفی کردم و خودمو ول کردم روی صندلی.
 



 621 دردسر

 باران با ذوق خیره به در بود.
 دلش برای خانوادش پر میکشید.

 
 لبخندی از پشت سرش بهش زدم ..

 
 در باز شد و قاضی مجدد وارد شد..

 تایپیستشم همراهش اومد و رو صندلیش نشست 
 

 م خالی شد .دل
 

 قاضی نشست پشت صندلیشو با صدای نیمه بلندی گفت
 خب . -
 

 باران و افتخاری. صدراو شوندی.
 رفتن سر جاشون . 

 من موندمو نیاوشو عرفان ..
 

 محمدی گلوشو صاف کرد.
 قاضی دادگاهو میگم.

 گلوشو صاف کرد و گفت
 خب . شاهدین حاضر بشند.-
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 افتخاری بلند شد و گفت

 ی شاهدین راه طوالنی و دارن طی میکنن. هنوز وارد تهران نشدند.اقای قاض-
 

 محمدی با صبوری گفت
 یه ربع دیگه .. وقت میدم -
 

 سرشو پایین انداخت و با پرونده هاش سرگرم شد .
 

 از استرس تنم میلرزید.
 لبام خشک شده بود .

 
 حس میکردم فشارم داره میوفته ..

 
 رفتم پیش باران..

 گرفت.. با ذوق دستمو
 

 وای نگار نمیدونی چقدر دلم براشون تنگ شده..-باران
 

 لبخند تلخی زدم..



 623 دردسر

 دقیقه گذشته بود ولی خبری از خانواده باران نشده بود.. 10
 توی راهرو قدم میزدم ..

 بارانی که تا چند دقیقه پیش لبخند رو لبش بود با نگرانی به در زل زده بود..
 .عرفان کالفه تر از همیشه بود.

 
 دقیقه. 15

 
 با صدای در چشمام و بستم..

 قاضی دوباره رفت پشت میزش..
 در حالی که عینکشو جا به جا میکرد گفت:

 
 این طور که پیداس شاهدین هنوز نیومدن..-
 

 چشمای صدرا از خوشحالی برق میزد..
 

 پست..
 

 قاضی رو به تایپیستش با صدای محکمی گفت:بنویس.
 

 ه داد بعد محکم تر از قبل ادام
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صادر - شاهد کافی . رای  شاهدین در دادگاه . و نبودن  شدن  ضر ن به دلیل حا
صدرا مظفری بعد از دادن تعهد کتبی  شود. اقای  شود و مجازاتی بریده نمی نمی

یت جسییمی قرار  507به دادگاه  که دیگر همسییرش را مورد ازار و اذ تهران. 
شود و تاریخ داد سرش. ازاد می ضایت هم سفند  2۳گاه . به نمیدهد و با ر ماه ا

 موکول میگردد 
 

 و ادامه داد
 پایان دادگاهو اعالم میکنم.-
 

 بلند شد و از در بیرون رفت
 

 شکه شده دستامو جلو دهنم گرفتم.
 

 افتخاری دوید دنبال قاضی .
 صدرا از جاش بلند شد و به طرفمون اومد

 مغزم از کار افتاده بود ..
 

 صدرارو دیدم که جلومون ایستاد 
 عجب ظهر دل انگیزیه عزیزای دلم.-
 



 625 دردسر

 هیچکدوممون توان حرف زدن نداشتیم.
 زهر خندی زد و به طرف باران برگشت و گفت

عزیزم.مادر زنمو پدر زنم نرسیدند هنوز؟ اخ چقدر زشت شد به استقبالشون -
 نرفتیم.

 اخ اخ اخ  همش تقصیر تو بود دیگه. خونه برات جبران میکنم..
 

 زمین کشیده شد و صحنه بعدیش مشت عرفان رو هوا .صندلی کناریم رو 
 

 برای شروع سه تا ضربه پشت سر هم توی فکش کوبید 
 چهارمی

 پنجمی
 شیشمی

 واقعا دلم نمیخواست تموم کنه. 
سرباز  شد و دوتا  شون در باز  شدن صدای گالویز  شد که از  اماده زدن هفتمی 

 ریختن داخل...سریع جداشون کردن .
 رن که سریع پریدم جلواومدن عرفانو بب

 چیکار میکنید ولش کنید .-
 

 محلی به حرفم ندادند و عرفانو کشیدن دم در .
نیاوش سریع خودشو رسوند و دستشو روی سینه سربازه گذاشت واسه متوقف 

 کردنش
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 هی هی هی فقط یه لحظه کنترلشو از دست داد.. -
 

 ما وظیفمونو انجام میدیم.مملکت بی قانون نیست.-
 

 جنازشو از رو زمین جمع کرد و بلند شد صدرا
 

 ولش کن پسر... من شکایتی ندارم.درکش میکنم بدجور سوخته.-
 

 سربازا ولش کردند .
 عرفان مثل ببر خرخر میکرد از حرص .

 واقعا حس میکردم االناس که منفجر بشه 
 تنه ای به سربازا زد و از رفت بیرون.

 
 صدرا لبخندی به باران زد و گفت

زیزم. بریم رضییایت نامرو پر کنیم و توام بدیش به دادگاه. وگرنه خب. خب ع-
 زخمام درد میکنه. دلت نمیاد معشوقت بره اب خنک بخوره؟

 
 نیاوش غرید

 تو یه حرومزاده ای ...-
 



 627 دردسر

 اینو گفتو پشت سر عرفان از در رفت بیرون.
 

 صدرا هم با لبخند دست بارانو گرفت و کشون کشون بردش.
 

 ودو فقط من مونده بودم.سالن خالی ب
 چن لحظه خیره شدم به دیوار روبروم

 یک
 دو 
 سه 

 سیلی محکمی به صورتم زدم و از در بیرون دویدم.
 

 سالن خالی بود . از دادگاه بیرون رفتم.
 هراسون دنبال باران و صدرا بودم.

 نمیذاشتم ببرنشون
 یه ربع بعد

 با لبخند از در دادگاه بیرون اومدن .
 زور میکشید . بارانو به

 
 بدون توجه به من از جلوم رد شدند 

 
 همون لحظه بلند شدم و دویدم سمتشون 
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 هی صدرا ..!!!-
 
 

 برگشت سمتم
 

اوه اوه خواهر فداکار وارد میشییود .تعظیییم.چیه اومدی با ابجیت بای بای -
 کنی؟

 
 رفتم تو سینشو رخ به رخش وایسادم

 
مت ک- بای من اد با ته هیچی نبودیو  قده ی یاد نه؟ چرا میخوای ع ته  یاد رد؟ 

بدبختیاتو سر ما خالی کنی؟ چرا انقدر بدبختی ؟ یادته مامانت میومد التماس 
تا فقط بابام بهت کار بده؟ اوف واسه گدا گشنه بودنته که االن اینجوری میکنی 

 بدبخت؟ 
 

خنده زورکی و تمسخر امیزی بهش زدمو دوباره خیره شدم بهش.به صورت در 
 کیدنشحال تر
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یادته رفتی خاسییتگاری بابای من بود که حرف زد با اقای مایلی تا تورو ادم -
حسیییاب کنن بدبخت؟ حاال اومدی مارو تهدید میکنی؟ میخوای منکر این 
بشییی که مامانت یه ف*ا*ح*ش*ه بود و تورو حامله شیید و باباتو مجبور کرد 

 از ما بگیری؟ باهاش ازدواج کنه؟ حاال اومدی انتقام تخم حروم بودنتو 
 

 پوزخندی زدموگفتم
سر متجاوز - سه همینه یه پ سفره بدبخت. وا سر  شو میاورد  مامانت پول هرزگی

اشییغال مثل تورو تحویل جامعه داد تا امروز با افتخار دسییت روی یه دختر بی 
شه.  شیمون نبا سه . بهش تجاوز کنه و پ شقش بر گ*ن*ا*ه بلند کنه. نزاره به ع

تو صییورت خانوادت که اشییغالی مثل تورو وارد جامعه چون عقده داره . تف 
کرد. تو از یه تف روی زمین کم ارزش تری .تخم حروم بودنت باید یه راز بین 

 مامامو بابات میموند ولی تو همه جا جار زدیو رابتش کردی .
 
 

 دستش باال رفت واسه کوبیده شدن توی صورتم لبخندی زدم
تو گوشییم. بکوب شییاید درد اینکه مامانت با  اخی واقعیتا درد داره. اره بکوب-

 گوشت فروش محل خوابید چون از هیکلش خوشش میومد فروکش بشه ..
 

 سیلی اولو کوبید . 
 صورتم سوخت و لبخند زدم.باران دوید جلوش اما محکم بارانو پس زد
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شد و قبل  شیده  سرعت ک شت به  سه بعدی که یقش از پ ستش باال رفت وا د
 زمین . هرچیز پرت شد روی

 
 داد زدم

 سهراب ..-
 

 یقه صدراو گرفت و بلندش کرد .
 میشناختم سهرابو .کاری نمیکرد که تو جمع باعث تحقیرش بشه .

 دستشو انداخت دور گرد صدراو عصاشو داد دستش
 

که - بدیم. مثال این جام  ید ان با باهم  که  یادی داریم  کارای ز بریم برادر ؟؟؟ 
 شکوندن مجدد دستات پس بدی ..تقاص سیلیی که به زنم زدیو با 

 
 برگشت سمتم و با حرکت لباش ب*و*سه کوچیکی از دور برام فرستاد و گفت

 
بارانو ببر خونه.ماها کار مردونه داریم عزیزم.شییام منم دال کن . منظورمم از -

 خونه . خونه خودمونه.
 

 چشمکی زدو چیزی تو گوش صدرا گفت که دهنش قفل شد و فکش بسته.
 ن کشون دنبالش راه افتادبعدم کشو
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 داد زدم
 سهراب کجا میری؟ میخوای چیکار کنی؟-
 

صییدرارو پرت کرد تو ماشییینو از دور با دسییتاش برام قلب درسییت کرد و بدون 
 جواب دادن بهم خندیدو سوار ماشین شد

 دویدم سمت ماشین اما زودتر از من حرکت کرد 
 لبمو گاز گرفتم . پسره لعنتی االن وقتش نیست.

 میخوام بالی من سرت بیاد ن
 چند قدم عقب اومدمو دویدم سمت باران.

 خوبی ؟-
 

 مظلومانه سرشو تکون داد .
 دستمو اوردم جلوش و اونم دستشو بین دستام قرار داد .

 رفتیم سمت ماشین.
 انقدر اتفاقا شکه کرده بودمون که تا خونه هیچی نگفتیم.

 دم در مجتمع رسیدم.
 باران برگشت سمتمو گفت

 اینجا کجاست؟-
 

 اپارتمان سهراب ..-
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 ابروهاشو باال انداخت و گفت 
 تو با سهراب دوستی ؟؟-
 

 از سوالش شکه شدم و برگشتم سمتشو گفتم
 

 ها ؟؟-
 

هیچی. خودم فهمیدم. از زنم زنمی که سهراب راه انداخته بود فهمیدم..رسول -
 پس چی؟

 
 رازه . ولش کن ..محرمیتمون خیلی وقته باطل شده.. کال داستانش د-
 

 حرفی نزد. خسته تر از این حرفا بود.
 درو باز کردم و وارد البی شدیم.

 
 دکمه اسانسورو زدم که باران دوباره پرسید

 به نظرت بالیی سر صدرا میاره؟-
 

شب به هیچی - سریه که تو عمرم دیدم.ام سهراب باهوش ترین پ نگران نباش. 
 فکر نکن ..بدون استرس قراره بخوابی .
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 لبخند زدو لبخندشو جواب دادم. 

 سوار اسانسور شدیم و چند لحظه بعد روبروی در خونه بودیم .
 درو باز کردمو داخل شدیم .

 با دیدن لباسای پخش و پالمون از دیشب چشمام گرد شد .
 

 سریع برگشتم سمت بارانو با جیغ گفتم
 چشماتو ببنننند ..-
 

 شت روی چشماش باران شکه شده مثل بچه ها دستاشو گذا
 

 ای سهراب خدا لعنتت نکنه.تنبل بیشعور 
 

 دویدمو لباسارو جمع کردم و سریع ریختم تو اتاق خواب و برگشتم ..
 

 پوفی کردم و به باران گفتم چشماشو باز کنه .
 

 باران یکم خیره شد بهم و گفت
 اگه بخاطر این گفتی چشمامو ببندم که لباسای جنگ عشقی دیشبتونو نبینم..-

 خب.. ام... لباس زیرت پایین مبل افتاده.
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 سریع برگشتم و با دیدن لباسم چشمام سه متر باز شد.
سه پیچوندن  شوتش کردم تو اتاق خواب و مثل بچه ها وا شتمو  سریع برش دا

 کارم گفتم
 چایی . قهوه. کاپوچینو.اسپرسو؟ -
 

 باران ریز ریز خندید و اومد روی مبل نشست و گفت
 ب .. خودتم یه لیوان بخور لپات سرخ شده .هیچی. فقط ا-
 

کوفت محکمی بهش گفتمو رفتم سمت اشپزخونه و دو لیوان اب ریختم .واسه 
 خودمو تو راه خوردم و مال بارانم دادم دستش ..

 
 خونه قشنگی داره .-
 

 اررره . تازه اتاق خوابشو ندیدی..-
 

 لبخندی زد و گفت
 تو زیاد دیدی بسه .. -
 

 !!!بارااااان-
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 خندید و ته اب توی لیوانو خورد و لیوانو گذاشت روی عسلی ..
 

 زشت نیست من اینجام ؟-
 

 نه بابا زشت چیه . انگار هنوز سهرابو نمیشناسی.-
 

 نه واال نمیشناسم ..-
 

 با حرص بهش خیره شدم .حاضر جواب .
 

 خندید .
 

 گوشیمو در اوردم و زنگ زدم به سهراب  
 

 ب داددوتا بوق خورد و جوا
 

 سالاااااام به آهوی خودم .. -
 

 خندیدمو گفتم 
 مزه نریز. داری چیکار میکنی؟؟-
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 حس کردم نشست روی کاناپه .
 با صدای پر انرژی گفت

 
 فکشو خورد کردم دارم دندوناشو جارو میکنم.-
 

 داد زدم 
 سهراب لوس نشووو . داری چه غلطی میکنی-
 

 مردونه میزنیم. مگه نه صدرا؟آهوی من اعتماد نداری؟ داریم حرفای -
 

دیدم جوابی نمیاد. همون لحظه صییدای کوبیده شییدن چیزی و ناله صییدرارو 
 شنیدم

 
سییوال میپرسییم جواب بده داداش . به آهوم بگو حالت خوبه تا لگد بعدی تو -

 دست چالغت فرود نیومده.
 

 ناله ای کردو گفت
 خوبم........ بخدا خوبم-
 

 سهراب لبخندی زدو گفت
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 آهوم ! شنیدی؟  دیگه قطع میکنم. دوستت دارم  خب-
 

 نه نه نه قطع نکن. سهراب .. سهراب کار احمقانه نکن... الو... الوو..-
 

 گوشیو قطع کرد .
 از حرص جیغی کشیدم و گوشیو کوبیدم رو میز

 
 باران نگاه پر تعجبی بهم انداخت و گفت

 چی شده؟؟؟-
 

میاره من میدونممم.میخواد بدبختمون وای باران این پسره یه بالیی سر صدرا -
 کنه..

انقدر به دلت بد راه نده .نگرانم نباش . به درک ما که دیگه اب از سییرمون - 
 گذشته.

 
کالفه سرمو روی دسته مبل گذاشتم و روبروم خیره شدم و نوک ناخون شستمو 

 میجویدم .
 مدیمنمیدونم چقدر گذشت که با صدای در جفتمون از فکرو خیالمون در او

 دویدم سمت درو بازش کردم
 جلوم یه دسته گل بزرگ گل مریم بود

 سوپرایز اهویه چشم قهوه ایم .. -
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بدون دعوت پرید داخل و دسییته گالو گذاشییت روی مبل و دسییتمو گرفت و 

 محکم فرو کردم توی بغلش .
 

 سهراب ولم کن-
 

 بزار خوب مچالت کنم بعد -
 

 شت میشکستمحکم تر فشردم جوری که دنده هام دا
 

یهو ولم کرد و دسییته گالو گذاشییت توی بغلم و برگشییت سییمت بارانو تعظیم 
 نمایشی کرد و گفت

 خیر مقدم عرض میکنم وجود مبارکتونو مادام .-
 

 باران خندیدو سالم کرد.
سهرابم چشمکی زد و با بیخیالی به سمت اتاق خواب قدم برداشت. دعا کردم 

 نره.
 از پنجره بیوفته پاییناخ خدا کاش پاش لیز بخوره 

 
 خدا محل به حرفام ندادو سهراب وارد شد 
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 قامتشو از پشت میدیدم که مات مونده .
 

 یه چند رانیه همونجوری به لباسامون خیره موند و داخل شد 
 

 نفس راحتی کشیدم
 اخیش ابرومو نبرد.

 یهو موقعیتمو درک کردم و خیره شدم به دسته گل.
 چقدر خوشگل بودن .خدایا چه بویی میدادن . 

 
 بینیمو فرو کردم داخل گالو بوییدم 

 عجب عطری
 
 همون لحظه سهراب با لباس راحتی از در بیرون اومد. 
 

 میبینم که خوشت میاد.-
 

 لوسانه گفتم
 حرف نزن بیا بشین باهات حرف دارم.ازت توضیح میخوام.-
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شو روی میز د شد و پاها ستی باران ولو   راز کرد و یکیرواومد روی کاناپه بغل د
روی اونیکی گذاشت و انگشت اشارشو روی گونه و شصتشو زیر گلوش قرار 

 داد و دستشو روی دسته کاناپه گذاشت و نیشخند همیشگیشو زد و گفت
 

 دونه دونه بپرس گلم-
 

نشییسییتم روی مبل . ژسییت جذابش هی حواسییمو پرت میکرد و گند میزدم تو 
شد و سهراب انگار متوجه  شد و جمله هام .  سه همین لبخندش پر رنگ تر  ا

 گفت
 میخوای تنهایی حرف بزنیم عزیزم؟-
 

 حرفش پر از معنی بود . چپ چپ نگاهش کردمو گفتم
 نخیر.-
 

 تو دلم به خودم گفتم 
 خود دار باش احمق. با یه ژست داری خودتو به باد میدی.

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم
 چه بالیی سرش اوردی؟-
 

 تحویلم داد و گفت سهراب لبخند گشادی



 641 دردسر

 بردمش.کشتمش.خوردمش. استخوناشم همینجاها انداختم فکر کنم.-
 

 جیغ زدم
 جدی باش. بی مزه.-
 

 خندید و گفت
شو ببره - شده و فردا میاد زن بردم باهاش به روش خودم حرف زدم. کامال قانع 

 تا دادگاه بعدی. خیلی پسسسسر خوبی شده ..
 

 . اینو گفتو ابروهاشو باال انداخت
 

 چرا اینکارو کردی .-
 

 دستش و از زیر فکش برداشت و گفت
 خب .من سه تا قانون دارم..-
 

 انگشت کوچیکشو بلند کرد
 یک.. به ماشینم دست نزن-
 

 انگشت دومشو بلند کرد
 دو... به شیشه مشروبم دست نزن-
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 انگشت سومشو بلند کرد

 

 ن اونه(قوانی  ♡سه..به نگار دست نزن )به قول نویسنده اصلی-
 

 ادامه داد
تا کسی قانونمو رعایت میکنه قطعا کاریش ندارم اماااا... وای به اونکه اصلی -

 ترین قانونمو زیر سوال ببره ..
 

 خندید و چشماشو ریز کردو گفت
 

 وااااای بر اون-
 

 پوفی کردمو  چپ چپ به سهراب نگاه کردم
 

 سهراب انقدر دلم میخواد بکشمت ..-
 

 باال انداخت و گفتسهراب ابروهاشو 
 همین االنشم کشتی .-
 



 643 دردسر

 باران یهو پاشد . انگار فهمید کارامون داره به جاهای باریک میکشه
 

 بچه ها من کجا میتونم بخوابم ؟؟؟-
 

 برگشتم سمت بارانو گفتم
 

 چقدر زود میخوای بخوابی .!-
 

 باران چشمکی زدو گفت
 اخه فکر کنم شما خوابتون میاد -
 
 

 گفتسهراب کف زد و 
 

 قربون ادم با درکو فهم .ببین آهو خانوم  یه ذره یاد بگیر لطفا !!-
 

 اطرافمو گشتم. اه لعنتی کوسن نبود دم دستم.
 

 دمپایی رو فرشیمو در اوردمو شوت کردم سمتش .
 

 سریع بلند شد تا بهش نخوره .
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جای - یا بریم  خانوم ب باران  نه خانومم..  چه رنگی عوض میک اخ اخ اخ ببین 
 احتتونو بهتون نشون بدم برگردم این ببرو بکنم تو قفسش.. استر

 
 جیغ زدم

 سهرااااب -
 

اروم بابا همسییایه ها گ*ن*ا*ه دارن. همه که مثل ما شیییفت شییب بهشییون -
 نمیخوره 

 
 باران غش غش میخندید

 
 سهراب راهنماییش کرد به اتاق پنجره دار . 

تاق بالکن دار بود که ا تاقاش دو مدل بود . یکی  خواب بود . یکی پنجره دار  ا
 که واسه فعالیتای عادی بود .

 رفتو واسه باران رخت خواب اورد 
 

 باز صدامو انداختم تو سرمو گفتم
 سهراب از اون تشک خارجی نرما پهن کن راحت باشه .-
 

 سرشو از در اورد بیرون و گفت 
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 به روی چشم.-
 

ب و شنیدم و قامت سهراچند لحظه بعد صدای تشکر باران و بسته شدن در اتاق
 جلوم نقش بست 

 
 تو چنتا قدم بهم رسید به سرعت سرشو جلو اورد واسه ب*و*سیدنم. 

 چشمام سریع بسته شد اما جای لبام گونم ب*و*سیده شد 
 چشمامو باز کردم و دیدم رفته تو اشپزخونه 

 
 میدونی اهوم . کال عادت دارم تشنه میبرم لب چشمه تشنه هم برمیگردونم.-
 

 همون لحظه در یخچالو  بست و بطریو سر کشید 
 

 لبخندی براش زدم و گفتم
 که تشنه میبری لب چشمه ؟؟-
 

 بطریو پایین اورد و لبای خیسشو پاک کرد و گفتچشمکی زدو 
 زدی تو خال آهوم -
 

 بطریو برگردوند تو یخچال 
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 لبخندی زدم و گفتم
 زم ارایشم نبود بینشون؟؟که اینطور.. میگم دیشب وسایلمو اوردم کیف لوا-
 

 همونجور که سمت اتاق خواب قدم برمیداشت یه صورت شعر خوندن  گفت
 

 طبیعی بیااااش عزیزم. طبیعی .. -
 

 طبیعیو حالیت میکنم. داخل اتاق شد 
 

 پاشدم رفتم سمت کیف لوازم ارایشم.از اولشم میدونستم کجاس .
 نشستم رو کاناپه و شروع کردم.

 ب چشمه .!!مردکه میمون که تشنه میبری ل
 

 بعده تموم شدن کارم خیره شدم تو ایینه به خودم
 

 بابا چی ساختم من!!
 

 رژمو نصفه شبی پر رنگ کردم و زیر چشمامو سیاه تر .
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دکمه های مانتومو که تا االن تنم بودو باز کردمو با همون تاپ زیرش و شییلوار 
 جین وارد اتاق شدم .

 اشته بودو سرش تو گوشیش بود .سهراب چرال خوابو روشن گذ
 

 بی توجه بهش رفتم سمت کمد  
 دیدم صداش بلند شد 

 
 میگم آهوم شنیدی تیم ملی یه سال دیگه با کیروش قرارداد بست. -
 

 عه نه . واقعا؟؟-
 

 اره االن دارم اخبارشو میخونم . ببین -
 

 همون لحظه سرشو اورد باالو خیره شد بهم. منم برگشتم.
 

 و صورتم بود ولی اینم خودش خیلی جلب توجه بود نور کمی ت
 

 مات شدن سهرابو دیدم ..
 

 خب عزیزم میگفتی؟ -
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 نگار!!-
 

 ابوهامو باال انداختم و گفتم
 جانم.-
 

 اولین بار که با ارایش دیدمت تولد باران بود. که اصال مثل االن نشده بودی..-
 

 خندیدم .ادامه داد 
 ؟میدونی رژلب خیلی سرب داره -
 

 اهوم-
 

 حس میکنم سرب بدنم کم شده -
 

 لبخندی زدم و گفتم 
 عه؟-
 

 اره... -
 

 رفتم سمتش . اروم روی پاهاش نشستم و خیره شدم تو چشماش
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 خب میتونی کمبودتو جبران کنی..-
 

 سرش اروم نزدیک میشد .
 

 چشماش با ارامش کامال بسته شد.
 یه سانتی لبام رسیده بود که عقب رفتم و گفتم

 
 عیییییه سهراب . دیدی چیشد ؟؟-
 

 سهراب سریع برگشت به حالت عادیشو دمق شده گفت
 چی شده؟؟-
 

 شاعر میگه تشنه میبرم لب چشمه. تشنه برمیگردونم.-
 چشمکی زدم و سریع  ول شدم روی تخت..

 
 )باران(

 دستمو گذاشتم رو چشمام تا از نوری که تو صورتمه جلوگیری کنم..
 رامش خوابیدم..بعد از مدت ها با آ

 بلند شدم و رخت خوابمو جمع کردم..
 از در رفتم بیرون..
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 نگار تو آشپزخونه بود سهرابم رو کاناپه نشسته بود..
 

 _سالم..
 

 نگار:علیک سالم وقت خواب..
 

 سهراب:ظهرت بخیر..
 

 با خنده گفتم:
 

 _زن و شوهر چه رگباریم میبندن به آدم..
 

 .بعد این حرف رفتم سمت دستشویی.
 تو آینه به خودم نگاه کردم..
 گوشیه لبم هنوز کبود بود..

 آبی به صورتم زدم و امدم بیرون و رفتم سمت آشپزخونه..
 

 با دیدن سفره سوتی زدم :
 

 _تو از این هنرام داشتیو رو نمیکردی؟؟
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 صدای پر خنده ی سهراب از بیرون امد:

 
 _حاال کجاشو دیدی.. یه استعدادهایی داره که نگو..

 مثال یهو دیدی با کفگیر میوفته به جونت .. 
 یا تشنه میبره لب..

 
 نگار با حرص گفت :سهرااااب..

 
 سهرابم با شیطنت ابرو مینداخت باال..

 با قیافه ی اون خندم اوج گرفت...
 

 امد و پشت میز نشست..
 

 _به به خانمم چه کرده..
 

 نگار لبخندی زد و نشست..
 

 کردیم .. بعد ناهار ظرفارو باهم جمع
 سهراب که رفت سرکار من و نگارم نشستیم پای تلویزیون..
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 _نگار؟
 

 _جانم.
 

 _بعد من چی شد یهو؟
 

 نگار تک خنده ای کرد و شروع کرد به توضیح دادن..
 از رویا گفت که چجوری با نیاوش اشنا شده..

 رسول و سهراب ..
 عشقش به سهراب..

 دم..از حال و روز عرفان که توی این مدت نبو
 چند ساعتی میشد که داشتیم باهم حرف میزدیم که گوشیه نگار زنگ خورد..

 
 _علیک سالم. چه عجب شما به ما زنگ زدی!

 
_... 

 
 _میگم بخاطر من نیس..

 
_... 
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 _نمیدونم واستا بپرسم..
 

 روشو کرد سمت من :
 

 _چرا گوشیت خاموشه؟؟
 

 _شارژ نداره شارژرمم خونه صدراس..کیه؟؟
 

 _عرفان..
 

 لبخندی زدم ..
 حال یکی از بیماراش وخیم بود مجبور شده بود بره پیش اون...

 
 _چشم هواسم بهش هست ..خداحافظ..

 
 چی میگفت؟؟؟

 
 نگار:گوشیت خاموش بوده نگران شده ..صداش زدن مجبور شد قطع کنه..

 
 )باران(

 از اون روزا سه هفته ای میگذره.
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شم چند روز اول و خونه نگار موندم ولی خ شون با سربار ست  ب دلم نمیخوا
 برا همین برگشتم خونه خودم..

 خیلی اصرار کرد که بمونم ولی اینطوری راحت ترم
______________ 

 آخرین نگاهو تو آینه به خودم انداختم ..
 امشب بچه هارو دعوت کرده بودم ..

 رفتم تو آشپزخونه و زیر برنج و کم کردم..
 همه چی عالی به نظر میومد..

 دای زنگ در لبخندی به روی لبام اورد..ص
 رفتم و در و باز کردم که دسته گل رزی رو به روم قرار گرفت ..

 دسته گل و ازش گرفتم با تمام وجودم بو کردم..
 تو چشماش خیره شدم ..

 در و بست و امد تو..
 دستاشو حلقه کرد دور کمرم و سرشو اورد دم گوشم و آروم گفت:

 
 بود خانوم کوچولو.. _دلم برات تنگ شده

 
 دستامو گذاشتم رو سینشو تو چشماش خیره شدم..

 آروم زمزمه کردم:
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 _بغلت آرامش محظه..
 

 به کمرم فشاری اورد و سرشو خم کرد و ب*و*سه ای به لبم زد..
 

 خودم و بیشتر بهش فشردم ..
 ب*و*سه ی بعدی رو با مکث بیشتری زد.. 

 جدد به صدا در امد..امدم باهاش همکاری کنم که زنگ در م
 

 نفس عمیقی کشید و گونمو ب*و*سید و رفت سمت سالن..
 

 در و باز کردم که یه توپ دیدم ..
 منظورم از توپ رویا بود..

 ماهای آخرش بود..
 

 _سالم بر توپ خودم..
 

 رویا چپ چپی نگام کرد :
 

 _علیک سالم .. دوسال دیگه حال و روزتو میبینم..
 

 فان از پشت سرم گفت:امدم جواب بدم که عر
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 _همه که مثل شماها هول نیستن..

 
 رویا که سرخ شده بود ..

 نیاوشم میخندید..
 

 )رویا(
 دستمو رو دسته ي مبل گذاشتم و با زحمت نشستم.

 
 چطوري گردالي؟ 》عرفان با خنده گفت

 
 عالي》خیارو از رو میز برداشتم و گاز زدم

 
 خیلي تپل شدیا》سهراب

 
 فهمیدمنمیگفتي اصن نمی-
 

 من نبودم چیکار میکردي؟-
 

 خودکشي.-
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شید و گفت شروع کردن خندیدن.عرفان اومد لپمو ک چي  تپلي ببین》بچه ها 

 خریدم برات
 

 و بسته الوچه رو نشونم داد
 

 با ذوق بسته رو ازش گرفتم و بازش کردم.
 

 واي مرسي عرفان.خیلي دلم آلوچه میخواست.-
 

 و با ولع شروع کردم به خوردنش.
 

 پوست آلوچه رو باز کردم و لیسش میزدم. که کسي جلوم ایستاد
 

 سرمو اوردم باال که دیدم سهراب نخ و سوزنو گرفت سمتم.
 

 بیا عزیزم-
 

 چیکار کنم؟》چشامو گرد کردم
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 بدوز بنداز گردنت حاال که نمیتوني دل بکني.-
 

 مرسي زحمت کشیدي》نخو سوزنو ازش گرفتم
 

 خیلي پررویي خیلي》تسوزنو نخ کردم که سهراب گف
 

 خندیدم و پوست الوچه رو همراه نخ و سوزن رو میز گذاشتم.
 

 لگد محکمي به شکمم وارد شد.
 

 دستمو رو شکمم گذاشتم و نفس عمیقي کشیدم.
 

 لگد بعدیش محکم تر بود.
 

 اروم باش دخترم.》یکم جابه جا شدم و زمزمه کردم
 

 زیر دلم تیر کشید.
 

 سمو محکم بیرون دادم.چشمامو با درد بستم و نف
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شد به  شیدن که همه نگاها خیره  شروع کردم جیغ ک شد که  درد دلم انقد قوي 
 من....

 
 )باران(

شم دوختم  شدم و چ ساکت  سهراب کل کل میکردم که با جیغ رویا  شتم با  دا
 بهش..

 دستشو رو شکمش گذاشته بود و جیغ میزد..
 نگار هول شده رفت سمتشو و دستشو گرفت.

 
 رویا خوبی؟؟نگار_

 
 نیاوش بغل رویا زانو زد و سرشو بین دستای مردونش گرفت.

 رویا فقط جیغ میزد هر لحظه جیغش بلند تر میشد..
 به خودم و اومدم داد زدم :

 
 _وقتشه باید ببریمش بیمارستان.

 
 نیاوش:وقت چی؟؟؟؟

 
 یهو سهراب از خنده ترکید..

 نگار سرخ شده بود از حرص..
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 میگرفت نخنده  ..عرفانم لبشو گاز 
 نیاوشم که از همه جا بی خبر با چشمای گرد شده گفت:

 
 _نکنه بچه داره به دنیا میاد؟؟؟

 
 یه دونه زدم پس گردنش :

 
 _نه باباااا بچه تازه داره به وجود میاد!پاشو خودتو جمع کن.

 
 هول شده دستشو گذاشت رو شکم رویا و گفت:رویا درد داری؟؟

 
 ارم جیغ میزنم..رویا_نه واسه خنده د

 
 نگار:االن دقیقا منتظر چی هستین؟؟؟؟

 
 سهراب:یه بار دیگه جیغ بزنه..

 
 با مشت زدم تو بازوش که آخش بلند شد..

 دیدم اینا مثل گاو دارن نگاه میکنن ..
 رفتم جلو زیر بازوی رویا رو گرفتم ..
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 نگارم اومد کمکم..
 

 عرفان:من برم ماشینو روشن کنم..
 

 )باران(
 سترس زیاد پوست لبمو میکندم..از ا

 عرفان امد کنارم نشست و من و کشید تو آغوشش..
 عرفان_کبود شدن..

 
 از جوییدن لبام دست کشیدم ..

 نیاوش طول و عرض رارو طی میکرد..
 

 یک ساعتی میگذشت ولی هنوز خبری نبود..
 ش..تدر اتاق عمل باز شد و با امدن دکتر همه از جامون بلند شدیم و رفتیم سم

 
 نیاوش:حال زنم چطوره؟؟

 
 دکتر:شما همسرشی؟

 
 نیا:بله..
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 دکتر_شرایط خانومتون اصال خوب نیس..
 متاسفانه بین مادر و بچه یکیو میتونیم نجات بدیم..

 
 دست عرفان و محکم گرفتم نیوفتم..

 
 نیا:خب ..خب این یعنی چی؟؟من چه کمکی ازم بر میاد؟؟

 
 ادر و بچه کدوم و نجات بدیم.دکتر:باید رضایت بدین که بین م

 
 همه به نیاوش زل زدیم..

 
 نیا:زنمو نجات بدین..توروخدا نجاتش بدین..

 
 دکتر دستی به شونه ی نیاوش زد و گفت:

 
_ما هرکاری از دسییتمون بر بیاد انجام میدیم ..سییعی میکنیم هر دو رو نجات 

 بدیم
 

 رفت..
 رفتم سمت نیاوش و بغلش کردم..
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 بغضم ترکید ..
 

 نیاوش:رویا هیچیش نمیشه..اون به من قول داد هیچوقت تنهام نزاره..
 

 هق هقم اوج گرفت ...
 

 دو ساعتی میگذشت..
 دکتر با خستگی در اتاق عمل و باز کرد..

 رفتیم سمتش..
 

 لبخند خسته ای زد :
 

 _تبریگ میگم ..عمل با موفقییت انجام شد..
 ت بدیم..خوشبختانه تونستیم هم مادر و هم بچه رو نجا

 
 از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم..

 روی لب های هممون لبخند بود..
مجدد در اتاق عمل باز شیید و یه نوزادی که کل بیمارسییتان و با صییداش رو 

 سرش گذاشته بود و انگشتشم تو دهنش بود اوردن بیرون..
 

 پرستار با لبخند امد سمت نیاوش و بچه رو داد دستش ..
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 ز خوشحالی برق میزد..چشمای نیاوش ا
 همه دورش جمع شدیم ..

 
 نیاوش:زنم چطوره؟؟

 
 پرستار:شرایطشون خوبه ولی هنوز به هوش نیومده و تو ریکاوریه..

 
 این و گفت و بچه رو گرفت و رفت..

 نیاوش پرستار و صدا زد و به عنوان مژده مقداری پول بش داد..
 

 نگار رفت سمتشو بغلش کرد..
 

 داداش گلم.. نگار:مبارک باشه
 

 عرفان به شونه ی نیاوش زد و تبریک گفت..
 

 سهراب دست میزد و میگفت:
 

 _شیرینی شیرینی شیرینی.
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 پرستارایی که رد میشدن ریز ریز میخندیدن..
 

عرفان: نیاوش توروخدا یچی بده این دهنش بسییته شییه ابرومون رفت..مدیونی 
 فکر کنی بخاطر خودم میگم..

 
 همه خندیدم..

 
 ش:چشم شیرینیم میدم....نیاو

 
 سهراب :آخ جووون.

 
 دوباره همه زدیم زیر خنده..

 خدایا این شادیو از هیچکس نگیر.....
 

 )نگییار(
 

 تا شب درگیر کوچولوی جدید بودیم.
 اخ چقدر  ریز و استخونی بود .

 رگای دستش بیرون بود و نمیخندید.
 ه از هوش رفته بود .رویا بالخره به هوش اومده بود و از ذوق سه بار دیگ

 همه کنار هم بودن .
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 تلفن سهراب زنگ خورد و توجه منو جلب کرد.
 بلند شد و با ببخشید کوتاهی بیرون رفت و هممونو تنها گذاشت.

 
 رویا همونجور که بچه بغلش بود برگشت سمتم و گفت:

 
 دوست دخترشه .-
 

 اینو گفتو ریز ریز خندید.
 به شوخی گفتم:

 
 زارین میکنمتا ..یه بار دیگه س-
 

دخترا شروع کردن غش غش خندیدن که در باز شد و سهراب با قیافه ترسناک 
 همیشگیش داخل شد.

 
 باران یه لحظه با من میای؟-
 

 باران بلند شد . پیش دستی کردمو گفتم:
 

 چیزی شده؟؟-
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 نه نگار جان.-
 

 اب دهنمو  قورت دادمو خیره شدم به دری که اونا خارج شدند.
 

 ه یک ربع طاقت فرسا بالخره داخل شدن .بعد
 

باران وسایلشو از روی صندلی که نشسته بود برداشت و خدافظی زیر لبی کرد 
 و یهو خارج شد.

 
 رویا داد زد :

 باراننن-
 

 دویدم دنبال باران
 خودمو رسوندم بهش 

 باران-
 

 برنگشت
 بازوشو کشیدم و مجبور به ایستادنش کردم

 
 برگشت 



wWw.Roman4u.iR  668 

 

 چی شده؟؟-
 

 ای سهراب جای باران بلند شد :صد
 

 مدتی که از صدرا خواسته بودم تموم شد-
 اومده که ببرش

 
 سرجام خشکم زد  

 شوخی میکنه؟
 

مدت؟ برگشییتن ؟ کتک؟ بازوی بارانو کشیییدم سییمت خودمو پشییت خودم 
 پنهانش کردم.

 
 از روی جنازم باید رد بشید-
 

 باران دستشو روی بازوم گذاشت و گفت
 

 زم  اتفاقی نمیوفته . باید برمبیخیال عزی-
 

 نخیر.. به هیچ وجه..-
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 صدرا منتظرمه..-
 
 

 کوبیدن شدن چیزی به کف سرامیکا باعث پیچیدن صداش شد.
 

 گردنای هممون به عقب برگشت و صدای باران کنار گوشم بلند.
 

 عرفان..-
 

شدو  شده بود بردو خم  سفید  شقیقه هاش  شو البه الی موهایی که روی  ست د
 ان اب پالستیکیش که انداخته بودو جمع کرد و بلند شد و عقب گرد کردلیو

 ببخشید نباید مزاحم میشدم-
 

 راهشو کج کرد 
 باران دوید دنبالش ..

 
 عرفان ..عرفان وایسا. لطفا .-
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 از در پشتی خارج شدند و از دید ما محو...
 

 )بییاران(
 

 دویدم دنبالش .
 

 م .بالخره رسیدم بهش و دستشو کشید
 

 سریع برگشت و دستمو پس زد .
 

 عرفان .. خواهش میکنم.. مجبورم  .-
 

 من حرفی نزدم..حرفی هم ندارم.-
 

 عرفان تو این شرایط طاقت ندارم تو ازم دلگیر باشی ..-
 

 با اون چشمای وحشیش خیره شد بهم.
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ه یمن ماه هاس دلگیرم. من روزای زیادیه که دلگیرم. دقیقه هاو رانیه های زیاد-
دلگیرم. گریه های زیادی کردم .سیییگارای زیادی کشیییدم و بغضییای زیادی 

 قورت دادم. تا اون هر چقدر میخواد از عشقم لذت ببره  .
 

 سینه به سینم قرار گرفت.
 

تا پوستشو لمس کنه . تا موهاشو تو انگشتاش بگیره. تا بب*و*سش. تا عطر -
 تنشو حس کنه.. اره من خیلی وقته دلگیرم..

 
ن هیچوقت نذاشتم بهم دست بزنه لعنتی. هیچوووقت. واسه همینه هر روز م-

بدتر قبل صییورتم کبود میشییه. گوشییه لبم پاره میشییه. چشییمام کبودو گود 
شقتم ... تو یه احمقی و نمیفهمی ولی من  ستم.. من عا شه..من ه*ر*ز*ه نی می

 عاشقم.. عاشق تو...
 

 رگه ادامه دادم: زیر چشمای خیسمو پاک کردم و با همون صدای دو
 

من هر روز به فکرتم.هرشییب. هر دقیقه.هر رانیه.هر صییدم رانیه..  عرفان تو -
تنها چیزی هستی که میخوام بهش برسم. حتی اگه اخرین نفسمو قراره بکشم . 

 میخوام.... میخوام تو بغل تو بکشم اون نفسو..
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 چشماشو میدیدم.
 لبالب پر شده بود از اشک ..  

 
 لم سنگینی میکرد .ادامه دادم:حرفام رو د

 
فقط عشییقه که باعث پیوند میشییه نه یه دعاو یه بله گفتن من.. اون مرد من -

ست.. اون تویی.. میدونی برای تموم لحظه هایی که  ست . اون هیچیه من نی نی
قدر افسیییوس  چ باشیییم  نارت  ک تم  تونسییی ی م تی  ق تم و گذاشییی هات  ن ت

 خوردم؟میدوونیی؟؟؟
دبختی بکشییم. این زندگیمه... خود خواه نیسییتم.   اما مجبورم. من مجبورم ب

میتونی از این لحظه به بعد بری.. بری دنبال خوشییبختیت. بری دنبال دختری 
یه دختری که بیماره  یه دختر خانواده دار..  بال  به زور زن نشیییده.. بری دن که 
روحی روانیت نباشییه.. برو ... برو خوشییبخت شییو.. من قراره تا اخر عمرم 

 مونم بدبخت ب
 

 دلم خالی شده بود.
دسییتشییو جلو اورد که دسییتمو بگیره اما سییریع عقب رفتم و داخل بیمارسییتان 

 شدم.
 

 برگشتمو پشتمو دیدم.
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 سرجاش مات مونده بود .
 

 دویدم سمت خروجی که نگارو سهرابو دیدم .
نگار سریع از روی صندلی بلند شد و قبل اینکه لباش اسممو صدا کنه گونشو 

 از در بیرون دویدم.ب*و*سیدمو 
 

 بین راه به چنتا پرستار خوردم و چندتا فوش قشنگم شنیدم.
 

 آژانسو از دور دیدم.
 صندلی عقب نشسته بود.

 درو باز کردم و نشستم..
 

 )نگیار(
 خیره شدم به سهراب ..

 
 خدایا خوبی به هیچکدوم ما نیومده.

 
 نگار؟؟-
 

 نا امیدانه با نگاه خسته خیره شدم بهش
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 سمتم دراز کرد . دستمو بین دستاش گذاشتم. دستشو
 همون لحظه نیاوش درو باز کرد و خارج شد

 
 میگم باران کجا ..........-
 
 

 خیره شد به دستای ما ..
 

 سهراب نیشخند همیشگیشو زد و دستامو سفت تر گرفت.
 

 نیاوش چند قدم اومد جلو و دقیق روبروم ایستاد.
 

 دستشو ول کن .-
 

 شتم بحث کنم.حتی حوصله ندا
 خواستم دستامو باز کنم که سهراب انگشتاشو به قدرت فرو کرد بین انگشتام .

 
 نیاوش غرید:

 
 گفتم دستاشو ول کن -
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 با تحکم گفتم:

 
 نیاوش!!-
 

 خفه شو ..-
 

 سهراب بلند شد و تو روش ایستاد .
 

 تببین اقای پدر . فکر نکنم نگار دخالتی تو انتخاب زنه تو و ازدواجت داشیی-
درسته؟؟خودت دیگه ادامه حرفمو بخون و بکش عقب تا بخاطر توهینی که به 

 زنم کردی شب فارق شدن زنت کارمون به جاهای باریک نکشه .
 

 نیاوش یه قدم جلو برداشت و رخ به رخش شد . قدش از سهراب کوتاه تر بود.
 

 مثال میخوای چیکار کنی بچه سوسول ؟-
 

 سهراب نیشخندشو زدو گفت:
 

 ال ردیف باالیی دندونای سفید و ردیفتو میریزم تو گلوت.مث-
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 سعی داشتم صدام باال نره.
 سهراااب !!! کافییه ..-
 

 نیاوش خنده هیستریکی کردو گفت:
 عه نه بابا؟ بریز ببینم .-
 

سریع  شد  ستاری که از اونجا رد می شد برای گرفتن یقش که پر سهراب اماده 
 دخالت کرد.

 
. اینجا میدون جنگ نیسییت.. مشییکلی دارید سییریع از اقایون رعایت کنید-

 بیمارستان خارج بشیدو حلش کنید.
 

 سهراب لبخندی زدو یقه نیاوشو مرتب کردو گفت
نه خانوم عزیز . منو همسییرم داشییتیم تشییریف میبردیم. ایشییونم داشییت -

 برمیگشت پیشه زنش ..
 

 )رویییا(
 

 به دختر کوچولوم نگاه کردم.
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 و لبخندی زدم.
 

 نیاوش نگاه کردم که رو مبل کنار تخت لم داده چشماشو بسته.. به
 

 مرد من. گاهی وقتا مهربون و شیطون بود گاهی وقتا عصبی و لجباز.
 

 ولی تو خواب معصوم بود.
 

 به سقف خیره شدم.
 

 تصویر مهمونی اونشب تو ذهنم نقش بست.
 

 )گذشته(
 

 خداحافظی کردم و درو بستم.
 

 نیاوش که ازش تشکر کنم.با لبخند برگشتم سمت 
 

 ولی با دیدن قیافش یاد حرفش تو اشپز خونه افتادم.
 

 اب دهنمو قورت دادم اومدم رامو بکشم برم.
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 که دماغمو گرفت و کشید 

 
 _ای ای ای ول کن ماغمو

 
 _خوشت میاد منو حرص بدی؟

 
با دسییتم سییعی کردم دسییتشییو از رو دماغم بردارم که محکم تر فشییار داد و 

 ن؟؟ها》گفت
 

 _من کاری نکردم آی دماغمو ول کن 
 

 _مگه نگفتم باهاش صحبت نکن؟؟
 

انگشییت کوچیکشییو گرفتم و کج کردم که داد بلندی کشییید دسییتشییو از روی 
 دماغم برداشت.

 
 حقته.》دماغمو مالوندم و گفتم

 
 وحشی!》نفس عمیقی کشید
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 _من یا تو؟

 
 _تو 

 
 کرد. قیافه مسخره ای به خودم گرفتم که خندید و بغلم

 
 _باید برم دیر شده.

 
 نمیتونم ازت دل بکنم!》محکم تر تو بغلش فشارم داد و گفت

 
 _فردا باز میبینیم همدیگه رو 

 
 _تا فردا چند ساعت مونده.

 
 _اشکال نداره.

 
 شالمو از رو سرم برداشت و کلیپسمو باز کرد.

 
 انگشتاتو الی موهام فرو کرد پیشونیمو ب*و*سید.
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 م چشمامو بستم.نفس عمیقی  کشید
 

 _پیشم بمون 
 

 میمونم》با اطمینان گفتم
 

با ب*و*سییه ای که رو لبم نشییوند گرم گرفتم و دسییتمو روی گونش گذاشییتم 
 همراهیش کردم...

 
 یه هفته ای میشد مرخو شده بودم..

 اسم دختر کوچولوم و گذاشتم رها..
 چشماشو و ابروش به باباش رفته بود..

 لب و دهنش به من..
 لوه ای صورتی..لبای ق

 کچلم بود.. یه ذره مو روی اون سر نبود.. 
 چشمامو بستم..

 کم کم داشت خوابم میبرد که صداش شد سوهان مغز..
 

 رفتم سمت تخت کوچولوشو برداشتمش..
 همینطوری یه سره داشت ونگ میزد..



 681 دردسر

 
 _نیاااااوشششش..

 جوابی نداد..
 _نیاااااااااااوششششش..مردی؟؟؟؟؟؟

 
 شی به دست واستاده جلو در و ریز ریز میخنده..یهو دیدم گو

 
 با حرص گفتم:فیلم میگییری؟؟؟

 
 شیطون گفت:نیه..

 
 چپ چپ نگاش کردم.

 
 _اون گوشیو بزار کنار بیا بچتو بگیر کشت منو. 

 
 گوشیو گذاشت جیبشو امد سمتم..

 
 _بابایی بیا بغلم ببینم.

 
 بچرو تا دادم دست نیاوش ساکت شد..

 شون میکردم.مات داشتم نگا
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 نیاوش ابرویی باال انداخت..
 

 رفتم سمت آشپزخونه..
تو حس بودم و تند تند داشییتم شییام و درسییت میکردم که یهو نیاوش از پشییت 

 بغلم کرد و گوشمو ب*و*سید.
 

 _رها خوابید؟
 

 _آره خانومم.
 

 _کچلههه!!!
 

 نیاوش خندید و با اخم مصنوعی گفت:
 

 _با دختر من درست حرف بزنا..
 

سمت یخچال و با بطری آب چ سید رفت  پ چپ نگاش کردم که لپمو ب*و*
 خورد و رفت نشست پای تلویزیون..

 
 یه یک ربعی کارم تو آشپزخونه طول کشید..
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 دوتا چایی ریختم و گذاشتم رو میز جلوی مبل..
 نیاوش دستشو باز کردو منو کشید تو بغلش..

 
 _خسته نباشی تپلم..

 داد زدم ..
 _نیاوشششش..

 
 _میدونم عزیزم حقیقت تلخه..

 
 با آرنج کوبیدم تو پهلوش ک آخش بلند شد..

 با شیطنت گفت:
 

قبل زایمانت ک الغرتر بودی زورتم کم تر بود ماشاال االن تپل شدی همه رو -
 حریفی..

 
 قبل از اینکه بگم بیشعور خودش صداشو نازک کرد و گفت:

 
 _بیشعوووور..

 
 خندم گرفته بود ..

 دم قورتش بدم که موفقم شدم..ولی سعی کر
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 با کنایه خاصی گفتم:

 
 _شب بهت میگم کی تپله..

 
یدی  ند گه  به سییر کوچمون خورد .. م فت:تپلو دادم گر با لحن مظلومی گ

 باربیم؟؟؟
 

 دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و زدم زیر خنده..
 

 نیاوش:الهی من فدای اون خنده هات بشم ..
 

 ندو ب*و*سه ی کوچیکی به موهام زد..بیشتر منو به خودش چسبو
 

 )نگار(
 پاشدم بازوی سهرابو کشیدم و بردمش.

 نیاوش با صدای بلندی گفت
بعدا خیلی جدی راجبش حرف میزنیم.وقتی که انقدر خسییته نباشییم و پای -

 رویا وسط نباشه 
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 برگشتم سمتش.
 خیره شدم توی چشماش از همون فاصله کوتاهو گفتم

 
صی منه فکر نکنم بحثی مو- شخ شه نیاوش.. زندگی  ساله به تو هیچ  25نده با

 ربطی نداره..
 

 نیاوش فاصله بینمونو طی کرد و گفت
 

 جدا؟؟ هه فکر کردی ما جزو اون بی  غیرتاشیم که با هرکی خواستی بپری؟-
 

 خونسرویمو حفظ کردم تا همونجا  صورتشو کبود نکنم.
 

 لبخندی زدم و شروع کردم به گفتن.
 

کار وقتی ول- ثل سیییگ  یت م ید فکر غیرتتو میکردی. وقتی ابج با مون کردی 
میکرد تا زندگی خوبی برای بقیه بزاری باید غیرتی میشیییدی. یا مثال وقتی که 
بخاطر تنهایی بیش از حدم و نیاز به یه تکیه گاه با برادر سییهراب نامزد کردم 

مت کجا خانوکدوم گوری بودی با غیرت؟ یا وقتی که ابجیت افتاد زندان تو با 
بودین؟ وقتی حرصمو سره سهرابییییم خالی میکردم کجا بودی؟ وقتی منو ازاد 

 کرد .وقتی همه جا پشتم بود تو کجا بودی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 رنگ نگاهش برگشت.
 انگار امیدوار شده بود به بخشش من.

 اما امیدی نبود..
 

 دستای سهرابو محکم تر گرفتم و گفتم
 

 داش !!!!تو نبودی........ دا-
 
 

شدیم .  ستان خارج  شیدم و از بیمار سهرابو ک ست  با طعنه جملمو گفتمو  د
 بعدا از رویا خدافظی و معذرت میخواستم...

 
 سوار ماشین شدیم.

 
 اون حتی دنبالم نیومد . لبخندی زدم.

 من کیو داشتم؟ جز خودم. کی بود دورم؟
  

 دستامو دور خودم حلقه کردم.
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 مخودم خودمو بغل میکرد

 
 کاش میشد سرمم میذاشتم رو شونه های خودم.

 
 این کل حساسیت داداشم بود.

 
 ژکوند ترین لبخندمو زدم .

 
دستی روی ساعدم نشست و اونو از روی بازوهام جدا کردو دستای مردونه ای 

 بین دستام حلقه شد .
 

 سکوت همه جاو گرفته بود.
 

 نمیخواستیم شکسته بشه . 
 

 نشنونم.کاش میشد تا ابد هیچی 
 

 هیچی.. !
 

 کاش میشد مخمو پلمپ میکردم.
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 چقدر باید از همه بکشم؟ 
 

 چرا باید انقدر قوی باشم :(
 

 سهراب توی سکوت راه افتاد 
 

 حوصله نداشتم فکر کنم میریم کجا. میخوایم چیکار کنیم. 
 همین االنم چپ کنیم برام مهم نیست

 بدجوری تنهاییو بین سلول به سلولم حس میکردم.
 بدجور بغضی بودم.

 مادر پدرم که زیره دو متر خاک بودن و داداشم.
 

 کدوم داداش؟؟
 

دست سهراب یه لحظه از بین دستام جدا شد و پخشو زد .چندتا ترک جا به جا 
کرد و انگار به اهنگ مورد نظرش رسییید و دوباره دسییتمو گرفت و روی دنده 

 گذاشت و دستشم روش قرار گرفت.
 

 اهنگ مالیمی پخش شدکل فضا پر شد از 
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تا صدای خواننده بلند شد سهراب نیم نگاهی به صورت خسته من انداخت با 
 بفهمونه برای منه این اهنگ..

 
 اونقدر قیییییلبم قبره که راز تو توش دفنیه

 نفس حبیس و تیرست مونده از بس
 

 خیره شدم به نیم رخ همیشه جدیش 
 و نگاهم گره خوردچشمامو غافلگیر کرد و همون لحظه نگاهش ت

 
 تیو تییییینهاییاتو بزار رو دوش من 

 صدای تو لیییییالیییییایی میشه تو گوش من 
 
 

 ماته مات بودم.
 نه میخندیدم.

 نه گریه.
 نه بغض.. 

 شد به مسیرانگار جادو شده بودم. نگاهشو ازم گرفت و خیره 
 

 تا لب خواننده به خوندن باز شد اونم شروع کرد به خوندن
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 شاهد شبو تبو تابییییی منی تو
 تو شب نا رفیقی تو مهتیاب منی

 
 توی چشمام اشک موج میزد. َجو ارومی بود .

 
 لعنتی قلبم داشت از جاش میکند ..

 
 تییییییییییو تنهاییاتو بزار رو دوش من 

 صدای تو لیییییالیییییایی میشه تو گوش من
 

 چرا همیشه کنارم بود..؟
 چرا انقدر مرد بود

 
اره شییروع کرد به زمزمه کردن و منو از هپروتی که برای خودم سییاخته بودم دوب

 بیرون انداخت
 

 ابرو هاشو باال انداخت و همزمان گفت
 

 کییییییییییدوم لیلی مثل تو مجنون بود؟
 مجنون تویی 
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 تویی علت وجود ..
 

 دستمو از روی دنده برداشت و روی قلبش گذاشت
چیزا این حسییا این اهنگا این کارا این شییبا این خدایا تا االن فکر میکردم این 

 مردا همه تو فیلماس..
 

 تو اون کوهی که باد بییییییییییه تو تکیه کرد
 با اسیییییم تو تفسیر شده واژه مرد

 
 

 دوباره این یه بیتو تکرار کردو روی کلمه مرد تاکید کرد 
 ماشینو نگه داشت .

 نمیتونستم نگاهمو ازش بگیرم.
 ه شدم به اطرافم .با زور خیر

 
 پاتوق !!

 
 پیاده شدیم و درارو قفل کردو دستمو گرفت .

 توی سکوت دنبالش راه افتادم.
 دوباره صدای ابه رودخونه میومد از دور.
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 چشمامو بستم.
 خدایا تو چرا انقدر بزرگیر تا حالم بده همچیو درست میکنی..

 
 از دور رودو میدیدم ..

 نمیخوای بگی کجا میریم؟-
 

 خب... میفهمی.-
 

 سکوت کردم..
 

 به لبه رود رسیدیم که دیدم رفت داخلش ..
 

 نرو دیوونه خیس میشی..-
 

 لبخندی زدو دستشو برام دراز کرد..
 

 بیا داخل ..-
 

 کفشمو در اوردم. دستامو بین دستای مردونش گذاشتمو داخل اب شدم..
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 یخی اب تا عمق وجودم نفوذ کرد اما تنم داغه دال بود ..
 

 تا وسط رود رفتیم .
 یه تخته سنگ بود اون گوشه .. 

 
 رفتیم سمتشو نشستم همونجا..

 اون نشست و روبروم ایستاد و جفت دستامو گرفت 
 

شد چجوری و چرا . . یه - شروع  شدم. از کجا  شقت  شد که عا نمیدونم چی 
شم.تنهایی جفتمونو  ستم عادی با روز باهم بهش فکر میکنیم.. هیچوقت نخوا

ادی کرده . نگار.. خانومه خاکی.. از همون اولش میدونسییتی من اهل غیر ع
 حرفای رمانتیک و جنتلمن بازی نبودم . متنای عاشقانه هم زیاد بلد نیستم.

 فقط بلدم عاشقت باشم ..
 

 از حرفاش چیزی نمیفهمیدم.
 دستشو فرو کرد توی جیبشو یه وسیله در اورد و تو اب زانو زد .

 
 بود.چشمام چهارتا شده 

 
 اب تا روی شکمش بود 
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اجازه میدی دیگه شییغل مرد بودنتو به من بدی؟؟ اجازه میشییی تکیه گاهت -
 باشم؟ اجازه میدی تا اخر عمرم مردت باشم.. 

اجازه میدی رسما تورو به عنوان همسرم همه جا معرفی کنم ؟؟ اجازه میدی تا 
 ابد برای من باشی؟؟؟؟؟؟؟

 
 

 نفس کم اورده بودم..
 

 جلوی دهنم گذاشتم.. دستمو
 

 وای خدا دارم چی میبینم..
 

 جعبه و جلوی صورتم گرفت و بازش کرد.
 

 حلقه ظریف و نازک سفید رنگی بین ابر سیاه رنگش چشمک میزد..
 

 چشماشو بست و گفت
 

 میشه برای من باشی ؟؟؟-
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 چشماشو روی هم فشرد و گفت
 

 میشه با من ازدواج کنی؟؟-
 
 

 .لبمو محکم گاز گرفتم.
 احساس یه ملکه و داشتم..

 
چشمامو بستمو قطره های جمع شده توی چشمام سریع روی گونه هام ریخت 

.. 
 

 با صدایی که از زور بغض گرفته بود 
 با دستی که جلوش قرار دادم گفتم

 
 

 بله ...-
 

 سهراب نفسشو با قدرت فوت کرد ..
 چشماشو باز کرد.

 رو کرد ..لباش به خنده باز شدو حلقرو توی دستام ف
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 از توی اب بلند شد ..

 اونم مثل من از ذوق بیش از حد لبشو گاز میگرفت..
 

 صورتش اروم نزدیکم کردو ب*و*سه تب الود عمیقی روی پیشونیم نشوند ..
 

 چشیماتی حرفایی داره کیییییه همه دنییییییا به غیر از من  میدونین
 

 لباش اروم روی لب های لرزونم قرار گرفت.
 رحم روی زخم :(مثل م

 اروم گرفت دردم..
 

 حرفیییییاتی دنیایی داره کیییییه همه دنییییییا به غیر از من  مییییییدونن
 

 کل وجودمو یه حس جادویی گرفته بود .
 حسی که همیشه پنهانش میکردم..

 حس مکمل بودن...
 

 اگہ با من باشی . اگہ تو مال من شیییییی ..
 اگه تو بیییییی پرواز .
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 بیییییال من شی.پرو 
 

 دیگیییییه تو این قلبم. چه غمیییییی میمونه با تو؟؟
 
 

 تپش قلبش .. قسمت راست بدنمو پر میکرد.
 بدنش بوی ارامش میداد .. 

 ب*و*سه هاش ارامشو به پوستم تزریق میکرد 
 

 دل کوچیییییییییییک من . بدون تو میگیره
 

 همه ارزوهام.. بییییییییییدون تو میمیره
 
 
 
 ییییییییییی تو دنییییییام تاریکو سیییییرده ب
 
 

صورتامون اروم فاصله گرفت و خیره شدم به چشماش.. اینبار بدونه نفرت بود 
.. 

 بدونه غم. بدونه درد.. 
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 اینبار پوزخند نمیزد ..
 چشماش معصوم بود..

 چشماش خمار بود..
 

 چشییییییییییمای مسیییییت تو .. 
 یه ..ارومییییییییییه جونمیییی

 اگییییییییییه نباشی خونمییییییییییون
 ویییییییییییرونمه 

 
 اینکه متعلق کسی باشی بهترین حسیه که میتونی داشته باشی.

 اینکه حس کنی کسی عاشقته..
 کسی بعده دیدنت قلبش بلند میزنه.

 دستاش میلرزه.
 بهترین حسه..

 چشمامو با ارامش بستم ..
 

 ادپلکاتیییییییییی تا روی هم می
 همه دنیا به غیییییییییییر از من 

 میمیرن !
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 غییییییییییرقه . چشمای تو میشم 
 وقتی میبینمتییییی اروم میگیییییییییییرم

 
 

 دوباره پیشونیم دال شد ..
 
 

 باز کن اون چشمارو ..آرومه جونم ..-
 

 یعنی خوابه؟؟سهراب اینا خوابه؟؟-
 

 کنار منه .نه گلم.. اینا عشقه ..اینا واسه وجود تو -
 

ستم امروزو با همه  صورتش تو دوران بود. میخوا شمام بین تک تک اجزای  چ
 جزئیاتش هک کنم..

 
 امشب به داداشت زنگ بزن. باید جلوی اون با افتخار تورو ماله خودم کنم.. -
 

 سهراب. سهراب.. سهرابیییییییییی-
 

 با همون لحن خمارو ارومش گفت
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 جانه دلم..-
 

 دوستت دارم..-
 

 پیشونیشو به پیشونیم چسبوندو گفت
 

 دوستت دارم ...-
 

 )نگییار(
زیاد از بحث مزخرف سیییاسییت مداری پدر سییهراب و نیاوش نمیگذشییت که 

 نوک پای دراز سهراب خیلی اروم به پاهام خورد..
 چپ چپ خیره شدم بهش..

 فکر کردم از عمد نبود اما دقیقا از عمد بود.
 دوباره کارشو تکرار کرد.

 سر میره انگار باید به من بلوله حوصلش
 خیره شدم تو چشماش و با تموم قدرت با صندالم لگدی به پاش زدم ..

 از درد نیم خیز شد ..
 پدرش برگشت سمتش:

 چیزی شده شده پسرم؟-
 نه باباجان فکر کنم پشه نیش زد.-
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 رویا ابرویی باال انداخت و گفت:

 اما اینجا اصال پشه نداره.-
 ی پاشو مالید و گفت :سهراب اروم رو

 اتفاقا هست. -
 یه گندشم هست . 

 
 لبخندی زدم و گفتم:

 
شه کوچیک به این حال - شما که از نیش یه پ سف باره برای اقایی مثل  واقعا تا

 بیوفتیت .
 

 سهراب لبخندی زد و جوابمو داد:
 قطعا همینطوره اما همیشه موجودایه ریز تر دردناک ترو سمی تر هستن ..-
 

به نشییونه تایید تکون دادم .نیاوش بحثو برگردوند روی ازدواج و باباش سییرمو 
ازمون خواست به سنت های زیبای قدیم بریم تو اتاق منو مثال حرفامونو بزنیم 

. 
 پاشدم.

یای دخترا   باز نه من غریبم  ندازه  نوک سییوزن اسییترس و از این ن چرا حتی ا
 نداشتم .اه چرا من 
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 انقدر بیخیالم ..
 و با پام هل دادمو دست سهرابو گرفتمو کشیدمش داخل ..در اتاقم

 
 درو بستمو قفل کردم..

 یهو برگشتم سمتش.
 یه ربع به هم خیره شدیم.

 خیره شدم به کت و شلوار و تیپ فوق العادش.
خیره شدم به جین تنگ تفنگی و کفش های پاشنه های شیک و پیرهن پوشیده 

 و طرح پاریس بزرگی که روش بود.
 ت باهم زدیم زیر خنده ..یهو جف

 سهراب میون خنده هاش گفت:
اینا چرا انقدر سیینت هارو به جا میارن. بریم عقد کنیم تموم شییه بره دیگه من -

 باید تدارک ببینم واسه عروووسسی!!! 
 

 لم دادم روی تختو گفتم:
 

بروبابا... عروسی مروسیو بزار دم کوزه ابشو سه وعده بخور .. یه عقد میکنیم -
 ماه عسل منو میبری پاریس و تموم .. یه
 

 عزیزم کله پاچه با پیاز زیاد میخوری؟؟-
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 سهرابیییییییییی!!-
 

 اومد رو تخت نشست و گفت؛
 

به تفاهم نرسیییدیم میرن خواسییتگاری این دختر - داد نزن حاال فکر میکنن 
 پلنگه  خونه بغلی نمیدونن تو توهم زیاد میزنی. پاریس.. یوخ بابا..

 
 ز شدم و یقشو گرفتم تو دستم.نیم خی

 چی گفتی؟؟ دختر پلنگه دیگه ؟؟-
 

 شد..چشماش گشاد 
خانوم اروم ..اروووممم.. منظورم پلنگ ماده بود. خونه بغلیمون خریدن برای -

بچشییون از تنهایی در بیاد به گارد ملی حمایت از حیواناتم لطف کرده باشیین 
.... 

 
 عه؟-
 

 اره مرگه رسول ... -
 

 کردمو عقب رفتم..یقشو ول 
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 خب به تفاهم رسیدیم.. پاشو بریم پایین-
 

 از جام بلند شدم و رفتم جلو ایینه.
 

 سهرابم  بلند شد و دقیقا پشت سرم قرار گرفت.
 دستاشو دور کمرم انداخت و سفت حلقه کرد

 
 منو هنوز به تفاهم نرسوندیا. -
 

 با ارنج کوبیدم تو سینش
 پرو نشو پرو نشو..-
 

 ه گردنشو جلو کشید و ب*و*سه عمیقی روی پیشونیم نشوند .همون لحظ
 شو بریم..به تفاهم رسیدم خیلی زیاد.. پا-
 

 چشمامو بستم. لباش ارامش تزریق میکرد زیر پوست.
 

 دنبالش راه افتادم به سمت سالن ..
 



 705 دردسر

یب بابا ما به توافق رسیدیم قراره نصف خاک جزیره مجنون برای من - ی ی ی ی خ
 ی خانوم ..باشه نصفش برا

 
 باباش چپ چپ نگاهش کردو گفت :

 باز شروع کردی؟-
 

 سهراب خودشو انداخت روی مبل بغلی باباشو گفت:
 

تا االن فقط رضییایت خانومو میخواسییتم.. خب اقا نیاوش .. مهریه هرچی -
 دلتون میخواد ببرید +قلبم .. شیش دنگ به نام خانومم..

 
 )رویا گذشته(

 
 اورده بودم خونه آقاجون.. وسایالمو از خونه آزیتا

 اینجا احساس بهتری داشتم..
 به قاب عکس نیاوش که کنار تختم بود چشم دوختم..

 نفهمیدم چجوری شد تمام دنیام..
 با صدای آقا جون به خودم امدم از اتاق رفتم بیرون.

 
 آقا جون:بیا دخترم بیا اینجا بشین ..
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 رفتم و کنارش نشستم..
 ی اومد و نشست کنار ما..مامان با یه سینی چای

 
شم غره توپ بش  شماش یه چیزی به آقا جون فهموند که اونم یه چ مامان با چ

 رفت..
 

 _به به زن و شوهر چه رمزی باهم حرف میزنن..
 

 مامان چپ چپ نگام کرد و آقاجون لبخندی زد..
 
 》تک خنده ای کردم و گفتم  
 چه خبر؟-
 

 سالمتي -بابا
 

 》و گفتمامان زد رو پاي بابا 
 بگو بهش دیگه آقا-
 

 با کنجکاوی پرسیدم: 
 چیو؟؟-



 707 دردسر

 
 مامان با ذوق گفت:

 
 برات خواستگار پیدا شده -
 

 یهو حرصی شدم.
 من مال نیاوش بودم .

 با تندی گفتم:
 

 خب شما چرا خوشحالي؟-
 

 باید خوشحال باشه نزدیکاي بیست و چند سالته داري میترشي ..-بابا
 

 . و با مامان زدن زیر خنده
 

 بیشتر از قبل حرصی شدمو خیره شدم به لبای خندونشون 
 

 مرسي واقعا لطف دارید. -
 

 راست میگه خب. -مامان
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 》چپ چپ نگاشون کردم و گفتم
 هرکی هست ردش کنید.-
 

 رویا!!!!پسر خوبیه.. شاید پسندیدی-بابا
 
 》گفتم 

 باااابااااا گفتم نه ..-
 

 د .. خودش خیلی اصرار داره . بچه پسره خیلی اوضاش خوبه.. بزار بیا-
 

 از جام بلند شدم
 

 هرکاری میخواید کنید من قبولش نمیکنم میخوام ادامه تحصیل بدم ..-
 

 به حرفاشون اهمیت ندادمو رفتم سمت اتاقم...
 

 )رویا گذشته(
 وقتی میگم نه ینی نه.–
 

 مامان:دختر جان بزار بیاد نپسندیدی ردش میکنیم..خیلی اصرار میکنه..
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 امدنش چه فایده ای داره وقتی رد میکنم؟؟؟–
 

 مامان:حاال بزار بیاد شاید نظرت عوض شد.
 

پوفی کردم که نمیدونم مامان چه برداشییتی  کرد که با خوشییحالی از اتاق زد 
 بیرون.

 
 رو تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم..

 دو سه روزیه از نیاوش خبری نیس..
 زنگم میزنم جواب نمیده..

 کردم زیاد فکر نکنم و کمی بخوابم که موفقم شدم..سعی 
 

 تو آینه به خودم نگاه کردم.
 بد نبودم..

 یه آرایش مالیم داشتم اونم به اصرار مامان..
 

 ساعت یه ربع هشت بود..
 میرسیدن.. 8مهمونامون 

 
 نشستم رو مبل و به یه جا خیره شدم ..
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 اقا جون امد کنارم نشست..
 

 ری دختر جان..آقا جون:نبینم تو فک
 

 در برابر حرفش فقط لبخندی زدم..
 

 با صدای در به خودم امدم..

 بلند شدیم و رفتیم جلو در..
 سرم پایین بود و صدای حال و احوال مردی رو شنیدم ..

 صداش اشنا بود..
 بوی اشنایی به مشامم خورد..

سلی خی شم ع سرم و بلند کردم و توی دوتا چ شیدم و ناباور  ه رنفس عمیقی ک
 شدم ..

 
 نیاوش.

 
 شوکه شده بودم.

 اصال فکرشم نمیکردم. 
 لبخندی زد که باعث شد به خودم بیام و سالم کنم .

 با استاد رحمتی امده بود..



 711 دردسر

 
 )رویا گذشته..(

 
 دستام از ذوق عرق کرده بود .

 
 اقای رحمتی.. خوش اومدید بفرمایید داخل ..-
 

 فت:رحمتی لبخندی زد و اروم به پشت کمرم زد گ
 

 ممنون همکار عزیزم.. گفتم ایشالله شیرینیتو بخورم رویا جان..-
 

 اب دهنمو قورت دادم .. هی یه نگاه به نیاوش یه نگاه به استاد مینداختم.
 خدایا باورم نمیشه...

 میخواستم یکی بکوبم زیر گوشم تا به خودم بیام .
 

 مامانو بابا مهمونارو هدایت کردن داخل..
اومدم دیدم جلوی در بسییته خونه قرار دارم و دسییته گل نیاوش وقتی به خودم  

 نزدیکه به بینیم و عطرشو میبلعم ..
 

 اروم برگشتم..
 چند قدم برداشتم که یهو پام گیر کرد به گلدون و سکندری خوردم..
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 سریع سرپا شدم..
 وای خدارو شکر اونا تو سالن بودن وگرنه ابروم میرفت ..

 . یه سر رفتم تو اشپزخونه
 خدایا من هنوز باورم نمیشه اونی که تو سالنه نیاوشه ..

 چند بار دستای خیس از عرق سردمو با لباسم پاک کردم .
 گالرو گذاشتم یه گوشه و لیوانارو اروم چیدم توی سینی .

 وای یه وقت ولو نشم جلوشون..!
 وای یه وقت لیوانا از دستم نیوفتن ..!

 وای وای وای ..
 ش نکنه من چیکار کنم؟مامان یوقت قبول

 ولی نیاوش همه چیش تکه .. 
 از الی پنجره یه نیم نگاهی به سالن کردم که مامان همون موقع گفت :

 
 دخترم چایی هارو بیار فداتشم..-
 

 سریع چایی هارو ریختم تو لیوان.
یه بار دیگه عرق دسییتامو با لباسییم پاک کردمو به خودم اعتماد به نفس دادمو 

 کردم و راه افتادم سمت سالن...سینیو بلند 
 

 )نگییار(
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 باباش چپ چپ نگاهش کردو لبای نیاوش باز شد: 

اقا سهراب االن اول زندگیتونه عاشقید و اینا پس فردا کار به دادگاه کشید قلبتو -
 باید در بیاریما فیلم فارسیش نکنید دیگه

 
 سهراب چپ چپ خیره شد به نیاوشو گفت:

 
 باشه باید یه ضرب از تنم جداش کنم...قلبی که نگار توش ن-
 

 دوباره باباش چپ چپ نگاهش کرد.
 خندیدم.

 معلوم نیس این چرتو پرتاو تو کدوم فیلم دیده 
 

 به رسم ادب لبخندی زدم و سرمو انداختم پایین.
 

 نیاوش برگشت سمتمو گفت
 خب نگار جان مهریه شماس. چی مد نظرت داری خواهر گلم..-
 

 غربی گرفتم و گفتم :خب منم یکم فاز 
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شق ازدواج کنم.. - خب.. من هیچوقت به جدایی فکر نمیکنم. چون قراره با ع
شدن زندگیم فکر نمیکنم که بخوام روی خودم قیمت بزارم یا اینکه  شیده  به پا
.. چطور بگم.. پشتوانه ای برای خودم تایین کنم .. من یه عمر از پس خودم بر 

جدایی بکشه که فکرم نمیکنم کشیده بشه ... من  اومدم و اگر روزی کارمون به
تنها چیزی که ازش میخوام... اینه که هر سال روز ازدواجمون یه بوته درخت.یا 

 گل.. یا هر گیاه دیگه ای بکاره.. همین !!!
 

باباش چشماش از تحسین برق زد .. سهراب اخماشو کشید تو هم یعنی لعنتی  
 مهریه ببر برای خودت..

 
 شد بهم..سینانه نگاهم کرد و رویاهم با لبخند خیره نیاوش تح

 
 وای خدا یعنی انقدر قشنگ حرف زدم؟

 مرحبا بر من..
دوباره رفتم تو جلد دختر خانومه مجلس و سییرمو انداختم پایین و سییعی در 

 سرخ شدن کردم که متاسفانه فکر کنم موفقم نشدم !
 

 بقیه کارا تموم شد و عقد افتاد هفته بعد..
 روسی هم نخواستم ...من ع
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از یه طرف رسییول ممکن بود ناراحت بشییه و بقیه خانوادش ممکن بود با من 
 کنار نیان..

 از یه طرف باران..
 باران هنوز تو اون جهنم اسیر بود..

 نیازی به عروسی نداشتم..
 

 )رویییا گذشته..(
 

 هر یه قدمی که به سالن نزدیک میشدم استرسمم بیشتر میشد..
 ی آهسته به سمت استاد رحمتی رفتم.با قدم ها

 با لبخند چایی برداشت و تشکر کرد .
 به سمت آقا جون رفتم که اونم لبخندی زد و برداشت.

 مادرم.
 با لبخندی از سر خوشحالی و چشمای پر از اشک برداشت..

 جلوی نیاوش ایستادم.
 نفسم حبس شد.

 سعی کرد به چشماش نگاه نکنم .
 ولی نشد.

 ون دوتا گوی عسلی خیره نشم.نشد که توی ا
 با مکث چاییشو برداشت ..

 سینیو گذاشتم رو میز و روی مبل نشستم ..
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 اقاجون و استاد رحمتی شروع کردم به حرف زدن..
 من نمیدونم این همه حرف و از کجا میاوردن..

 هنوزم هنگ بودم..
 پس این سه روز نیاوش کجا بود؟؟

 تی به خودم امدم:توی فکر بودم که با صدای استاد رحم
 

 _خب بریم سر اصل مطلب..
 

 بعد از حرفای متفرقه قرار شد با نیاوش بریم تو اتاق تا حرفامون و بزنیم.
 

 با قدم های آهسته نیاوش و راهنمایی کردم سمت اتاق..
 

 اول خودم رفتم تو و بعد نیاوش ..
 در اتاق و بست ..

 خب خوش اومدی به اتاقی....-
 

 هاش ...گم شدم بین بازو
 

 چقدر دلم برات تنگ شده بود رویام..-
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 سرمو فرو کردم تو گودی گردنش و اروم بوییدم ..
 عطر سرد همیشگیش..

 نخواستم غرور دخترونمو بشکونم برای همین حرفی از دلتنگیم نزدم و گفتم
 

 باشه بابا باشه. ولم کن تموم نمیشم-
 

 نیاوش خندید و چیزی نگفت.
 و روی تخت نشستم..از بغلش امدم بیرون 

 اونم امد بغلم نشست..
 

 _میشه بپرسم توی این سه روز کدوم گوری بودی؟؟
 

 دیدم جواب نمیده.
 برگشتم سمتش که دیدم به میز عسلی کنار تختم خیره شده ..

 اوه اوه سوتی دادم در حد چی!!!!
 عکسشو یارم رفت بردارم.

 ایینینی توی اون لحظه میخواستم اب بشم سه طبقه برم پ
 با چشمای شیطون زل زد بهم ..

 
 _ها چیه؟؟؟

 



wWw.Roman4u.iR  718 

 

 لبخند مرموزی زد :
 

 _چیز خاصی که نیس فقط اگه خواستی بگو البوم بچگیامم بدم بهت..
 

 مشتی نثارش کردم که آخش درامد...
 

 )رویا گذشته(
 

 _واقعا چیزی نداریم که بخوایم بگیم؟؟
 

حا مال منی.. چه نخوای  چه بخوای  نه. چون تو  یاوش: ندارم ن گه حس  ال دی
 راجب مرد ایده آل ایندت برام بگی..

 
 لبخندی زدم . هنوز خیره به قاب عکس بود که نرم گونشو ب*و*سیدم

 امدم بیام عقب که مانعم شد..
 توی همون فاصله ی کم به چشماش نگاه کردم..

 شالم و برداشت سرشو برد تو گودی گردنم و نفس عمیقی کشید..
سه های ریز روی چند لحظه تو همون حا شروع کرد به ب*و* لت موند و بعد 

 گردنم..
 سرشو کمی اورد عقب و به چشمام نگاه کرد..
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 کمی سرشو اورد نزدیک که چشمام و بستم ..
 بعد از مکث خیلی کمی گرمیه لباش و روی لبام حس کردم..

 دلم میخواست با تک تک سلول هام حسش کنم..
 دلم میخواست زمان وایسته ..

 ی لبام از لباش جدا کردم..مجبور
 چشماش خمار بود..

 منم دست کمی از اون نداشتم..
 لباش دوباره نشست روی گردنم و ب*و*سه های پی در پی..

 نفسام بریده بریده تو فضا پخش میشد.
 یهو یاد یه چیزی افتادم.

 نیاوش وایسا..-
 

 بدنش اروم گرفت.. سرشو بلند کرد و تو چشمام خیره شد . 
 یه عالمت سوال گندرو داد میزد.چشماش 

 لبخندی زدم و پاشدم سمت در .
 درو قفل کردم که مزاحم نشن.

 کنترل کولرم برداشتمو کولرم روشن کردم تا صدایی بیرون نره
 برگشتم سمت نیاوش و چشمکی زدم .

 دکمه اول مانتومو باز کردم و سمتش رفتم.
 م.یقه کتشو گرفتم و با ضرب لبامو روی لب هاش فشرد

 گاز های ریزی میگرفت .
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 بالخره دل کندیمو عقب رفتیم.
 دستاشو دور کمرم حلقه کردو اروم روی تخت خوابوند .

 لباش دوباره روی گردنم قرار گرفت.
 با این وحشی بازیاش فردا صد در صد چنتا کیس مارک رو گردنم میوفته..

 با همون نفسای بریده بریدم گفتم
 

چییقییدر... واسییییه اییینییدمییون..حییرف نیییییاوش... اییینییا. نییمیییییگیین.. -
 داریم...؟شک..میکنن..پاشو بریم..

 
 

 سرشو باال اوردو گاز محکمی از چونم گرفت
شگفتا به مغز استادم.. ادامش بمونه واسه عروسی که زیاد دور نیست..پاشو -

 بریم
 

 بلند شدم و رژ لبمو دوباره زدم..چقدر این پسر خوددار بود
 شالمم درست کردم..

 کشیدم و همراه نیاوش از اتاق امدم بیرون.. نفس عمیقی
 روم نمیشد چشم تو چشم آقاجون بشم..

 سرم و انداختم پایین و روی یکی از مبل ها نشستم ..
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 همه با چشماشون خیره شده بودن به من که جوابت چیه ..
 اب دهنمو قورت دادم.

 المصبا دارم اب میشمممم.
 

 نیاوش به دادم رسید و گفت:
 ا خانوم به تفاهم رسیدیم..منو روی-
 

 )نگیار(
 نمیدونم چی شد.

 چه اتفاقی افتاد.
 تایممون چجوری تموم شد ولی االن من اینجام :( ..

 االن روبروم یه عاقده .
 پشت سرم برادرم.

 پشت سرش پدرش.
 دستم قفل توی دستش.

 قرآن بازه جلومون. سعی دارم چادر سفیدو روی سرم نگه دارم..
 د منو به خودم میاره.اخره جمله عاق

 عروس خانوم... بله؟؟؟ -
 

 چی بله؟؟
 یک عمر زندگی پیشه کسی که دنیامه و دنیاشم؟
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 قلبایی که قراره به هم هدیه بدیم؟ 
 قراره دردسرامون تقسیم بشه؟ 

 قراره صبحا صدای اون بلند بشه کنار گوشم؟
 قراره دیگه تکیه گاه نباشمو تکیه کنم بهش ..

 یگه رنگ نفرت نده؟قراره پوزخندش د
 قراره دنیام دو قسمت بشه .

 قراره ازدواج کنم.
 از اون ازدواجای رویایی با عشقم..

 
 چشمامو بستم ..

 
 بله .......!!-
 

 نفس سهراب به عادت همیشگیش فوت شد بیرون ..
 اروم بلند شدم.

 باباش گونه جفتمونو ب*و*سیدو دوتا ب*و*سه روی پیشونیم زد.
 غلم .رویا یهو پرید ب
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سی نگرفتی - شد .. چرا عرو شوهررر افریتممم عروس  وای وای وای خواهر 
الاقل مجلسییو گند میزدم. وای نگاه چقدر تو چادر زشییت میشییه شییبیه میمون 

 میشی با اون موهات انگار اناناس نرسیده ای.. 
 

 به خودم فشردمش و زیر گوشش گفتم
 ..   حیف بچت میشه زندگی من. وگرنه گردنتو میشکستم -
 

 اوا بچرو چیکار داری به اون چه ربطی داره.-
 

 منبع غذا رسانیش نابود میشه مجبورم یه گاو دیگه بیارم جایگزینت ..-
 

 لبخندی زد 
 یهو دیدم ساق پام سوخت.

 با لگد کوبیده بود تو پام .
 

 لبمو محکم فشردم . دردش خیلی بد بود .
 فرو کردم داخل .. نامردی نکردم و پاشنه کفشمو گذاشتم رو پاشو

 اخ بلندی گفت و عقب رفت .
 

 شوهر کردی وحشی شدیا. نگم نیاوش با کمربند کبودت کنه.-
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 ابروهامو انداختم باالو به سهراب اشاره کردم.
 همون لحظه نیاوش جلو اومد..

 
 جوجه خالشو یا عمشو.. نمیدونم کدوم واال ..

 داد دست رویاو روبروم ایستاد ..
 

به قرمزی میزد و نشون میداد که یه مرد میخواد گریه کنه ولی سفیدی چشماش 
 نمیتونه ..

 
 اجازه هست؟؟-
 

 دستاشو برای بغل کردنم کمی باز کرد ..
 

 هنوز وجودم خالی نشده بود..
 خدایا کمکم کن..

 بزار همونجور که لباس سفید  تنمه  خودمم سفید کنم..
 

 اروم رفتم بغلش ..
 دمو سرمو روی شونه های برادرم گذاشتم..دستامو دور کمرش حلقه کر
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 نفس نفس زدنای نا منظم نیاوش نشون میداد حالش خیلی داغونه ..
 گودی گردنم خیس شد ..

 تنم لرزید ..
 اروم تو گوشم گفت

 میبخشی برادرتو؟؟..-
 

 سکوت کردم.. 
 

 دوباره گفت
 

 میبخشی برادرتو ؟؟؟؟؟؟ -
 
 

 صداش میلرزید ..
 برای بار سوم گفت

 میبخشی داداش پشیمونتو؟؟-
 

 سفت به خودم فشردمش..
 میبخشمش ...-
 

 عقب رفت و محکم پیشونیمو ب*و*سید ..
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 قشنگ ترین عروس دنیا ..-
 

 لبخندی زدم.
 نیاوش خیره شد تو چشمام ..

 سریع سعی کرد اشک چشماشو جمع کنه و بحثو عوض کنه .
 

 خب دیگه بیا دستتو بزارم توی دستای شوهرت ..-
 

 خندی زدمو سرمو انداختم پایین ..لب
 وقتی سرمو اوردم باال که کفشای مردونه سهرابو دیدم .. 

 اروم برندازش کردم ..
 نقطه دیدم گردنش بود.

 اروم خیره شدم تو چشماش ..
 تک تک عضوای صورتش میخندیدن .

 
 نیاوش دستامونو توی هم قفل کرد .

 مبارکه ..-
 

 قدم تبریک گفت ..یهو  صدای دستا باال گرفت و عا
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 سهرابم اروم پیشونیمو ب*و*سید و خیلی اروم تر حلقرو فرو کرد توی دستم

 عروس خانومه عجول . حلقرو یادت رفت -
 

 این حلقه جدید بود.
 حلقه نشونمم داشتم..

 خندیدم. چقدر عجول بودم ..
 از جیبم حلقشو در اوردم و حلقشو فرو کردم تو دستش ..

 شد و با کلی قربون صدقه بیرون رفتیم.. باز صدای دستا بلند
 

 حواسم سمت سهراب بود که دیدم یهو ایستاد و به روبروش خیره شد ..
 مسیر نگاهشو دنبال کردم..

 
 عرفان ...-
 

 دسته گل رز بزرگ و قشنگی بین دستاش برق میزد .. 
 

 این شخصه داغون و شکسته عرفان بود ..
 

 یه قدم جلو برداشت ..
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 و گفتلبخندی زد 
ببخشید که نیومدم .. نمیتونستم داخل بمونم برای همین اینجا منتظرت شدم -
.. 

 خواهر کوچولوم عروسیتم دیدم . خوشبخت شی .
 

 دسته گل و بهم داد و گونمو ب*و*سید ..
 

 چی میگفتم خدایا ..
 به این پسر خورد شده چی میگفتم ..

 به بغضش .. 
 به شقیقه های سفیدش ..

 هرابم تبریک گفت .برگشت و به س
 لبخندی زد و گفت

 همیشه شاد باشید ..-
 

 عقب گرد کردو رفت .. توی پیچ جاده گم شد ..
 

 چشمای خیسم پر از قدر دانی بود..
 

 )روییا گذشته(
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 امروز یه روز خاصه..

 حداقل برای من خاصه..
 روز عروسیم.....!!

 روزیه که به آرزوم میرسم..
 به زندگیم..
 به آرامشم..

 ه وجودم..ب
 به نیاوش..

 مردی که نفسام به نفساش بنده..
 مردی که با تمام وجودم میپرستمش..

 
 برای بار صدم به آینه آرایشگاه نگاه میکنم..

 همه چیم ساده بود..
 به عالوه ساده بودن خاصم بود..

 نیاوش دیر کرده بود..
 باید نیم ساعت پیش میومد..

 دلم کمی شور میزد..
 ره همه چی بهم بخوره..میترسیدم دوبا

 گوشیم و از روی میز برداشتم و برای بار هزارم به نیاوش زنگ زدم ..
 بوق
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 بوق
 بوق

 صداش مثل اکو توی گوشم میپیچید..
 بود.. 4به ساعت نگاه کردم 

 باید سه اینجا بود..
 با صدای زنگ آرایشگاه مثل جت بلند شدم..
 سرعت به سمت در رفتم ..آرایشگر لبخندی زد ولی من توجه نکردم و به 

 در و با صدای تیکی باز کردم..
 با دیدن چشمای عسلیش نفسمو فوت کردم بیرون..

 خیره شده بود بهم..
 چشماش توی تک تک اجزای صورتم در حال چرخش بود..

 حس خوبی بود..
 امد نزدیک و لباش و گذاشت رو پیشونیم و طوالنی ب*و*سه ای زد..

 همه چی یادم رفت..
 س..استر

 دل شورم..
 نگرانیم..

 همه ی اونا جاشون و داد به یه آرامش باور نکردنی...
 

 لباشو از پیشونیم جدا کرد و دسته گل رز سفیدی داد دستم ..
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 خیلی قشنگ بود..
 با صدای فیلم بردار به خودمون امدیم..

بعد از اینکه کلی نکات گفت و مام انجام دادیم باالخره اجازه داد بریم سییوار 
 ماشین شیم..

 داشتم دنبال ماشین نیاوش میگشتم که گفت بیا اینطرف ..
 رفتم سمتی که گفت یه بی ام وی مشکی که با گالی رز سفید تزئین شده بود..

 نیاوش در و برام باز کرد و سوار شدم..
 خودشم امد نشست و استارت زد..

 
 سکوت و شکستم:

 
 _کجا بودی توی این یه ساعت..

 
 با لبخندی آرامش بخش گفت: دستمو گرفت و

 
_ماشییینم باطری خالی کرد مجبور شییدم ماشییین یکی از دوسییتام و بگیرم برا 

 همین طول کشید..
 

 با لحن شوخی گفتم: صدبار گفتم اون رخش و بفروش یکی دیگ بگیر..
 

 نیاوش با لبخند شیطونی گفت:شب رخشو بهت نشون میدم ..
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 ت باال..و بعد از اتمام حرفشو ابروهاشو انداخ
 

 از حالت حرفشو شیطنتش قهقه ای زدم و یه مشتی نثار بازوش کردم..
 

بعد از اینکه رفتی یه بال و کلی عکس گرفتیم بماند که دلم میخواست کله فیلم 
 برداررو بکنم هی میگفت اینکارو بکن اونکارو بکن ..

 
 باالخره رسیدیم به تاالر ..

 فتیم..دست در دست نیاوش پله ها رو باال میر
 همه بودن..
 خاله هام ..
 عمو هام..

 داییام...
 دختر خاله ها...

 پسر عمو ها...
 

 با صدای کل و سوت هاشون بدرقمون کردن تا اتاق عقد..
 حتی یه لحظه ام نیاوش دستامو ول نمیکرد ..

 با صدای عاقد از آینه رو به روم به نیاوش که داشت نگام میکرد خیره شدم..
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م آیا بنده وکیلم شمارا به عقد دائم آقای نیاوش خاکی با مهریه عاقد:عروس خان
تا  314یک جلد کالم الله یک جفت آینه و شییمعدان و مهریه مشییخو شییده 

 سکه طال به عقد در بیاورم؟؟
 

 خاله وسطیم:عروس رفته گل بچینه..
 

عاقد :برای بار دوم عرض میکنم آیا بنده وکیلم شییمارا به عقد دائم آقای نیاوش 
شخو  شمدان و مهریه م خاکی با مهریه یک جلد کالم الله یک جفت آینه و 

 تا سکه طال به عقد در بیاورم؟؟ 314شده 
 

 _عروس رفته گالب بیاره..
 

عاقد: برای بار سوم و آخرین بار عرض میکنم آیا بنده وکیلم شمارا به عقد دائم 
و شییمدان و آقای نیاوش خاکی با مهریه یک جلد کالم الله یک جفت آینه 

 تا سکه طال به عقد در بیاورم؟؟ 314مهریه مشخو شده 
 

 _عروس زیر لفظی میخواد..
 

 نیاوش از جیب کتش یه جعبه مخمل در اورد و درش و باز کرد..
 با دیدن سرویس چشمام از هیجان گرد شد..

 واقعا قشنگ بود..
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 توصیف نشدنیه..
 یه سرویس برلیان..
 خیلی ظریف بود..

 ف بودنش شیک و چشم گیر بود...در کنار ظری
 گردنبدشو برداشت و گردنم کرد..

 تو چشماش نگاه کردم و با تمام عشقی بهش داشتم گفتم:
 

 _با اجازه ی پدر و مادرم بله...!!!
 

 صدای کل و سوتا بلند شد..
 مادرم و آقاجون امدن سمتمون..

 مادرم با چشمای خیس محکم منو در آغوشش کشید..
 

  خوشبخت شی دخترم خیر از جوونیت ببینی..با بغض:ایشاال
 

 آقا جونم پیشونیم و با مهر پدری ب*و*سید و رو به نیاوش گفت:
 

 _درسته براش پدری نکردم..
 توی سختیاش پیشش نبودم..

 از گل نازک تر بش نگو هواشو داشته باش..
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 نیاوش دست آقاجون و ب*و*سید :

 
 کنم.._خیالتون راحت مثل چشمام ازش مراقبت می

 
 آقاجون زد روشونه ی نیاوش و دستامو گذاشت توی دستای مردونش......

 
 تقریبا همه مهمونا امده بودن تبریک گفته بودن ..

 آهنگ مالیمی پخش کردن..
 نیاوش به آرومی دستمو گرفت برد وسط سالن...

 
 تو چشمای هم خیره شده بودیم و خیلی نرم میر*ق*صیدیم..

 فتم و به پاپیون گردنش خیره شدم..چشمام رو از چشماش گر
 

 فشار خفیفی به کمرم وارد کرد که باعث شد دوباره به چشماش نگاه کنم..
 

 آروم ..
 آروم...

 سرشو..
 اورد ..

 بغل گوشم..
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 و با صدایی آروم گفت:
 

 _هیچوقت چشمات و از چشمام نگیر که دنیام نابود میشه..
 گاه کرد...و بازم به همون آرومی برگشت و به چشمام ن

 
بعد از چند لحظه چشییماش به حالت دوران روی تک تک اجزای صییورتم 

 میچرخید..
 کمی به لب هام خیره شد دوباره چشماش روی چشمام نشست..

 
 _لبات داره دیوونم میکنه..

 
لبمو به دندون گرفتم لبخند شییرمسییاری زدم که فشییار دیگه ای به کمرم وارد 

 کرد..
 آهنگ به پایان رسید ..

 فتیم سرجامون نشستیم که آزیتا امد به سمتم..ر
 با سعید امده بود..

 
با  خانم  نای من  تا( حرص خورد با آزی )آزی عد از کلی چرت و پرت گفتن  ب

 سعید عزم رفتن کردن..
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 تقریبا همه امده بودن تبریک گفته بودن و رفته بودن..
 سالن خالی بود..

 فقط آقاجون مامان بودن..
 ان..رفتم تو آغوش مام

 شونه های ظریفش میلرزید..
هر چقدر مقاومت کردم و بغضییمو قورت دادم نشیید و اشییکام مثل دونه های 

 مروارید روی گونه هام ریختن..
 

 مامان:مواظب خودت باش ..چیزی الزم داشتی بگو..
 

 از بغل مامان امدم بیرون گونشو ب*و*سیدم..
 شش...آقاجون دستاشو باز کرد که خودمو انداختم توی آغو

 چشماش پر از اشک بود..
 ولی غرور مردونش بهش اجازه نمیداد بریزه..

 
 آقاجون:اینو بدون در خونه همیشه به روت بازه..

 انشالله خوشبخت شی یکی یکدونم..
 

دسییتشییو ب*و*سیییدم و بعد از خدافظی با نیاوش به سییمت ماشییین حرکت 
 کردیم..
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شو سری ها شد کم ک شت که قرار  پر کنیم و همونجا زندگی  نیاوش یه خونه دا
 کنیم..

 
 ماشین و توی پارکینگ پارک کرد..

 پیاده شدیم..
 دستمو گرفت به سمت آسانسور راه افتاد..

 
 دکمه طبقه هفدهم و زد..

 
 سنگینی نگاهشو روی خودم حس میکردم..

 
 نمیدونم چم شده بود..

 
 خجالت میکشیدم توی چشماش نگاه کنم..

 
یهو دسییتشییو گذاشییت زیر چونمو لباشییو با قدرت لبمو به دندون گرفتم که 

 چسبوند به لبهام..
 

 نفسم بند امده بود..
 



 739 دردسر

 ضربان قلبم بیش از حد تند میزد..
 

 پاهام سست شده بود..
 

 احساس میکردم االنه که بیوفتم..
 

شت رو کمرم و از افتادنم جلو گیری  شو گذا ست به کت نیاوش چنگ زدم که د
 کرد..

 
 اشو از لبام جدا کرد..بعد از چند لحظه لب

 هر دو نفس نفس میزدیم..
 

 با صدای آرومی دم گوشم گفت:
 

 _صد بار گفتم لبتو به دندون نگیر ..
 

 باالخره رسیدیم طبقه هفدهم..
 نیاوش کلید انداخت و در و باز کرد..

 به کمرم فشاری وارد کرد و به داخل خونه هدایتم کرد..
  

 رویاهام..اولین قدم و گذاشتم توی خونه ی 
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 خونه ای که قراره خنده هامون شادیامون  دیواراش و بلرزونه..

 
 نیاوش در و بست رفت سمت دستشویی..

 یه نگاه سرسری به خونه کردم و رفتم سمت اتاق خواب مشترکمون..
 

 با دیدن تخت دونفره یجوری شدم..
 درسته با نیاوش راحتم ولی خب شرم و حیا که داشتم..

 ستادم..جلوی آینه وا 
 آروم آروم داشتم گیره های موم و باز میکردم که نیاوش امد تو..

 پشتم واستاد..
 

 نیاوش:بزار کمکت کنم..
 

 لبخندی زدم..
 

با صییبر و حوصییله دونه دونه گیره هارو باز کرد و موهام افتاد روی شییونه های 
 برهنم..

 
 چونشو گذاشت روی شونه هام و از تو اینه خیره شد بهم ..
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 دی زدم و با عشق خیره شدم به چشمای عسلیش که تمام دنیام بود..لبخن
 ب*و*سه ی ریزی زد به گردنم ..

 یه ب*و*سه..
 دو ب*و*سه..
 سه ب*و*سه..

 همینطور ب*و*سه های ریز و پی در پی به شونه هام و گردنم میزد..
 بلندم کرد و به سمت خودش برم گردوند..

 لباشو گذاشت رو لبام.. کمی به چشمام خیره شد و تو یه حرکت
 از گرمای لباش داشتم ذوب میشدم..

 از هیجان آدرنالین خون بدنم رفت باال..
 با حرص و ولع لبامو میب*و*سید و منم همراهیش میکردم..

 دستمو کردم الی موهای پر پشتش..
 دستشو گذاشت رو کمرم و فشار داد..

 گرمای بدنشو از روی لباسمم میتونستم حس کنم..
ن اینکه لباشییو حتی یه رانیه ام از لبام جدا کنه هدایتم کرد سییمت تخت و بدو

 روم خیمه زد....
 

 )نگیار(
 دستای مردونش دور کمرم حلقه شد و تو گوشم زمزمه کرد

 بریم دیگه عروسم.. -
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 چشمامو اروم بستم و دستمو بین دستاش قفل کردم
 

 حتی ماشینو نخواستم گل بزنن.
 صدرا بود .. گل من االن بین دستای

 روز عروسیش دنیارو قراره گل بارون کنم 
 از پله ها پایین اومدیم .

 
چند قدم به ماشین نزدیک شدیم اوناهم رفتن سمت ماشیناشون تا پشت سر ما 

 بوق بوق بازی راه بندازن.
 یهو حس کردم سایه یه نفرو دیدم.

 
 سنگینی نگاهش باعث جلب شدن توجهم بهش شد .

 بروم ..خیره شدم به رو
 اما چیزی نبود ..

 مرسی توهم !
 

 در ماشینو باز کزد .
 با تیکه گفتم

 باید فقط عروسیت باشه تا جنتلمن شی؟؟-
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 خندید و گفت
 جنتلمن هنوز مونده مادمازل ..-
 

اینو گفتو ادای این موسیییو هارو در اوردو خم شیید و تعظیم مسییخره ای کرد و 
 و دوباره گذاشت .کاله فرضیشو برای مثال از سرش برداشت 

 
 قهقهه ای زدم و منتظر موندم بیاد

 اومدو نشست ..
 

 ماشینو راه انداخت..
 

 خب سهرابم اینا اهنگ چی بزارممم؟؟-
 

 برگشت نیم نگاه مسخ کننده ای بهم انداخت و گفت
 

 خودت بخون ..اهنگ من اینه..-
 

 دستامو ازاد کردم تو هواو گفتم
خوام همین امروز طالق بگیرم .. مهریم خیلی نییییییییییه نییییییییییه نمی-

 سنگینه ها . گفته باشم ..
 



wWw.Roman4u.iR  744 

 

 قهقهه ای زد و گفت
 بخون لوس نشووو ..-
 

 میخونمااا-
 

 نیشخندی زد
 خب بخون بانو ..-
 

 به چشششم ..-
 

 یهو صدامو انداختم تو سرم
 

اهییییییییییییییییییییای پسره چوپون .. اهاااای پسسسر چوبون . دل منو -
شوندی سمت دششششتو بیابووون. اهااای تو که مهراب نگات قلبه ساز منه ک

. پارسییسییسییال همه دسییته جمعی رفته بودیم زیارررتتت.. سییالم علیکم عزرا 
 خانوم یا الله .. 

 
 

 یهو ساکت شدم و لبخند دندون نمایی اومدم براش 
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 عزیزم کنترلت خرابه یا انتن مشکل داشت کاناال میپرید؟؟-
 

 براش در اوردمو گفتم زبونمو
 تو چقدر نمکیییی پسر.. نمک ید دار خالصییی ..-
 

 خندید و گفت
 صحیح میفرمایید.-
 

 لبامو غنچه کردمو باز شروع  کردم به خوندن
مهوووووشییشییشییش.پریووووش با نگااار..غلط کرد.. شییوهر کرررد ..  همه -

 خاطرخواهاشو دربه در کرد . این سهرابو آشفته سر کرررد ..
 

 سهرابم فقط میخندید ..
 اصال بزار اصلیل ایرانی بخونم ..-
 

یه شووووهر خوبیییی داشتم . خوب نگهش نداشتم. شغاله اومدو بردش تنها -
 نشستو خوردش . حاال دمش گرررم حاال دمششش گرم ..

 
 بوق بوقای پشت سرم آدرنالینمو باال میبرد و یه حس مستی خاصی داشتم.

 د بود..اینهمه خوشی برام زیا
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 رسیدیم خونه سهراب.
قدیمیمون زندگی کنن و من و سییهراب توی  یا خونه  یاوش و رو قرار شییید ن

 اپارتمان اون .همشون از ماشین پیاده شدن.
 رویا پرید سمتمو دوباره بغلم کرد

 .. قرار بود زن برات بگیرم . باورم نمیشه عروس شدی تو-
 

 م بردم قهقهه ای زدم و دسته چتری موهامو پشت گوش
 نیاوش زیاد حال خوبی نداشت. انگار زیادی غم داشت .

 از دور لبخندی بهم زد .
 پلکامو روی هم گذاشتم و با اطمینان دستای سهرابو گرفتم.
 یعنی من خوشبختم.. میدونم که خوشبختم.نگرانم نباش..

 نیاوش لبخند غم باری زد و تکیه به بدنه ماشین داد.
 مد و رویا به احترامش کنار رفت.پدر سهراب اینبار جلو او

 
 دستاتونو بدید به من..-
 

 جفتمون دستامونو دراز کردیم سمتش 
 کف دست من یه وسیله گذاشت و دستمو مشت کرد .

 توی دست سهرابم یه وسیله گذاشت و دستشو مشت کرد .
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حس میکردم گردنبنده و حسمم درست بود یه گردنبند با یه مروارید با ارزش و 
 وی یه محافظ..قشنگ ت

 
اینا جزو دسته مرواریدای خیلی ارزشمنده. هر وقت.. هر وقت توی زندگیتون -

 یه مشکل جدی داشتید یکیشونو بفروشید ..
 

 با قدردانی خیره شدم توی چشماش.
 ممنون..... بابا...-
 

خندیدو پیشونیمو ب*و*سید. سهرابم تشکر کرد اما سرد.ولی پدرش پیشونی 
 اونم ب*و*سید ..

 
 وقتی کنار رفت دوباره رویا مثل بختک چسبید بهم.

 
اقا ببین لباس خواب برات گرفتم فرد اعالء .. جنیفری بیانسه ای خالو فقط -

واسه امشب.. خونتم چیدم واسه نو عروس برو دیگه سنگ تموم گذاشتم برات. 
 گمشو باال .. 

 
 جلوی بقیه اروم ب*و*سیدمش و گفتم

 ممنونم خواهر گلم-
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 تو گوشش گفتماروم 
 وظیفت بود نسناس.. گمشو برو بچتو شیر بده ..-
 

 یه خاک تو سرتی نثارم کرد و رفت سمت نیاوش تا جوجرو بگیره .. 
 سهراب سمتم اومد. دیگه وقت بدرقه کردن بود ..

 خدافظی رمانتیکی همراه با اشک و خوشبخت بشید فراوونی داشتیم .
 اسانسور.. بعده رفتنشون داخل البی شدیم و سوار

 با کلید در و باز کرد و امد برده داخل که دستشو گرفتم و مانعش شدم..
 

 سوالی نگام کرد.
 لبخندی زدم :

 
 _با پای راست .

 
 دستمو ول کردو و با لبخند هلم داد تو .

 
 پای راستو نشونت میدم..-
 

 دست به من بزنی جیغ میزنما .. -
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 از اون لبخندای مکش مرگ مایی زد و گفت
 موهاتو که رنگ کردی.-

 چتری هم ریختی.
 لباتم که رژ اونشبو زدی .

 
 صداشو خمار کرد و کنار گوشم گفت

 یه دلیل بیار امشب مامانت نکنم..-
 

 زل زدم تو چشماشو گفتم 
 دینگ دینگ.یه دلیل قانع کننده. تو از بچه خوشت نمیاد ..-
 

 نیشخندشو زدو گفت
 چی میخوای؟؟اوپس.. یک امتیاز مثبت.. جاییزه -
 

 ابروهامو دادم باالو یه چین کوچیک به لبم دادم .
 
 

 از اینا ..-
 

 رو نوک پا بلند شدم و نرم لبامو روی لبای تب الودش گذاشتم..
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 اتوماتیک دستاش دور کمرم حلقه شد ..
 

 بعد چند لحظه عقب رفت و تو چشمام خیره شد ..
 

 دیگه مال منی.. فقط من..-
 

 مگه نبودم؟؟-
 

 صف نصف بودیم با نیاوش.. ن-
 

 خندیدم. دستاشو فرو کرد تو موهامو نیمیشو کنار زد و دوباره ب*و*سیدم .
وسطای کار وحشی بازیم گل کرد دکمه هاشو به سرعت باز کردم و کوبیدمش 

 به دیوار اتاق ..
 وحشیانه دسمتو البه الی موهاش فرو کردم ..

 نفس نفس هامون توی فضای اتاق پخش میشد.
 نگی به پاهام زد و بلندم کرد.چ

 انگار مسیر اتاق خوابو کامل بلد بود.
 با ارنج درو باز کرد و ....

 
 درو اروم پشت سرش بستییییییییی...!!
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 )نگیار(

 
 تکون کوچیکی خوردم.

 کل بدنم تیر کشید ..
 اخ یادم رفت دیشب وسط میدون جنگ بودیم.

 نیم خیز شدمو نق نقی کردم.
 لباسامو پوشیدم. اروم کش اومدم و

 برگشتم اونور.
 نیمه دوم تخت خالی بود .

 سهراب کجا بودر
 یهو دیدم در با پا باز شد .

 
 سسسسالم رزمنده خودم.-
 

 یه سینی گنده تو دستش بودو پر بود از همچی..
 

 مگه ساعت چنده نهار اوردی؟-
 

به - با یه کواالی  2خدا بخواد سیییاعت یه ربع  ماده بعد از ظهره شییما برابر 
 میخوابی .. البته حقم بهت میدما



wWw.Roman4u.iR  752 

 

 
 اینو گفتو چشمکی زدو نشست کنارم.

 یه کوفت زیر لبی نثارش کردم و از جام بلند شدم.
 

 کجا مادمازل؟؟غذاتونو اوردم..-
 

 دستمو فرو کردم توی موهام 
 انتظار نداری که همینجوری بیام بخورم؟ برم یه دوش بگیرم الاقل-
 

 بگیرم چیه. تا اونموقع باید بیای آیسمک بخوری .بیییا بخور بابا دوش -
 

 الاقل برم صورتمو بشورممم-
 

 برو عزیزم. یه لباس باز ترم بپوش اون زخما هوا بخوره زودتر خوب شه..-
 

 اینو گفتو ریز ریز خندید و یه تیکه ته دیگ توی دهنش گذاشت .
 

 پیرهنش که بغل پام بودو مچاله کردمو پرت کردم سمتش 
 

 وا گرفتش و باز خندید .رو ه
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 راه افتادم سمت دستشویی ..
 جلوی اینه وایسادم.

 کل بدنم کبودی و زخم بود .. روانی مازوخیسمی.
 دستی کشیدم روی زخمام و با یاداوری دیشب لبخند کوچیکی زدم.

 صورتمو شستم و مسواک زدم .
شروع  شتم و  شونه و از روی میز کنار اینه قدی بردا شونهاومدم بیرون و   کردم 

 زدن موهام.
 درو باز کردم و داخل اتاق خواب شدم.

 سهراب مشغول خوردن بود
 

 عاشق این گاو بودنش بودم.چیزی به اسم رمانتیک بودن تو وجودش نیست.
 کنارش روی تخت نشستم.

 اومدم بخورم که دیدم قاشق جلوی دهنم قرار گرفت.
 ابروهامو انداختم باالو اروم دهنمو وا کردم.

 تی حرفمو پس میگیرم.!لعن
 اروم غذاو خوردم.

 یه قاشق خودش . یه قاشق من.
 تکیه دادم به شونه هاش..

 
 سهراب تاحاال کسی بهت گفته استیل خیلی قشنگی داری؟-
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 اره میگن همه..-
 

ستش افتاد  شق از د شو گاز گرفتم که قا چینی به لبم دادم و همزمان جوری کتف
.. 
 

 م رفت تو از ترس..اخ بابا اروووم.. سیکس پک-
 

 پروی زیر لبی نثارش کردم و ادامه غذامو خوردم.
 

 یهو دیدم سهراب پاشد ..
 

 چی شده؟؟-
 

 میبندن. ۴تا  ۳خانومم من برم ماشینو بردارم از پارکینگ اینا ساعت -
 یهو ممکنه کار پیش بیاد بعد ماشین نباشه.

 میرم سریع میام ..
 رون.پیشونیمو ب*و*سید و رفت از اتاق بی

 لبو لوچم مثل مربا اویزون شد ..
 یه ربع بعدشم صدای بستن در بلند شد ..

 



 755 دردسر

 دیگه اشتهام کور شده بود.
شتم کنار  سفارش داده و گذا سینی پر مخالفتش که معلوم بود همرو از بیرون 

 تخت و لمیدم روی تخت.
 حس ارامش داشتم.

و گرفتم توی یه لبخند از ته دل زدم و چرخیدم سییمت چپم و بالشییت سییهراب
 بغلم.

 اوممم بوی خود لعنتیشو میداد .
 صدای گوشیم از توی سالن بلند شد .

با فکر اینکه رویا یا سهراب یا حتی باران باشه رفتم سمت گوشی و بالشتو ول 
 کردم.

 از روی مبل برداشتمش.
 شماره ناشناس بود .

 
 وای پس بارانه حتما.

 سریع دکمه و زدم
 

 بله؟؟؟-
 

 رک عروس خانوم.عروسیت مبا-
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 ماتم برد ..
 با لبای لرزون زمزمه کردم

 
 رسول؟؟؟-
 

 چه خوب.. صدای مزخرفمو یادته..-
 

 توی قالب شخصیت جدیم فرو رفتمو گفتم
 

 برای چی زنگ زدی؟؟-
 

 برای تبریک عزیزم..-
 

 صداش جوری میلرزید که تنمو همراه خودش میلرزوند.
 

 شبه خوبی داشتی عروس خانوم؟؟-
 

 کرده بودم. سکوت
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باشیییه حرف نزن. فقط اگه یه ذره برات ارزش دارم. هیچی نگو بزار حرفامو -
 بزنم .شاید فرصت نکنم دیگه

 
 ب...بگو-
 

 شروع کرد زمزمه یه اهنگ
 

 وقتی اومدم سراغت.پر گریه شد وجودم-
 یه جوری نگام میکردی انگار عاشقت نبودم.

 عاشقت نبودم عروس خانوم؟ زن داداش؟ 
 

 بس کن.. قطع میکنم رسول-
 

سهراب جون اومدید   - صخره ای ام که با  قطع نکن.. من االن دقیقا لبه همون 
شیفته اون بودی که منو ندیدی  سواری.. تو انقدر  سب  شب. زیر نور ماه. ا اون
ولی من سایه به سایه ات بودم.. قطع کنی انگار ماشه یه تفنگو کشیدی .. چون 

 :( یه کلمه و بعد... سقوط ازاد
 

 تموم بدنم لرزید.
 فشارم از استرس افتاد .
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باهم حرف - یا اینجا.  رسییول تو هیچ کاری نمیکنی.. میدونم که نمیکنی.. ب
 میزنیم.اصال لب صخره چیکار میکنی؟

 
 بزار حرفمو بزنم..هیچی نگو..-
 

 باشه باشه. بگو .. بگو عزیزم-
 

 دوباره شروع کرد به زمزمه اهنگش
شییقمو یکم دودل کن. داد زدم .عشییق قشیینگم بگو نه هی دعا کردم خدایا.ع-

 دستاشو ول کن..
شد.وقتی که  سیاه  ستی؟یه دفعه دنیام  شماتو میب ساده بودم.چرا چ روبروت وای

 پیشش نشستی..
 نگار چرا ؟؟

 
 صدای لرزون پر بغضش اتیشم میزد.

 
 دستتو گرفتو دیگه.نفس منم سر اومد.-

 ومدهمه دست زدن براتون. ولی من گریم در ا
 نخواستم منو ببینی.وقتی که اشکام میباره یا تو عاشقم نبودی یا دعا ارر نداره
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گه  گه منو قبول نکرده بودی؟ م هان؟ م خانوم چجوری ولم کردی  عروس 
 همچیت واسه من نبود.؟ مگه من عاشقت نبودم؟ هان؟ نبودم؟؟

 
 دستامو کالفه توی موهام فرو بردم

 
حبت کنیم .. خب؟؟ پاشییو .. پاشییو رسییول چرتو پرت نگو بیا اینجا صیی-

 پسر..رسول داری نگرانم میکنی..
 
 

 دوباره نجوای اهنگش بلند شد
حاال دیگه ماله اونی!من ندارم سهمی از تو . اون بهت یه حلقه داده من هزارتا -

شنفتی!بله و بازم عزیزم وای  صدای هق هق من رو مطمئن بودم  شکو ! حلقه ا
 چه قاطعانه گفتی ..

وم زن شییدی .. اما نه ماله من ماله داداشییم شییدی.. میدونم نبودم نگار خان
کنارت ولی حقم نبود.. نگار رفتی.. تو رفتی.. لهم کردی. نابودم کردی..من تو 

 اون سه سال با تو زندگی کردم.. نگار من جز تو کسیو نداشتم.. 
 

 گریه هاش.. وای خدا داشتم میمیردم..
 صدام میلرزید ..
 رفتمداشتم تحلیل می
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خدا قسییم توام میتونی - نه من .. رسییول اینجوری نگو.. ب جا رسییول تورو 
 خوشبخت شی.. رسوول ..

 
 دوباره اون شعر لعنتی!

 
حاال که دوتایی رفتید.. سمت ماشین عروسی.تو چشمای من نگاه کن..پاشو -

. آفرین .. بب*و*سید.. گالی ماشین عروسش خیلی ام پژمرده بودن.لباسایی 
 اصالنم قشنگ نبودن..که تنش بود 

 اصال فکر نکنی حسادته ها ..
 

 فین فینی کردو ادامه داد
 

 ماشینت گل نداشت ولی .. ولی... هووف..نگار دیگه زیادی داره دیر میشه.. -
 
 

 رسول .. رسوللل لعنتی میخوای چیکار کنی.؟ برای چی قراره دیر شه ؟؟-
 

 هییییسسس. گوش کن اهنگ مونده!-
شهر شگیمون.هرچی کل کوچه های  شتی.پاتوق همی شقت میگ شب با ع و.اون

 موندم.برنگشتی :(
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برنگشتی نگار.. من هیچکسو نداشتم جزتو.. اینجا داره بارون میاد.. قراره مرگه 
سرت بیاد..  سرم اومد  شمت.. اما کاش بالیی که  شم.. میبخ شته با شنگی دا ق

شه.. وگرنه ن ستم پس گرفته می شک شم اون میبخاگه خدا خدایی کنه تقاص دل 
 خدایی و که تورو ببخشه.. من بخشیدمت ولی اون نبخشه.. خوشبخت شی ..

 
 چی میگفت.. خدا چرا اینجوری حرف میزد..

 
 رسسسول .. رسسسسول ..-
 

 بی پروا جیغ میکشیدم و اسمشو صدا میکردم..
 

 تماس قطع شد ..
 

 بی توان روی زانوهام افتادم ..
 

 رسسسسول.. الو .. الوو..-
 

 اه شمارشو گرفتم.دوب
 خاموش بود .. 

 از جام بلند شدم .. جای وارد شدن خودمو کوبیدم توی در.
 بین تخت افتادم ..
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 از تیری که کمرم کشید جیغ کشیدم..
 صورتم از زور گریه سرخ شده بود..

 مانتومو کشیدم بیرون.
 روی همون شلوار پوشیدم و شالمو کشیدم روی سرم..

 
 نفسم باال نمیومد ..

 رو باز کردم ..د
 

 سالمی خیانی..-
 

 کوبیده شدم بهش و سریع پسش زدم 
 در اسانسورو باز کردم و به شدت داخلش شدم.

 بدنم توان نداشت..
 

 رسول.. رسووول..-
 

 سهراب داخل شد و بازوهامو گرفت
 

 نگار تو چته.. نگار.. -
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 هیچی نمیفهمیدم
 نعره زد 

 نگیییییار..-
 

 حرفامو تکرار میکردم
 سول.  رسول... رسول...سهراب رسول..ر-
 

 دکمه همکفو زدم ..
 کفه اسانسور نشستم و سرمو توی دستام گرفتم

 
 جلو پام زانو زد

 رسول چییی نگار؟؟-
 

 رسول.. سهراب   .. رسول... رسول ..-
 

 نعره وار گفت 
 رسول چیییی نگار .. حرف بزننن.-
 

 مرده.. رسول مرده.. -
 

 حدقه چشماش گشاد شد ..
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 با کلمه البی درو کوبیدم و دویدم بیرون...

 
 سوییچ .. سوییچ همراهم نبود..

 
 ماشین..

 نبود..
 

 دور خودم میچرخیدم..
 

 بازوم کشیده شد ..
 

 دره ماشین باز شد و داخل شدم.
 سهراب کنارم نشست

 
 نگار.. چی..شده.. خواب بد دیدی؟؟ -
 

 . سهراب راه بیوفت .. صخره.. اسب سواری.. اونشب.-
 

 نگار.. چی شده؟؟-
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 مغزم از کار افتاد

 راه بیوفت لعنتی.. خفه شو راه بیوووفت راه بیوفت.. راه بیوفت.. -
 

 جیغایی که میزدم سهرابو شکه کرده بود ماشینو روشن کرد ..
 

 سریع پیچید و از محوطه زد بیرون..
 

 گریه هام با جیغ همراه بود ..
جنازشییو از بین اون درختا بیرون بیارن جیغ  زبونم بند اومده بود. از فکر اینکه

 میزدم..
 با سرعت سهراب راهی نمونده بود تا برسیم..

 نفسم از صدای جیغم گرفته بود .
 ولی باز جیغ میکشیدم ..

 
 جیغ الستیکا نشون میداد که رسیدم.

 حتی ماشین کامل توقف نکرده بود که درو باز کردم و پایین پریدم.
 و الی حاصله بارون.کوبیده شدم توی گل 

 از جام بلند شدم.
 صدای سهرابو نمیشنیدم.

 صدای اطرافمو نمیشنیدم.
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 از دارو درخت وارده محوطه شدم.تموم مسیر رویایی اونشبو میدویدم ..
 

 میدویدم........!
 

 رسول تنهام نزار..
 منو گ*ن*ا*هکاره این دردسرای کثیف نکن..

 
 ومد آژیر کشدارایی که از مترها دورتر می

 برام کاب*و*س بود ..
 فقط میدویدم..

 
 تموم اون مترهای باقی مونده و دویدم ..

 
 بارون نم نم دوباره میریخت..

 
 اونشب ... توی گوشم حرفای سهراب..

 از سرازیری که سهراب وقتی کتک میخورد اونجا فرار میکرد پایین اومدم
 درختو رد کردم

 صداها کنار گوشم بود..
 زمزمه ها..
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 لحظه از حرکت ایستادم..یک 
 قلبم جسمم روحم نبضم.همه و همه ایستادند..

 
 بعده شنیدن این جمله..

 
 علت مرگش خودکشی بوده...-
 

 روی زمین نشستم..
 شالم سر خورد روی شونه هام افتاد

 
انتقالش بده پزشییک قانونی تا دوباره چکش کنن با خانوادشییم تماس بگیرید -

 ده هم بفرست پیشه من ...اون شاهدم که خودکشیشو دی
 

 اروم اروم چنگ زدم به چمنای روی زمین..
 پشت درختا بودم.

 اروم به حالته سجده رفتم..
 از دستش دادم ...

 مرده مو بلند عشقه هنرو از دست دادم..
شق دنیای ا ست دادم.. مردی که عا شرکت افتابو از د  طرافش بودمدیر فروش 

 تنش خوابیده باشه..االن باید زیره ملحفه سفید اروم 
 ببار اسمون..
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 خاک سرده  .
 برای رسول خاک سرده ..

 صدای نعره های سهراب مثل ناخون روی تخته گچی مغزم کشیده شد..
 

 نعره میزد.
 داداششو میخواست ..

 چشمای سادشو میخواست  ..
 

 سییییییییی ماه بعیییییییییید 
 

 )باران(
 

 اسفنده.. 21امروز 
 روزدادگاهم.. 

 ین دادگاه..دوم
 روزی که یا میبرم یا میبازم..

 یه بار برای همیشه !
 توی این یه ماه درسته صدرا زیاد باهام کاری نداشت ولی سخت بود...

 جدا شدن از عشقت ..
 از کسی که یه روز صداشو نشنوی میمیری سخته:(
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 باالخره بعد یک ماه دیدمشون ..

 حتی عروسی نگار من نبودم..
 ازم من نبودم ..مراسمه رسول ب

 قلبم بدجور بی تاب بود 
 دوییدم و نگار و بغل کردم...

 نگاری که از شبه ازدواجش به بعد مرده متحرکی شده بود که گاهی میخندید 
 تنها دلیل مرگه رسولو خودش میدید.

 شونه هاشو محکم فشردم
 خواهریم..-
 

 دستشو نوازشگر روی گودی کمرم کشید و گفت
 ابد برای عشقت باشی .. دیگه مانعی نداری .. امروز قراره تا -
 

 ازش جدا شدم و لبخند نا امیدانه ای زدم 
 انقدر عذاب کشیده بودم که حد نداشت..

 
 رویاو اروم بغل کردم و گونشو ب*و*سیدم..

شخندش هم مرده  سهرابی که دیگه نی سالم دادم و با  به نیاوش لبخندی زدم و 
 ا مرتبش سالم رسمی دادم بود با ریش و موهای بلند شده ن

 دقیقا پشت نیاوش یه مرد..نه...!!!!!
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 عرفانه..
 خدای من..

 این...این عرفان بود؟؟
 این مرد با شونه های افتاده..

 قلبم ترک خورد..
 از تو شکستم..

 شونه های افتاده ی عرفان و دیدم و شکستم..
 از دور لبخندی زد .. از لبخندای جوکری تلخ تر ..

 برم جلو..میخواستم 
 ولی ترسیدم..

 ترسیدم صدرا آتو بگیره ازم و بر علیه من استفاده کنه..
 با بغض بهش نگاه کردم..
 اونم داشت نگام میکرد..

 قطره اشکی روی گونم سر خورد..
 عرفان چشماشو بست و نفس عمیقی کشید..

 چشماشو باز کرد و خیره شد تو چشمام و لب زد:
 

 یشم.._نریز این اشکارو دیوونه م
 

 همین یه جمله کافی بود که بغضم بشکنه..
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 بی صدا اشکام جاری شدن روی گونه هام..
 شونه هام مثل هر شبم میلرزید ..

 هق هقم خفه بود ..
 

 عرفان طبق عادتش کالفه دستشو کرد الی موهاش و روشو ازم گرفت..
 

 با صدای سربازی که میگفت :
 

 صدرا مظفری، باران مایلی
 

م..اشییکامو سییریع پاک کردم و رفتم سییمت افتخاری. باهم راه به خودم امد
 افتادیم 

 سمت جایگاه ..
 

 قاضی کتشو مرتب کرد و رفت پشت میزش..
 خیلی استرس داشتم..

 دلشوره ی خاصی داشتم..
 امروز پدر و مادرم و بد سالها میدیدم..

 دادگاه قبلی نیومدن!!
 ولی این دادگاه اومدن..

 شده برام پدری کنه؟؟؟ینی میشه یه بارم که 
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 تکیه گاهم باشه؟؟
 یا مادرم .. پشتم باشه.. ازم دفاع کنه؟؟؟

 
 قاضی:

اسفند ماه !برای نداشتن شواهد کافی از طرف  2۱دادگاه دوم تشکیل شده در -
شاکی دادگاه واگذار به مدت معلومه شد و امروز دوباره دایر گردید..پرونده باز 

ه با سییوء اسییتفاده جنسییی به خانومه مایلی  و و امروز اخرین دادگاه در رابط
تهدیدات بدنی و لفظی اسییت..خب خانومه مایلی .. شییاهدینه معلومه امروز 

 حاضر شدند؟
 

 افتخاری به جای باران بلند شد.
 بله آقای قاضی..-ا
 

 توی سالن حاضر بشن -قاضی:
 

 به صدرا نگاه کردم ..
 که با لبخند بلند باالیی داشت نگام میکرد..

 در باز شد و پدر و مادرم امدن تو..
 نفسم حبس شد..

 یچی توی دلم تکون خورد..
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 صورت چروکیده جفتشون مثل سالها پیش بود..
ستی  سای مرتبش و د صورتش و بابا با لبا سر و  چادر مامان هنوز پیچیده توی 

 که طبق عادت پشتش میذاشت قدم برمیداشتند.
 

 هشون ننداختن ...اما حتی نیم نگاهی به دختر بی گ*ن*ا*
 

 اب دهنمو با بغضم قورت دادم.. 
 

 اومدن و کارت ملی و کاراشونو انجام دادند و ایستادند..
 
 

 قاضی بعده بازرسی کاملشون گفت 
خب هرچی که میدونیدو بگیدو دسییت روی قرآن بزارید .. تجاوزی در کار -

 بوده یا به خواست خوده خانومه مایلی این رابطه انجام شده؟؟ 
 

 بابا مکثی کردو به قران خیره شد. نگاهی
 به صدرا کرد و لب باز کرد

 
 نفسم حبس شد 

 خیر..تجاوز عمدی نبوده.. بلکه این خانم - 
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 اشاره کرد به من و ادامه داد..
 

 با رضایت کامل تن به این کار دادن..-
 

 برای بار هزارم شکستم..
 قلبم تیکه تیکه شد:(

 .لرز دستام و پنهان کردم ..
 اشکام تند تند میریخت

 مگه من چیکارشون کردم؟؟
 شما که میدونستید من بی گ*ن*ا*هم ..

 چرا منو لکه ننگ خودتون میدونید؟؟
 من دوستون داشتم.. 

 مامان.. تو راستشو بگو ..
 تو پشتم باش..

 قاضی نیم نگاهی بهم انداخت و رو کرد به مامان
 و شما چی خانم مایلی؟؟-

 رد..مامان نگاهی بهم ک
 تو چشماش اشک جمع شده بود..

 مامان تو پشتم خالی نکن..
 تو ازم دفاع کن..
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 مامان مادریتو بهم رابت کن..
 سکوت کرده بود..

 قاضی:
 خانم مایلی شما حرفای شوهرتونو تایید میکنید؟؟؟-

 دوباره بهم نگاه کرد..
 چشمای پر از اشکمو دید و با بی رحمی تمام با صدای آرومی گفت: 

 ه....بل-
 بلشو شنیدم 

 دستای نجس الوده به دروغشونو روی جسمه پاک قرآن گذاشتن..
 لبخند تلخی زدم..

 به نگار نگاه کردم ..
 با لبخند شاهد این ماجرا بود..

 لبخند؟؟؟
 نیاوش..

 رویا..
 حتی عرفان..

 داستان چیه...
به افتخاری نگاه کردم که خیلی خونسییرد داشییت به کالسییور روی میزش نگاه 

 میکرد و چنتا برگه و اینور اونور میکرد..
 قاضی دستی به صورتش کشید و گفت:
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خب جناب افتخاری.شاهدین خالفه نظریه شما شهادت دادند..مدارک دیگه -
 ای دارید یا حکم بریده بشه

 
 افتخاری بلند شد و کالسورشم با خودش برد

 بین راه شروع کرد به حرف زدن.
 

تمام رسوندن این دادگاه به طور کلی به محله قدیمی اقای قاضی.. ما برای به ا-
که توی اون  یانی  مام بوم ماه اخیر از ت ند  مایلی رفتیم و توی این چ مه  خانو

 منطقه مونده بودند استشهاد محلی گرفتیم ..
 این برگه ها خدمت شما...

 
 کش اومد کالسورشو روی میز گذاشت...

 
بی گ*ن*ا*ه من دم در منتظر شییاهد خدا شییناس برای اربات پاکی موکل  5-

نفر اینجا باشییند اما اومدن اونها از  17هسییتن. طبق اسییتشییهاد محلی باید 
شتند برای  شاری دا شدیدا پاف سر نبود ولی این پنج نفر  ستان به اینجا می شهر
شهادت . ناگفته نباشه یکی از شاهدین شاهد عینی ماجراس...!!بقیه از کارای 

 میگن.. کثیف این چند نفر برای شما
 

 بگو بیان داخل-
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 دوتا ابروهام پرید باال ..

 
 قاضی:بگین بیان..

 
 به افتخاری نگاه کردم که لبخند اطمینان بخشی زد..

 
 در باز شد..

 چیزی و که میدیدم باور نمیکردم..
 خواهره بزرگه نگارو نیاوش!!!

 خالم.. !
 و..

 دختری که توی اون زمان همدردم بود..
 اد کردا بودم...دختری که بهش اعتم

 رازمو بش گفتم...
 دختری که جاسوسی مادرمو میکرد..اونم اینجا بود 

 قلبم با دیدن اخرین شاهد ایستاد..
 

 پدر صدرا ....!!!
 

 )باران(
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 همشون اومدن و توی جایگاه کنار بقیه ایستادند.

 هنوزم تو شک بودم..
 اینا...

 اینا از کجا اومدن خدا...
 

 ن مدارک الزمه گفت:قاضی بعد از چک کرد
 

 _شروع کنید
 

خواهر نیاوش رفت رو به روی میز قاضی و دستش وگذاشت روی قران و شروع 
 کرد..

 همه چیو گفت و قسم خورد..
از روزایی که داشییتم. از اینکه صیییدرا بارهاو بارها جلوی همه اعتراف به این 

 کارش کرده..
 از وضعیت روحیم.. از همچی گفت..

 بی پناهیم ..
 سرپرستیم.. بی
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 نوبت رسید به پدر صدرا..
 

 سکوت کرد و عینکشو جا به جا کرد و گفت:
 

آقای قاضییی جلوی این جمع و این قران الهی قسییم میخورم که این پسییر که -
برام مایه ننگه به زور به خانم باران مایلی تجاوز کرد..این دختر قرار بود عروس 

سرم بخاطر حر ست.. این پ شه ولی نخوا صومو ناپاک من ب صش این طفل مع
 کرد .. 

این مثله خورشید روشنه که این پسر چه لکه ننگی و روی خانوادم جا گذاشته 
و وقت مجازاتشییه. ما دینمون اسییالمه.راهمون راهه حسییینه.. این ننگ باید 

 عذابشو ببینه... ما دین نما نیستیم..
 

 اینو گفتو به پدرم خیره شد..
 
 

 لبخند محوی زدم ..
 دی ک هم تلخ بود..لبخن

 هم بغض بود..
 هم خوشحالی..

 پدر صدرا طرف حق و گرفت با اینکه میتونست به نفع پسرش حرف بزنه..
 ولی پدر و مادر من چی؟..!!
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 به صدرا نگاه کردم که ناباور و خشمگین به پدرش خیره شده..

 
 رسید به شاهد آخر..

 رنگین رحیمی..
 مه بهش اعتماد داشتم..دختری که تو اون دوران بیشتر از ه

 اروم قدم برداشت و رفت جای مخصوص..
 سرش پایین بود..

 
 قاضی :خب دخترم؟

 
 سرشو گرفت باال و تو چشمام خیره شد..

 تو چشماش اشک جمع شده بود..
 با صدای که میلرزید شروع کرد..

 گفت و گفت..
 از اون روزای نحس..

 از اینکه جاسوس مادرم بوده..
 بهم تجاوز کرده ..از اینکه صدرا 

 از اینکه باهاش همدردی میکردم..
 از تهدیدایی که صدرا میکرد که به کسی نگم..
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 اما چیزی گفت که .. 
 چشمام هزار برابر شد..

 
اقای قاضی من شاهد عینی ماجرا بودم..من اون تجاوزو با چشمام دیدم و از -

حله ما کوچیک ترس اینکه این بال سییره خودم نیاد خفه شییدم.. اقای قاضییی م
 بود و چیزی از نظرا پنهون نمیشد..

 من دیدم توی اون خرابه چه اتفاقی افتاد... دیدم !!!!..
 

 سرشو پاییت انداخت و اروم باز گفت:
 دیدم.. به قران قسم...-
 

 سنگینیه نگاه کسیو رو خودم حس کردم..
 برگشتم..
 صدرا...!!

 کینه زل زده بود به من..با اون چشمای عجیبش که حاال پر بود از خشم و 
 اومدم سرم و برگردونم که با اخم های عرفان مواجه شدم که زل زده بود بهم

 االن میفهمم که چقدر دلم برای این اخماش ..
 چشماش..

 جذبش..
 تنگ شده بود..

 تو چشمای هم غرق شده بودیم که با صدای قاضی به خودمون اومدیم..
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در طول ماه ها به دادگاه داده شده .خانومه طبق قانون اسالمی و شواهدی که -

باران مایلی با اجبار و به زور مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و طبق شواهد 
الزمه از پزشک قانونی به صورت باکره این تجاوز انجام شده و بعده اون اتفاق 

و ازار تا به االن رابطه ای نداشییته و به زور و تهدید به عقد این اقا در اومده 
قانون این جرم ارش البکاره اسیییت و پرده  جسییمی و روحی دیده. پس طبق 
باکرگی به اجبار پاره شییده.  جرم بریده شییده با مشییورت دیوان عالیه کشییور و 
اختیاری که از خود دارم اعدام اسییت . با رضییایت خانومه مایلی به حبس ابد 

ما مایلی بر اسیییاس  مه  خانو لدین  ید.و وا هد گرد بخش  ۶۵۰ده محکوم خوا
میلیون  ۱2روز حبس یا به  ۱تعزیرات قانون مجازات اسییالمی . به سییه ماه و 

ریال جریمه نقدی محکوم میشوند برای  شهادت درول جلوی مقامات رسمی 
 دادگاه .

 کوبیدن چکش روی میز و یک کلمه .
 یا یک کلید برای ازادیم

 ختم دادگاه .-
 

 ت.سریع از جاش بلند شد و از در بیرون رف
 صدرا بهت زده سر جاش نشسته بود و وکیلش سریع دوید سمت قاضی..

 
 هیچی نمیشنیدم..
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 هیچی نمیدیدم ..
 هیچی حس نمیکردم..
 گونه هام دال شده بود..

 نا باور به روبروم خیره شده بودم..
 

 نمیدونم چقدر گذشت ..
 چند رانیه ..
 چند دقیقه..

 توی آغوش کسی فشرده شدم.
 نگارهاز عطرش فهمیدم 

 منو از آغوشش کشید بیرون..
 تو چشمام نگاه کرد و دوباره فشردم به خودش..

 هنوز تو شک بودم..
 باورم نمیشد..

 ینی من آزاد شدم؟؟
 یعنی اگه رضایت ندم اعدام میشه؟؟

 تو همین فکرا بودم که نگار منو از آغوشش کشید بیرون..
 چشماش سرخ سرخ بود..

 فهمیدم کی صورتم خیس شده..من انقدر شوکه شده بودم که ن
 با گرفتن دستم توسط کسی سرمو بلند کردم..

 عرفان..
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 مردی که توی این چند ماه ارزو داشتم دستمو بگیره..
 حسش کنم..

 معتاد عطر تنش بودم..
 االن فهمیدم چقدر دلم براش تنگ شده..

 دیگه شبا حسرتش سر روی بالشت نمیذارم..
 اروم روی سینش دست کشیدم

 استم باور کنم واقعیه بودنش..میخو
میخواسییتم باور کنم بعده اینهمه ماه قراره گم بشییم بین دسییتایی که از همیشییه 

 الغر تر بود.بدنی که اب رفته بود..
 

 فرو کردم خودمو توی اغوشش 
 بین حصار دستاش .
 بوی بهشت میداد..

 محکم دستش حلقه شد دورم.
 از هیجان نفس نفس میزدیم.

 گنجیشک میلرزیدم..تو آغوشش مثل 
 منو از آغوشش در اوردم و بازوهامو گرفت..

 
 عرفان_هیششش.. تموم شد.. دیگه تموم شد..دیگه نمیزارم ازم بگیرنت..
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 دوباره بغضم ترکید و اشکام راهشونو پیدا کردن...
 پیشونیمو ب*و*سید..

 
 از دور لبخند نیاوشو میدیدم .خوشحالیشو میدیدم..

 لبخند زدم..
 ب زداروم ل

 نیاوش_تموم شد . 
 اینو گفتو چشماشو با اطمینان بست و بعد باز کرد

 
 لبخندی زدم ..

 با تمام وجودم..
 ایندفعه تظاهر نبود..

 تلخ نبود..
 پوزخند نبود..

 واقعی بود..
 

 با صدای گرفته ای رو به نیاوش گفتم:
 

 _رویا کوش؟؟
 

 نیاوش اومد حرفی بزنه که از پشت صدایی امد..
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 من اینجام . رویا_

 
 برگشتم ..

 با فسقلیش بود..
 چقدر بزرگ شده بود..

 البته منظورم این سه ماهه و تغییر قیافش ..
 وگرنه هنوزم کوچولو بود..

 رفتم جلو اروم بغلش کردم و بچه  رو ازش گرفتم..
 عزیزم.. خیلی ناز بود..

 
 با صدایی که توش کرم موج میزد گفتم:

 
 هست .. _ ای جانم عشق خالش کچلم

 
 منتظر هرچی بودم به جز پس گردنی.

 
 _آخ .مگه مرض داری.

 
 نیاوش:
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 دفعه اخرت باشه رو بچه من عیب میزاریا..ننش کم  بود توام اضافه شدی..-
 

 رویا:
 خب عزیزم راست میگه دیگه کچله.. مثل تو با عمه ی خاله نمای نگارشه ..-
 

 ه کرد.نگار لبخند تلخی زد و دستاشو دور بازوهاش حلق
 وقتی سهراب نبود دو چندان تر از قبلش ناراحت بود..

 
 رفت !!!!

 با دستایی که سنگینیه دستبندو حس میکرد بردنش..
 بردنش تا تقاص گرفتن روح و جسم یه دخترو پس بده.

 خیره شدم به پدر صدرا.
 سنگینی نگاهمو حس کردو برگشت سمتم..
 انگار دوتای دیگشونم حس کردنو برگشتن.

 ندی بهشون زدم.لبخ
 هرچند شباهتی به لبخند نداشت اما سعی میکردم شاد باشم..

 باباش با چشمای چروک و خیسش ملتمسانه زمزمه کرد
 منو ببخش دخترم!..-
 

 چشمامو اروم فشردم و زمزمه کردم
 بخشیدمت حاجی!-
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خواهر نگارو نیاوشو رنگین اومدن سمتم اما پدر صدرا با بغض مردونش سریع 
 ک کرد .محلو تر

 نازنین قبل هرچیزی گم شد توی بغل خواهرو برادرش ..
 خیره شدم به رنگین..

 با بغض پوست لبشو میکند و نگاهم میکرد.
 سعی کردم به اینم بخندم و خندیدم.

 یهو دیدم افتاد جلوی پام و زجه وار تکرار میکرد
 منو ببخش .. باران ببخشم.. ببخشم.باران تورو قران ببخشم..-
 

 نشستم روبروشو دستاشو از پاچه های شلوارم جدا کردمو بلندش کردم سریع
 هی هی هی اروم باش.. من بخشیدمت..حاللت باشه .. -
 

هق هقش خیلی بلند بود.. اروم بغلش کردم و گذاشییتم یه دل سیییر گریه کنه و 
 بعد یک ربع اروم ازم جدا شد و خیره شد توی چشمام..

 متاسفم واسه کارام.. -
 زدم و دستمو روی شونش گذاشتم.. لبخندی

 دستشو روی دستم گذاشت و بغض کرده گفت
 میخواستم بمونم ولی نمیتونم.. باید برم.. باران حاللم کن...-
 

 چشمامو اروم بستم و بعد با ارامش باز کردم..



 789 دردسر

 حاللت کردم ...-
 دستمو اروم ول کردو عقب گرد از در زد بیرون ..

 
 ورم بوده .خدا جای حقه همیشه این با

 امروز باورش کردم کامال.
 نمیخواستم به چیزی فکر کنم دیگه پس راه افتادم..
 بی هدف همرو ول کردم و راه افتادم سمت بیرون..

 مثل یه گوی خالی ..
 بین رضایت دادن و ندادن مونده بودم.

 میتونستم بکشمش یا میتونستم تا ابد حبسش کنم اما زنده..
 نمیدونستم چیکار کنم..

 حظور کسیو کنار خودم حس کردم..
 سرمو کج کردم..

 عرفان بود..
 دستم توی دستاش قالب شد..

 حس قشنگی بود..
 باهم قدم میزدیم..

 سکوت بینمون و عرفان شکست..
 

 _به چی فکر میکنی؟!
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 چیزی که ذهنمو مشغول کرده بود و به زبون اوردم:
 

 _نمیدونم چیکار کنم..
 

 بود و فشار داد..دستم که بین دست مردونش 
 

_فعال نمیخواد ذهنت و مشییغول کنی بعده یه عمر فالکت بزار برای یه امشییبم 
 که شده طعم خوشیو بچشیم..

 
 ایستادم..

 اونم  ایستاد..
 

 _نگار اینا کوشن؟؟
 

 به پشت سرم اشاره کرد..
 

 _ایناهاشن..
 

 رفتیم سمتشون..
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شو شرد و ب*و*س کوتاهی روی گونش ن سفت ف شو  ند و همزمان با رویا بچ
 لبو لوچه اویزون گفت

 
 عرفان نمیخوای شام بدی خسیس؟-
 

 عرفان خندید و دستشو دور گردنم حلقه کرد و همزمان گفت
 چرا اتفاقا..بچه ها با یه شام توپ موافقین؟-
 

 لبخند زدم ..
 بچه هاهم که انقدر گشنه بودن بوفاله سالمو میخوردن..

_________________ 
 

 پیش خدمت:
 خب چی میل دارین..؟-
 

 عرفان با نگاه سریعی به من گفت:
 

 _ بنظرتون شیشلیگ بخوریم؟
 

 نگاهی بهش کردم گفتم: 
 خوبه عزیزم -
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 نیاوش:

 چن لیگ؟لیگ برتر منظورته؟؟یا لیگ قایقرانی بندر انزلی؟ -
 
 

 یک دفعه بلند گفت:
 اخ..-
 

ده بود ده بود قرمز شمثل اینکه رویا پاشو لگد کرده بود ..خیلی قیافش بامزه ش
 از درد..

 
 

سییهراب که تازه به جمعمون اومده بود لبخندی زد ..نگار زیر چشییمی خیره به 
 لبخندش شد و از چشماش حسرت و غم میریخت..

 با صدای عرفان حواسمو به اونا دادم 
 

 عرفان:
ساالد  میگیرم تا نمک بدنت زیاد باال نره - سه تو  وای وای وای نمکدووون! وا

 ی شور میشیدار
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 نیاوش گفت:
 اها اها االن گرفتم ..شیشلیگ..ایول پایم ..-
 

 هممون دوباره صدای خندمون باال رفت.. 
 
 شام و که با خنده و شوخی خوردیم  رویا و نیاوش.. 

 سهراب و نگار..
 خداحافظی کردن و از جمعمون رفتن ..

 
 عرفان دستمو گرفت و به سمت ماشین هدایتم کرد....

 
 یم تو ماشین و عرفان استارت زد..نشست

 ضبط و باال پایین کرد تا باالخره به اهنگ مورد نظرش رسید..
 
 

 همون لحظه دستمو گرفتو روی قلبش گذاشت..
 لرزش دستام با صدای قلبش همخونی داشت..

 حدقه چشمام گشاد شده بودو حلقه اشکو توش احساس میکردم.
 اهنگ شروع کرد به خوندن..

 
 ییو دستیی ییاِر..دستیییم ت
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 َقلبییییم چیه بے قییراره..

 
 بی قرار بودن قلبش از روی پوشش لباسشم معلوم بود

 
 َبییہ َبییہ..
 َبییہ َبییہ..

 چے میشہ امشبیی بارونی اگییر ببییاره..
 چه شاعرانہ...

 
 بارون میبارید!اما از چشمای من..

ی گی و توی سییچشییمایی که خیره بود به مرد زندگیش. به کسییی که شییکسییت
 سالگی حس کرده بود.

 با شقیقه های سفیدشده
 

 یہ چتییر خیسیو..
 درییا کنیار و پرسیہ هاے عاشقییانہ..

 
 برگشت سمت منو زمزمه کرد:
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 زل مییزنم بہ چشیماے مستتی..
 سیر روے شونتیی میگذارم بے بهییانہ..

 
 دوباره حواسشو به جاده داد اما اروم زمزمه میکرد.

 
 ییت خانوَمیم..مییخوامیی

 با عشقیییت آروَمییم..
 مییخواِمییییت خانوَمیم..

 با عشقیییت آروِم آروِم آروَمییم..
 

 دستمو ب*و*سید و روی فرمون گذاشت..
 

 دستشو فشار دادم..
 دستم و برد سمت لبشو ب*و*سه مجددی زد

 
 برای چند رانیه به هم خیره شدیم و با هم زمزمه کردیم..

 
 تیی ییاِر..دستیییم تییو دس

 َقلبییییم ِچیه بے قییراره..
 بَـیہ َبییہ..
 َبییہ َبییہ..
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 چے میشہ امشبیی بارونی اگییر ببییاره..
 چه شاعرانہ...

 یہ چتییر خیسیو..
 درییا کنیار و پرسیہ هاے عاشقییانہ

 زل مییزنم بہ چشیماے مستتی..
 سیر روے شونتیی میگذارم بے بهییانہ..

 
ازو با اون صدای بم و خشن شده از سیگارش شروع کرد به اینبار یهو زد زیر او

 خوندن...
 

 مییخوامییییت خانوَمیم..
 با عشقیییت آروَمییم..

 
 ضبط و کم کرد و با صدایی که مورفین من بود زمزمه کرد..

 
 مییخواِمییییت خانوَمیم..

 با عشقیییت آروِم آروِم آروَمییم..
 میخوامت بارانم!

 
 )نگار( 
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 شد االن باران کنارمه ..باورم نمی

باورم نمیشید حکم بریده شیده و صیدرا خیلی سیریع به زندان منتقل میشیه تا 
 وقت مجازاتش ..

 
 باورم نمیشه االن میتونم دستاشو بزارم توی دستای عشقش ..

 گالبو از روی زمین برداشتم و روی سنگ قبرش ریختم..
 .دستی روی سنگ سردش کشیدم و خم شدم و ب*و*سیدمش .

 مثل عادت همیشگی زمزمه کردم
 رسول منو ببخش ..-
 

 سهراب ..
 مردی که یه عمر هیچی از پا در نیاورده بودش االن مثل پیرمردا شده 

 خسته از همچی..
 اروم دستمو گرفت و بلندم کرد ..

 سرمو فرو بردم توی سینه اش و دستشو دوبرابر قبل فشردم.
 *و*سید ..دستاش اروم دورم حلقه شد و روی سرمو ب

 
 چیزی تا سال تحویل نمونده.. بیا بریم خرید ..-
 

 سعی کردم ذوق زده بشم اما نتونستم.
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 بند ناف زندگی من با غم بریره شده بود.
 انگار خوشبختی جن بودو منم بسم الله ..

 همش در حال فرار بود..
 اروم زمزمه کردم 

 بریم .-
 

 قدم زنون خودمونو به ماشین رسوندیم.
 البو پرت کردم توی سطل زبانه و نشستم..شیشه گ

 
 توی ارامش حرکت میکردیم.

 سه ماه بود فکر مرگ رسول از مغزم بیرون نمیرفت..
 مثل موریانه روی تخته چوب مغزمو میخورد و عذاب وجدان روانیم میکرد

 دستامو گذاشتم روی پیشونی عرق کردم
 حس بدیه تو اسفند عرق کنی ..

 
 و اروم به بیرون خیره شدم..چتری هامو کنار زدم 

 به مردم بیخیال از همه جا..
 به خنده های از ته دلشون .
 به دستای گره خوردشون..

 به بچه هاشون به خریداشون.
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 سهراب ایستاد..روبروی مهستان ..
 پیاده شدیم و بعده یکم پیاده روی وارد پاساژ شدیم ..

 قدم میزدیم..
 ه دادم بهش.با دستم بازوشو گرفتم و خودمو تکی

 پشت یه سیسمونی ایستادم..
 کنارم ایستاد ..

 یهو بی هوا زدم زیره گریه..
 اروم دستش دورم حلقه شد و منو به خودش فشرد.

 لبشو روی سرم گذاشت و اروم گفت
هیشییشییش .. هیچی نیسییت قربونت بشییم اشییکال نداره.. نریز اون اشییکارو -

 نگارکم..
 

 سرمو به پالتوش فشار میدادم..
شد لگنم نتونه بچه و نگه داره و بعد ضربه ای که اونروز به کمرم خورد باعث  ه 

 نتونم باردار بشم..
 سهراب شونه هامو گرفت و اروم از اونجا دورم کرد..

 
 گریم بند نمیومد.. 

 خدا کافیه دیگه .
خدا بسییمه . بسییم نیسییت؟؟ زندگیم مثل ادم نیسییت. خدا بدبختیام از فیلما 

 بیشتره ..
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 ر زدو از پاساژ بیرون میومد.سهراب دو
 سوز هوا سیلی میزد زیر گوشم و اشکام سریع یخ میبست..

 هق هقی کردم و درو باز کردم و داخل ماشین شدیم.
 سکوت سهراب اروم ترم میکرد ..

 دوباره راه افتاد اما کجاو نمیدونم...
 

 از شهر بیرون رفت. 
 طرفای شهریار بودیم ..

 ر گلوم گذاشتم و هی میفشردم..حس خفگی داشتم. دستمو زی
 چهره سردس.. 

 کفن پیچ شدنش..
 لبای ترک خوردش..

 پیشونی پر از زخمش..
 بی حال افتادم روی صندلی.. 

 بالخره ایستاد ..
 درو خودش باز کرد برامو اروم بلندم کرد ..

 نیاز داشتم به هوا..
 حتی هوای پر از سوز اسفندی..

 به زور سرپا بودم..
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سهراب اون مرد واسه اینکه الکی من وارد زندگی نحسم اوردمش.. دیدمش.. -
 سهراب اون مظلوم بود..

 
 هییییش.. فکر نکن..-
 

 رسیدیم روبروی یه بال.
 اینکه ماله کی بودو حتی بهش فکرم نمیکردم.

 داخل شدیم. یعنی کلید داشت ..
 بال بزرگی بود..

 بدونه دقت به جزئیات توی یه االچیق نشستیم ..
 نم فرو رفت توی اغوشش.بد

 جوری به خودش میفشردم که انگار قرار بود گم بشم..
 نفس نفس میزدم.

 شکی که هرشب بهم دست میداد دوباره واردم شد ..
 هق هقی کردم و نفسم رفت..
 صورت کبودش روبروم بود..

 سهراب محکم تر فشردم..
 ..تو اونو نکشتی.. عشق اونو کشت..تو قاتلش نبودی عشق مقصره-
 

 سعی توی نفس کشیدن داشتم ..
 دستشو فرو برد توی موهام..
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 ن پوچ شده بود خودشو گم کرده بود ..دنیای او-
 

شو پرت - سهراب اون میخوند و من گوش میدادم.. اون خود زمزمه اهنگش.. 
 .. پرت ... پ...

 
 چنان نفسمو داخل میدادم که چیزی تا ترکیدن ریه هام نمونده بود..

 یه هیچی نفهمیدم..توی یک ران
وقتی که لب های یخش مثل کوره روی لب های ترک خورده یخ بسییتم قرار 

 گرفت 
 مثل برخورد دوتا کوهه یخ ..

 لب پایینیمو محکم گاز گرفت ..
 میخواست از اون شک در بیام و موفقم شد..

 بدنم لرزید و اروم شد ..
 کامال عقب نرفت..بعده چند لحظه کوتاه . اروم لباش ازم فاصله گرفت اما 

 
 تو مقصر نیستی.. -
 

 پیشونیمو ب*و*سید و سرمو توی گودی گردنش فرو کرد..
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مقصییر احسیییاس اون بود.. اون بهش گفت نجنگ و بمیر.. مغز من گفت -
بجنگ تا بمیری..من واسه تو جنگیدم با همه.از خانوادم تا با خودم.. با خودمم 

 جنگیدم..
 

 .دستشو اروم روی پاهام گذاشت.
شقت کردم.. - شدم و عا شقت  صرم.. من عا ستی.. من مق صر هیچی نی تو مق

تا ابد همیشیییه یه ادم بد میمونم..بدنم پر از  من همیشیییه بد بودنو بلد بودمو 
ستم از  سیاهو پوچم.. مثله.. مثله یه باتالقم.. اما.. نمیتون تاریکیه. مثله ته چاه 

م.. ت..مواظبت نباشییدسییتت بدم.. نمیتونسییتم ببینمتو نب*و*سییمت.. نخوام
چتری هاتو کنار نزنم.. من .. من بدم.. اما عاشییقم.. من تاریکم اما عاشییقم.. 

 این عشق از کل احساس بد بودنم بیشتره..
 

 اینجوری...نیست-
 

 اروم به کتش چنگ زدم و نفس کشیدم..
 همینکه داشتمش یعنی دیگه هیچی نمیخواستم..

 ادامه داد 
 

بدتر بشییم.. نمیزاره ادمای دیگه ای و داغون وجودت ارومم میکنه. نمیز- اره 
ندم..  حارم میکنی.. حس میکنم میتونم واقعی بخ یه افسیییار م ثل  کنم.. تو م
نداری  ندی.. حق  نداری نخ نداری خودتو از من بگیری.. حق  گار... حق  ن
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ها  مه نفرت انگیزو .. تن نداری این... این هیوال.. این اد نب*و*سیییم.. حق 
مونی.. باید خوب شی.. من بچه نمیخوام.. من بغضتو نمیخوام.. بزاری.. باید ب

سرخ بزنی اما  سیلی بزنی بهم.. اما بخندی.. رژ  سخرم کنی.  میخوام دوباره م
نزاری بب*و*سییمت.. محتاجم کنی به خودت.. من هر روز بدتر از قبل دارم 

هام نتیکه تیکه میشییم و بدون تو از پسییش بر نمیام..اینجوری ازم دور نشییو.. ت
 نزار..

 
 من داشتم اونو نابود میکردم..سکوت کردم..

 هر روز عزاداری من برای رسول داشت سهرابو نابود میکرد..
 حتی نمیدونستم اخرین باری که با ارامش کنار هم خوابیدیم کی بود..

 باید عوض میشدم ...
 وگرنه سهرابم از دست میدادم..داشتم عذابش میدادم.

 یختن اسید توی صورتشه..میدونسم کارام مثل ر
 ذره ذره ابش میکنه..

 دستمو روی سینش گذاشتم..
 سرمو بیشتر فشردم..

 
 خوب میشم.. خوب میشیم.. تنهات نمیزارم .. -
 

 دستشو توی موهام فرو کرد
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 من بدون تو یه مرد عادی نیستم..-
 

 تحملم کن.. عوض میشم.. -
 

 پیشونیمو باز ب*و*سید
گه بهش فکر نکن.. نمی- طاقتشییو دی گارم.. من  خوام داغون شیییدنتو ببینم ن

 ندارم.. توی هرچی کم نیارم توی ذره ذره اب شدن تو بی طاقتم.. 
 

 دستم نوازشگر روی سینش میر*ق*صید..
 نفس عمیقی کشید و گلوشو روی سرم گذاشت ..

 دستم نوازشگر باال اومد و گلوشو لمس کرد ..
 ب*و*سه ای روی دستم نشوند ..

 د و دستم روی گونه هاش کشیده شد ..باالتر اوم
 سرمو باال اوردم و خیره شدم به چشم هایی که ریز و خمار شده بود..

 یکی از چشماش فرو توی تاریکی بودو یکیش فرو زیر نور ماه ..
 دست ازادمو فرو کردم توی موهاش ..

 محو حرکاتم بود..
 توی سکوت..

 شدم و اروم ب*و*سیدمش..پیش قدم 
 و با جزئیات..با ارامش 

 ب*و*سه هاش شروع شد .. مثل تیغ روی پوستم...
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 اروم اروم میب*و*سید و گاهی گاز های کوچیکی میگرفت ..
 روی پاهاش نشستم..

 طبق عادتم یقشو گرفتم و به سمت خودم کشیدم..
 دستاش نوازشگر روی کمرم کشیده میشد و روی کتفم قفل شد ..

 بود.. توی هوای ازاد همه چیز رویایی تر
 باد اروم به بدنامون میخورد ..

 خیلی اروم با صدای خمار و کشدارش گفت 
 اینجا؟؟؟-
 

 چشمامو ریز کردم. صدام از اون خمار تر شده بود.
 خفه شو..-
 

 دوباره به کارم رسیدم......
 

 )بیاران(
 

 اسفند ماه بود..
 صبح بیدار شده بودم.. 7و من برای اولین بار تو عمرم  

 ساعت وقت داشتم تا به کارام برسم.. 13حدود 
 تصمیم گرفته بودم برای سال تحویل مثل گذشته همه دورهم باشیم..



 807 دردسر

 به ساعتم نگاه کردم..
 پوف ..

 چرا انقدر دیر کرد..
 گوشیو برداشتم و بهش زنگ زدم..
 چندبار بوق زد تا بالخره برداشت.

 با صدای خوابالویی گفت :
 

 _هوم..
 

 گلومو صاف کردم..
 امو انداختم تو سرمو با جیغ گفتمصد

 
 _عرررررفااااان من نیم ساعته حاظرم تو هنوز خوابی؟؟؟؟

 
 با حالت گیجی گفت:

 
 _ها؟مگه ساعت چنده؟؟

 
 دقیقس اینجا واستادم.. 45دقیقا   !..8یک ربع به -
 

 یه اوه بلند باال کشید و گفت
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 _اومدمممم اومدم..

 
 مش زدمتلفنو قطع کردم و لبخند پر از ارا 
 

 دو هفته ای از روز دادگاه میگذره..
 حکمشو بریدم..

 حبس ابد..
 نمیخواستم با کشتنش خالصش کنم..

 ذره ذره از بین بره..
 طعم بدبختیو حس کنه..

 تاوان اون روزای من و بده..
 

با صدای بوق ماشین عرفان دست از فکر و خیال برداشتم..المصب با ماشین 
 بتمن اومده.

 !چه سرعتی ..
 

 رفتم و سوار شدم..
 چپ چپ نگاش کردم..

 اماده شدم برای جیغ که ..



 809 دردسر

 سرشو اورد جلو ب*و*سه ای روی لبهام زد..
 

 با لحن مظلومی گفت:
 

 _اینطوری نگاه نکن دیگه خب خوابم برد..
 

 _باشه راه بیوفت که کلی کار داریم..
 

 رفتیم یه فروشگاه و کلی خرت و پرت خریدیم ..
 ردم و با عرفان وسایالرو گذاشتیم تو آشپزخونه..در خونرو باز ک

 
 عرفان:

 خب باید چیکار کنیم حاال؟-
 

شم باهم غذا - سایالرو  جا به جا میکنم بعد جنابالی خونرو تمیز میکنی منم و
 درست میکنیم..

 
 لبخند شیرینی زد که چشماش ریز شدو گونش باال اومد.

 با همون لبخند گفت
 

 جدی که نمیگی؟؟-
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 نه گفتمقاطعا

 کامال جدی ام.. زودباش..-
 

 یهو لبخندش جمع شد و همزمان که دستشو به باال پرت میکرد گفت
 برو بابا... -
 
 

 بد این حرف رفت روی کاناپه و کنترل  تلویزیون و دستش گرفت..
 

 چشمامو ریز کردم و رفتم سمتش..
 برنگشت..

 رو به روش واستادم..
 

 م.._عه برو اونور دارم فیلم میبین
 

 _که تمیز نمیکنی؟؟؟ اره؟؟
 

 _دقیقا
 



 811 دردسر

 حمله کردم سمتشو شروع کردم به قلقلک دادنش.
شد که یهو جامون عوض  شتم قلقلکش میدادم نفهمیدم چی  همینطوری که دا

 شد و حاال اون افتاده بود رو من و قلقلکم میداد..
 

 همینطوری میخندیدم ..
 داشتم میمردم دیگه..

 خ.. بسه دارم میمیییرم.. ا-
 

 قهقهه میزدم همراهش جیغ میکشیدم .
 

 که میخواستی منو مجبور کنی..-
 

 مشتی تو شکمش کوبیدم.
 تعادلشو از دست دادو منم سریع خیز بردم روش..

 انقدر همو قلقلک دادیم که خسته کنار هم افتادیم..
 بریده بریده گفتم

 پاشو ... تمیز.. کن...-
 

 گفت نفس عمیقی کشید و همراه با بازدمش
 ب*و*س.. تنها راهشه...-
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 ناگهانی روش خزیدم و لبام لب هاشو لمس کرد..
 
 

 
_________________ 

 
 

 عرفان_خب اینم از جارو..
 

 با دیدن خونه ابروهامو باال دادمو دستمو به کمرم زدم.
 

 ترشی نخوری خودم میگیرمت.. مامامیا.. خونرو.. چهل چرال شده-
 

 آشپزخونه و پشت میز ناهارخوری نشست.. چپ چپ نگام کرد و اومد تو
 

 عرفان_دستم درد نکنه..
 

 _وظیفت بود..
 

 _خیلی پرویی..



 813 دردسر

 
 نیشمو باز کردم :

 
 _میدونم..

 
 دوتا چایی ریختم و رفتم سمتش..

 
 آخیش بعد کار چه میچسبه..

 
 عرفان:

 کار دیگه ای نداری؟؟-
 

 .._نه تقریبا همه کارامو کردم برو استراحت کن منم میام 
 

 باشه ای گفت و بعد چاییش رفت روی کاناپه ولو شد..
 

 بود که کارام تموم شد .. 4ساعت 
 رفتم توی حال که واویال..

 
 عرفان جوری خوابه که انگار یه تیرکس شکار کرده.
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بازه و داره از خسییتگی خر خر  ماده در حال زایمان  ماموت  یه  ندازه  دهنش ا
 میکنه.

 انداخته بودو اونیکیو روی میز ولو کرده بود یکی از پاهاشو باالی کاناپه
 

 گوشیمو از روی مبل چنگ زدم و دوربینو روشن کردم..
 دقیقا نیم ساعت ازش فیلم گرفتم..

 از خستگی خندم نمیومد.
 یه نگاه دیگه به سفره هفت سینم انداختم عالی شده بود..

 از همه چی راضی بودم.
 

 ردستشو گرفتم و اروم از خستگی خوابم برفتم پایین پای عرفان دراز کشیدم و د
 

 با تکون های دست یکی از خواب بیدار شدم..
 

 _خانومی نمیخوای حاظر شی؟
 

زیر چشمامو دست کشیدم و دستامو سمت باال کشیدم و با صدای دورگه شده 
 واسه خواب گفتم

 
 _ساعت چنده؟؟



 815 دردسر

 
 _شیش عصر..

 
 مثل جت بلند شدم ..

 
 ..؟ _چرا بیدارم نکردییییی تو

 
 _انقدد ناز خوابیده بودی دلم نیومد..

 
 مشتی نثار بازوش کردم دویدم داخل اتاق.

 لباسای انتخابیمو پوشیدم
 

 یه پیراهن که به رنگ طوسی و رگه های طالیی داشت ..
 یه ذره به موهامو و صورتم رسیدم و رفتم سمت آشپزخونه..

 
 خب ژله ها گرفته بود..

 کیکم پخته بود..
 م جا افتاده بود..قرمه سبزی

 میموند برنج که اونم کار یک دقیقس..
 زیر کتریو روشن کردم که صدای در بلند شد..

 داد زدم



wWw.Roman4u.iR  816 

 

 عفی در ..-
 

 رفت سمت در و بازش کرد..
 صدای همهمهه هاشون از تو سالن میومد . مخصوصا رویا 

 
های بارون؟؟ بارون کوووشییی.. ؟ ای بارون بارون بارون. بنشییین بروی -رویا

 زانوم.. 
 

 بشکن میزدو میخوند..
 داد زدم

 دو دقیقه ادم باش تا بیام.. میدونم برات سخته ولی تحمل کن..-
 سریع کاراو انجام دادم و رفتم تو سالن با سینی چای..

 
 قبل از برانداز همه .. نگاهم سر خورد روی عرفان..

 
 سرتاپاشو برانداز کردم..

 انگار چندسال جوون تر شده بود..
 مجلسی شیکی زده بود . تیپ

 بودی عطرش از همچیز دلنواز تر بود..
 جوری توی وجودش حل شده بودم که نفهمیدم چقدر گذشته..



 817 دردسر

 یهو به خودم اومدم و سریع چاییو جلوشون گرفتم و احوال پرسی کردم..
 

 سینیو گذاشتم رو میز و رفتم سمت جوجه کوچولو..
 اوناهم صحبت میکردند .

 کردم که خوابش برد.. انقدر باهاش بازی
 خیلی با نمک بود..

 
 نیاوش:

 حسابی افتادی تو زحمتا باران..-
 

 _نه بابا این چه حرفیه ..
 

 دقیقا یه ربع مونده بود به سال تحویل..
 همگی رفتیم و دور سفره هفت سین نشستیم..

 
 رویا_باران تو از این سلیقه هام داشتیو رو نمیکردی؟؟

 
 

 لگدی بهش زدم ...
 

 زمان یاد یچیزی افتادم..هم
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 با صدای بلند و لودگانه گفتم
یدیو جنجالی - لیدیز اند جنتلمن.. بعده سیییال جدید قراره سیییالتونو با یک و

ساعت ها زحمت بی وقفه بود.. ویدیویی  صل  شروع کنید... ویدیویی که حا
 که...

 
 یهو صدای آواز سال جدید بلند شد ...

 
 )نگار(

 
 

 ک گفتیم!پاشدیم سال جدیدو تبری
 ب*و*سیدیم همو.

 به هم تبریک گفتیم...
 مثل یه خانواده خوشحال..

خودمو توی بغل سهراب فشردم و پوالیی که عیدی داده بود بهمو با شوق توی 
 جیبم گذاشتم.

 هرکی توی بغل عشقش بود..
 چشما قفل روی هم بود..
 دستا قفل توی دست هم..

 سهراب بی هوا ب*و*سیدتم و چشمکی زد.



 819 دردسر

 گونه هام از خجالت سرخ شد.. یهو
 نالیدم

 سهراااااب..-
 

 دوباره خندید و توی سکوت دستشو دور گردنم حلقه کرد..
 باران دوباره پاشد

 
 اقایون خانوما کلیپ و فراموش کردید.. -
 

 کنترلو از روی زمین برداشت و یکم از عرفان فاصله گرفت
 

 اماده برای اجرا...-
 

 خندید و ادامه داد
 دوربین.. حرکت... صدا..-
 

 دکمه پلی و زد ..
 یهو با دیدن صحنه جلومون هممون زدیم زیره خنده..

 
 صدای خرناسه های عرفان کل سالنو برداشته بود ..
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 پاهاش ول شده بود هر طرف و دهنش باز بود ...
 

 اینجا بود که عرفان با بهت به ال سی دی نگاه میکردو بارانم زده بود زیره اواز..
 

ش .. رو مبل یاره.. صییداااش چه بی قراره.. خور خور.. خور خور میکنه سییر-
بارانو دوربین بین  یه عرفان خوابو .  به...  امشیییب.صیییداش .. چه رو اعصیییا

 دستش.. فرار میکنه چه صادقانه ..
 

 اینو گفتو اروم اروم عقب رفت ..
 

 چشمای سرخ عرفان اماده بود برای حمله..
 

ز رویاو از روی مبل برداشییت و شییروع کرد جلوی باران کش اومد و شییاله قرم
 عرفان تکون دادن ..

 
 اروم باششش. اروم گاو عزیزم.. -
 

 یهو عرفان طاقتش تموم شد و با تموم قدرت دوید دنبال باران ..
 



 821 دردسر

رویا از خنده توی بغل نیاوش غش کرده بود و منم سییعی میکردم شییبشییونو 
 خراب نکنم..

 
 اما بعده چند دقیقه تموم صداها فروکش کرد..صدای داد و بیدادشون میومد 

 
صییدای پاهای یه نفر به گوش رسییید و در باز شیید و عرفان با بارانی که توی 

 بغلش معلق بود بیرون اومد..
 

 باران برعکس نگاه شیطونش داشت عاشقانه نگاهش میکرد ..
 

 باران میشه اونجا بشینی؟؟-
 

 .دستشو سمت مبل دراز کرد برای راهنماییش.
 

 باران اروم عقب رفت و با تعجب روی مبل نشست..
 شیطنتاشون چه سریع فروکش کرد..

 
عرفان وارد اتاق شیید چند لحظه بعد با جعبه ای که توی دسییتاش میدرخشییید 

 اومد و خیلی ناگهانی جلوی باران زانو زد ...
 

 )باران(
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 ؟ این عرفان بود جلوی من؟؟ زانو زده بود؟ اون جعبه سیاه توی دستش

 لبمو فشردم و نالیدم
 عرفان.....-
 

 دستمو جلوی دهنم گذاشتم 
 چشمام بین جعبه و صورتش در دوران بود.

 عرفان شروع کرد به حرف زدن..
 

 اومدی تو زندگیم... -
 

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد
اومدی تو زندگیم و نفهمیدم چی شیید که شییدی همه زندگیم..روزای خیلی -

شتیم روزای  شق بودیم.. جفتمون پای هم بدیو دا شتیم.. عا خیلی خوبی ام دا
موندیم.. چشیمای پاکت همه زندگیم شیده و میخوام همشیونو به نامم بزنم .. 
سال جدیدو  میخوام با افتخار امروز جلوی همه تورو ماله خودم کنم.. میخوام 

 با تو شروع کنم..باران...با من..... با ....من...
 

 . از استرس نفس نفس میزد
 چشماشو باز بست و بعده چند لحظه باز کرد..در جعبه و باز کرد...



 823 دردسر

 حلقه ساده پر از نگین بینش درخشید..
 نورش توی چشمام منعکش شد ...

 
 

 با صدای بم و مردونش ادامه داد
 با من ازدواج میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟-
 
 

 خدای من !!! خدای من !خدای من! خدای من ! باورم نمیشد .. 
 ازدواج...

 ا عشقم...ب
 اون حلقه...

 حکم مالکیت..
 مرد من ...

 
 دستمو روی چشمام گذاشتم و سکوت کردم ..

 اینهمه خوشحالی برای من محال بود..
 انگار خدا داشت روی دیگه ای از زندگیو بهم نشون میداد ..

 
 دستام لرزید ..

 لرزیدم و جلو بردم دستمو ..اروم زمزمه کردم با بغض..
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 ب...بله.....-
 
 

 عرفان با شوق چشماشو بست..
 یهو صدای جیغ و داد و دستای بچه ها بلند شد ...

 صداهاشونو میشنیدم اما انگار کیلومترها از من دورتر بودند..
 

 چشمام از خیسی اشک دقیق نمیدید..
 حلقه فرو رفت توی دستام و اروم دستم ب*و*سیده شد...

 دستمو روی گونش گذاشتم..
 زمزمه کردم

 دارم... دوستت-
 

 دو هفته از روزی که عرفان عشقشو ابراز کرده بود میگذشت......!
 

 حاال من اینجام..
 روبروی دوربین..

 توی تاالر..
 دستای مردونه ای حلقه توی دستام..



 825 دردسر

 عاقدی که مارو به عقد هم در اورده بود حاال اروم داشت میرفت..
 ..میرفت و توی گوشم انگار نجوا میشد امشب شبه توعه.

 
 تاالر غرق نور بود.. 

 دلم بی طاقت میزد  ...
 بدنم زیر شنل پوشیده شده بود . 

 لباس ساده عروسیم .. بدونه پف..
 با دنباله کوتاهی روی زمین کشیده شده بود...

 نگین های سفیدش..

 بختمو نشون میداد...
 مهمونا زیاد نبودند..

 یعنی خودمون خواستیم...
 رفتو تونستم ازادانه برگردمو خیره شم توی چشماش.لنز دوربین بالخره کنار 

 چشمای عسلیش میدرخشید ..
 اروم نزدیکم شد و گفت 

 اینا واقعیه؟؟؟؟؟-
 

شه  صدای اوووو  جمعیت  بلند  شد  ستمو دور گردنش حلقه کردم که باعث  د
 که از همشون بیشترم صدای رویا بود...

 
 زمزمه کردم
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 همش واقعیه.... -
 

 خندید..
 اروم روی قلبش گذاشت..دستمو 

 داری دیوونم میکنی باران   ... -
 

 قلبش بی قرار میزد...
 نا خود اگاه دستم لرزید...

 اروم توی گوشم گفت 
 حس کامل شدن دارم...-
 

 خندیدم..
 دستامو محکم گرفت و از پله ها پایین اومدیم..

 یهو همه ریختن سمتمون..
 بار ارزوی شادباش کردن برامون.هزاربار ارزوی موفقیت کردن برامون.هزار

 هزاربار دورمون چرخیدن و تا دم در بدرقمون کردن..
 رویا میب*و*سیدم.

یاوش پوالی خشیییک هزاری و دو هزاریو روی سییرمون  گار بغلم میکرد.. ن ن
 میریخت.

 همچیز رویایی بود ..



 827 دردسر

 همه چیز...
 

 بالخره قصد سوار شدن کردیم..
 از شوق پاهام یاری نمیداد..

 م بدجور میلرزید ..دستا
 ب*و*سه اخرو یکی از اطرافیانم روی گونم نشوند و ازم دور شد

 داخل ماشین شدم و عرفان درو اروم بست و اومد کنارم..
 از پشت شیشه با بقیه خدافظی میکردم.

 دستام هنوزم میلرزید از شوق .
 ماشین حرکت کرد ..

 اروم اروم ازشون دور میشدم..
 بشم.. امشب قرار بود خانوم

 خانومه عشقم..
 خانومه همسرم..

 خانومه مردم.. مرد رویاهام..
 انگار قرار بود دردسرهام تموم بشه ..

 خندیدم..
 دنیای دردسریم داره تموم میشه.
 مثل کشتی که به مقصد میرسه..

 اروم دست عرفانو گرفتم و به نیم رخش خیره شدم..
 اروم بود و صورتش بی نهایت شاد بود..
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 نی نگاهم برگشت و خیره شد بهم ..با سنگی
 دستمو ب*و*سید ..

 کت سیاهش با لباس سفیدم در تضاد بود ..
 نشون میداد من ازدواج کردم...

 
 با عشق خندیدم و خیره شدم به خیابونه شهر..

 انگار شهرم قشنگ تر شده بود...
 بعده چنتا پیچ و خم بالخره رسیدیم..

 ن باز کرد..سریع پیاده شد و درو مثل یه جنتلم
 دستمو گرفت و اروم پیادم کرد..

 به خواست خودم کسی همراهمون نیومده بود ..
 ارامش میخواستم..

 اروم قدم میزدیم. انگار سکوت بهمون ارامش میداد..
 صدای قدم هامون.نفس هامون.خش خش لباسامون..

 همشو با گوشام میبلعیدم..
 درو باز کرد و وارد شدیم..

 زدم اما روشن نمیشد.. طبق عادت چراغاو
 برگشتم و توی تاریکی خیره شدم به عرفان...

 چشمکی زدو رفت توی اشپزخونه..
 زیاد نگذشت که دیدم یکی یکی داره شمع روشن میشه..
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 نصف اتاق فرو رفت توی نور شمع..
 شمع های استوانه ای و بلند و کوتاه..

 سمت اتاق خواب رفت و بعده چند لحظه بیرون اومد..
 بروم ایستاد...رو

 وای خدا واقعا نمیدونستم چیکار کنم..
 نمیدونستم چجوری باید احساس درونمو نشون بدم..

 نمیدونستم چجوری ابراز کنم این حس هیجانو.. عشقو...ارامشو..
 بغض کردم

 
 دستامو دور صورتش قاب کردم ..

سرخش ب*و*سه  شدمو روی لب های  شنه پاهام بلند  قاب کردمو نرم روی پا
 ای نشوندم..

 با شرم اومدم عقب برم که دستش مانع شد...
یکی از دسییتاش پیچید دور کمرمو یکی دیگشییم گردنمو اروم گرفتو به جلو 

 فشرد..
 قلبم امون نمیداد

 
 ر*ق*ص دستاش پشت کمرمو لب هاش روی گردنم...

 روی دستاش بلندم کرد و تا اتاق بردم..
 با ارنج درو باز کردو داخل شدیم..

 شب تا ابد برای منی..ام-
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 سرخ شدنه گونه هامو احساس میکردم..

 دستامو دور گردنش حلقه کردم.
 اروم روی تخت گذاشتم و خودش روم خیمه زد..

 نفس هایی که نا منظم میکشیدیم..
 دستایی که توی موهاش گره میخورد و لب هایی که پوستمو میسوزوند..

 همراهیش میکردم..
 باسمو کشید ..از پشت به ارومی زیپ ل

 کرواتشو شل کردم و از گردنش باز کردم..
 گردنم خیس شده بود از ب*و*سه های تب الودش..

 پیشروی میکرد ..
 مثل فتح یه سرزمین..

 قلبم دیوانه وار میکوبید..
 دستم توی موهاش گره خورد..

 میب*و*سید..
 میب*و*سیدم...

زشگر روی اندامم مثل بارون روی بدنش ب*و*سه میریختم.. دست هاش نوا
 میر*ق*صید..

 جاییگاهمو عوض کردم و اینبار من روی شکمش نشستم..
 موهامو ازاد کرد..
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 مثل موج روی شونه هام ریخت  ...
 زیر لب زمزمه کرد

 دوستت دارم..-
 

 خودمو نزدیکش کردم و توی گوشش با صدای خمار و کشدارم گفتم
 دوستت دارم....-
 

 دادم..انگار انرژی دوباره ای بهش 
سوختن  شمع هارو محو  دوباره روم خیمه زد و اینبار ر*ق*ص بدنامون بود که 

 میکرد......
 

 توی دل شب گم شدیم....
 با الالیی ماه عشق بازی میکردیم

 تا خوده صبح اسمون ترانه میگفت....
 

 )نگار(
 

 چند ماهی از ازدواج باران میگذشت و فهمیده بودم حاملست..
 خیره شده بودم  پوکر فیس به دیوار

 اخه چرا انقدر سریع ..
 صدای مرجان از بیرون میومد..
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 نگار پاشو ناهار..-
 

 اومدم گلم..-
 

 از اومدن مرجانم چند ماهی میگذشت..
 اینکه کی بودو کی هست و چیکار میکنه توی سناریو مزخرف زندگی من .

 خب باید بگم کارش مثل یه خدمتکاره.
 س ..اما یه خدمتکار خیلی باکال

اینکه چرا این کارو قبول کرده نمیدونم. چون با ماشییین زیر پاشییو. لباسییای 
 مارکش و این چیزا بهش نمیخوره محتاج حقوق کارگری باشه.

 اما تو این مدت برای من یه دوست شده..
 یه دوست خیلی صمیمی...

 خیلی زیاد...
 داستان ورودش به زندگیم برمیگرده به چهارماه پیش..

 ی که کمر دردام چند برابر شده بود.دقیقا وقت
 در حدی که نمیتونستم خم بشم..

سییهراب نمیذاشیییت حتی یه لیوان تکون بدم اما خودش نمیتونسیییت هم به 
 سرکارش و فروشگاها برسه هم تو خونه کار کنه .

 پس تصمیم گرفتیم یه نفرو واسه کار بیاریم و انگار از اسمون مرجان نازل شد.
 ود ..دوست مادر سهراب ب
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برام خیلی تعجب اور بود چون مادر سییهراب از من متنفر بود..حاال داشییت 
 یکیو بهم پیشنهاد میکرد..

 با ورود مرجان و دیدنش تعجبم صد برابر شد..
 یه دختر با چهره ملوس و سن کم..

 با تیپ مارک و ماشین و همچیش تعجبم هزار برابر شد..
به این حقوق و که الزم داره  فت  مده چون  خودش میگ به منم او مک  برای ک

 عروس دوستشم..
 بعده چندتا تست اشپزی و نظافت .. یکم کارش ضعیف بود ولی خوب بود..

منو سییهرابم برای اینکه معرفی مامانش بود قبولش کردیم.. تو این چندماهم 
 بهترین دوست من شده ..

 اما گاهی از نگاهاش به خودمو سهراب میترسم..
 یت منه...نمیدونم شایدم حساس

 این داستان مرجان بود...
 از جام بلند شدم..

 کمرم درد کمتری داشت ولی بازم درد میکرد..
 نشکونی از پهلوش گرفتم که خندید و برگشت سمتم

 نکن چالل بدونه کمر..-
 

 خندیدم و پشت میز نشستم
 

 خب مانکن من امروز برام چی پخته؟-
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 خندید و بشقاب ساالدو جلوم گذاشت

 
 قرمز با گوجه و فلفل قرمز و سبز با سس مایونز و خیارشور و کاهوکلم -
 

 لبم اویزون شد .. این چی بود اخه :)
 

 برای سهراب چی پختی؟-
 

 سینه اردک با مخلفات...-
 

 یهو سیخ نشستم و چپ چپ نگاهش کردم..
 

 مظلوم گیرم اوردی؟؟؟-
 

 تکیه داد به اوپن و گفت
 تو مریضی نه شوهرت...-
 

 ش متر اویزون تر شد..لبام شی
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این چیزا منو سیر نمیکنه .. منم سینه اردک میخوام.. اصال این گوشتو از کجا -
 اوردی؟؟

 
 داییم برام شکار کرد و فرستاد.. خیلی لذیذه.. تو ساالدتو بخور حرف نزن..!-
 

 عنق شده یه تیکه کاهو گذاشتم تو دهنم..
 اخه مگه خوکچه هندی ام از این چیزا بخورم..

 پوفی کردم و باز به زور با سس تحملش میکردم واسه خوردن..
 صدای گوشیم از اتاق بلند شد..

 خوشحال شدم.االن میتونستم این ساالد سبزیجاتو بپیچونم و برم تو اتاقم ..
 دقیقا همین کارم کردم.

 با یه ببخشید سریع رفتم تو اتاق و گوشیمو چک کردم.
 یه میسکال از باران..

 تختو زنگ زدم بهش.نشستم رو 
تا گوشیییو برداشییت و تا وقتی که قطع کرد دقیقا یک سییاعت داشییتیم حرف 

 میزدیم..
 اونم بعده صدای در که فهمیدم سهرابه رضایت به قطع کردن دادم..

 پاشدم رفتم سمت در..
 درو باز کردم و اماده شدم برای یه سالم بلند باال..

 اما با دیدن صحنه جلوم ماتم برد..
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ن با موهای پریشییون و دکمه های باال تنش که باز بود نیم خیز شییده بود مرجا
جلو سییهرابو با لوندی بشییقاب غذاو جلوش میذاشیییت و به طور زننده ای 

 میخندید..
 تنم لرزید..

 درو بستم و انگشتامو رو شقیقم گذاشتم..
 هی هی هی نگار انقدر حسود نباش ..

 مرجان از این دخترا نیست..!
 م زمزمه کردمیهو تو مغز

 شایدم هست...-
 

 نیست.. 
 دستامو جلو چشمام گذاشتم و اروم از روی زمین بلند شدم

 اشتباه نکن احمق.. به کسی شک نکن..
 تهمت نزن..

 سمت تخت قدم برداشتم..
 کمرم تیر کوچیکی کشید..

 بی توجه بهش روی تخت نشستم..
 در باز شد..

 ریک شده بود..توجهی نکردم.. شاید حسادت زنانم زیاد تح
 بغضم گرفته بود..نمیدونم چرا .. 
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 از بوی عطرش شناختمش..
 اروم کنارم نشست .

 یهو فرو رفتم توی بغلش..
 سرمو ب*و*سید و زمزمه کرد:

 مثال من اومده بودما..-
 سکوت کردم..

 چرا .. چرا انقدر حسادت میکردم به یه چیز الکی ..
 پوفی کردم و سرمو اروم رو شونش گذاشتم.

 ببخشید متوجه نشدم..-
 

 دستش نوازشگر روی کمرم رفتو امد میکرد..
 خب االن من ب*و*س خسته نباشیدمو میخوام..-
 

باید بیخیال  خشیییک ب*و*سیییدمش.. دلیل رفتارامو نمیفهمیدم ولی دقیقا 
 میشدم..

 
 دقیقا وقتی داشتم بیخیال میشدم دومین صحنه هم دیدم..!

 
سریع ذهنم دقیقا وقتی خواب بودم به لطف  شون  صدای خند شای تیزم با  گو

 هوشیار شد 
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ضع مرجان  شام تیز تر بودو وقتی درو باز کردم اینبار و شایدم حس زنانم از گو
 بدتر قبلش بود..

دقیقا با تاپ اسییتین حلقه ای با موهای باز و بدنی که از قصیید با لوندی تکون 
ید چی میخوادو میداد جلوی سییهراب قدم میزد و هربار با عشییوه ازش میپرسیی

شوخی های زنندش و  سعی میکرد با  شو میداد  شکی جواب سهراب با خ وقتی 
 خنده هاش توجهشو جلب کنه..

 اینبار دیگه نتونستم...
سی که اینهمه ماه کنارم  ستم .. ک شاید بهترین دو ستم بود..  اما اون لعنتی دو

 بود..
 باز به خودم قبولوندم که کارم غلطه ..

 ی الرج شده ..دنیای امروزی زیاد
 شاید با منظور بدی نبوده اون تاپ ..

 
 برگشتم تو اتاق..اما اینجا خونه من بودو اونم شوهرم..

 رفتم جلو ایینه ..
 با دیدن قیافه خودم یهو رنگم سفید شد..

 با این وضع معلومه یکی دیگه بخواد برای زندگیم تور پهن کنه ..
 

های قبال من  مده .. چتری  های در او های ابرو به مو جاشییو داده بود  کو؟؟ 
 مشکی ژولیده با کش موی مزخرفی که باهاش بسته بودمشون.



 839 دردسر

 بازوهای افتاده.
 شونه خمیده..

 لباس سفید نامرتب.. 
 

 دستامو روی چشمام گذاشتم. وای تو چه مرگته احمق..
 موچینو ژیلتمو برداشتم و راه افتادم سمت حمام..

 یک ساعت مشغول بودم..
 جلو ایینه دیدم حس کردم کال یه موجود جدیدم..وقتی خودمو 

شیییایدم یه موجود قدیمی.. یه دختر خونه که سییرکار میرفت و همه فکرش 
 مواظبت از خودش و خانوادش بود ..

 شاداب... زیبا.. با چتری های همیشه ریخته جلو صورتش..
 سریع خودمو شستمو بیرون اومدم..

 نخ اصالحمو برداشتم..
 از سالن میومد. هنوز صدای خندش

 صداش استخونامو میلرزوند اما بیخیال نشدم..
 کل صورتمو اصالح کردم. اما دلم راضی نمیشد ..

 بلد بودم چجوری رنگ بزارم..
 اما نمیخواستم از در بیرون برم..

 با گشتن اتاق همه وسایالو پیدا کردم .
 شونه.قلم.روکش.کاله مش

 رنگامم که همه مدله سهراب میخرید ..
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 دم تو اینترنتو ترکیب رنگ عسلی روشنو در اوردم ..ز
 سریع رنگو درست کردم و یه ایینه گنده گذاشتم جلومو چهار زانو نشستم..

 موهامو تند تند با قالب از کاله مش در اوردمو مشغول شدم..
 هیچوقت از ارایشگاه خوشم نمیومد..

 با حرص رنگ میذاشتم ..
 م یا مرده و با اون دختر مشغول هر هر بود..چرا سهراب حتی نمیومد ببینه زند

 
 انقدر درگیر بودم که نفهمیدم کی کارم تموم شد..

 از جام بلند شدمو یه روکش روی سرم کشیدم و روکش دورمو باز کردم..
 تا رنگ بگیره رفتم سمت الکام..

 همیشه عاشق رنگای تیره بودم.
 پس یه جیگری برداشتم و مشغول شدم..

 الک زدم. سوهان کشیدمو
 خشک که شد دوباره راه افتادم سمت حمام.

 سرمو شستم..
 انگار کم کم حسم داشت میپرید.

 برگشتم و سشوار کشیدم..
 مثل همیشه یه قیچی برداشتم و جلوی موهامو چتری کردم..

 دسته موهامو ریختم تو سطل زباله ..
 االن وقت دیدن خودم بود..
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 دم خیره شدم...نفس عمیقی کشیدم و توی ایینه به خو
 نفسم گرفت..

 گوشه لبم برای تحسین خودم و مامانم باال رفت..
 حتی بدون ارایشم از مرجان بهتر بودم..

 یهو به حسادتم غریدم..
 

 لباسامو عوض کردم ..
 کفن قبلیم جاشو حاال داده بود به یه تاپ شل و خیلی شیک.

 یه شلوار رنگی هم پوشیدم.
 سمونی که سهراب خیلی دوست داشت.تیپ کامال ابی. اونم آبی ا

 یه جفت صندلم از زیر تخت برداشتم و پوشیدم..
 با اعتماد به نفس درو باز کردم و بیرون رفتم...

 مرجان روی کاناپه از خنده ول شده بودو سهیرا.....
 اون سهراب بود؟؟؟

 قابلمه روی سرش گذاشته بودو داشت برای یه دختر دلقک بازی میکرد..
 ستم..یهو یخ ب

 کمرم دوباره تیر کشید اما توجهی نکردم و راه افتادم سمت اشپزخونه.
 جفتشون با دیدن من خشک شدن..

 نشستم پشت میز..
 چقدر دلم برای این شخصیت خشک و جدی و ریلکسم تنگ شده بود..

 دستمو اروم نزدیک چونم کردمو انگشت اشارمو چسبوندم بهش..
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 که میلرزید.. برخالف همشون.. برخالف حال داغونم.. برخالف تنم
 با لبخند بی خیالی رو کردم سمت مرجان

 
 مرمری.. اگه میشه غذای منو بیار خیلی گشنمه..-
 

 مرجان ماتش زده بود..
 اروم بلند شد..

 خیره شدم به سهراب
 

سی - سه روی گازه.. را ست وا سر نی سه  عزیزم قابلمه خیلی بهت میاد ولی وا
 خسته نباشی..

 
 این لحن قدیمیم شد. سهراب مات

 انگار بو برد که من همه کاراشو دیدم..
 قابلمه و اروم پایین گذاشت نزدیکم شد..

 
 اومدم بهت سر بزنم دیدم حمومی.. حالت چطوره عزیزم؟؟-
 

 گونمو ب*و*سیدو پشت میز نشست..
 ابرو باال انداختم و گفتم
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 به لطفت عالی...-
 

بود به صییورت جدیدو موهای  برخالف چهره سییهراب که بدجور خیره شییده
 جدید و تیپ و لباسو بوی عطرم که خودمو داشت میکشت..

 دوباره برگشتم سمت مرجان ..
مه تو خونه؟ بگم سییهراب - قدر گر پاییزیم.. ان ما االن تو  مرمری ... عزیزم 

 کولرو درست کنه؟؟
 

 جفتشون متوجه نیش کالمم شدن..
 مرجان غذاهاو جلوم گذاشت و عقب رفت

 
 خوبه....نه -
 

 ابرویی باال انداختم دوباره و اینبار با لبخند گفتم
 

عزیزم.. من یکم مشییغول بودم تو اتاق.. یکم ریختو پاش کردم.. کمرمم درد -
شب زنده داری  شوهرم  شب با  شاید ام میکنه. اتاقو بی زحمت مرتب کن اخه 

 داشته باشیم...
 

  رفت به خنده...سهراب یهو از نخ صورتم اومد بیرونو گوشه لبش باال
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اما اونجا مرجان بود که بدون هیچ حسییی با صییورت عب*و*س به کارش 
 میرسید..

 
 غذامو تموم کردم..

 مرجان داشت اتاقو تمیز میکرد..
 خیره شدم به سهراب...

 
خیلی لونده ... نه؟؟ انگار حال میده براش دلقک بازی کردن تا بشییه بدنشییو -

.. قابلمه استفاده نکن. لباسشوییو بکن توی سرتبهتر دید زد... میگم اینبار از 
 خیلی بیشتر خودشیرینی میشه..

 
 از پشت میز بلند شدم. جفتشونو کیش و مات کردم..

 سمت اتاقم رفتم که دستم از پشت کشیده شد..
 برگشتم...

 
 با صورت متورم سهراب پوزخندی زدم..

 
 حرفی که یکم پیش زدی یعنی چی؟؟-
 

 زدم.. پاهام نای ایستادن نداشتو کمرملبخند دندون نمایی 
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 بدجور تیر میکشید..

 سعی کردم حرص و ناراحتیمو پنهون کنم.
 با همون لبخند گفتم

 حرفی که یکم پیش گفتم حاصل نمایش یکم پیش تو بود عزیزم..-
 

 با حرص دندوناشو فشرد ..
 رنگش به قرمزی میرفت..

 
 م؟؟؟؟؟؟واقعا تو فکر میکنی من تو کف خدمتکار خونم-
 

 اینو گفتو سرشو نزدیک تر اورد و باز غرید
 هوم؟؟؟؟؟-
 

 بازومو با حرص از دستش کشیدم بیرون..
 

شت وقتی زنت از درد جون میده بری با قابلمه برای یه غریبه جنگ - دلیلی ندا
 شادی اجرا کنی....

 
 

 چند لحظه همونجور با حرص نگاهم کردو راهشو کج کرد..
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 در رفت بیرون سوییچشو برداشت و از
 با حرص روی مبل نشستم .

 بیا شانس مارو باش..
 اون گند زده خودشم ناراحت میشه ..

 پوفی کردم.. بعده اینهمه زندگی مشترک اولین دعوامون سره یه خدمتکار بود ..
 دستامو فرو کردم تو موهام..

اینهمه جون کندم خودمو کوبیدم از نو ساختم حتی یه خوشگل شدی خشک 
 ی ام نگفت..و خال

 در اتاقم باز شد و مرجان با لبخند اومد بیرون..
 

 بیا تمیز شد عزیزم راحت باش..-
 

 نگاه کوتاهی انداختم و تشکر زیر لبی کردم.
 دلم میخواست خرخرشو بجوم..

 سرمو به مبل تکیه دادم.
 برگشت سمتمو گفت

 عه سهراب رفت؟؟؟؟؟؟-
 

 یهو سیخ نشستم.. سهراب؟؟؟؟؟؟؟
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 هش کردمچپ چپ نگا
 رفت بیرون ...-
 

 دوباره لبخند زیر زیرکیشو دیدم و از حرص سوختم ولی به روی خودم نیاوردم
 

 سعی کردم برم استراحت کنم..
 ولی تا رو تخت دراز کشیدم تمومه فکرو خیاالم هجوم اورد به مغزم..

 اونقدری که وقتی به خودم اومدم نور ماه از ال به الی پنجره معلوم بود..
 خیز شدم.. نیم

 گردنم خشک شده بود..
 اروم از تخت پایین اومدم و رفتم سمت دستشویی..

 وارد شدم..
 خیره شدم به تیرگی زیر چشمم و لب های بی روحم..

 اروم دست کشیدم زیر چشمامو یه مشت اب زدم به صورتم..
دستمالو از رول جدا کردمو صورتمو پاک کردم که حس کردم دوباره توی نبودم 

 شون بلند شده..صدا
 نمیدونستم سهراب برگشته یا نه.

 یا مرجان رفته یا مونده..
 هیچی نمیدونستم..

 حس زنانم باز تحریک شد و خودمو چسبوندم به در تا گوش بدم ..
 هق هقای مرجان بود که صداش سالنو برداشته بود ..
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شتم .. از همه- ستش دا شو کرد.. من دو  سهراب بعده رفتنش دلم خیلی هوا

 دنیا بیشتر..
 

 مثل یه زنبور شاخکام تیز شد..
 دوستش داشت؟؟ کیو؟؟ 

 صدای سهراب اینبار جوابشو میداد
 

 دیگه گذشته...-
 

 سعی کردم الی درو اروم باز کنم تا ببینمشون..
به بیرون خیره  باز کردمو از الی در  بدون صیییدا یه قسییمت کوچیکی از درو 

 شدم..
 

 رد و سهراب کنارش نشسته بود..مرجان تند تند اشکاشو پاک میک
 

 گریه نکن انقدر.. چشمات درد میگیره ها..-
 

 یه لحظه حس کردم قلبم فشرده شد..
 چجوری انقدر راحت هوای یه دختر دیگه ای و داره ..
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 بغضم بدجور گرفته بود..

 حس کردم نمیتونم نفس بکشم..
 تند تند اب دهنمو قورت میدادم تا بهتر بشم

 گمه.. نباید انقدر ناتوان بودنمو به رخ خودم بکشم..وای خدا چه مر
 هنوز صداهاشون میومد

یای من بود...چجوری قبول کنم مرده.. چجوری قبول - مه دن سییهراب اون ه
 کنم که رفته .. ها؟؟ 

 
 اینو گفتو گریه اش ده برابر شد 

 بین اشک هاش یهو خودشو انداخت توی بغل سهراب...
 حس کردم نفسم رفت...

 درو بستم .. اروم
 پاهام نای ایستادگی نداشت...

 جلوی چشمم. توی خونه خودم. شوهرم یه زن دیگه و بغل کرد..
 

 برای اینکه متوجه حظورم بشن..
 دست دراز کردمو سیفونو کشیدم..

 صداش بلند شد..
درمونده تر از هروقت.. با حس خورد شدن غرورم درو باز کردمو با شونه های 

 ی نیم نگاهی به اونا راه افتادم سمت اتاقو درو بستم..افتاده. بدونه حت
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 انقدر بد شکه شده بودم که صدای نفس نفسام کل اتاقو برداشته بود..

 چرا بغلش کرد؟؟؟
 دستامو اروم دور خودم حلقه کردمو سرمو روی زانوهام گذاشتم..

 
 سعی داشتم به خودم تلقین کنم کارم اشتباهه..

 ش کرده..شاید به عنوان همدم بغل
 شاید بخاطر دردش بغلش کرده..
 پس بقیه کاراش چه دلیلی دارهرر

 چرا انقدر خشک شده ..
 دوباره صداهاشون از بیرون میومد ..

 وای خدا دارن دیوونم میکنن...
 از درموندگیم زدم زیر گریه.. چرا اینجوری شد؟

 چرا داره اینجوری میشه؟؟
 چرا هیچ کاری نمیتونستم بکنم؟؟؟

 یتونستم حرفی بزنم.. حتی نم
 داشت زندگیم نابود میشد تو دستای یه دختر دیگه..

 
 پاشدم رفتم پشت پنجره.. 

 یه چند لحظه اونجا موندمو دوباره برگشتم توی تخت خواب...
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 زیاد نگذشت که صداهاشون قطع شد و در باز شد.
 چشمامو سریع بستم و خودمو زدم به خواب..

 ی نمیومد.چند لحظه بی حرکت بودو صدای
 بعدش خش خش لباسش خبر میداد که داره لباس عوض میکنه

 چند لحظه بعد کنارم دراز کشید..
 یه لحظه قطع شدن نفسمو حس کردم .

 بوی عطر زنونه..
 شیرین..
 خنک...

 عطر مرجان ...!!!!
 

 فقط تونستم از جام بلند بشم..
شید راه  شو به زور میک سمت اتچنگ زدم به متکام و با بدنی که خود اق افتادم 

 خالیی که داشتیم..
 متکام و انداختم روی زمین و روی زانو افتادم..

 تیر اخر بود..
 بوی عطر زنونه..

 زندگیم توی یه هفته چه چیزایی که سرش نیومده بود..
 اعتماد..

 اعتماد ..
 چه سو استفاده ای شده بود از اعتمادم..
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 و هامو با کل وجود بغل کردم...اروم روی زمین به حالت جنینی خوابیدم و زان
 حالم زار بود..

 حس خیسی گونه هام دیوونم میکرد. 
 چقدر راحت بغلش کرده بود .

 اونقدری که بوی عطرشو میداد...
 چقدر راحت تکراری شد عشق اتشیش..

 انگار همین دیروز بود میگفت بدون من میمیره...!
 تف به هرچی اعتماد بی جاس..

 روغه  ..تف به هرچی احساس د
 

 زانوهامو بیشتر فشردم..
 داشتم کم میاوردم..داشتم از داخل میشکستم..

 شوخی..
 خنده..

 بغل..
 بوی عطر..

 
 تنها راهش رفتن بود..

 باید میرفتم..
 مثل هر زن دیگه ای نیاز داشتم ببینم مهم هستم یا نه .. 
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 ببینم میاد دنبالم..
 اخه چجوری شد..

 م ؟؟؟ توی یه هفته.. کیش و مات شد
 زندگیم نابود شد؟؟

 بخاطر یه خدمتکار اینجوری گریه میکنم؟؟
 بخاطر کسی که فکر میکردم دوستمه؟؟

 دلم یه بغل میخواست..از اونایی که بتونم توش غرق بشم..
سر  شتم و افتادم  شدمو یه پتو از کمد دیواری بردا با درد کمرو حال بدترم بلند 

 جای اولم..
 ..پوزخندی وسط اشک هام زدم

اون حتی نیومد ببینه چرا رفتم.. وای خدا چقدر راحت تکراری شییدم.. چقدر 
 راحت اضافی داستان شدم.. میرم.. به خداییت قسم میرم..

 بزار با عشق جدیدش خوش باشه.
 میرم گورمو گم میکنم..

 
 نور خورشید از الی پنجره میزد به چشمم..

 نمیتونستم دقیق ببینم.. به زور چشمامو باز کردم.. میسوخت و از پف زیاد
 با یاد اوردی دیشب دوباره خیس شدن صورتمو با اشکام حس کردم..

 اروم بلند  شدم..
 کمرم تیری کشید که نفسم بند اومد..

 بخاطر جای خواب بد امروز میدونستم نابودم از درد.
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 دستمو به شوفاژ گرفتم و خودمو بلند کردم..
 باید میرفتم..

 رفته بودم از در بیرون رفتم .با دستی که به کمر گ
خونه خالی بود.اهمیتی ندادمو وارد اتاق شییدم. یه سییر سییمت کمدم رفتمو 

 چمدونمو با هر بدبختی بود از زیر تخت در اوردم..
 کمرم داشت امونمو میبرید ..

 نصف لباسامو ریختم تو چمدونو یه مانتو و شلوار ساده تنم کردم..
 مدونو گرفتم..شالمو انداختم رو سرمو دسته چ

 راه افتادم سمت در خروجی..
 قبل خروجم وارد دستشویی شدمو صورتمو شستم و بعد از در خارج شدم.

 هنوز ماشینمو داشتم..
 نشستمو بی هدف روشنش کردمو افتادم تو جاده .. 

 ساعت ها میچرخیدم .. نمیدونستم کجا میخواستم برم.. فقط میرفتم..
 یفهمیدم چیکار میکنم..انقدر فکو خیال داشتم که نم

 با صدای پیامک گوشیم اروم از روی 
 صندلی شاگرد برداشتمش..

 با دیدن اسم روی گوشیم کل بدنم لرزید..
 از روی حرص.. 

 با چه رویی مرجان بهم پیام داده بود..
 ناخونامو محکم توی گوشتم فرو کردم..
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 بقیشونم فرو کردم توی روکش چرمی فرمون..
 نداختم..گوشیو یه گوشه ا

 اما زیاد نگذشته بود که باز صدای پیامک بلند شد..
 اینبار با حرص و فوشی زیر لب بازش کردم..

 باز کردمو با دیدن متن پیام .............
 فقط تونستم بزنم کنار خیابون...!
 گوشی از بین دستام سر خورد....

 
 بارهاو بارها توی مغزم متن پیام تکون میخورد..

سع شن چند بار  شین رو سوییچو بچرخونمو حرکت کنم ولی حتی ما ی کردم 
 کردنم فراموش کرده بودم..

 با دستای لرزون درو باز کردم..
 حتی سوییچو در نیاوردم ماشینو قفل کنم.

 
 بدنم یاری نمیداد ..

 گوشه خیابون ایستادم..
 اولین ماشینی که برام ایستاد سوار شدم حتی نمیفهمیدم یارو کی هست

 ربستو گفتمو نشستم..کلمه د
 جوری بدنم میلرزید که یارو هی از ایینه میپاییدم

 اب دهنمو قورت دادم..
 ادرسو جوری دادم که خودمم نفهمیدم اما اون انگار فهمید..
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 دستمو دور بدنم حلقه کردم
 بلند بلند نفس میکشیدم...

 حتی گوشیم تو ماشین بود... دوباره متن پیامک پیچید ...
 
 
 

ا دیروز جای لبات رو گردنش مارک مینداخت ولی ادم به مارک های )شییاید ت
قوی ترو گرون تری نیاز داره.. شییاید فهمیدی چی شییده ..گاهی زین به پشیت 

 گاهی پشت به زین.........
 
 
 

 با رسیدنم نگاهی به در انداختم..
 یه تراول پنجاهی تو جیبم بود 

 یدادش برای گرفتن بقیه پولم..همونو دادم به راننده و بدون توجه به دادو ب
 ول کردمو داخل مجتمع شدم..

 
 هنوز به اسانسور نرسیده بودم که روی زانوهام افتادم..

 کمرم بدجور تیر کشید..
 یاد وقتی افتادم که اینجوری شدم.
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 یاد وقتی که برای رسول دویدم که لباس بپوشم.. 
 و کمرم که کوبیده  شد به تخت ..

بارها روی زمین کوبیده شیید تا رسییولو پشیییمون کنه اما بدنی که توی بارون 
 ش...تمومش خالصه شد توی جسد

 دستمو اروم به دستگیره اسانسور گرفتم و بلند شدم..
 روی پاهام ایستادم..

 پاهام ناتوان میلرزید .. دستام به تقلید از اونا شروع کردن به لرزیدن..
 قلبمم میلرزید..

 شه..خدایا کمکم کن همش شوخی با
 خدا دیگه تحمل ندارم..
 خدا خدایی کن دوباره..

 درو باز کردمو داخل اسانسور شدم..
 دستای لرزونمو روی طبقه مورد نظرم کشیدم و فشردم ..

 کف اسانسور جسم بی جونمو انداختم..
 خدایا شوهر من اون تو نباشه..

 اون اس ام اس فقط یه مشت چرتو پرت باشه..
 خدایا خدایی کن ...

 کام مثل سیل میریخت.. یخ بسته بودم.. یه جنازه بودم..اش
 وقتی رسیدیم..

 دستمو به میله گرفتمو بلند شدم..
 به زور...
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 با شونم در اسانسورو باز کردم و سکندری خوردم به بیرون.
 

ند.. جوری هق هق  نگ قهوه ایش تموم تنمو میلرزو تادم.. ر جلوی در ایسیی
 باز کردو بیرون اومد.. میکردم که یکی از همسایه ها درو

 چهره اشنامو دید دوباره داخل رفتو درو بست..
 جلوی در زانو زدم..

 اروم از زیر پا دری کلید زاپاسو برداشتم..
 واقعیت  نداشت...

 نه واقعیت نداشت..
 شاید سوپرایز بود..

 کلیدو داخل بردمو اروم پیچوندم.. تموم قلبم ریخت.. تموم بدنم لرزید..
 خل شدم...لرزیدو دا

 
 با کل وجودم بو کشیدم .......!

 بوی ش*ه*و*ت میداد ...
 ناباورانه به صدای ش*ه*و*تشون گوش میدادم..

 ناله های زنانش گوشمو داشت کر میکرد..
 این غیر ممکن بود.. با چشمای خودم میدیدم..

 چند قدم خودمو روی زمین کشوندم.. یهو شروع به دویدن کردم..
 ستام فشردمو با قدرت باز کردمو خودمو داخل انداختم.........دستگیره و بین د
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سمتم  شون  شدم گردنا ضم توی مغزم میزد.. تا وارد  ستاد.. نب بدنم از حرکت ای

 چرخید.. 
 صورت های عرق کردشون از ش*ه*و*ت..

 چند قدم عقب رفتمو کوبیده شدم به در..
 م همزمان با سر خوردنم از روی بدنه چوبی در زمزمه کرد

 چیکار کردی سهراب .......-
 

 روی زمین افتادم..
 چیکار کردی لعنتی ..-
 

 ناباورانه اشک میریختم .. دستمو روی زمین کشیدم..
اون بدن همون بدنی بود که ماله من بود؟؟ لب هایی بود که بدن منو ب*و*سه 

 بارون میکرد؟؟ بهم قول میداد تا ابد برای منه ...
 اونه ؟؟ اونه که با چشمای غریب نگاهم میکنه ؟؟ اون بدن نجس روی تخت..

 اونه که روی یه بدن غریبه خوابیده ..
 

 شوکه شده داد میزدم... کلمه ه*ر*ز*ه از دهنم نمیوفتاد ..
 پوزخند مرجان میلرزوند تنمو.. 

 ه*ر*ز*ه ها ....
 ه*ر*ز*ه هااااا ...
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 ازتون متنفرم....
 

 نمیپوشوندن..هیچکدوم حرفی نمیزدن.. حتی بدناشونو 
 بلند شدم..

 انقدر داد زده بودم که صدام در نمیومد ..
 نمیتونستم بمونم.. اختیار خودمو نداشتم .. 

 اونجا  بوی تعفن میداد .. 
 سرم گیج میرفت.. دوستت دارماش میپیچید توی مغزش ..

 دستمو فرو کردم توی موهای بدون روسریم..
 خفه شییید..

 ونجوری روی بدن یه زن دیگه میخزید..چجور خیانت کرد.. چجوری ا
 میب*و*سیدش..

 چجوری اونکارو کرد .. 
 چجوری... من زنش بودم..

 من عشقش بودم..
 من معشوقش بودم.. انگشتر ازدواجو از دستم بیرون کشیدم..

 کوبیده شدم به دیواره های اپارتمانو روی زمین افتادم..
 م..چجوری تونست بدنشو لمس کنه مگه من زنش نبود

 نبودم؟؟ من چی بودم؟؟ 
 خودمو روی زمین کشیدم و تونستم باز بلند بشم..
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 درو باز کردمو داخل اسانسور شدم..
 

 با رسیدنم بیرون دویدم..
 حتی تعادلمو نداشتم..

 حتی نمیتونستم درست قدم بردارم.. همه قدرتم تحلیل رفته بود ..
 چجوری به من میخندیدن ..
 .چجوری زندگیم جهنم شد .

 چقدر راحت نابود شدم..
 

 نمیدونم چجوری و با چه وضعی توی خیابونا میدویدم 
 اونقدر زمین خورده بودم که تموم سر زانوهام پوسیده شده بود..

 بالخره از حرکت ایستادم..
 اولین تاکسی که دیدم ازش خواستم وایسه..

 ببین خدا چجور مجنون دیوانه سرگردون کوچه هات شدم :(..
 درسی که تو مغزم چرخیدو گفتم..اولین ا

 گفتمو بدون توان تکیه دادم به صندلی..
 هر چند رانیه یکباری هق هق میکردم.. 

 و باز سکوت..
 نمیتونستم زندگی کنم..

 بدجور باخته بودم .. نمیتونستم .. تنش هرز شده بود :( 
 تنها عشق تموم زندگیم ..
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 همسرم..
 م بدون هیچ حسی بهم خیانت کرد ..مردی که همه زندگی من بود جلو چشما

 حتی شرم نکرد ازم ..
 بعده دیدن تن لخت اون دختر بین دستاش..

 یچیز دیوونم میکرد..
 هم دیوونم میکرد هم ارومم میکرد..

ست  صلی من بود حاال که نی شت. اون پایه ا بدون اون زندگی من مفهومی ندا
 زندگیم فلجه..

 
 اونو نداشتم..

 برام.... تنها راهی که مونده
 مرگه ........

 
 اون لحظه درست فکر نمیکردم..

 فقط میخواستم تموم بشه این درد لعنتیم..
 بعده رسیدنم تموم جیبمو دادم به یارو جز یه چند تومن که الزمش داشتم.

 انگار بازم زیادی داده بودم چون همش صدای دادش میومد که بقیه پولو بگیرم
 

 ق..بی توجه قدم میزدم سمت پاتو
 بوی عشقمون توی هوا میپیچید..
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 مست شده بودمو دیوانه.
 چجوری واقعا اینجوری شد که کارم به مردن بکشه ..؟ 
 چجوری تونست دنیایی که برام ساخته بودو نابود کنه ..
 چرا عادتم داد تکیه کنم بهش که االن تکیه گاهی ندارم 

 حس پوچی مطلق داشتم..
 صدای ابو از دور میشنیدم..

سط همین رود گفتم بلند صد سر خوشحالی که اونروز و سرا ای بله با بغض و 
 شده بود ..

 توام بهم سرکوفت میزنی؟؟ 
 باشه بزن..

 اینجا شاهد ساعت ها نگاه عاشقونمون بود..
 چقدر راحت سهم یکی دیگه شده بود ..

 
 االن حتما دارن سیگاره بعده رابطشونو  دود میکنن ..

 با عشق..
 برداشتم حاال دیگه کامال رود پایین پام بود .. چند قدم دیگه

 شفاف و ذالل ..
 اهسته حرکت میکرد .. 

 با پوچی کامل اولین قدمو گذاشتم..
 کل وجود یخ بستم از سرما لرزید 

 پاهامو بی توان کشوندمو اونیکی ام توی اب فرو کردم ..
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 یاد اونموقع ها افتادم که ازش خوشم نمیومد..

 .. یه قدم برداشتم
 یاد اون ب*و*سه های لعنتیش توی تنم. وای اتیشم میزد.

 یاد وقتی که حلقه فرو رفت توی انگشتم و ب*و*سه بعدش .
 بازم قدم دیگه ای برداشتم..

 وقتی که پیشونیمو ب*و*سید ..
 باز قدم دیگه ای برداشتم..

 ر*ق*ص دستاش روی تنم توی اون بال..
 به وسطاش رسیدم...

 و یاد خیانتش ..
 قدم بعدی و برداشتم..

شتن اب با  شد و با قدرت فرو رفتم توی اب .بخاطر امادگی ندا زیر پام خالی 
 شدت به ته گلوم فرو رفت و توی اب نفس کشیدم ..

 حس اشنای سوختن ریه هام دوباره به سراغم اومد
 

 کجا بود دستاش که نجاتم بده رر 
 دستاش روی تن یکی دیگه بود ؟؟

 انرژیم تحلیل رفته بود  حس خفگی داشتم کل
 بی جون دستو پا میزدم.. چرا نبودرر چرا نجاتم نمیداد ؟؟
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 دستامو روی گلوم گذاشتم..
 دنبال هوا بودم.. هوا نبود.. نبود نبود ..

 
 زیر پام خالی بود..

نمیتونسییتم خودمو بکشییم باال .. سییهراب کجا بود . مگه اونموقع نجاتم نداد 
 بغلم نکرد مگه با عشق بین دستاش نفشردم .. االن کجاس .. مگه اونموقع

 کم کم پلکام داشت روی هم می افتاد .
 از تکاپوی افتاده بودم..

 دستام دیگه توان تکون خوردن نداشت.. 
 هوا نبود..

 چشمام بسته شد..
 حس میکردم روحم داره از تنم جدا میشه..

 دوباره چشمامو باز کردم و به اطراف خیره شدم..
 د ..فقط اب بو

 پلکام اروم بسته شد ..
 

 )سهراب(
 
 

 نیم خیز شدم روی تخت..
 گیج و منگ دستمو روی سرم گذاشتم .
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 چرا انقدر درد میکرد لعنتی ..
 اروم از تخت پایین اومدم ..

 بعده دیدن بدنم شوکه شدم و عقب رفتم ..
 چرا من لخت مادر زاد بودمرر 

 تنها یه دلیل داشت.. اروم لبخند زدم..
 رت و شلوارمو پوشیدمو دنبال نگار گشتم..تی ش

 اروم صدا زدمش..
 خانومم ؟؟؟-
 

 صدای دوش حموم نمیومد پس حمام نبود.
 از در بیرون رفتم .. 

 بلند داد کشیدم 
 نگار بیا بیرون .. قول میدم نکشمت سره خفت کردنم.. بیا بیرون نترس ..-
 

 بازم سکوت..
 بود..این سکوت واسه چی بود.. سرم چه مرگش 

 یادمه مرجان با حال خراب داشت پیکاشو میزد که منم رسیدم..
بخاطر اینکه من خودمو مقصییر این حال مرجان میدونسییتم پس نمیتونسییتم 
تنهاش بزارم . پس کنارش نشستم.. وقتی ول نکرد مشروب خوردناشو پس منم 

 باهاش شروع کردم..
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 یه چیزای مبهمی هم از نگار یادمه..
 ومدو کی کارمون به این شیطونیا کشیدو یادم نیست..اما اینکه کی ا

 راستی مرجان کجاست..؟؟
 اینبار اونو صدا کردم ..

 
جفتشییون نبودن .. پوفی کشیییدمو روی کاناپه دراز کشیییدم و سییاعدمو روی 

 چشمام گذاشتم..
 پس چرا یهو ناپدید میشن این دخترای لعنتی..

 پوفی کشیدم..
 ی جایی نرو..صد دفعه بهش گفتم بدون هماهنگ

 از جام بلند شدمو دنبال گوشیم گشتم..
 روی اوپن بود .. برداشتمو سریع شمارشو گرفتم..

 بعده چنتا بوق کشدار گفت مشترک جوابگو نیست..
 اه غلط کرد جوابگو نیست..-
 

 گوشیو یه گوشه پرت کردم. اه چقدر درد میکرد سرم..
برداشییتمو با مسییکن سییر سییمت اشییپزخونه رفتمو کالفه بطری ابو از یخچال 

 کشیدم..
 

 برای منگ بودنم اروم شونم کوبیده شد توی دیوار ..
 از این وضعیت اصال راضی نبودم ..
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 مثل یجور حباب بود که داخلشی و خبری از بیرون نداری .. 
گاهی ..  مثل یه دنیای نا آ

گذاشییتم. در یخچالم برای خالی کردن  با حرص برگشییتم ابو توی یخچال 
 بیدم که چشمم به برگه چسبیده بهش افتاد ..حرصم کو

 با یدونه از این اویزا به بدنه چسبیده بود 
 با فکر اینکه نگار باشه سریع برگرو کشیدم و همزمان نشستم روی زمین..

 و به یخچال تکیه دادم..
 

 برگرو بین دستام گرفتم و سریع باز کردم ..
 با طرح عجیب نامه یه لحظه از حرکت ایستادم..

 همش تیکه های بریده از روزنامه بود.. این کار واسه ..
 واسه یه جور نامه تهدید امیز و سرقت و جنایت و اینجور چیزا به کار میرفت.

 سریع شروع کردم به خوندن ..
 

ضات کرد ؟؟ مثل ه*ر*ز*ه ها وقتی تو - شوقه برادرت ار لذت بردن از بدن مع
 ی تخت مثل یهلذت میبردی از من . زنت جون میداد.. تو

 به اینجا که رسیده بود . حروف هارو به هم چسبونده بود ..
پ.و.ر.ن اسییتار  بودی . اخ چقدر بد و چه خیانت عظیمی . راسییتش تو مرد 
خوبو فداکارای بودی ولی کدوم زن حس حسادت خودشو بیخیال میشه ؟ پس 

ید زی و دمنم ازش استفاده کردم و چیزیو نشونش دادم که میخواستم. اونم چی
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که من میخواستم ببینه .تو هیچوقت منو پیدا نمیکنی حتی ازم شکایتم نمیتونی 
 کنی مثل وقتی که رسولمو ازم گرفتی .

 راستش االن که زندگیتو نابود کردم انگار حق داری برات کل حقیقتو بگم.
 من هیچوقت با این پول و رروتم نیاز به خدمتکاری یه زوج مثل شماو نداشتم.

 به این نکته خیلی دقت میکردی .کاش 
 شیفته برادرت شدن بیماری بود که منو مبتال کرد .

 اونقدر عاشقش بودم که حد نداشت ولی با  نامزدیش شوکه شدم .
من دوستش داشتمو اونم دوستش داشت پس من عقب کشیدم و میدونو خالی 

 کردم واسه خوشبختی عشقم 
 چقدر راحت همچیز عوض شد.  اما شما ه*ر*ز*ه ها اونو ازم گرفتید .

چقدر راحت حاال زندگی شییما فرقی با فالکت نداره چقدر راحت داری دردو 
حس میکنی چقدر راحت دنیامون برعکس شده. پس وقتی که جنازه یخ زدشو 

 بغل کردم چیزی جز انتقام توی بدنم نبود.
 شما اونو مثل یه اشغال بی ارزش دیدید .

 کم نکرد ..توی این راه مامانتم کم کم
 بعده این نامه..

میفهمی درد مرگ عشقتو  . میفهمیو یه عمر با درد مرگ عشق و برادرت زندگی 
میکنی. مثل من که صییورت یخ عشییقمو به پیشییونیم چسییبونده بودمو زیر لب 

 هزاربار میگفتم انتقامتو میگیرم. توام اینکارو بکن. 
 ورق برگشت..
 .عروس مرده .
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 وم تنم..عرق سرد نشست روی تم
 دستام اروم لرزش گرفته بود.

 نامه و گوشه ای پرت کردمو به سرعت بلند شدم.
 لباسمو عوض کردمو با گوشی و سوییچم مثل دیوونه ها بیرون دویدم.

 باید نگارو پیدا میکردم.
 اون روانی چیکار کرده بود ..

 چییییکار ...!
 

 یک ساعت توی خیابونا چرخ میزدم..
 دم هیچ جا نبود ..به همه زنگ زده بو

 هییییچ جا نبووود ..
 با حرص چندبار روی فرمون کوبیدم.

 کجایی لعنتی من.. 
 کجایی فدای اون صورت عروسکیت بشم کجایی من به تو خیانت نکردم..

 
 این من بودم. یه مرد گنده که االن صورتش از اشکای با حرصش میسوخت.

 اهام بازی نکن ..خدایا این چه بازیی بود. هرچی بود با نگار ب
 خدایا خودت مراقب همه دنیام باش ..
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 منگ بودنم داشت دیوانم میکرد .

شتم  شکایی که نزا شتمو اجازه دادم ا سرمو روی فرمون گذا شینو زدم کنارو  ما
 هیچوقت بریزن االن صورتمو کال فرو کنن تو خودشون ..

 
ع از اشییه سییریبا صییدای بلند شییدن تلفنم یه درصیید احتمال برای اینکه نگار ب

 کنارم برداشتمش 
 بله .،؟؟؟-
 

اقا سهراببب بیا که خاکی بر سرم شد. اتش به زندگیم شد.. اقا سهراب بیا که -
 دنیا اتش گرفت.. وای وای وای...

 
شمالی محمد. باغبون و جنگل بان همون نیمه جنگلی که با  شنیدن لحجه  با 

 نگار همیشه میرفتیم 
 بی حوصله غریدم

 ی.. ؟چی شده حاج-
 

اقا سییهراب صییبح خدا رفته بودم به درختا سییر بزنم .. خدا کورم کنه الهی . -
سفید .  زنگ زدم  عروس خانومو یه گوشه رود دیدم افتاده زبونم الل مثل میت 
ماشینه امبوالنس اوردنش بردنش همین بیمارستان  نزدیک به جنگل .  اقا تموم 

 تنم بخدا میلرزه ..اقی
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 دم ..دیگه هیچی نمیشنی

 فقط یادمه سوییچو چرخوندمو اخرین قدرتمو روی پدال گذاشتم
 

 نگار چیکار کردی.. 
 زندگیم چیکار کردی .. چرا..  

 به دم در بیمارستان که رسیدم  حتی نمیدونم کجا پارک کردم. 
ست میدادم  شتم میدویدم.. گیج بودم و گاهی تعادلمو از د با تموم جونی که دا

 ولی اهمیتی نداشت..
 پذیرش و پیدا کردم و پناه بردم بهش..

 
 خانوم.. نگار خاکی.. اینجاس؟؟ این بیمارستانه؟؟؟ -
 
 

 شما کیشون میشید؟؟ -
 

 همسرشم...-
 

 چند دقیقه بهم خیره شد..
 اروم تلفنو برداشت.. اه زود باش لعنتی .. 
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 زود باش....
 

 تند تند با پام ریتم گرفته بودم رو زمین..
 ش تموم شد ..دیدم بالخره تماس

 خیره شد بهم..
 

 لطفا برید طبقه دوم.. از همینجا اسانسور داره.. رسیدید برید مدریت ..-
 اونجا خانوم محرابی و پیدا کنید و بقیه چیزارو توضیح میده ...

 
 دندونامو با حرص فشردم .. 

 چه گوهی میخورد این لعنتی .. 
 داد زدم

سیدم اتاق نگار خا- شما پر شما ادرس محرابی خانوم من از  ست ..  کی کجا
 میدی به من ؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 با دادی که زدم نگاها همه روی صورتم قفل شد ..

 
 دندونامو با حرص میفرشتم.. زنه بلند شد 

شه - ستانه ها.. میخوام مراعات کنم نمیزارید.. گفتم برید پی اقای محترم بیمار
. . ای  تحویل بگیرید خانوم محرابی چندتا فرم پر کنید و تصییویه کنید جنازرو

 بابا چه ادمایی پیدا میشی



wWw.Roman4u.iR  874 

 

 
 خیز بردمو یقشو گرفتم..

 چه گوهی خوردی؟؟؟؟؟؟؟ -
 
 

 کپ کرده بود .. 
 

 جنازه ؟؟؟؟ بگو جنازه عمتو بیان ببرن .. زن من کجاست ...-
 

 کوبید توی سینم.. صدای پاشنه های کفش یکی دیگه بلند شد .. 
 سریع برگشتم اونسمت..

 
 ه بلند شد جیغ دختر

 خانوم محرابی ایشون تعادل روانی ندارن االن زنگ میزنم نگهبی ...-
 

 محرابی دستشو باال بردو دختره خفه خون گرفت..
 

 چند قدم سمتش برداشتم..
 داشتم خفه میشدم هوا نداشتم..

 جلو پای محرابی رو زمین افتادم..با صدای دو رگه شده از بغض نالیدم
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 میپرستی.. خانوم تورو به هرکی-
 

 نگار من کجاست...؟؟اتاقش چنده؟؟
 

 اروم جلو پام نشست...
 

 بیا باهام...-
 

 بلند شد و برگشت..
 با اخرین توانم بلند شدم .. چند قدم برداشتم .. سرم تیر میکشید ..

 قلبم .
 تنم..

 تک تک سلوالم..
 دنبالش رفتم..

 سوار اسانسور شدیم و  زیاد نگذشت که ایستاد..
 رون رفت.اروم بی

 دنبالش میرفتم..
 جلوی یه  اتاق ایستاد ..

 اروم بازش کرد ..
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 کارت تموم شد بیا دفترم پسرم..-
 

 عقب رفتو ناپدید شد..
 دستمو روی در گذاشتم و اروم فشردم..

 
 گل سرخو روی سنگ سفید قبرش گذاشتم..

 قرار بود فقط دردسر باشه ..
 اما فاجعه شد..

 مو روی سنگ قبرش گذاشتم..زانو هامو بغل کردم.. سر
 نمیدونم چقدر گذشته بود.

 سال ها..
 ماه ها...
 روزها...

 ساعت ها..
 دقیقه ها..
 رانیه ها ..

 
 دستمو روی سنگ قبرش کشیدم..

 تنهام گذاشت..
 ورق برگشت..



 877 دردسر

 تقاص کارم با رسولو زندگیم پس داد... 
 واقعا سرده خاک..

 
نت مردن.. ولی د- عده رفت مه ب یدونی.. ه غل م باز جون میگیرن.. ب ارن 

شه میمیرم.. من قاتل تو بودم.. قاتلی که  شون.. اما میدونی.. من تا همی شقا ع
 انقدر عاشقته که داره هر روز خودکشی میکنه.... میدونم حرفام تکراریه.. 

ید اون زیر  با یدادم.. تو ن ید م با ما من  یدادیم ا کارمونو م قاص  ید ت با یدونم  م
 جا باشم..میبودی.. من باید اون

 من باید زیر اون خاک میخوابیدم..
 قدر تورو منه اشغال ندونستم.. 

 تن نجسم و یکی دیگه لمس کردو تو دیدی..
 تو خودتو واسه من کشتی.. 

 رسولم تورو یه روز نفرین کرده بود..
شه نفرینم میکردی که منم  شق گرفت.. تو منو نفرین نکردی؟؟؟  نمی نفرین عا

 بودم؟؟ میدونی.. االن کنارت خوابیده
بعده رفتنت .. خورشییید دیگه طلوع نکرده.. زندگیم دردسییر نداره.. سیییاهی 

 مطلقم..
 بعده رفتنت.. 

سریع میام  سیگار باال نمیاد..  صدام از زور  شه..  شمام از زور گریه باز نمی چ
 پیشت..

 خودم خودمو میکشم.. میگیرم دوباره دستتو.. لمست میکنم.. 
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 شروع میکنیم خبرردوباره این دردسرو 
 نگارم بخواب.. برات الالیی بخونم؟؟؟؟ 

 باشه .... 
 

 مثل دیوانه ها شروع کردم........
 

 الالیی میخونم
 بخواب

 
 هق هقی کردمو ادامه دادم..

 
 خوابت قشنگه ...

 الالیی میخونم برات ..
 که دلم..

 بدجور پر درده ..
 

 الالیی میخونم . یه وقت.ک بیدار نشی..
 قصه.. از خواب

 
 یه وقت .. پا نزاری.. تو شهر.. پر از غصه..



 879 دردسر

 
 

 صدام دیگه باال نمیومد..
 

 الالیی .. میخونم.. من ...
 
 

 سرمو روی سنگ قبرش فشردم..
 

 من هنوز چشم انتظارم...
 الالیی ..

 بخواب...
 من امشبم مثل هر شب .. تا صبح بیدارم..

 
 الالیی .. بخواب ....

 من که......
 من که...

 
 

 با دستام چشمامو پوشوندم..
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 من که جز تو کسیو ندارم..
 بخواب و ..
 دعا کن....

 که منم یه روز بیام پیشت.. 
 چشمامو رو هم بزارم...............!

 
 داشته های ادم .. تنها دارایی اونه..

 هدف رمان .. 
 فقط بازگوی یه عشق و پایداری نبود ..
 بود. هدف رمان نشون دادن یه دنیای واقعی

 زندگی هایی که واقعا دردناکن..
 خیانت های واقعی که هر روز دورمون میبینیم و ساده میگذریم..

 مرگ های راحتی که میبینمو حس نمیکنم.
 شکوندن قلب عاشق ها. هرچقدرم به حق باشه ناحقه..

 و خدا هیچوقت نا دیده نمیگیره هیچیو..
 دنیا دنیای عدالته !..
 رد این مرحله از زندگیه..خوب بودن تنها راه بُ 

 دنیای دردسر دنیای واقعی بود..
 تصویری از یه دنیای واقعی که ادم ها واقعا توش میمیرن..

 ادم ها واقعا درد میکشن..



 881 دردسر

 تجاوز میشه بهشون.
 به نا حق درد میکشن.. طرد میشن..

 اینجا دنیای گل و بلبل رمان های دیگه نبود.
 اینجا واقعا ادم ها میمیرن...

 س قدر همچیزو بدونید..پ
 ممکنه سره یه اشتباه ..

 
 دردسییییییییییر.. یه فاجعه بشه....

 
 
 

 #صحبت_نویسنده
 #دردسر

 #پایان
 #پنج_مهر_نودو_پنج

بااتباا ششعزیزشsawyer , Nastaran.n , Paria.shبااتشکراااا  ش  ش
  یبتشرمتننوشتنش ینش

 


