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 اینجا بدون تو 

 کیمیا

 1فصل)

با صدای زنگ در از جام پریدم باال.به طرف در حیاط رفتم،در را که باز کردم مردی با یک جعبه بزرگ در دستش رو 

 به رویم قرار گرفت ؛که با صدای باز شدن در از پشت جعبه گفت: آقای محمدی نصر ؟

 بله. -

 این جعبه برای شماست. -

و برگشتم تو خونه.چند دقیقه ی بعد در حالی که جعبه را گذاشته بودم روی میز و بهش زل زده جعبه را گرفتم 

بودم،با خودم کلنجار میرفتم تا بازش کنم.با کنجکاوی و ترس و کمی هیجان به طرفش رفتم و بازش کردم.چند تا 

 شیشه ی بچه.آلبوم و چند تا دفتر توی جعبه بود با چند تا عروسک و قلب و چند تا لباس و 

 با دیدن وسایل اشک توی چشمام جمع شد و تمام خاطرات جلوی چشمم رژه رفت.

.............................. .................................................. 

درو که  زنگیه شلوار جین با یه تیشرت مشکی و کتونی مشکی پوشیدم و به طرف خانه ی رامان اینا به راه افتادم.

 زدم در سریع باز شد .

باتعجب رفتم داخل و به همه جا نگاه کردم.رامان از یک اتاق بیرون اومد و با هم سالم کردیم و به سمت اتاقش براه 

افتادیم.تازه گفت و گویمان داغ شده بود که یهو در اتاق باز شد و یه دختر پرید تو و روبه رامان گفت:راکت هارو 

 بده.

 دست من نیست.رامان:

 دختره:خوب بگرد پیداش کن.

 رامان:به من چه؟

 دختره:اه........باشه.ماشااهلل دوست هاتم که یکی از یکی بی ادب ترن !!!

 منظورتون منم؟سالم.-

 دختره:خب سالم.

 کنم.عرفی میبعد از اتاق رفت بیرون و در را محکم کوبید بهم.به رامان نگاه کردم که گفت:خواهرم رمیصا رو بهت م

 

 2فصل )

 همتا گفت:خوشگل بود؟

 همچین تحفه ای نبود.-

 طرالن:چه شکلی بود؟

 ام.....قد بلند،چهار شونه،صورت خوش ترکیب با چشم های طوسی و پوست برنزه.......-

 یهو طرالن پرید وسط و گفت:واقعأ؟نمیاد پارک ببینیمیش؟
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 من چه میدونم؟خدا کنه نیاد که ...-

 :رمیصا اون کیه داره با رامان میاد؟همتا

 برگشتم به سمت عقب و گفتم:اه......شانس مارو نیگا!!!!!

 طرالن زیر لب گفت:چه جیگری!!!!

 ماهان رو به طرالن کرد و با اخم گفت:بله؟

 همتا:طرالن جون آدم جلوی دوست پسرش که اینجوری چشم چرونی نمیکنه!!!!!

 یم که با صدای سالم رامان همه با هم سالم کردیم.در حال اذیت کردن طرالن بود

 ماهان:رامان دوستتو معرفی نمیکنی؟

رامان رو به ما گفت:پویا دوست عزیزم،تازه اومدند به این محل.بعد ما رو نشون داد و ادامه داد:رمیصا خواهر 

، االن بقیه هم میان بهت کوچولوم،طرالن بادوست پسرشون ماهان و البته همتا و سوگل دوست جون جونی رمیصا

 معرفیشون میکنم.بیا یه دوری بزنیم.

.................................. .................................................. 

شب بود.آلبوم ها رو برداشتم و به سمت اتاق خواب رفتم.نشستم رو تخت و اولین آلبومو  12به ساعت نگاه کردم 

ولین عکس را که دیدم نتونستم جلوی هجوم اشک هایم را بگیرم.آلبومو بستم و پرتش کردم.خورد به باز کردم.ا

دیوار و افتاد پشت تخت.رفتم تو آشپز خونه و بعد از خوردن باز مونده ی پیتزای ظهر به اتاق برگشتم ولی ایندفعه 

ه شدم و گفتم:چرا اون کارو با من به عکس بزرگ شده ی رمیصا که یکی از دیوار هایم را پوشانده بود خیر

کردی؟ازت متنفرم!!!خودمم باورم نمیشه چطوریزنده موندم؟چقدر با هم شرط و شروط گذاشتیم!!!!!چه سخت و بعد 

از کلی بد بختی بهم رسیدیم!!!!!اون روزو یادته که وقتی فهمیدی دوست دارم چجوری با گریه برگشتی خونه؟وقتی 

 و میکشتم تا دوباره بخندی.وقتی میخندیدی جون تازه میگرفتم.جلوی من گریه میکردی خودم

آلبومی را که پرت کرده بودم از روی زمین برداشتم و شروع به ورق زدن کردم.با دیدن عکس دسته جمعی که توی 

کوه گرفته بودیم لبخندی روی لب هایم نقش بست.هممون توی عکس از سروکول هم باال رفته بودیم تا توی عکس 

 بشیم. من و رمیصا و طرالن،ماهان،سوگل،طناز ،رها ،سالومه ، امیر علی،سجاد،مهدی،ملیکا،مریم و رامان. جا

وای چه باحال همه تو این عکسه هستند!!!!عکس بعدی هم نشسته بودیم روی سنگ های کنار دریاچه و صبحانه 

 میخوردیم.

ماه از مردن طرالن گذشته  1آهان یادم اومدتازه عکس بعدی مال تولد سوگل بود.چرا همه مشکی پوشیده بودند؟

بود.همه ی ما سعی داشتیم خوشحال باشیم ولی جای خالی طرالن توی گروه خیلی بد بود ،همه نبودنش را حس 

میکردیم .وای رمیصا یادته چه قدر دعوا کردیم؟اونم سر خودکشی تو و طرالن؟آخر به آرزوتون رسیدین.شما تو یه 

 شدین.امیدوارم االن راحت باشین. امتحان سخت قبول

 

 3فصل)

 رامان:رمیصا من دارم میرم پارک میای؟

 آره االن حاضر میشم.راستی رامان این پسره که نمیاد؟-

 رامان:کدوم پسره؟
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 اه.........پویا دیگه!!!!!میاد؟ -

 اهان........آره اتفاقأ االن باید بریم دنبالش. -

 اه پس من نمیام!!!! -

 چرا؟ -

 محض یه را. -

 چیزی گفتی؟ -

 هان؟نه میگم نمیشه من تنها برم؟ -

 نه نمیشه. -

 با اخم های تو هم راه افتادیم به طرف خونه ی پویا جووووووووووووون!

جیب طوسی با یه تیشرت سفید و یه سوییشرت طوسی پوشیده بود.وای که چشم هاش چه جیگری  6پویا یه شلوار 

 !!!شده بود!!!!!!!

 زل زد تو چشامو گفت: سالم.

بعد بدون اینکه منتظر جواب سالمه من بمونه با رامان راه افتادند و من هم پشت سرشان آروم آروم راه میرفتم.توی 

 دلم غوغایی به پا بود.

برای  اه اه پسره ی خودخواهِ پررو هنوزم آداب معاشرت سرش نمیشه!!!!!اینم از رامان که سرشو انداخته پایین و

 خودش میره!غیرتش هم که یادش رفت بچم!!!!!

 رامان من تنها میرفتم با االن که دارم تنهایی دنبال شما ها میام فرقی نمیکرد!!!!-

 پویا دستمو گرفت و گفت: خوب چرا تنها نرفتی؟

 خودمو وسطشون جادادم و گفتم: آخه یه نفر غیرتش زد باال!!!!

 تا راحتین؟ 2رو به پویا گفت: شما  رامان چش غره ای به من رفت و

پویا قرمز شد و دستمو ول کرد.توی پارک که رسیدیم ملیکا و سوگل را دیدم که با خنده به طرفمون می اومدند.سالم 

 کردن و گفتند : بچه ها اونجان. و به چمن ها اشاره کردند.

 با خوشحالی به طرفشون دویدم وخودمو انداختم تو بغل طرالن.

 ن: آهای بلند شو پام شکست.....فکر کردی خیلی مانکنی؟ پاشو دیگه خیکی!!!!!!طرال

 اه خفه شو دیگه.....خوشکل ندیده!!!!-

 با این حرفم همه زدند زیر خنده.ملیکا آرام گفت: شیطون اون پسره کی بود؟

 کدوم پسره؟-

 ملیکا: آهان یعنی تو نمیشناسیش؟

 د و همش آویزونشی؟سوگل: راستی تو از پویا بدت میوم

 کی من؟ اون همش میچسبه به من!!!!! -

 رامان: بله بله کی مچسبه به خواهره من؟ بگو پدرشو در بیارم.

 سوگل: بشین بابا.

 رامان چنان دادی زد که هممون پریدیم هوا.
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 یدونم با تو.رامان: سوگل خانم یکدفعه دیگه خواهر منو منحرف کنی و تازه اینجوری با من حرف بزنی من م

 و بعد نیشش تا بنا گوشش باز شد و گفت: چه جذبه ای داشتم و نمیدونستم!!

 دخترا که تازه فهمیده بودند رامان میخواسته بترسونتشون جیغشون رفت هوا و سیل حرفا به طرف رامان جاری شد.

 طرالن: رامان خیلی بیشعوری قلبم اومد تو دهنم!!!!

 رکیم!!!!سوگل: شانس اوردی تو پا

 ملیکا: خاک تو سرت با این وحشی بازیات!!!

 پویا: بابا ول کن اینارو ....دخترن دیگه!!!!!

 برو بابا.فکر کردی چون پسری همه ی دنیارو خریدی؟-

 بعد دسته طرالن و سوگلو گرفتم و گفتم: بیاید بریم حالم داره بد میشه.

 وسط پارک تا به آبنما برسیم، که به همتا برخوردیم. و پشتمونو کردیم بهشون و راه افتادیم و رفتیم

 همتا:سالاااااااااا ااااااام...بقیه بروبکس کجان؟

 طرالن:رمیصا و پویا دعواشون شد ما اومدیم اینور.

 همتا: پویا کیه؟

 یه پسر عوضی که مخِ رامانو زده و همش آویزون ماست. -

 سوگل: ولی یه بچه خوشگلیِ!!!!!

  تو غش نکن!!!!!خب حاال -

 همتا:بیاین بریم پیششون.....ترو خدا منم میخوام بینمش!!

 اه ول کن بابا معلوم نیست چه تحفه ای که همتون گیر دادین بهش. -

 یهو با صدای پویا که از پشت سرمون اومد هممون میخ کوب شدیم.

 پویا: به کدوم تحفه ای گیر دادین؟

ند دقیقه ی بعد درحالی که نشسته بودیم همتا گفت: راستی من که قبأل پویارو دیده رنگ از صورت همه پریده بود.چ

 بودم!!!

 فصل چهارم)پویا(

با صدای اذان از خواب پریدم.بلند شدم و نشستم.همون طوری که داشتم عکس هارو میدیدم خوابم برده بود.وای 

دم صبحانه خوردم و راه افتادم به طرف خونه ی چقدر گردنم درد میکرد.بلند شدم و کمی خونه را جمع و جور کر

 رمیصا اینا.با دست های لرزان زنگ در را فشار دادم و صدای رامان از اونور خط اومد:بله؟

 رامان منم .بیا پایین.-

چند ساعت بعد با دسته های گل رز و مریم و داوودی رسیدیم سر قبر عشقم.گل های رز را باالی سنگ قبر کاشتیم 

 شونو پرپر کردیم .و بقی

 هر وقت میومدم اینجا نمیتونستم خودمو کنترل کنم.

 سالم عزیزم،خوبی؟ دلم برات خیلی تنگ شده! راستی تولدت مبارک!-
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نمیدونی چقدر جات خالیِ!دیدی نتونستم بیام پیشت.باز خوش به حاله تو که تنها نیستی و همه ی عزیزانت پیشت 

.کاشکی االن پیشم بودی تا بغلت کنم ،ببوسمت،بریم با هم بیرون،برات قلب و گل و هستند.به همه سالمِ منو برسون

 اون عروسک خرسا که دوست داری بخرم!!

 باهام دعواکنی.آخ که دلم لک زده واسه حاضر جوابیهات!!!!!ایندفعه تنها نیومدم.....داداشیتو هم آوردم.

 میکرد.به رامان نگاه کردم.سرش پایین بود ولی داشت گریه 

 رو بهش گفتم: اِ...گریه نکن....مثأل تولده ها!!!!شادباش،بخند.

 رامان سرشو اورد باال .

 چیه؟چرا اینطوری نگام میکنی؟-

رامان: همش تقصیر توئه.رمیصا به خاطر تو خودکشی کرد!!!!!همه ی زندگیش شده بود پویا.باال میرفت پویا،پایین 

 ود!بهت حسودیم میشه!!!!میومد پویا،همه ی اتاقش عکس تو ب

 چون دیدم حال رامان خوب نیست بلند شدم و برگشتم خونه.

 خونه.....چه واژه ی دلگیری!!!! خونمون چه تاریک و ساکت بود!!!

به خودم اومدم و گفتم: بلند شو پسر یه دستی به این جاها بکش،یه چند وقت دیگه عید هم میرسه.........اولین عید 

 بدونِ رمیصا!

زنگ زدم و کارگر گرفتم.پرده هارو انداختم تو ماشین لباسشویی و اتاقمو مرتب کردم و رفتم به طرف 

 آشپزخونه.کلی ظرف و لیوان و کاسه روی همدیگه تلنبار شده بود.تا اومدم ظرفارو بشورم صدای زنگ بلند شد.

 درو که باز کردم سرِ سوگل از الی در اومد تو.

 ا ااااام.سوگل: سالااااااااااا

 سالم.بیاتو. -

 چیکار میکنی؟ -

 ظرف میشورم. -

سوگل نگاهی به ظرف ها انداخت و گفت: بزار لباسامو عوض کنم بیام کمکت.نشستم رو صندلی و به سوگل که ظرف 

هارو به زور توی ماشین میچپوند خیره شده بودم.نمیدونم چه قدر گذشته بود که صدای سوگل در اومد: چرا 

 ی نگام میکنی؟اینطور

 چطوری؟ -

 از وقتی اومدم زل زدی بهم. -

 یهو بلند شدم و گفتم: سوگل برو بیرون.

 دست از کار کشید و وایساد روبه روم و با تعجب گفت: چی؟

 از خونه ی من برو بیرون! -

 پویا خوبی؟ برم بیرون؟چرا؟ -

ر دادم.سوگل اومد بغل دستم و گفت: پویا چته؟ نشستم رو مبل و سرمو بین دست هام گرفتم و شقیقه هامو فشا

 میخوای ببرمت دکتر؟پویا......پویا جوونِ رمیصا جوابمو بده!!!!!

 سرمو بلند کردمو دیدم سرشو انداخته پایین.دستمو بردم زیر چونش وسرشو باال آوردم ولی چشم هایش را بست.
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 تو چشام نگاه کن. -

 هایش سرازیر شد.اشک هایش را پاک کرده و گفتم: چرا گریه میکنی؟ چشم هایش را باز کرد و ناگهان اشک

خودشو انداخت تو بغلم و گفت: پویا........دلم براش خیلی تنگ شده!!!!!خیلی جاش خالیِ....هر کاری میکنم یاد 

 خاطراتمون با هم میوفتم!!دارم دیوونه میشم!

موقعی که چشامو باز میکنم تا موقعی که بخوابم عکسش سرشو نوازش کردم و گفتم: ببین من دارم چی میکشک!از 

 جلوی چشامه........بلند شو.......میخوام اتاقمو بهت نشون بدم!!!

برای اولین بار بعد از مرگ رمیصا در اتاق خوابمو به روی یک آدم غریبه باز میکنم.همه جای اتاقم پر از عکسای 

رمز و متورم شده بود! پیرهنی صورتی را در آوردم و گفتم: اینو رمیصا بود.در کمد را باز کردم .چشای سوگل ق

تا یی رفته بودیم بیرون و ولی هر دوتون عاشق این شدین و سرش دعواتون شده بود چون این آخریش  3یادته؟

بود!رمیصا میخواست اینو بده به تو ولی.....نتونست!حاال من میدمش بهت.چیراهن را به طرفش میگیرم .لبخندی 

 زنه و میگه: کی اون عکسرو بزرگ کردی؟می

 کدوم؟ -

 همون که سه تایی وایسادیم جلوی... -

 حرفشو قطع میکنم ومیگم: خیلی وقت پیش.

 فصل پنجم)سولماز(

 رو به بابا گفتم: حاال کی برمیگردی؟

 بابا: نمیدونم.

 رامان: بابا سوغاتی یادت نره.

 نگ بزن.مامان بابا رو میبوسه و میگه: رسیدی ز

 چند ساعت بعد تنها نشسته بودم که صدای در اتاقم بلند شد.

 بله؟-

 در باز شد و کله ی پویا اومد تو.یهو از جام پریدم و گفتم: تو اینجا چیکار میکنی؟

 پویا: طرالن دم در کارت داره.

 باشه االن میام. -

 صبر میکنم با هم بریم. -

 پس بریم. -

 ن نبود.رفتیم دم در ولی طرال

 پویا: به خدا همین جا بود!!!

 بیا بریم تو حیاط.احتماأل پیشِ رامانه.-

رفتیم تو حیاط و دیدیم رامان و طرالن دارن دنبال همدیگه میدون.نشستم روپله و گفتم: اگه میخوای پاهات درد 

 نگیره بشین.

 نمیخوای یه کاری کنی؟ -

 گه خودشون بیخیال میشن.چی کار کنم؟ عادی شده.... تا یه ربع دی -
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 نشست پیشم و گفت: رمیصا....

 هان؟ -

 من......... من ...... دوست دارم. -

 با جیغ طرالن صدای جیغ من که گفتم: چی؟ گم شد.

 بلند شدم و گفتم: اگه طرالن با من کار داشت بفرستش تو اتاقم.

ه ون اینکه سرمو بلند کنم گفتم: بیا تو. صدایی نیومد .بو به سمت خونه دویدم.چند دقیقه ی بعد صدای در بلند شد.بد

اجبار سرمو بلند کردم و با دیدن پویا یهو وایسادم .داشت به سمتم میومد.هرچی من عقب تر میرفتم پویا نزدیک تر 

 میشد.خوردم به دیوار پویا سرشو نزدیکِ صورتم اورد طوری که نفس هایش را حس میکردم.

 داری چیکار میکنی؟ -

 فقط تکون نخور. -

 پویا برو عقب.....پویاااااااااا ااا!!!!! -

 رفت عقب و گفت: متاسفم!!!

 فصل ششم

 

 همتا: واقعأ؟

 آره.-

 همتا: وای توروخدا مواظب خودت باش.

 همتا منم...... -

 نگو توهم دوسش داری!! -

 نه نه .....ولی دیروز....یکجوری شده بودم!اصأل ولش کن. -

 الن: ولی شانس آوردی من و رامان خونه بودیم.طر

 تو یکی خفه شو .بعد روبه همتا ادامه میدم: انگار نه انگار که اومده پیش من،همش چسبیده به رامان!-

 طرالن خندید و گفت: بچه ها سوگل و رها و ملیکا دارن میان اینجا.

 ود؟سوگل باهام دست میده و میگه: پویا رو دیدی چه تیپی زده ب

 نه ندیدمش.حاال به من چه؟-

 رها: این دختر جدیده کیه؟

 کدوم دختره؟ -

 طرالن: همونو میگی که از وقتی اومده چسبیده به پویا؟

 رها : آره همون.

ناخود آگاه سرم به طرفی که رها اشاره میکرد چرخید و نگاهم روی دختری سفید با موهایی بور و چشمان عسلی 

 دم و به طرفشون رفتم.ثابت موند.بلند ش

 لبخندی پسر کش زدم و گفتم: سالم .من رمیصام.

 سالم کرد و با هم دست دادیم.
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 دختر: خوشبختم.مهال.

 روبه پویا که با تعجب نگاهم میکرد اخم کردم و گفتم: شما رامانو ندیدید؟

 پویا: با چند نفر حرف میزنی؟

 بله؟ -

 فر استفاده میشه.ن 3معموأل از )شما( برای بیش از  -

 اینطوری بهتره...دلیلی نمیبینم صمیمی بشیم. و رو به مهال گفتم: مگه نه؟ -

 مهال خندید و گفت: حق با شماست.

 جواب منو ندادین؟-

 پویا: تا وقتی مثل قبل صدام نکنی جوابتو نمیدم!

 مهال: رامان دوست پسرتونه؟

 نه عزیزم.برادرمه. -

 ه ی شمام.فکر کنم من تو مدرس -

 تازه اومدید اینجا؟ -

 بله.ما از استرالیا اومدیم. -

 پس اینجا کسی رو نمیشناسی؟ -

 نه! -

 دستشو گرفتم و گفتم: بیا بریم پیش ما .

 

طناز،طرالن،سالومه،سوگل،ره ا،رامان،مهدی،سجاد،امیر،آی دین و .....به ترتیب وایساده بودند و من همه را به تازه 

 معرفی میکردم.نشستیم دور هم و هرکی پیشنهادی میداد. وارد)مهال(

 طناز: والیبال بازی کنیم؟

 همتا: خیلی زیادیم!

 سوگل: اسم و فامیل؟

 رها: میخوای رو پاهات بنویسی؟

 مهال: میاین جرئت یا حقیقت؟

 ملیکا: آره.این خیلی خوبه.

 .به رامان و سوگل افتاد.به شکل دایره نشستیم و یه بطری گذاشتیم وسط و چرخوندیمش

 رامان جرئتو انتخاب کرد.

 سوگل: باید بستنی بمالی رو صورت مهدی بعد صورتشو لیس بزنی.

 همه با هم گفتیم:آهههههههههههههههه!!!!!

 نفر بعدی مهال و پویا بودند.پویا حقیقتو انتخاب کرد.

 مهال: تاحاال عاشق شدی؟
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ینجا تو گروهمون اعتراف میکنم که از یکی خوشم میاد ولی اون محل سگ هم پویا به من نگاه کرد و گفت: من هم

 بهم نمیذاره!!خودشم میدونه چقدر دوسش دارم.حاال میخوام...

 حرفشو قطع میکنم و میگم: ببخشید ولی من حالم خوب نیست.دارم میرم. و سریع به طرف خانه دویدم.

 بگه؟پررو! اما نمیدونم ته قلبم یه حس خاص بهش داشتم!!! با خودش چه فکری کرده؟یعنی میخواست اسممو هم

 نشستم رو مبل و شروع کردم به فیلم دیدن که یهو صدای بچه ها اومد.

 خونه ی ما یه جوری که اگه زیر پنجره وایسین ، اونایی که تو خونه هستن میتونن صداتونو واضح بشنون.

 سوگل: رمیصا بیا پایین .

 ی نمیشه.باید خودت بری بیاریش.همتا: سوگل اینطور

 پویا: ولش کنین.......شاید میخواد تنها باشه!

 طرالن: شما ساکت.....جاش حسابی خالیه!

 رفتم دم پنجره و گفتم: هیس...چه خبرتونه؟دارم فیلم میبینما.فردا میبینمتون.

 پویا: اگه مشکلت منم بیا پایین االن میرم...

 مو عوض کنم.اومدم!سریع گفتم: نه! بزار لباس

 نشستم بند کفشمو ببندم که یه سایه بهم نزدیک شد.

 رمیصا.. -

 اه پویا...برو دیگه االن میام.میدونستی خیلی گیر میدی؟ -

 فقط میخواستم بگم تشنمه! -

 همین االن کفشمو بستم.حوصله ندارم!بروخودت بردار من رفتم. -

 رامان: چرا تو یهو رفتی؟

 الم خوب نبود.گفتم که ح -

 طرالن: آره تو که راست میگی.

 گردنشو گرفتم و گفتم: گه نخور دیگه!

 کلی آه و اوه کرد تا ولش کردم.

 

 همتا: تورو میگفت دیگه؟

 نه بابا؟ جونِ من؟تنهایی فهمیدی را رها کمکت کرد؟ -

 سوگل: رمیصا جمع خودمونیه.....چه احساسی بهش داری؟

 با.به پویا؟بیخیال با-

 طرالن: گوشامون مخملی؟

 وا...نمیدونستی؟-

 همشون ریختن سرم.

 همتا: اوه صاحاب جمع اومد.

 ملیکا: االن ضربان قلب رمیصا خداست!
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 ملیکا جووووونِ من از این شوخیا نکن!یهو بشنوه جوگیر میشه میمونه رودستمونا!-

 پویا: سالم مجدد.رمیصا آب خنک نداشتینا!

 ین بغل یه آب معدنی بزرگ بخر.چون بشکه ای بزرگ بخرا!خب برو از هم-

 به هیکل) سیکس بک (من میگی بشکه؟دستت درد نکنه رمیصا خانوم!! -

 بله به همین هیکل ناقص الخلقه ی شما میگم بشکه. -

 دوباره خنده رفت باال .

 همتا: عزیزم کمتر برین به پسر مردم!

 پویا: همتا توهم؟

 منن.صداشون در نمیاد.مشکلی هست؟اینا همشون با -

 رامان: هرکی با من و رفیقم در افتاد ور افتاد.

 سوگل: بچایی؟

 همتا: نرینی یه وقت؟

 رامان با خنده: نه حواسم هست.

 همتا: دلم تاب بازی میخواد.....بریم؟

 پویا: کی حوصله داره دوباره برگرده پارک؟

 بیا بریم.-

 سوگل: منم پایه ام.

 : منم هستم.رها

 پویا:تسلیم بریم.

 فصل هفتم)پویا(

 سوگل خواهش میکنم از خونمون برو بیرون. -

 سوگل: میشه بگی چرا؟

 فقط برو بیرون! -

 دلیلشو بگو. -

 من......نمیخوام تو خونه ی من و رمیصا باشی! -

 پویا تو.....خیلی پستی... -

داشتم ولی به خاطر رمیصا ولت کردم.....حاال که اون  به طرف در رفت ولی قبلش برگشت و گفت: دوست

 نیست.........

از خونه خارج شد.دویدم به طرف در.تو کوچه داشت آروم آروم میرفت جلو که یهو افتاد رو زمین.دویدم به طرفش 

 و بغلش کردم.

 بیهوش بود.سرش افتاد رو سینه ام.یهو نفسم حبس شد و یاد رمیصا افتادم!

خونه و گذاشتمش روی تختم.روسریشو در اوردم و از اتاق خارج شدم.براش آب قند درست کردم و به بردمش تو 

 زور به خوردش دادم.بعد
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نشستم توی حال و به عکس سولماز خیره شدم و گفتم: هان؟به جون خودت بهت خیانت نمیکنم....هنوزم 

دوسش دارم!درکم کن..جوون من یه کاری کن  عاشقتم....شاید سوگل را دوست داشته باشم ولی...اه باشه اصأل

 رمیصا...دارم دیوونه میشم!!!

 با صدای در به سمت اتاق چرخیدم.سوگل وایساده بود تو چار چوب در و خیره شده بود بهم.

 لباستو عوض کن یه زنگ هم بزن به مامانت اینا نگرانت نشن.-

 چند دقیقه ی بعد اومد نشست بغلم و گفت: ببخشید.

 برای چی؟ -

 برای اینکه گفتم دوست دارم....ناراحتت کردم؟ -

 واقعأ نمیدونم چی باید بگم!!!!!! -

سرمو بین دستاش گرفت و گفت: پویا دیگه نمیتونم تحمل کنم...بعد از اون اتفاق خیلی بهت وابسته شدم..ولی 

 میخوام به خاطر رمیصا احساساتمو خاک کنم.....کاش بتونم..

 حرف بزنه.دستش را از گونه ام برداشت و زد زیر گریه.بغلش کردم و سعی کردم آرومش کنم. دیگه نتونست

 ببین سوگل من هیچ حسی بهت ندارم.-

 سرشو نزدیک صورتم اورد و گفت: از من میترسی آره؟

 رفتم عقب و گفتم: نه.چرا بترسم؟

 

 

 سوگل: تو از من بدت میاد؟

 وزم رمیصا رو میخوام.نه .....ولی من عاشقم.....هن -

 بعد از شام دنبال سوگل گشتم که دیدم با خنده به طرفم اومد و گفت: بیا اینو بخون.

 چیه؟ -

 خاطرات رمیصا. -

 دفترو ازش گرفتم و نشستم رو تخت.

.................................. .................................................. 

این آقا پویا خونه ی ما پالسه.رفتم تو حیاط که یهو پرید جلوم و گفت: به به خانم فراری.چه عجب ما  امروز بازم

 شمارو دیدیم.

 پویا برو کنار. -

 نمیرم. -

 اگه نری میزنمت ها!!!!! -

 منو از کتک میترسونی؟جرئت داری بزن. -

 تو دلم گفتم خیل زشته بزنمش.

 پویا: دیدی جرئت نداری؟
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با تمام خشونتی که تو وجودم بود دستمومشت کردم و کوبیدم تو شکمش.وای چشمتون روز بد نبینه!!!چنان  یهو

 دردی توی دستم پیچید که نزدیک بود بزنم زیر گریه.مثل اینکه فهمید چون دستمو گرفت و گفت: چی شد؟

ه از عقب افتادم پایین .چشمامو بستم ک با حرص دستمو کشیدم و دویدم به طرف پله ها.یهو تو پله ها پام پیچ خورد و

 یهو یکی گفت: چرا چشاتو بستی؟

 چشمامو باز کردمو و دیدم تو بغل پویا افتادم.با دیدن لبخند جذابش ناخود آگاه خندیدم.

 پویا: چرا میخندی؟

 به همون دلیلی که تو میخندی. -

 دیدم این پررو شد!بعد آروم آروم به طرف اتاقم رفتم و زیر لب گفتم: باز من خن

.................................. .................................................. 

دفترو بستم و پتو رو کشیدم رو سوگل که معصومانه خوابیده بود و از اتاق خارج شدم.روی کاناپه دراز کشیدم .هی 

در دلم براش تنگ شده بود.حاضر بودم همه چیزمو بدم تا غلت میزدم ولی خوابم نمیبرد.به رمیصا فکر کردم.چق

 دوباره مال من بشه!دلم برای پویا گفتنش،لوس شدنش،

قهر کردن و حتی چشم های پر از اشکش تنگ شده بود!!دلم میخواست بیاد تو بغلم و خودشو لوس کنه.با همین 

 افکار به خواب رفتم.

 کاغذ روی میز بود. صبح که بیدار شدم سوگل نبود.یه بسته و یه

 توی کاغذ نوشته بود:

 سالم.االن که میرم تو خوابی این بسته روهم صبح زود آوردند.ظهر میبینمت.

 سوگل

 توی بسته یک سیدی بود.روش نوشته بود ))رمیصا((

چه ب سیدی رو گذاشتم وتو دستگاه.فیلم شروع شد.یک نوزاد با لباس صورتی توی یک تخت خوابیده بود و یک پسر

سالگی تاآخرین تولد رمیصا توی سیدی  1ساله هم کنارش بود.کم کم بچه ها بزرگ میشدند.از تولد  1ی 

بود.احساس مسکردم تو تمام تولد هاش بودم.االن رسیده بود به تولد پارسال که همه تو رستوران براش جشن 

ه دنیا ن کارو با من کردی؟تو که میگفتی تا تگرفته بودیم.رفتم جلو و گفتم: همین یک سال پیش کنارم بودی...چرا ای

 باهامی!!تو بودی که میگفتی هیچوقت تنهام نمیزاری؟

نگاهش اومد به سمت دوربین.داشت برای من که ازشون فیلم میگرفتم دست تکون میداد.داشت میخندید.تکیه دادم 

 به دیوار و چشامو بستم.

 صداش بلند شد: پویا؟ بسه دیگه نمیای اینجا؟

سرمو کوبوندم تو دیوار و احساس کردم سرم گرم شده.پاهام تحمل نگه داشتنمو نداشت.نشستم رو زمین.پیشونیم و 

 چشمام داغ شد.چند قطره خون چکید روفرش.به زور به طرف تلفن رفتم و شمارهی سوگل را گرفتم.

 سوگل: الو؟...چرا جواب نمیدی؟

 فقط تونستم بگم: سوگل ......منو ببخش!!!!

 گوشی از دستم افتاد.تو اون لحظه فقط از خدا میخواستم که منو ببره پیش عشقم.

 فصل هشتم) سولماز(
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اومدم پارک ولی کسی اینجا نیست.خالیِ خالی.میرم جلوی آبشار و به آب های پریشان خیره میشم و با صدایی به 

 دنیا باز میگردم

 خانوم خانوما افتخار آشنایی میدن؟ -

 نه. -

 اِ.....چرا؟ناز میکنی؟یه امشبرو به ما افتخار بدین دیگه!!!! -

 لطفأ مزاحم نشو. -

 ولی بی فایده بود.هرجا میرفتم دنبالم میومد.یهو برگشتمو با عصبانیت با زانو زدم وسط پاش.

 داد زد و گفت: تقاصشو پس میدی دختره ی هرزه ی لوس.

شکستن چیزی افتاد رو زمین.سرمو بلند کردم و دیدم پویا با  و دستمو کشید و صورتشو نزدیکم آورد.با صدای

 عصبانیت به یارو نگاه میکنه.با فریاد گفت: تو اینجا چه غلطی میکنی؟

 با بغض خودمو انداختم تو بغلش و زدم زیر گزیه.نشست رو زمین و بغلم کرد.

 پویا: چرا گریه میکنی؟

 نمیدونم!!! -

 ازش میپرسم: پویا.........مرد؟دو تایی خندیدیم. با نگرانی 

 

 

 ساعته وایسادی اونجا؟ 2نه بابا...بیهوش شد.راستی چرا تنهایی  -

 تعقیبم میکنی؟ -

 نه....داشتم دنبال سوگل میگشتم. -

 نمیدونم چرا یهو حسادیم گل کرد.بلند شدم و با اخم پرسیدم: چیکارش داشتی؟

 نار؟یه کارایی داشتیم دیگه....میشه بری ک -

 نه.....اول تو بگو چیکارش داری؟ -

 میخواستم راجب یه چیزی حرف بزنم. -

 راجب چی؟ -

 چیزای خوب. -

 چی؟ -

 به تو چه؟ -

 بگووووووووووووووووووووووو ووووو. -

 عشق.......حاال میشه برم؟ -

ش شدم؟اون چی؟ عاشق سوگل سرمو میندازم پاین و برمیگردم خونه.تا صبح به پویا فکر میکنم.یعنی من عاشق

 شده؟ چرا تیپ زده بود؟برای سوگل بود یا.........من؟

 وای سرم داره میترکه!هنگ کردم.

..................................... 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بدون تواینجا 

1 5  

 

چشمامو که باز میکنم از روی عادت دنبال عکس رمیصا میگردم.ولی همه جا فرق داره.دیوار های سفید و خالی و یک 

 تهایسرم که ان

لو له اش با یک سوزن به دست من وصل شده.با صدای در برمیگردم و سوگل را که دم در وایساده میبینم.میا جلو و 

 دستمو میگیره و با صدای آرومی میگه: خوبی؟

 من اینجا چیکار میکنم؟ -

 ....وقتی رسیدممن....صبح بهم زنگ زدی و یه سری چرت و پرت گفتی و یهو قطع کردی....منم سریع برگشتم -

 افتاده بودی زمین و سرت خون میومد!

 تازه همه چی یادم اومد.

چند روز از اون ماجرا میگدره.نشستم تو آشپزخونه و ناهار میخورم که یهو سوگل میپره تو و میگه: 

 سالم،سالم،سالم.ببین چی خریدم.

 سیگارت و .....-زنبوری-بمبک-تدینامی-و یه کیسه میزاره جلوم.کیسه پر از وسایل ترقه بازیِ.ترقه

 اینا چیه؟ -

 یعنی تو نمیدونی اینا چیه؟ -

 چرا میدونم.....ولی نمیفهمم برای چی خریدیشون؟ -

 آخه امشب چهار شنبه سوریِ....میخوام محلو بترکونم. -

 نشست رو اپن و خیره شد بهم.

 هان؟شاخ در آوردم؟-

 اِ.........پویا!!!! -

 نشستم رو زمین. سرم گیج رفت و

 پویا خوبی؟ چی شدی یهو؟ -

 چیزی نیست.....سرم گیج رفت. -

 شب نشسته بودم رو جدول کنار خیابون و به سوگل که مثل بچه ها بازی میکرد و جیغ میزد نگاه میکردم.

 سوگل: پویا میخوای همین طوری بشینی اونجا؟

 آره. -

بلند شدم و فرار کردم.یاد اون سال افتادم که خودم با رمیصا همین کارو  یه ترقه روشن کرد و انداخت رو پام.با ترس

 کردم و پاشو سوزوندم.

 عید....وای که چقدر اون عید و در کنار رمیصا بودن خوب بود!!!

 با این که همش باهاش دعوا میکردم ولی وقتی پیشم بود احساس خوبی داشتم.

....................................................................... ............. 

 زنگ تفریح که خورد طناز و طرالن و سوگل و رها سریع اومدند پیشم و با هم گفتند: خب؟

 خب چی؟-

 سوگل: اِ....لوس نشو دیگه.....معلوم هست از صبح تا حاال چت شده ؟

 وا من چیزیم نیست.......راستی پویا پیدات کرد؟-
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 پویا؟من؟چرا؟ سوگل:

 آخه دیروز دنبالت میگشت!!!!!-

 رها: پس بگو....معشوقه ی خانم دنبال سوگل بوده.....

 اه....عوضی.من عاشقشم یا تو؟-

 ملیکا: کی ؟پویا؟همتا بدو بیا.

 همتا بدو بدو اومد و گفت: هان چی شده؟

 تا هم به ما رسید. 2تو هم بیای شاید  ملیکا با لحن بامزه ای ادامه داد: داشتن پویا خیرات میکردن گفتم

 هممون زدیم زیر خنده.طرالن جدی شد و گفت: حاال واقعأ دوسش داری؟

برای اولین بار با خجالت خیره شدم به چشماش و آروم جواب دادم: نمیدونم!!!!!!!خدایی نمیدونم چه احساسی بهش 

 دارم.دیشب تا صبح بیدار بودم.

 یره شدند.همتا: خب؟بقیش؟همه نشستند دورم و بهم خ

 داستان مجانی گیر آوردین؟-

 همه نیششون باز شد.

 

بعد از ظهر تو پارک وسطی بازی کردیم بعد همه پخش شدن و من و پویا موندیم.نشسته بودیم روی نیمکت و بعد 

 از سکوتی طوالنی پویا گفت: چرا همش منو ضایع میکنی؟

 من طوریم نشده!!! -

 ..تا من حرف میزنم میزنی تو برجکم بعدم قهر میکنی..چرا شده.... -

 اینطوری نیست! -

 ببین رمیصا من ازت خوشم میاد تو چی؟دوسم داری؟ -

 نه.اصأل. -

 چند دقیقه به صورتم خیره شد و گفت: دوسم نداری؟

 خندم گرفت.ولی به زور گفتم: نه.

با هم بودیم میوفتم وقتی بدمینتون بازی میکردیم یا ....  از طرز حرف زدنت معلومه!رمیصا وقتی یاد لحظاتی که -

 زجر میکشم!ناراحت میشم!اما تو درکم نمیکنی!نمیتونی بفهمی که من چی میگم!!!!!

 با عصبانیت گفتم: اینقدر نگو رمیصا رمیصا.من خوبم میفهمم.....تو نمیفهمی که من دوست ندارم...باید عادت کنی.

 که با هم دوست میشیم،ازدواج میکنیم،بچه دار میشیم هم فکر کردم. نمیتونم.من به آینده -

 چی گفتی؟به چی فکر کردی؟ -

 بچه.-ازدواج-به آینده -

 تو به اینکه چجوری با من بچه دار میشی فکر کردی؟آره؟ -

 نه من به.....به این فکر نکرده بودم! -

 گفتم که باید بدون من باشی.....اینو بفهم. -

 همی؟� �د گفت: نمیتونم.نمیتونم.نمیتونم.میبا دا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بدون تواینجا 

1 7  

 

 نه نمیفهمم مثل تو که نمیفهمی. -

 بلند شدم که برم ولی یهو دستمو کشید و وایساد رو به رومطوری که نفس هایداغش به صورتم میخورد.

 دستشو گذاشت رو صورتم و گفت: با من دوست میشی؟

 ببین پویا... -

 وید رفتم عقب.با دیدن طرالن که به طرفم مید

 طرالن: رامان اینا دارن میان.

خداحافظی کردم و برگشتم خونه.روز بعد همه با دوچرخه هایشان آمدند دنبال من و رامان.پویا تو پارکینگ در حالی 

 چرخشو بیرون میبرد دیدم.به طرفم اومد و گفت: دیروز حرفمون ناتموم موند.2که 

 وی در بری کنار؟من با تو حرفی ندارم!!میشه از جل -

 دیروز گفتی: ببین پویا... و بعدش رفتی. -

 میخواستم بگم منو فراموش کن. -

 اتفاقأ منم میخواستم بگم دارم سعی میکنم فراموشت کنم......دیگه تو قلبم جایی نداری.....دارم تمام تالشمو میکنم. -

 سرمو انداختم پایین تا اشک هایم را نبیند.

 فصل دهم)رمیصا(

 .بوده ها این از و بای خبر؟بای خوبی؟چه–چند وقتی از اون روز میگذره.تمام حرفی که با پویا زدم سالم 

 جدیدأ همش میچسبه به سوگل و همتا.امروز به اسرار سوگل با هم رفتیم بیرون.

 سوگل: رمیصا اون کفشه خوبه؟

 آره......از طرالن خبر نداری؟ -

 .نه....من برم اینو ببینم -

 برو من وایسادم. -

 

 زنگ میزنم به طرالن.

 الو؟سالم خوبی؟ -

 سالم مرسی کجایی تو؟چرا مدرسه نمیای؟ -

 یهو زد زیر گریه و گفت: از خونه فرار کردم.

 چی؟تو چه غلطی کردی؟ -

 ببین رمیصا...نمیتونم باهات حرف بزنم.......باید برم! -

 الو؟ طرالن؟ -

ف خونه ی طرالن اینا ر فتیم.هر چی زنگ زدیم کسی درو باز نکرد.زنگ زدم به ماهان با اولین سریع با سوگل به طر

 زنگ جواب داد: طرالن تویی؟

 نه ماهان ......منم.......واقعأ فرار کرده؟ -

 برای اولین بار صدای گریه ماهان را شنیدم:ازش خبر داری؟

 نه......شماها االن کجایید؟ -
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 پارک. -

 ه. ما هم االن میایم.باش -

 سریع خودمونو رسوندیم به پارک.همه دور ماهان جمع شده بودند؛تا رسیدم به ماهان گوشیم زنگ زد.

 بله؟ -

 رمیصا منم......طرالن.میتونی بیای به این آدرس؟ -

 آره.برام)اِس (کن. -

و حرف میزد: رمیصا.....میخوام  توی یه رستوران سر یه میز دیدمش و به طرفش دویدم.توی بغلم گریه میکرد

بمیرم....خسته شدم ......از همه چی.....از خودم از ماهان از مامان و بابام از پسر ها از زندگی....دیگه نمیتونم تحمل 

 کنم!!!!!!!!

هفته از روزی که  2امروز که از خواب پاشدم همه چیز فرق داره.نمیدونم چرا، ولی انگار هوای خونمون گرفته!

النو دیدم میگذره.دیگه نه جوابمو میده نه کسی جاشو میدونه،نه خبری ازش دارن!!!!به گوشیم نگاه میکنم.هیچی! طر

نه یه )میس کال (نه یه) اس ام اس(برای هزارمین بار زنگ میزنم به گوشیش .خاموشه......مثل تمام این روز های این 

 هفته! 2

 خط میاد. زنگ میزنم به ماهان.صدای گریه از اون طرف

 ماهان کجایی؟ -

 خونه ی طرالن اینا. -

 چرا صدای گریه میاد؟ -

 رمیصا....رفت......طرالن من،عشقم،زندگیم رفت!!!!!!!!!!!! -

 چی؟ الو؟ماهان.......الو؟ -

ک سریع حاضر میشم وبه طرف خونه ی طرالن اینا میرم.همه جا پر شده از پارچه های سیاه و عکس های طرالن که ی

 روبان مشکی گوشه ی عکساشو پوشونده.

میرم تو سالن.کلی آدم با لباس های سیاه نشستن دور هم.بعضی ها گریه میکنند،بعضی ها دم گوش همدیگه غیبت 

 میکنن.توی اون همه صورت پویا و ماهان و بچه های خودمونو میشناسم و میرم به سمتشون.میرسم به ماهان.

 ! یه دروغ وحشتناک و بده!!!چرا گریه میکنی؟طرالن نمرده!!!!!ماهان بگو که همش یه شوخی-

جیغ میزنم و میشینم رو زمین.میزنم زیر گریه و مشت هامو میکوبم زمین.فهمیدم که میون بازوان قدرتمندی قرار 

دارم.با صداش که سعی در ساکت کردن من داره آرامش خاصی میگیرم و چشامو میبندم.وقتی از خواب بیدار 

 م،توی ماشینم و سرم روی پای کسی قرار دارد.بلند میشم و میشینم.میش

 پویا: سالم.........بهتری؟

 ما کجاییم؟ -

 بهشت زهرا. -

 یعنی واقعأ.........طرالن......... -

 آره!!!!! -
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 شده.با مشت میزنم زیر گریه و به زور میگم: چرا منو آوردی اینجا؟میخوای زجرم بدی؟آره؟پویا ساکت به من خیره

میکوبم رو پاش و میگم: ازت متنفرم پویا......حالم ازت بهم میخوره......تو یه پسر خود خواهی و تازه دروغگو هم 

 هستی.گفتی دوسم داری ولی میخوای فراموشم کنی!!!!

 این چه جور عشقیه؟

هفته از روزی که  2ون گرفته!امروز که از خواب پاشدم همه چیز فرق داره.نمیدونم چرا، ولی انگار هوای خونم

طرالنو دیدم میگذره.دیگه نه جوابمو میده نه کسی جاشو میدونه،نه خبری ازش دارن!!!!به گوشیم نگاه میکنم.هیچی! 

نه یه )میس کال (نه یه) اس ام اس(برای هزارمین بار زنگ میزنم به گوشیش .خاموشه......مثل تمام این روز های این 

 هفته! 2

 به ماهان.صدای گریه از اون طرف خط میاد.زنگ میزنم 

 ماهان کجایی؟ -

 خونه ی طرالن اینا. -

 چرا صدای گریه میاد؟ -

 رمیصا....رفت......طرالن من،عشقم،زندگیم رفت!!!!!!!!!!!! -

 چی؟ الو؟ماهان.......الو؟ -

های سیاه و عکس های طرالن که یک سریع حاضر میشم وبه طرف خونه ی طرالن اینا میرم.همه جا پر شده از پارچه 

 روبان مشکی گوشه ی عکساشو پوشونده.

میرم تو سالن.کلی آدم با لباس های سیاه نشستن دور هم.بعضی ها گریه میکنند،بعضی ها دم گوش همدیگه غیبت 

 ن.میکنن.توی اون همه صورت پویا و ماهان و بچه های خودمونو میشناسم و میرم به سمتشون.میرسم به ماها

 ماهان بگو که همش یه شوخی! یه دروغ وحشتناک و بده!!!چرا گریه میکنی؟طرالن نمرده!!!!!-

جیغ میزنم و میشینم رو زمین.میزنم زیر گریه و مشت هامو میکوبم زمین.فهمیدم که میون بازوان قدرتمندی قرار 

میبندم.وقتی از خواب بیدار دارم.با صداش که سعی در ساکت کردن من داره آرامش خاصی میگیرم و چشامو 

 میشم،توی ماشینم و سرم روی پای کسی قرار دارد.بلند میشم و میشینم.

 پویا: سالم.........بهتری؟

 ما کجاییم؟ -

 بهشت زهرا. -

 یعنی واقعأ.........طرالن......... -

 آره!!!!! -

بدی؟آره؟پویا ساکت به من خیره شده.با مشت  میزنم زیر گریه و به زور میگم: چرا منو آوردی اینجا؟میخوای زجرم

میکوبم رو پاش و میگم: ازت متنفرم پویا......حالم ازت بهم میخوره......تو یه پسر خود خواهی و تازه دروغگو هم 

 هستی.گفتی دوسم داری ولی میخوای فراموشم کنی!!!!

 این چه جور عشقیه؟

انگشت شست لبمو لمس میکنه ویهو به طرفم حمله میکنه و لب  یهو ساکت میشه و فقط به لب هایم خیره میشه.با

هاشو به طرز ماهرانه ای روی لب هایم قرار میدهد.میخوام برم عقب ولی نمیتونم چون دستاش دور کمرم قفل شده 
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و منو به خودش نزدیکتر میکنه.چشامو میبندم و میذارم که وجود تشنم از عشقش سیراب بشه.اگه میتونستم هم 

 نمیرفتم چون حاال میفهمیدم که بهش نیاز داشتم!عقب 

 پویا: اگه قبأل این اتفاق می افتاد می گفتم،دوست دارم.ولی االن میگم....دیوونتم،بدون تو نمیتونم زندگی کنم.

 به چشماش خیره میشم انگار که فکرمو خونده باشه میگه: نمیخواد حرفی بزنی.

 

 فصل دهم)پویا(

 

ی بدون عشق........بدون کادو............بدون مسافرت....بدون سفره ی هفت سین........بدون عید عید هم رسید.عید

 دیدنی و عیدی گرفتن!

 یاد اون حرفی که سولکا

 ز بهم میگفت افتادم.همیشه میگفت: رسم زندگی این است...

 یک روز کسی را دوست داری و روز بعد تنهایی

 به همین سادگی او رفته!

ه چیز تموم شده!مثل یک مهمونی که به پایان میرسد و تو به حال خودت رها میشوی.....چرا ناراحتی؟رسم زندگی هم

 اینه!!!!!

دارم دیوونه میشم!مثل همیشه نشستم تو خونه و با عکس های رمیصا درد و دل میکنم.نه من جایی میرم نه کسی میاد 

 ه .اینجا!!!البته بجز سوگل که همیشه اینجا پالس

سوگل......چند روزی میشه که ندیدمش....هیچوقت فکر نمیکردم که اینو بگم ولی....باید اعتراف کنم که دلم براش 

 خیلی تنگ شده! توی این چند وقت خیلی بهش عادت کرده بودم.

 تلفن زنگ میزنه ولی من هیچ حرکتی برای جواب دادن به تلفن نمیکنم.

 انم میپیچه تو خونه.میره رو پیغام گیر و صدای مام

پویا؟........خونه نیستی؟تو که برات مهم نیست ما زنده ایم یا مردیم ولی......در هر صورت عیدت مبارک!پسرم  -

نمیخوام مزاحمت بشم اما بد نیست یه سری بهمون بزنی........دلمون برات خیلی تنگ شده!!!!الاقل به خاطر پریسا 

 کاری داری مامان؟ بیا!!!!گوشیو برداشتم و گفتم :

 نه....ترو خدا تو عید بیا پیشمون.....میای؟ -

 باشه.میام فقط چند روز صبر کنید. -

 یه ساله میگی چند روز! ما هم دلمون برای رمیصا تنگ شده ولی باید حقیقتو قبول کنی! -

 اه مامان بس کن!گفتم که میام.....سالم برسون .خداحافظ. -

 کردم.و سریع گوشی رو قطع 

 آره رمیصا رفته.اما نه از پیش من!من اونو حس میکنم...با صدای زنگ از افکارم بیرون میام.

 بله؟ -

منم سوگل......درو باز نمیکنی؟نه نه باز نکن پشو بیا پایین.داره نم نم بارون میاد از اون بارون بهاریا.....لباس بپوش  -

 بیا پایین.
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 درو باز کردم و نشستم رو مبل.

 سوگل عصبانی اومد و گفت: پویا تا دو دقیقه دیگه آماده شدی!!!!

 ول کن حالشو ندارم. -

 بیخود کردی!!! -

 دستمو کشید و برد تو اتاق کتمو تنم کرد و گفت: سرده....شلوارتم عوض کن بیا پایین....سریع میای!

 و دستمو گرفت.با هم قدم میزدیم.از اینکه پیشم بود خوشحال بودم.بلند شدم و رفتم پیشش.لبخندی زد 

 راستشو بخوای خیلی سعی کردم نیام پیشت اما نتونستم! -

 منم دلم برات خیلی.. -

 بیخیال بابا.تعطیالت چیکاره ای؟ -

 ناخود آگاه پوزخندی زدم و گفتم: بی رمیصا؟

ته.تو باید اونو فراموش کنی یهو وایساد و مجبورم کرد وایسم.بهم نزدیک شد و گفت: پویا قبول کن که اون رف

 ......باید زندگی کنی.

 سرمو میندازم پایین.

 امروز مامانم زنگ زده بود! -

 خب؟ -

 ازم میخواست که برم پیشش! -

 چه خوب....میخوای با هم بریم؟ -

 یعنی امروز بریم؟ -

 آره....بدو حاضر شو بریم. -

 ساده بودیم.ساعت بعد جلوی خونه ی مجردی و بچگیام وای 1

.زنگ نزدم چون کلید داشتم.وقتی پامو گذاشتم تو خونه مامان تا چند لحظه با تعجب به من خیره شده بود بعد یهو 

 اومد جلو منو در آغوش گرفت.صدایی گفت: مامان کجا رفتی؟

لو و بغلش ج و پارمیس با شکمی برجسته وارد شد.یک دستشو به دیوار گرفته بود و یک دستش به کمرش بود.رفتم

 کردم.بعداز سالم و بغل و بوسیدن نشستیم روی مبل و سوال ها شروع شد.

 سوگل رو به پارمیس گفت: چند ماهتونه؟

 ماه. 8پارمیس: 

 دختره؟ -

 یکیشون دختره یکی پسر. -

 خدا به داد من برسه. -

 سوگل: نکه تو هر روز میبینیشون!!!!!!!!!!

 خور.......راستی پریسا کجاست؟داییشون منم......تو حرص ن-

 پارمیس: چه میدونم؟تو خیابونا ول میگرده!!!!!!

 ولی حرفمون با وارد شدن مامان ناتموم موند.
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 مامان: بچه ها بیاید ناهار.

 نشستیم سر میز.

 وای مامان اگه بدونی چند وقته غذای خونگی نخوردم!!!! -

 ن غذا گرفتی یا کلفت برات پخت؟من که نبودم؟هان؟سوگل آروم دم گوشم گفت: اون هفته از بیرو

 نه عزیزم تا تو هستی زن دیگه ای پاشو تو خونه ی من نمیزاره. -

 

از زیر میز به پام لگد زد و بلند شد که به مامانم کمک کنه.بعد از ظهر همه ی خواهر هام همراه همسرانشون اومدن 

 میشه و میگه: من دیگه باید برم.خیلی زحمت دادم. اونجا و همه از دیدن من تب کردند.سوگل بلند

 کجا؟هنوز زوده. -

 هم گذشته. 7تا برسم خونه ساعت از 6:36ساعت -

 مامان: زنگ بزنم آژانس؟

 نه مامان جون.مگه من مردم؟خودم میبرمش. -

 بلند میشم و به طرفش میرم و میگم: برو لباستو بپوش بریم.

 گه: بازم میای .....مگه نه؟مامان سریع میاد طرفم و می

 آره.......هروقت تونستم میام.-

دست سوگل رو میگیرم و با هم از خونه خارج میشیم.توی ماشین متوجه نگاه های زیر چشمی سوگل میشم و میگم: 

 سوگل دنبال چیزی میگردی؟

 یهو هول میشه و میگه: چی؟ من؟اِ......راستش نه..اه!

 زه شده بودی سوگل.میخندم و میگم: خیلی بام

 اخم میکنه و میگه: اِ...پویا!!!!بد جنس!

 وقتی میرسم خونه تازه میفهمم که چه قدر بهم خوش گذشته بوده.........

..خیلی وقت بود اینطوری بیرون جایی نرفته بودم.حوصلم سر رفته بود.بلند شدم و قدم زنون رفتم به سمت پارک.به 

ایی ازش داشتم.نیمکت ها،چمن ها،درخت ها،حتی آب نمای وسط پارک.سرمو هر جا نگاه میکردم یه خاطره 

میچرخونم......خاطرات خوب و بدی که وقتی بهشون فکر میکنم برام شیرینن ولی نامفهوم و مبهم شدن!میشینم زیر 

 1666درختی که

میکنم.......همه میخوان من  تا خاطره باهاش داشتم.سرمو تکیه میدم به تنه ی درخت و چشامو میبندم.به امروز فکر

 رمیصا رو فراموش کنم!

 

 موبایلم زنگ میخوره.شمارشو نمیشناسم ولی جواب میدم.

 ؟� �بله؟...........الو؟........بفرمایی -

 قطع میکنم ولی دوباره زنگ میزنه.

 نکن!!!!!! بله؟جانم؟هاااااااااااان؟چ یه؟مرگ داری زنگ میزنی؟تا میخوام قطع کنم میگه: اِ قطع-

 صداش برام آشنائه:شما؟
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 جواب نمیده.

 بگو.....پس مزاحمی.اگه آشنایی یه چیزی بگو. -

 اهم. -

 میخندم و میگم: من حوصلم سر رفته.....میشه باهات درد و دل کنم؟

 آره.انگار از این بازی خوشش اومده. -

.االن که بزرگ شدم و یکی رو دوست دارم...میگن که از بچگی به هممون یاد مین که همه را دوست داشته باشیم... -

 باید فراموشش کنم!!

 پویا........االن کجایی؟ -

 خوشحال از این که صداشو شناختم میگم: سالم همتا.......چه خبرا؟

 پویا باید ببینمت.همین حاال. -

 من االن تو پارکم. -

 منم تو پارکم ....کجاشی؟ -

 تو کجایی؟ -

 ن بازی.دم زمی -

 همون جا بمون االن میام. -

پا میشینم و بغلش میکنم.بوسم میکنه و میگه: سالم  2ویدا رو از دور میبینم اون هم منو میبینه و به طرفم میدوه.روی 

 پویا جوون خوبی؟دلم برات کلی تنگ شده بود.

 منم دلم رات تنگ شده بود عمو جوون.بابات خوبه؟ -

 آره. -

 یدم و ویدا رو میذارم پایین تا بره بازی کنه.با همتا دست م

 میالد کجاست؟ -

 سر کار .....بعدش میاد دنبالمون....فکر میکردم شمارمو داری!!! -

 نداشتم......ناراحتت که نکردم؟ -

 نه اصأل..اتفاقأ میخواستم راجب همین موضوع باهات حرف بزنم. -

 کدوم موضوع؟ -

با هم دعواتون شده بود؟ بعد هم معلوم شد که تو میخوای برای ادامه تحصیل بری یادته اون سالی که عید  -

 آلمان.....اون روز رمیصا تو مدرسه خیلی پکر بود! بعد از مدرسه یه جا گیرش اوردم و ازش پرسیدم چته؟

شون رمیصام گفت: قبأل همه میگفتن این جمله ها و داستان های عاشقانه خیلی قشنگن ولی من کلی اذیت

میکردم....حاال معنی تک تک کلماتشو میفهمم.یک روز من عاشق پسری شدم که ادعا داشت دوستم داره.ولی من 

 چیزایی ازش دیدم که.......ولش کن!!!

بهش کلی التماس کردم تا باالخره با بغض ادامه داد:اون روز تو پارک پیش هم نشسته بودیم که یهو گوشیه پویا 

 ....مامانمه...االن برمیگردم.زنگ خورد.بهم گفت: اِ
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ولی قبل از هر حرکتی گوشیشو گرفتم و دویدم به سمت دستشویی توی پارک.دوباره زنگ زد.به صفحه ی گوشیش 

 خیره شدم .....سارا...جواب دادم: بله؟

ششششش الو پویا جوونم خودتی؟ تو دلم گفتم: اققققققق..حالم بهم خورد....پویا جوووووووووون......ایششش -

 شششش!!!!

 بفرمایید؟ -

 شما؟ -

 من دوست دخترشونم. -

اِ.....ببخشید.و سریع قطع کرد.رفتم تو لیست اسم هاش و چشام چهارتا شد.همه ی اد لیستش دختر بود.کم مونده  -

ام وبود بزنم زیر گریه.رفتم بیرون و گوشیو پرت کردم تو بغلش و گفتم: خیلی نامردی پویا!!!!!!!!!دیگه نمیخ

 ببینمت!فهمیدی؟

 چرا؟ چیزی تو گوشیم دیدی؟ -

 کاشکی عکس یا فیلم بود.....ولی.....اه دست از سرم بردار پویا!خواهش میکنم. -

 آهان.....مثأل تو گوشی خودت چیزی نیست؟ -

 نه. -

 واقعأ؟ مطمعنی؟ -

 آره. -

 گوشیتو بده. -

 اب داد: بله؟تا گوشیمو از دستم گرفت زنگ خورد.پویا سریع جو

................. 

 این خط واگذار شده. -

............................. 

 میرم طرفش و میگم: کی بود؟

 اینو من باید بپرسم!! -

 به شماره نگاه میکنم و خونسرد میگم: مزاحم بود.

 میره تو اس ام اس هام و میگه:تو به مزاحمات میگی سالم عزیزم خوبی؟

 و میگم: من دارم میرم.......حرفام یادت نره.میخندم 

نه.....یادم نمیره.............میدونی قبأل هرکی ازم میپرسید که تورو میشناسم یا نه بهش میگفتم...........تو عشقمی ولی  -

 االن......میگم نمیشناسمت!

.......پویا؟......بیا درست خداحافظی سرشو برگردوند به یه طرف دیگه.سرمو میبرم جلوی صورتش و میگم: پویا؟....

 کنیم.

یهو سرشو به طرفم میچرخونه طوری که نفس هایمان به صورت هم میخوره.هردو به چشم های همدیگه خیره 

میشیم به امید این که یکی از ما حرکتی انجام بده .کم کم نگاهش از روی چشم هایم سر میخوره و به لب هایم 

 خداحافظ .......پویا!میرسه.رفتم عقب و گفتم: 
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بعد زد زیر گریه و ادامه داد:همین.....حاال منم یک داستان عشقی دارم!!!!!!یه روز یه پسر عاشق من شد ولی من ازش 

بدم میومد.وقتی که دیگه نبود من به بودنش نیازمند شدم........وقتی رفت من به انتظار برگشتنش نشستم....وقتی که 

شته باشه من دوسش داشتم و قتی که اون تموم کرد من شروع کردم و چه سخت است تنها دیگه نمیتونست دوسم دا

 شدن!!!!!!پایان.

 همتا خیره میشه بهم و میگه: میخواستم بدونی.کاری نداری؟

 نه.میخوای برسونمت؟ -

 نه میالد میاد دنبالمون. -

هفته از روزی که  2گار هوای خونمون گرفته!امروز که از خواب پاشدم همه چیز فرق داره.نمیدونم چرا، ولی ان

طرالنو دیدم میگذره.دیگه نه جوابمو میده نه کسی جاشو میدونه،نه خبری ازش دارن!!!!به گوشیم نگاه میکنم.هیچی! 

نه یه )میس کال (نه یه) اس ام اس(برای هزارمین بار زنگ میزنم به گوشیش .خاموشه......مثل تمام این روز های این 

 !هفته 2

 زنگ میزنم به ماهان.صدای گریه از اون طرف خط میاد.

 ماهان کجایی؟ -

 خونه ی طرالن اینا. -

 چرا صدای گریه میاد؟ -

 رمیصا....رفت......طرالن من،عشقم،زندگیم رفت!!!!!!!!!!!! -

 چی؟ الو؟ماهان.......الو؟ -

شده از پارچه های سیاه و عکس های طرالن که یک سریع حاضر میشم وبه طرف خونه ی طرالن اینا میرم.همه جا پر 

 روبان مشکی گوشه ی عکساشو پوشونده.

میرم تو سالن.کلی آدم با لباس های سیاه نشستن دور هم.بعضی ها گریه میکنند،بعضی ها دم گوش همدیگه غیبت 

 میرسم به ماهان.میکنن.توی اون همه صورت پویا و ماهان و بچه های خودمونو میشناسم و میرم به سمتشون.

 ماهان بگو که همش یه شوخی! یه دروغ وحشتناک و بده!!!چرا گریه میکنی؟طرالن نمرده!!!!!-

جیغ میزنم و میشینم رو زمین.میزنم زیر گریه و مشت هامو میکوبم زمین.فهمیدم که میون بازوان قدرتمندی قرار 

گیرم و چشامو میبندم.وقتی از خواب بیدار دارم.با صداش که سعی در ساکت کردن من داره آرامش خاصی می

 میشم،توی ماشینم و سرم روی پای کسی قرار دارد.بلند میشم و میشینم.

 

 پویا: سالم.........بهتری؟

 ما کجاییم؟ -

 بهشت زهرا. -

 یعنی واقعأ.........طرالن......... -

 آره!!!!! -
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نجا؟میخوای زجرم بدی؟آره؟پویا ساکت به من خیره شده.با مشت میزنم زیر گریه و به زور میگم: چرا منو آوردی ای

میکوبم رو پاش و میگم: ازت متنفرم پویا......حالم ازت بهم میخوره......تو یه پسر خود خواهی و تازه دروغگو هم 

 هستی.گفتی دوسم داری ولی میخوای فراموشم کنی!!!!

 این چه جور عشقیه؟

یم خیره میشه.با انگشت شست لبمو لمس میکنه ویهو به طرفم حمله میکنه و لب یهو ساکت میشه و فقط به لب ها

هاشو به طرز ماهرانه ای روی لب هایم قرار میدهد.میخوام برم عقب ولی نمیتونم چون دستاش دور کمرم قفل شده 

تم هم یتونسو منو به خودش نزدیکتر میکنه.چشامو میبندم و میذارم که وجود تشنم از عشقش سیراب بشه.اگه م

 عقب نمیرفتم چون حاال میفهمیدم که بهش نیاز داشتم!

 پویا: اگه قبأل این اتفاق می افتاد می گفتم،دوست دارم.ولی االن میگم....دیوونتم،بدون تو نمیتونم زندگی کنم.

 به چشماش خیره میشم انگار که فکرمو خونده باشه میگه: نمیخواد حرفی بزنی.

 فصل دهم)پویا(

هم رسید.عیدی بدون عشق........بدون کادو............بدون مسافرت....بدون سفره ی هفت سین........بدون عید عید 

 دیدنی و عیدی گرفتن!

 یاد اون حرفی که رمیصا بهم میگفت افتادم.همیشه میگفت: رسم زندگی این است...

 یک روز کسی را دوست داری و روز بعد تنهایی

 فته!به همین سادگی او ر

همه چیز تموم شده!مثل یک مهمونی که به پایان میرسد و تو به حال خودت رها میشوی.....چرا ناراحتی؟رسم زندگی 

 اینه!!!!!

دارم دیوونه میشم!مثل همیشه نشستم تو خونه و با عکس های رمیصا درد و دل میکنم.نه من جایی میرم نه کسی میاد 

 نجا پالسه .اینجا!!!البته بجز سوگل که همیشه ای

سوگل......چند روزی میشه که ندیدمش....هیچوقت فکر نمیکردم که اینو بگم ولی....باید اعتراف کنم که دلم براش 

 خیلی تنگ شده! توی این چند وقت خیلی بهش عادت کرده بودم.

 تلفن زنگ میزنه ولی من هیچ حرکتی برای جواب دادن به تلفن نمیکنم.

 صدای مامانم میپیچه تو خونه.میره رو پیغام گیر و 

پویا؟........خونه نیستی؟تو که برات مهم نیست ما زنده ایم یا مردیم ولی......در هر صورت عیدت مبارک!پسرم  -

نمیخوام مزاحمت بشم اما بد نیست یه سری بهمون بزنی........دلمون برات خیلی تنگ شده!!!!الاقل به خاطر پریسا 

 و گفتم : کاری داری مامان؟بیا!!!!گوشیو برداشتم 

 نه....ترو خدا تو عید بیا پیشمون.....میای؟ -

 باشه.میام فقط چند روز صبر کنید. -

 یه ساله میگی چند روز! ما هم دلمون برای رمیصا تنگ شده ولی باید حقیقتو قبول کنی! -

 اه مامان بس کن!گفتم که میام.....سالم برسون .خداحافظ. -

 رو قطع کردم. و سریع گوشی
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 آره رمیصا رفته.اما نه از پیش من!من اونو حس میکنم...با صدای زنگ از افکارم بیرون میام.

 بله؟ -

منم سوگل......درو باز نمیکنی؟نه نه باز نکن پشو بیا پایین.داره نم نم بارون میاد از اون بارون بهاریا.....لباس بپوش  -

 بیا پایین.

 تم رو مبل.درو باز کردم و نشس

 سوگل عصبانی اومد و گفت: پویا تا دو دقیقه دیگه آماده شدی!!!!

 ول کن حالشو ندارم. -

 بیخود کردی!!! -

 دستمو کشید و برد تو اتاق کتمو تنم کرد و گفت: سرده....شلوارتم عوض کن بیا پایین....سریع میای!

 لبخندی زد و دستمو گرفت.با هم قدم میزدیم.از اینکه پیشم بود خوشحال بودم.بلند شدم و رفتم پیشش.

 راستشو بخوای خیلی سعی کردم نیام پیشت اما نتونستم! -

 منم دلم برات خیلی.. -

 بیخیال بابا.تعطیالت چیکاره ای؟ -

 ناخود آگاه پوزخندی زدم و گفتم: بی رمیصا؟

که اون رفته.تو باید اونو فراموش کنی  یهو وایساد و مجبورم کرد وایسم.بهم نزدیک شد و گفت: پویا قبول کن

 ......باید زندگی کنی.

 سرمو میندازم پایین.

 

 

 امروز مامانم زنگ زده بود! -

 خب؟ -

 ازم میخواست که برم پیشش! -

 چه خوب....میخوای با هم بریم؟ -

 یعنی امروز بریم؟ -

 آره....بدو حاضر شو بریم. -

ی و بچگیام وایساده بودیم.زنگ نزدم چون کلید داشتم.وقتی پامو گذاشتم تو ساعت بعد جلوی خونه ی مجرد 1

خونه مامان تا چند لحظه با تعجب به من خیره شده بود بعد یهو اومد جلو منو در آغوش گرفت.صدایی گفت: مامان 

 کجا رفتی؟

لو و بغلش رش بود.رفتم جو پارمیس با شکمی برجسته وارد شد.یک دستشو به دیوار گرفته بود و یک دستش به کم

 کردم.بعداز سالم و بغل و بوسیدن نشستیم روی مبل و سوال ها شروع شد.

 سوگل رو به پارمیس گفت: چند ماهتونه؟

 ماه. 8پارمیس: 

 دختره؟ -
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 یکیشون دختره یکی پسر. -

 خدا به داد من برسه. -

 سوگل: نکه تو هر روز میبینیشون!!!!!!!!!!

 

 

 م......تو حرص نخور.......راستی پریسا کجاست؟داییشون من-

 پارمیس: چه میدونم؟تو خیابونا ول میگرده!!!!!!

 ولی حرفمون با وارد شدن مامان ناتموم موند.

 مامان: بچه ها بیاید ناهار.

 نشستیم سر میز.

 وای مامان اگه بدونی چند وقته غذای خونگی نخوردم!!!! -

 ون هفته از بیرون غذا گرفتی یا کلفت برات پخت؟من که نبودم؟هان؟سوگل آروم دم گوشم گفت: ا

 نه عزیزم تا تو هستی زن دیگه ای پاشو تو خونه ی من نمیزاره. -

از زیر میز به پام لگد زد و بلند شد که به مامانم کمک کنه.بعد از ظهر همه ی خواهر هام همراه همسرانشون اومدن 

 دند.سوگل بلند میشه و میگه: من دیگه باید برم.خیلی زحمت دادم.اونجا و همه از دیدن من تب کر

 کجا؟هنوز زوده. -

 هم گذشته. 7تا برسم خونه ساعت از 6:36ساعت -

 مامان: زنگ بزنم آژانس؟

 نه مامان جون.مگه من مردم؟خودم میبرمش. -

 بلند میشم و به طرفش میرم و میگم: برو لباستو بپوش بریم.

 یاد طرفم و میگه: بازم میای .....مگه نه؟مامان سریع م

 آره.......هروقت تونستم میام.-

دست سوگل رو میگیرم و با هم از خونه خارج میشیم.توی ماشین متوجه نگاه های زیر چشمی سوگل میشم و میگم: 

 سوگل دنبال چیزی میگردی؟

 یهو هول میشه و میگه: چی؟ من؟اِ......راستش نه..اه!

 یگم: خیلی بامزه شده بودی سوگل.میخندم و م

 اخم میکنه و میگه: اِ...پویا!!!!بد جنس!

 وقتی میرسم خونه تازه میفهمم که چه قدر بهم خوش گذشته بوده.........

..خیلی وقت بود اینطوری بیرون جایی نرفته بودم.حوصلم سر رفته بود.بلند شدم و قدم زنون رفتم به سمت پارک.به 

ردم یه خاطره ایی ازش داشتم.نیمکت ها،چمن ها،درخت ها،حتی آب نمای وسط پارک.سرمو هر جا نگاه میک

میچرخونم......خاطرات خوب و بدی که وقتی بهشون فکر میکنم برام شیرینن ولی نامفهوم و مبهم شدن!میشینم زیر 

 1666درختی که
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.به امروز فکر میکنم.......همه میخوان من تا خاطره باهاش داشتم.سرمو تکیه میدم به تنه ی درخت و چشامو میبندم

 رمیصا رو فراموش کنم!

 موبایلم زنگ میخوره.شمارشو نمیشناسم ولی جواب میدم.

 ؟� �بله؟...........الو؟........بفرمایی -

 قطع میکنم ولی دوباره زنگ میزنه.

 یگه: اِ قطع نکن!!!!!!بله؟جانم؟هاااااااااااان؟چ یه؟مرگ داری زنگ میزنی؟تا میخوام قطع کنم م-

 صداش برام آشنائه:شما؟

 جواب نمیده.

 بگو.....پس مزاحمی.اگه آشنایی یه چیزی بگو. -

 اهم. -

 میخندم و میگم: من حوصلم سر رفته.....میشه باهات درد و دل کنم؟

 آره.انگار از این بازی خوشش اومده. -

ته باشیم....االن که بزرگ شدم و یکی رو دوست دارم...میگن که از بچگی به هممون یاد مین که همه را دوست داش -

 باید فراموشش کنم!!

 پویا........االن کجایی؟ -

 خوشحال از این که صداشو شناختم میگم: سالم همتا.......چه خبرا؟

 پویا باید ببینمت.همین حاال. -

 من االن تو پارکم. -

 منم تو پارکم ....کجاشی؟ -

 ؟تو کجایی -

 دم زمین بازی. -

 همون جا بمون االن میام. -

پا میشینم و بغلش میکنم.بوسم میکنه و میگه: سالم  2ویدا رو از دور میبینم اون هم منو میبینه و به طرفم میدوه.روی 

 پویا جوون خوبی؟دلم برات کلی تنگ شده بود.

 منم دلم رات تنگ شده بود عمو جوون.بابات خوبه؟ -

 آره. -

 همتا دست میدم و ویدا رو میذارم پایین تا بره بازی کنه. با

 میالد کجاست؟ -

 سر کار .....بعدش میاد دنبالمون....فکر میکردم شمارمو داری!!! -

 نداشتم......ناراحتت که نکردم؟ -

 نه اصأل..اتفاقأ میخواستم راجب همین موضوع باهات حرف بزنم. -

 کدوم موضوع؟ -
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الی که عید با هم دعواتون شده بود؟ بعد هم معلوم شد که تو میخوای برای ادامه تحصیل بری یادته اون س -

 آلمان.....اون روز رمیصا تو مدرسه خیلی پکر بود! بعد از مدرسه یه جا گیرش اوردم و ازش پرسیدم چته؟

من کلی اذیتشون رمیصام گفت: قبأل همه میگفتن این جمله ها و داستان های عاشقانه خیلی قشنگن ولی 

میکردم....حاال معنی تک تک کلماتشو میفهمم.یک روز من عاشق پسری شدم که ادعا داشت دوستم داره.ولی من 

 چیزایی ازش دیدم که.......ولش کن!!!

 

بهش کلی التماس کردم تا باالخره با بغض ادامه داد:اون روز تو پارک پیش هم نشسته بودیم که یهو گوشیه پویا 

 رد.بهم گفت: اِ....مامانمه...االن برمیگردم.زنگ خو

ولی قبل از هر حرکتی گوشیشو گرفتم و دویدم به سمت دستشویی توی پارک.دوباره زنگ زد.به صفحه ی گوشیش 

 خیره شدم .....سارا...جواب دادم: بله؟

ون......ایشششششششش الو پویا جوونم خودتی؟ تو دلم گفتم: اققققققق..حالم بهم خورد....پویا جووووووووو -

 شششش!!!!

 بفرمایید؟ -

 شما؟ -

 من دوست دخترشونم. -

اِ.....ببخشید.و سریع قطع کرد.رفتم تو لیست اسم هاش و چشام چهارتا شد.همه ی اد لیستش دختر بود.کم مونده  -

وام !!!!دیگه نمیخبود بزنم زیر گریه.رفتم بیرون و گوشیو پرت کردم تو بغلش و گفتم: خیلی نامردی پویا!!!!!

 ببینمت!فهمیدی؟

 چرا؟ چیزی تو گوشیم دیدی؟ -

 کاشکی عکس یا فیلم بود.....ولی.....اه دست از سرم بردار پویا!خواهش میکنم. -

 آهان.....مثأل تو گوشی خودت چیزی نیست؟ -

 نه. -

 واقعأ؟ مطمعنی؟ -

 آره. -

 گوشیتو بده. -

 .پویا سریع جواب داد: بله؟تا گوشیمو از دستم گرفت زنگ خورد

................. 

 این خط واگذار شده. -

............................. 

 میرم طرفش و میگم: کی بود؟

 اینو من باید بپرسم!! -

 به شماره نگاه میکنم و خونسرد میگم: مزاحم بود.

 وبی؟میره تو اس ام اس هام و میگه:تو به مزاحمات میگی سالم عزیزم خ
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 میخندم و میگم: من دارم میرم.......حرفام یادت نره.

نه.....یادم نمیره.............میدونی قبأل هرکی ازم میپرسید که تورو میشناسم یا نه بهش میگفتم...........تو عشقمی ولی  -

 االن......میگم نمیشناسمت!

گم: پویا؟...........پویا؟......بیا درست خداحافظی سرشو برگردوند به یه طرف دیگه.سرمو میبرم جلوی صورتش و می

 کنیم.

یهو سرشو به طرفم میچرخونه طوری که نفس هایمان به صورت هم میخوره.هردو به چشم های همدیگه خیره 

میشیم به امید این که یکی از ما حرکتی انجام بده .کم کم نگاهش از روی چشم هایم سر میخوره و به لب هایم 

 عقب و گفتم: خداحافظ .......پویا! میرسه.رفتم

بعد زد زیر گریه و ادامه داد:همین.....حاال منم یک داستان عشقی دارم!!!!!!یه روز یه پسر عاشق من شد ولی من ازش 

بدم میومد.وقتی که دیگه نبود من به بودنش نیازمند شدم........وقتی رفت من به انتظار برگشتنش نشستم....وقتی که 

تونست دوسم داشته باشه من دوسش داشتم و قتی که اون تموم کرد من شروع کردم و چه سخت است تنها دیگه نمی

 شدن!!!!!!پایان.

 همتا خیره میشه بهم و میگه: میخواستم بدونی.کاری نداری؟

 نه.میخوای برسونمت؟ -

 نه میالد میاد. -

 فصل یازدهم)سولماز(

 شدم پویا هم از پشت سرم میاد. با این که حال نداشتم از ماشین پیاده

 با لحنی خسته میگم: پویا ولم کن!فقط بزار تنها باشم!!!

 رمیصا تو میخوای کجا بری با این حالت؟بیا سوار شو.-

 به زور میخندم و میگم: با همتا اینا میرم.

 شه!!!!دنبالم تا پیش همتا و سوگل میاد و میگه: شما یه چیزی بهش بگین!با من نمیاد!لوس می

 با تمام وجودم خیره میشم به همتا .همتا: پویا از وقتی با تو دوست شده با ما خیلی کم میگرده!اینبار نوبت ما شده.

 پویا: رسیدی زنگ بزن بهم.

 پویا میخوایم بریم بیرون!اجازه هست؟ -

 باشه بابا. -

 بریم دیگه. -

 کادوی میالده.مشکی میره و با هیجان میگه: این  266همتا به طرف 

 میالد کیه؟ -

 ماهه نامزد کردما!!!! 2وا.....رمیصا خوبی؟من  -

 واقعأ؟ -

 اینقدر با پویا سرگرمی که خبری از ما نمیگیری!!!! -

 ببخشید. -

 سوگل: رمیصا مشکوک میزنی؟
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 سرمو میندازم پایین تا سرخ شدنمو نبینن.

 همتا: نه؟نگو که تو و پویا.............

 

 سوگل: آره؟وای فکر کن...

 

 

 بس کنین شما ها هم.خودمم نفهمیدم چی شد! -

 همتا: از اون لپ های قرمزت معلومه ....ما که خر نیستیم.

 که چی؟ در هر صورت بد هم نبود. -

 آقا میالدن؟ -موبایل همتا زنگ خورد.

 همتا با شوق و ذوق میگه: وای آره.

 بخوریم. بعد رفتیم تو یه رستوران شام

 سوگل: جاش خیلی خالیه!!!!!!!!!!!!!!

 آره. -

 دوباره گوشی همتا زنگ خورد.

 دقیقه پیش باهاش کلی زر زدیااااااااااا! 2ای بابا ....نگو که بازم میالده! بابا همین  -

چی سفارش بدم همتا چشم غره ای به من رفت و جواب داد: بل؟.....آره بابا.ما؟....شهرارا! پدر خوب....باشه...

 حاال؟باشه!نه ما هم تازه رسیدیم.منتظرم.بای.

 بعد روبه ما گفت: داره میاد اینجا. من برم سفارش بدم.سوگل چی میخوای؟

 سوگل: من.....همبرگر.

 منم هات داگ میخوام. -

 همتا: باشه...فقط من جیبام خالیه.مایه هارو رو کنین ببینم.

 ول ها همتا رفت.من روبه روی در بودم.کلی خندیدیم و بعد از شمردن پ

ساله داره میره سمت همتا.بد نبود به سلیقش اعتماد پیدا  26-22نشسته بودیم تا همتا بیاد که دیدیم یه پسر 

کردم.میالد از پشت چشم های همتا رو گرفت و لپشو بوسید. یهو یاد پویا افتادم و با خودم گفتم کاشکی االن اونم 

دن همتا و میالد که دست در دست هم به طرفمون میومدن لبخندی روی لب هایم نشست.من و اینجا بود.از دی

 سوگل بلند شدیم و با میالد دست دادیم.

پسر خوبی بود.خیلی هم به هم میومدن.اون شب خیلی خوش گذشت چون میالد همش سعی داشت ماهارو بخندونه 

 و یه عضو جدید به گروهمون اضافه شده بود.

 وازدهمفصل د

با صدای زنگ درسرمو بلند می کنم و از توی دفتر خاطرات سولماز میام بیرون و به طرف در میرم.آیفون رو 

 برمیدارم و میگم: سالم سوگل!

 سوگل دستشو از رو دوربین آیفون برمیداره و با دلخوری میگه: اِ...از کجا فهمیدی منم؟

 کار مهمی داری؟ -
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 نمیذاری بیام تو؟ -

تا سالم  166باز میکنم و منتظر میشم تا برسه تو خونه.با شور و شوق میاد تو خونه و میگه: سالم،سالم، درو

.خوبی؟چه خبرا؟چیکار داشتی میکردی؟ تنهایی خوش میگذشت؟ این چند روزه که من نبودم با غم من چیکار 

 کردی ؟ چرا اینجوری خیره شدی بهم؟

 سالم. -

 مای طوسیت.خوب بیدی؟سالم به روی ماهت؛به چش -

 رمیصا همیشه می گفت.... -

 ادامه ندادم و رفتم تو آشپزخونه.دنبالم اومد و گفت: رمیصا چی میگفت؟

میومد از گردنم آویزون میشد و بعد بوسم میکرد وبعدش میگفت: سالم عزیزم....بدون من خوش  -

 میگذشت؟......بعد منمیگفتم: چرا خوش نگذره؟

 لوس میکرد و می گفت: اِ......پویا!!!!!بعد اون خودشو 

 بعد من میخندیدم و میگفتم: جاننننننننننننننننننننننن ننم؟

 سوگل نشست رو اپن و گفت: میشه بقیشو بدون سانسور تعریف کنی ؟

 هان؟ -

 ی رسید....تو همسوگل قیافه ی بامزه ای در آورد و ادامه داد: آخه میدونی تازه داشت کار به جاهای باریک بینتون م

 مثه رمیصا این جور لحظه هارو سانسور میکنی!

 خندیدم و گفتم: حاال نگفتی کاری داری یا نه؟

 

 کار مهمی که نه.....اومده بودم یه چیزی بهت بگم و برم. -

 

 

 صاف وایمیسم و مشتاقانه نگاش می کنم.

 د.....منم....راستش....میدونی پویا....دیروز رامان ازم خواستگاری کر -

 تو چی؟ -

 منم ...........جواب قطعی ندادم! -

 یعنی چی؟ -

گفتم باید راجبش فکر کنم.....آخه اصأل تا حاال به رامان به چشم یه شوهر نگاه نکرده بودم!!!از وقتی که یادمه ما  -

ر واقع یه جورایی شوکه شده همش داشتیم با هم دعوا می کردیم.....اولش که بهم گفت خیلی تعجب کرده بودم....د

 بودم!

 دوسش داری؟ -

یه احساسی بهم دست میداد وقتی که سوگل داشت راجب رامان باهام حرف میزد.یه حس حسادت یا.....ترس! 

نمیدونستم این چه حسی.شاید هم میدونستم ولی نمیخواستم قبولش کنم.میترسیدم از این که بخوام قبول کنم برای 

 شدم!!!بار دوم....عاشق 
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به لب های سوگل خیره شده بودم و منتظر بودم تا هر لحظه کلمه ی )نه( از دهنش خارج بشه ولی.......یه دفعه گفت: 

 نمیدونم!

 .حبس میشه.................................................. ..................................موبایلم زنگ میزنه . اسمشو میخونم و نفسم 

 بله؟ -

 سالم....میخوام ببینمت رمیصا...همین االن....میتونی بیای پارک؟ -

 نه نمیام.....اگه بیام مثه اون روز... -

 نه به خدا کاریت ندارم. -

 نیم ساعت بعد رو به روی هم وایساده بودیم و سعی میکردیم از نگاه کردن به همدیگه در بریم.

 یگه حق نداری جواب مزاحما یاپویا: فقط میخواستم بهت بگم د

 شماره های ناشناسو بدی.

 جااااااااااااااان؟چه طور تو میتونی با کل دخترای محله حرف بزنی؟اونم جلوی من! -

 پس برات مهمه؟ -

 نه اصأل! -

 چرا برات مهمه.....خیلی هم مهمه...االن دلت میخواد کلمو بکنی؟ -

 سمت خودش و زل میزنه تو چشمام.پشتمو بهش میکنم.سرمو برمیگردونه 

یه لحظه تنفر تمام وجودمو میکیره و با بدجنسی میگم: آره.....میدونی چیه؟ دلم میخواد همین االن با دستای خودم 

 بکشمت!

 اگه دلت میاد بزن....بزن تا خنک بشی. -

 بزنم؟ -

 اگه اینطوری سبک میشی بزن. -

خوابوندم زیر گوشش.اینقدر محکم بود که دست خودم به زق زق دستمو شل کردم و بیهوا یه سیلی محکم 

 افتاد.دستشو گذاشت جای سیلی من و با ناباوری و آروم گفت: تو.....تو چیکار کردی؟

 با پررویی تمام جواب دادم: زدمت.

 چی؟ -

 مگه نگفتی بزنمت تا خالی بشم؟ منم زدمت. -

 دیگه بگو. دستامو از مچ گرفت و گفت: جرئت داری یه بار

 چشمامو خمار کردم و گفتم: پویاااااااااااااااااا؟؟؟؟

 زهر مارو پویا....االن داری خرم میکنی؟ -

 سرمو کج کردم و با بغضی الکی گفتم: اِ دلت میاد اینطوری با من حرف بزنی؟

 چطور تو دلت میاد منو بزنی اونوقت من... -

 رفت!!حرفشو قطع کردم و گفتم: پویا دستم درد گ

 دستمو ول کرد و گفت: ببخشید!!چیزیت که نشد؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – بدون تواینجا 

3 5  

 

میخواستم......واقعأ داشتم بهت امیدوار میشدم و بهت اعتماد میکردم...ولی وقتی اون شماره هارو دیدم و بهم گفتی  -

 که.....گفتی که میخوای فراموشم کنی......ازت متنفر شدم!!!!

 ن اعتماد کردی؟آخه من از کجا باید میدونستم که تو به م -

 بهم فرصت بده.باید راجب تمام ابن اتفاقات فکر کنم.فعأل بای. -

سریع برگشتم و راه افتادم.چند قدم نرفته بودم که یهو برگشتم و دیدم پویا همون طوری وایساده و داره منو نگاه 

ه تم کنار و دویدم بمیکنه..وقتی دید برگشتم لبخندی تلخ روی لب هایش نشست.برای یه لحظه غرورمو گذاش

 هفته آزمایشی باهات دوست میشم.قبول؟ 1طرفش و گفتم: میخوام بهت یه فرصت دیگه بدم...

 باشه. -

 رمیص حال و حوصله نداشت میخوند.

 بله بله چشم من

 هر چی بگی گوش میدم حتمأ

 کاری هم ندارم که حق با کیِ

 چیکار این حرف ها دارم من اصأل!

 نره نره قلبم

 از یاد تو و یه سر بزن به قبأل،

 ببین کی مثه من عاشق تو بوده

 ببین کی میخوادت قد من اقأل!

 اینو یادت باشه که حال من خوبه با تووووووو

 یادت باشه همه زندگیم بود نگاتووووووووووو

 یادت باشه رفتی و بستی روم چشاتوووووووو

 

 

 یادت باشه که حال من خوبه با تووووووو

 یادت باشه همه زندگیم بود نگاتووووووووو

 یادت باشه رفتی و بستی روم چشاتوووووووو

 حاال که اشکامو دیدی

 میگی که از من بریدی

 میگی که چیزی نمونده بینمونو ازم ناامیدی!

 میگی که راهه تو دوره

 میگی خونه سوت و کوره

 من میگم: دوسم نداری؟

 تو میگی: نه مگه زوره؟

 

 اینو یادت باشه که حال من خوبه با تووووووو
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 یادت باشه همه زندگیم بود نگاتووووووووووو

 یادت باشه رفتی و بستی روم چشاتوووووووو

 یادت باشه که حال من خوبه با تووووووو

 یادت باشه همه زندگیم بود نگاتووووووووو

 یادت باشه رفتی و بستی روم چشاتوووووووو

 بله بله رسمأ

 بدون تو من به جای بعدی رفتم

 مثه این دیوونه ها تو خیابون

 هر شب دارم راه میرم بی هدف من!

 به سوگل فکر میکنم که یهو گوشیم زنگ میخوره.

 بله؟ -

 صدای نگران مامان میپیچه تو گوشم: پارمیس حالش بد شده آوردیمش بیمارستان.....میای؟

 آره آره.آدرس و بگه االن میام. -

 توی بیمارستان چشمم میوفته به سوگل .سرمو میندازم پایین و میرم جلو.

 آروم میگم:سالم.

 دیر رسیدی....به دنیا اومدن. -

 لبخندی میزنم و به سمت اتاقی که سوگل نشون میده میرم.

 تا تخت کوچولو کنار تختشه.میرم جلو و بهشون نگاه میکنم. 2پارمیس چشماش بستس ولی 

م میخنده.یه حسِ خوبی بهم دست میده انگار میشناسمش.خم میشم و بغلش میکنم و میگم: اسمه این دختره به

 فسقلی چیه

 مامان: پارمیس خودش بهت میگه.

 بهراد )شوهر پارمیس(میاد بغل دستم و میگه :اسم پسرمون که رهامِ.

 یه صدایی میگه: اسم دخترمون هم رمیصاِ.

 نم که پارمیس بهوش اومده و با لبخند بهم خیره شده.به طرف صدا برمیگردم و میبی

 مطمئنی که میخوای... -

 نگاش کن.....از تو خوشش میاد...رمیصا کوچولو ازت خوشش میاد. -

 فصل سیزدهم

از اتاقم میام بیرون و به سمت مامان که نشسته رو مبل و مجله ی آشپزیشو ورق میزنه میرم.مثل دوربین فیلم 

 کمه ی )آن( میزنی روشن میشه، منم چشامو باز میکنم و تمام این لحظاتو توی ذهنم ضبط میکنم.برداری که د

 مامان سرشو میگیره باال و با نگرانی میگه: رمیصا مامان خوبی؟

 لبخندی زورکی میزنم و میگم: آره....از این بهتر نمیشم...من سفره ناهارو میچینم.

 دیگه ایی نداری؟مامان با تعجب میگه: مطمئنی؟کار 

 میرم تو آشپز خونه .رامان میاد تو و میگه: سالم کوچولو.....ببین از این خوشت میاد؟
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 یه کیسه پر از لواشک های ترش و شیرین میزاره جلوم.

 مرسی رامان. -

 سرشو از تو یخچال میاره بیرون و میگه: چی؟

 مرسی داداشی. -

 همیشه میگفتی... -

 و میگم: ناراحتی بگم وظیفت بود.حرفشو قطع میکنم 

 خوشم اومد....دوباره زبونت دراز شد. -

چقدر دلم برای حرف زدن تنگ میشه....برای کلکل کردن با بقیه....یهو میزنم زیر گریه و توی آغوش گرم برادرم 

ر داشته د یه تصویفرو میرم.بعد از شام به پویا که نشسته روی تختم نگاه میکنم و میرم به سمتش. از عشقمم بای

باشم.دستمو از الی موهای خوش حالتش رد میکنم و میکشم رو صورتش و با انگشت شستم لب هاشو لمس میکنم و 

 نگاهم از رو چشمای مسخ شدش به لب های داغش سر میخوره.

 پویا: رمیصا...

 و بزنی.هان؟ چی میخوای بگی؟پویا بگو.....شاید این آخرین باری که میتونی کامل حرفات -

 قرار بود دیگه این کارو... -

 هیسسسسسسسسسسسسسس...... کتاب قرار نبود و یادته؟ قرار نبود چشمای من خیس بشه -

 قرار نبود هرچی قرار نیست بشه

 قرار نبود دیدنت آرزوم شه

 قرار نبود که اینجوری تموم شه....

 میخندم و میگم: پویا...برام قصه میگی؟

 آره. -

 ه رو زمین کنار دیوار.منم میشینم رو پاهاش.میشین

 چشاتو ببند و شروع کن. -

 چشاشو میبنده و شروع میکنه.یه عالمه قصه ی طوالنی که هیچوقت تموم نمیشه.

 میدونستی میخوام رگ بزنم؟

 رگ خودمو.....مچ دست چپم.....یه حرکت سریع.....یه ضربه ی عمیق.

 ....بلدی که؟

 نی میخوام رگمو بزنم!ولی تو که نمیدو

 

هیچی نمیدونی....چون چشاتو بستی.....نمیبینی که من تیغو از جیبم در میارم و ....میزارمش رو دستم...آروم آروم 

فشارش میدم.....انقدر فشارش میدم که دیگه معلوم نباشه.....تا کامل بره تو دستم....خون روی پوست سفیدم جاری 

..حیف که ندیدی خون فواره میزنه ....نمیفهمی که دستم میسوزه.....نمیبینی که لبمو گاز میشه و میرسه به زمین....

 میگیرم که نگم آخ....تو داری قصه میگی...تو بغلم کردی.
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میفهمی که سردم شده.....محکم تر بغلم میکنی....که گرم بشم.....نفسام نامنظم شده.....به خودم میگم: خوب رمیصا 

ستات....بابا هم که طبق معمول خونه نیست.دفتر � �ه خداحافظی کردی...مامان....برادر...عشق...دخانم .....با هم

خاطراتمو فرستادم برای سوگل....همه چیزو توش نوشتم....کل زندگیم مثه یه سریال از جلو چشمم میگذره....میبینی 

چشاتو باز میکنی و میبینی من مردم.....من هرچی محکم تر بغلم میکنی سرد تر میشم...صدای نفس هام قطع میشه....

 میترسیدم خودمو بکشم......

 میترسیدم از سرد شدن....

 میترسیدم از تنهایی مردن.....

 میترسیدم از خون دیدن.....

 ولی وقتی تو بغلم کردی دیگه نترسیدم......

 مردن خوب بود......آرومه آروم....

 گریه نکن دیگه.....

 نیستم چشماتو بوس کنم بگم چشمات خیلی خوشگل شده.......من که دیگه 

 بعدش تو همون جوری وسط گریه هات بخندی......

 گریه نکن دیگه!!! خودت هم میدونی طاقت گریه هاتو ندارم......خداحافظ.

 فصل چهاردهم

 میرم تو اتاقم،سوگل هم پشت سرم وارد میشه.

 م بخونیش.....آخریشه!بیا اینجا سوگل .....میخوام تو برا -

 "مرگ!"آخرین دفتر خاطراتِ رمیصا رو از تو کشو در میارم؛روش نوشته 

دراز میکشم رو تخت وصفحه ی اول رو باز میکنم و میگیرمش به سمت سوگل.آروم میاد رو تخت و میشینه.....ولی 

 دوری میکنه!!!میشینه رو لبه ی تخت تا از من دور باشه.....نمیدونم چرا جدیدأ همش از من 

 سوگل: حتمأ من باید بخونمش؟ شاید رمیصا دلش نخواد من اینا رو بخونم.

 اه بس کن سوگل.....میشه...میشه بگی چرا اون جا نشستی؟ -

 دستمو فرو میکنم الی موهام و بهش خیره میشم.همیشه وقتی عصبانی میشم این کارو میکنم.

دستم و دفترو ازم میگیره و شروع میکنه: مرگ خیلی سخت تر از اونیه که آروم آروم میاد طرفم و دراز میکشه بغل 

فکرشو میکردم.....خیلی سخته که از تمام خواسته هات دست بکشی .....از آینده ای که در انتظارته بگذری....االن یاد 

گرو خیلی دوسش دارم اون آهنگه افتادم که وصف حال من وشاید آینده ی پویا باشه.....آینده ای بدون من....آهن

 چون پویا بهم دادتش.شروع میکنم به خوندن آهنگ:

 یه ستاره ،تو رو دوست داره

 قول میده دیگه تنهات نمیزاره

 باتو هست،با تو هست

 این همه شبو ،صبحا من و تو با نور کم اتاق ،تن تو داغ،من نمیفهمیدم

 چرا نمیفهمیدم؟
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 ن دیگه تنهامولی االن ،خیلی وقتا ،آخر شبا، م

 چرا نمیفهمیدم؟

 فقط یه بار، دوباره بزار ،کنارت بشینم ،دستاتو بگیرم

 فقط یه بار،دوباره بزار، از خودم دفاع کنم ،مدیونی بگی نه

 فقط یه بار، دوباره بزار ،کنارت بشینم ،دستاتو بگیرم

 فقط یه بار،دوباره بزار، از خودم دفاع کنم ،مدیونی بگی نه

 سادگی که نیستبه همین 

 به عکس عشقت خیره شی

 نتونی لمسش کنی

 نتونی بگیریش

 نتونی مثل قدیم همدیگرو ببینین

 به همین سادگی که نیست به عکس عشقت خیره شی

 بفهمی رفته،برنمیگرده،دنیای تو بدون اون سرده سرده

 فقط یه بار، دوباره بزار ،کنارت بشینم ،دستاتو بگیرم

 اره بزار، از خودم دفاع کنم ،مدیونی بگی نهفقط یه بار،دوب

 فقط یه بار، دوباره بزار ،کنارت بشینم ،دستاتو بگیرم

 فقط یه بار، دوباره بزار، از خودم دفاع کنم ،مدیونی بگی نه

 چشمامو میبندم و میگم: سوگل بسه!

 پویا چی شدی؟ خوبی؟ پویا...... -

 د.بیا بریم بیرون.آره .....خوبم.....بقیش باشه برای بع -

 پویا.....میشه اون فیلمرو بزاری؟ -

سیدی را میذارم تو دستگاه ....فیلم تولد های رمیصا رو برای هزارمین بار میبینم با این تفاوت که حاال تنها 

 نیستم....سوگل همرامه.

ی برات رم بیرون...چیزی نمیخواوقتی تموم میشه نمیتونم از جام بلند بشم. سوگل بلن میشه و میگه: پویا من دارم می

 بیارم؟

 نه عزیزم.....کی برمیگردی؟ -

 نمیدونم.....شاید شب. -

 فعأل. -

 بای. -

تا سوگل از در میره بیرون یهو صفحه ی سیاه تلوزیون پر از رنگ میشه.حاال رمیصا با لبخندی زیبا توی کادر دوربین 

 قرار گرفته.

 بودم! رمیصا شروع میکنه بههیچوقت به این جای فیلم نرسیده 

 حرف زدن: سالم پویا.....خوبی؟ احتماأل االن خیلی وقته که من مردم.
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 برای همین تو داری این فیلمو میبینی!باور کن دلم نمیخواست ولی.........

 مجبور شدم!

 این جوری بهتره...برای هردومون.

 درد و دل کنی! بعد از مرگم فکر میکنم.....زیاد نتونسته باشی با کسی

 فک ....فکر کنم.....این آهنگ.....یکمی از حرف های دل تو رو میگه...گوش کن.

 و بعد صدای آهنگی میپیچه تو گوشم.

 تو با منی

 حس میکنمت

 همین جا روبه روی خودم

 صداتو میشنوم همه جا

 یا شاید من دیوونه شدم!

 اگه تو

 تو اتاقم نیستی

 چرا کنار تو میشینم؟

 چرا دارم تو رو میبوسم؟

 چرا دارم تو رو میبینننننننننننننم؟

 بعد صدای لطیف و مالیم یک زن ادامه ی آهنگ رو میخونه.

 من با توام عزیزم

 اسمه منو صدا کککککککککککککککککککککن

 میبینمت کناررررررم

 میبوسمت نگام کککککککککککن

 میبینمت کنارم

 من با توام عزیزم

 نو صدا کککککککککککککناسمه م

 میبینمت کناررررررم

 میبوسمت نگام ککککککککککککککن

 دوبا ره مرده میخونه:

 اگه تو

 تو اتاقم نیستی چرا هوای تو ،تو خونست؟

 چرا با تو حرف میزنم هر روز؟

 نگو تو دلت این دیوونست!

 اگه تو تواتاقم نیستیییییییییییی

 چرا کنار تو میشینمممممم؟
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 را دارم تو رو میبوسم؟چ

 چرا دارم تورو میبینم؟

 من با توام عزیزم

 اسمه منو صدا کککککککککککککککککککککن

 میبینمت کناررررررم

 میبوسمت نگام کککککککککککن

 میبینمت کنارم

 من با توام عزیزم

 اسمه منو صدا کککککککککککککن

 میبینمت کناررررررم

 کنمیبوسمت نگام ککککککککککککک

 رمیصا: آهنگه قشنگی بود نه؟ منو ببخش که قولمونو شکستم!!!!

 دوست دارم پویا...خیلی دوست دارم....خداحافظ!

 

در خونه با صدای محکمی میخوره تو دیوار.پریدم باال و به صورت پف کرده ی رامان خیره میشم.اومد تو و انگار که 

در قفل شده ی اتاقم با قیافه ی عصبانی برگشت به طرفم و گفت:  دنبال چیزی بگرده همه جا سرک کشید تا رسید به

 بازش کن....همین االن....گفتم بازش کن!

 درو باز کردم بعد از یه ربع از اتاق اومد بیرون و زد زیر گریه و گفت: پویا....سوگل....

 چی شده؟ رامان درست حرف بزن ....سوگل چیزیش شده؟ -

 رفت! -

 کجا؟ -

 ون شد....اونم گذاشت رفت....چند روزه خبری ازش نیست....حتی خونه هم نرفته!دعوام -

 سر چی دعوا کردین؟ -

 رامان شرمزده سرش را پایین انداخت و گفت: تو!!!!

 فصل پانزدهم

 هر کاری میکنم از فکر حرف های رامان نمیام بیرون.سوگل.....رمیصا...

ش بلند تر از رمیصاِ.........رنگ پوستش سفید ترِ........چشماش قهوه ایی ........ولی سوگل...........رمیصا........سوگل قد

 تا رو با هم مقایسه کنم؟ 2رمیصا چشماش مشکی بود....خیلی خوشگل تر از سوگل بود......اه! اصأل چرا باید این 

 ل.رمیدارم و زنگ میزنم به سوگچرا من اینجوری شدم؟ از خوابیدن منصرف میشم و بلند میشم میشینم و گوشیمو ب

 با بوق چهارم جواب میده: پویا!

 سوگل تو کجایی؟ -

 یه جای خوب. -
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پاشو بیا اینجا....بیا پیش من....میخوام همین االن ،تو همین ساعت،همین جا،اعتراف کنم که دلم برات خیلی تنگ  -

 شده!خواهش میکنم بیا پیشم......یا آدرس بده من بیام پیشت.

پویا.......میخواستم خودکشی کنم ولی ........نمیتونم......دستام میلرزه.....چشمام تار میبینه..........سرم گیج  -

میره......جرعتشو ندارم....میترسم.....نمیخوام دوباره از دستت بدم پویا!حاال که وقت اعتراف کردنه پس بزار منم 

شتم....از همون روز اولی که دیدمت....ولی تو انگار کور بودی.....فقط بگم.....دوست دارم......از اولش هم دوست دا

دور و بر رمیصا میپلکیدی......وقتی فهمیدم رمیصا هم دوست داره.....ازت گذشتم....چون رمیصا رو خیلی دوست 

 زداشتم و حاضر بودم هر کاری بکنم که خوشحال باشه.....ولی از وقتی با تو دوست شد حالش روز به رو

بد تر میشد......به هیچکس راجب مریضیش چیزی نمیگفت.....حالش هر روز وخیم تر از قبل میشد....تا این که با 

اصرار های شدید من مجبور شد بره دکتر و تازه اون موقع بود که فهمیدیم..........سرطان خون داشته.....به هیچ کس 

 درد میکشید تا اون شب که خودشو کشت و راحت کرد!!!! نگفت.....فقط من میدونستم......این آخری ها خیلی

 چرا به من چیزی نگفت؟ چرا؟ اینقدر از من بدش میومد؟ -

نه پویا....اون عاشقت بود.....اون روز لعنتی اول زنگ زد به من و کلی باهام درد و دل کرد.....آخرش هم گفت:  -

 ه زندگیش ادامه بده!!!مواظب پویای من باش سوگل...کاری کن که بعد از من ب

اون روز سعی میکردم دلداریش بدم .....یا از خودکشیش جلوگیری کنم ولی.....وقتی رسیدم که دیر شده 

 بود.....خیلی دیر........تو نشسته بودی رو زمین و بدن بی جون رمیصا هم تو بغلت بود.....داشتی گریه میکردی

ار میدادی....اون روز نمیفهمیدم دارم برای تو گریه میکنم یا ....آروم بودی و فقط جسدِ عشقتو محکم فش

رمیصا.....پویا منو ببخش که زودتر بهت نگفتم.......ولی االن چون فکر میکردم که شاید این آخرین باری باشه که 

ت ..دوسمیتونم باهات حرف بزنم....گفتم بهتره همه چیزو بدونی....حرف آخرم هم اولش گفتم ولی بازم میگم.....

 دارم عشق من!

و سریع قطع کرد. مات و مبهوت به رو به روم خیره بودم.نمیدونستم باید چیکار کنم....فقط میدونستم که منم 

 دوسش دارم....پس باید بجمبم تا از دستش ندادم.

ید تنم فیادم میوفته که سوگل همیشه وقتی حالش بده میره بام تهران.یه شلوار گرمکن طوسی با یه سوییشرت س

میکنم و سریع راه میوفتم. تمام راهو از خدا میخوام که سوگلو اون جا ببینم.سریع میرم همون جایی که همیشه وای 

 میستادیم و پایینو نگاه میکردیم.میرم و از پشت بغلش میکنم و میگم: خدایا ممنون.........سوگل خوبی؟

 خودم فشار میدم و روی موهاشو میبوسم.سرشو میزاره روی سینم و گریه میکنه. سرشو محکم به 

 سوگلم خوبی؟ -

 میون گریه میخنده و میگه: سوگلم......چقدر منتظر موندم تا این کلمه رو از دهنت بشنوم.....پویا؟

 جانم؟ -

 دوست دارم.قول بده هیچوقت ازم جدا نشی.قول بده. -

ک آسمون....پیش عشقم.....توی این شبِ به ساد موندنی و زیبا قول میدم..........همین جا.....زیر نور ماه......نزدی -

 ....قول میدم که هرگز ترکت نکنم....دوست دارم.......دوست دارم چون تنها ترین ستاره ی زندگیمی....

 دوست دارم چون به یک نگاه عشق منی.......
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دارم در این شب پر از خالی.....برای تو  به قول رمیصا....برای تو مینویسم که تا ابد دوستت دارم....دوستت -

 مینویسم که تازگی ها در کنج قلبم

 کلبه ای ساخته ای!.....دوستت دارم.

 چقدر زیباست که در اوج تنهایی و غم،

 

 و نفرت و بد خواهی بعضی از دنیا پرستان،

 

 کسی را داشته باشی که عاشقانه نامش را زمزمه کنی

 

 وز پنجره ها را باز بگذاریو به شوق دیدنش هر ر

 

 و هر وقت دلت خواست در فراقش گریه کنی

 

 من منتظرم

 

 مثل افق که هر سپیده منتظر آمدن آفتاب است

 

 مثل کبوتری نا آرام

 

 که برای اولین بار انتظار را در آشیانه تجربه می کند

 

 مثل عاشقی که منتظر نامه دلدار است

 

 شب برای دیدن تو بیدار استمثل چشم ماه که هر

 

 میان من و تو که صمیمانه دوستت دارم

 

 فقط چند شاخه گل بنفشه فاصله است

 

 

 بی هیچ دلیلی دوستت دارم

 

 تا نقض کنم برهانی را که هنوز دلیل می طلبد

 

 دستانم تشنه ی دستان توست

 

 شانه هایت تکیه گاه خستگی هایم

 

 با تو می مانم
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 آنکه دغدغه های فردا را داشته باشم بی

 

 زیرا می دانم که فردا بیشتر از امروز

 

 دوستت خواهم داشت

 

 چه زیباست به خاطر تو زیستن

 

 و برای تو ماندن

 

 و به پای تو مردن

 

 و به عشق تو سوختن

 

 و چه تلخ و غم انگیز است

 

 دور از تو بودن

 

 برای تو گریستن

 

 شق زیبای تو نرسیدنو به ع

 

 بدون تو مرگ برایم بهترین زندگیست...

 

 امید سالهای از دست رفته ام ، امید روزهای بی کسی ام

 تولدت هر سال بی تو آغازی است برای عاشق تر ماندنم ، بی تو اما در دلم

 با تو بودن را جشن میگیرم و ساده میگویم : حس بودن دوباره ات مبارک.

تمم داستانمو چجوری شروع کنم......داستان که نیست....واقعیته....داستان زندگی چند تا دختر که بهم پیوند نمیدونس

 میخوره....بعضی اوقات شیرینِ و بعضی اوقات تلخ تلخ.حاال که شروع کردم نمیدونم چجوری تمومش کنم.

قانه تموم کنم.ولی هرچی جلو تر میرم،متنهای دلم میخواد داستانمو با یه دل نوشته ی زیبا شروع کنم و با متن عاش

 بیشتری پیدا میکنم که نمیدونم کدومشون قشنگ تره.

 پایان

1/4/11 

 پویا

 دیگر هیچ کس صدای مرا نمی شنود . دیگر سکوتی سنگین لحظه لحظه زندگیم را

 فرا گرفته است . سکوتی که سرشار از فریاد است . سکوتی که میدانم هیچ کس
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 او قادر به ترجمه اش نخواهد بود . چگونه می توان این سکوت را شکست و از دلجز 

 

 گفت وقتی جز او هیچ کس محرم اسرار دل من نیست .

 

 اینجا همه با سرزمین محبت و عشق بیگانه اند . اینجا دیگر هیچ کس کالم مرا

 

 بیقراری مرا نمی فهمد . اینجا دیگر هیچ کس صدای دل مرا نمی شنود . هیچ کس

 

 نمی بیند . هیچ کس نمیداند این روزها بر من چه میگذرد

 

 هیچ کس این دلتنگی را نمی فهمد

 

 هیچ کس نمی داند بدون او در این شهر سر کردن چقدر سخت است
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


