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 بود حالیت اگه رمان :

 نودهشتیا کافه انجمن کاربر shamimmv نویسنده :

 ن اینم خالصه::یبفرمای

 داده دست خانوادشو که ومغرور سرسخت دختر یک زندگی

 میشه اشنا شوخ لحاظ یه از و مغرور مردی  با سفر توی

 میشه باز شرکتی به( قصمون دختره)صحرا پای تا نمیبینند رو هم دیگه سفر اون از بعد

 صحراس؟؟ درانتظاره چیزهایی چه رکتش اون توی

 ساخته شده است.( Cafe98ia.irاین کتاب توسط سایت کافه نودهشتیا )
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@Romankhone 

 

 



Cafe98ia.ir | Roman4u.ir                                                                                             Telegram Channel : @Cafe98ia 

 

 
 

 اقا این.کرده تجاوز من حریمه به اقا این قاضی اقای ـــ گفتم قاضی به رو و شدم بلند صندلی روی از داشتم خودم از که نفسی اعتماد و اقتدار با

 .کرد ترکم که وقتی از درست بسته گلمو راه چندساله بد بغضه یه.بدم ادامه نتونستم دیگه

 

 .کرده تجاوز شما به اقا این که باشید داشته مدرک باید شما خانوم ـــ قاضی

 .خداااا کجارفته عدالتتتتت خدااایااا.کرد نابود منو های دخترونه اون. شمس ماهان.کردم نگاه قیافش به نفرت با

 هااااا هست منم از تر بدبخت اخه.کوبیدم بهم رو خونه دره باخستگی

 

 

 (هه بود من از تر پررنگ رژش رنگه که باختم دختری به)

 

 

 .شدم نابود کل به من پیش سال ۴ درست

 

 دارم دوسش منم خب گفت کردو تلخی ی خنده نزار تنهام دارم دوست گفتم بهش

 

 

 

 خستمممممممم من دنیاااا

 

  کرد ولم میشــــــــــــــدم نابود بدونش میگرفت نفسم بدونش که زمانی درست اااام ارمیا

 

 .کجارفته عداااالتتتت خدااااااا گرفت ازم نفسمو دنیامو بارفتنش اون نفسمــــــی بودم گفته.دنیامی بودم گفته بهش

  

 میکشیدم جیغ درد زوره از منو وقتی خددااااا.کرد تجاوز بهم اون.برد بین از منو های دخترونه لعنــــــــتی اون عوضی آدمه یه شمس ماهانه

 .میکردن شادی میخندیدن نزدیکی همین ها خیلی درد از میکردم گریه میکشیدم داد من وقتی هااااااااا بودی کجا توووو

 مــــــــــــــــن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تراز بدبخت.هستــــــــــــــــ منم بدتراز اخـــــــــــــــه

 اون دیدم خودم چشمــــایــــــــ با که داشتم سناا سال ۴ فقط من.مــــــــرد مامانم دیدم بازکردم لعنتی دنیای این به چشم وقتی

 سختـــــــه اتفاق این دردهـــــ.کرد سکته منم بیچاره مامانه.داد مستی سره بازیش قمار سره مامانم بود روش پدر اسمه که اون لعنتی

 خدااااااااا سخت

 هیچَم نمیفهمی ولی میشه ادِعات ، دیشب نمیرفتی بود حالیت
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 پیشَم وقتی نیستی بمیرَم بودی نگران ، بود حالیت اگه

 هیچَم نمیفهمی ولی میشه ادِعات ، دیشب نمیرفتی بود حالیت

 پیشَم وقتی نیستی بمیرَم بودی نگران ، بود حالیت اگه

 .میدم گوش یادش به هرشبـــــــ اهنگو این

 هــــــههههههه یادش منو یارش اونو

 کشیدم غصه هرچی درد هرچی بسمه دیگه

 .بکنم التماسمو  میکنم کاری ساله۲۲  قاسمی سحرا من.میگیرم ازشون ابروشونو گرفتن ازم ابرومو

 (میکنه چیکار باتو کنم فک حاال میکنه کوتاه روهم دیگه تا۹ ناخونش یه خاطره به میشکنه ناخونش یه دختروقتی)

 باید تغییرکنم باید آینه جلوی رفتم

  هــــههههه نمیرفتی حالیت اگه ارمیا میشن؟؟؟؟؟؟هـــهههه عوض ایاادما ولی میشه عوض ماه میشه عوض فصل میشه عوض هوا

 میخوندمــــــــــــــ لب وزیر موهام الی گزاشتم برداشتمو قیچیو

 (بلند موهای به چه غمگینو دختره)

 سنگی دل و نی حالیت اصالً و دلتنگی نی حالیت

 کردی وِل تاریکی وسطِ منو بار هزار تو

 حرفام از رو غم نمیفهمی ، تنهام من نی حالیت

 دردام از کنی کم ، نمیخوای ، نمیای

 بلند موی به چه غمگینو دختره دیه راسته ههههه زدم موهامو ی همه زدم

 میشن عوضـــــــــ هم ادما بــــــــگم میخوام بعد به ازاین

 ارمیا

  بندبود نفسش به نفسم.دادم دل صحرا به که بود کی نمیدونم درست

 طوفان؟ از قبل ارامش میگن شنیدین

 .بشم سرد ادمه یه سال ۴ من که شد این باعث که دختری ماریا

 .شد شروع طوفان این باالخره بودتااینکه صحراخوب با چی همه

 صحرام و خدایکی دارم عشق خودم من باسردی بهش گفتم.نمیشناختـــــــــــــــم دخترو این اصال ومن داره دوسم گفت لعنتی ماریای

 .یکی

 .رفتیم باصحرا. گرفت صورت دوستام از یکی ازطرفه مهمونی یه بعد چندوقت

 .بخوره باقرصش بیارم اب براش رفتم منم شد شروع سردرداش مهمونی تو صحرا

 .کردم احساس دورم رو دستی گرمای یدفعه که میریختم لیوان تو اب براش داشتم تواشپزخونه

 .برگشتم ای گریه باصدای بوسیدم بود شد حلقه دورم که ودستاشو فشردم خودم به اونو صحراس کردم فــــــــــــکر
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 انقدربدشانس؟؟؟؟ ادم

 .میکرد نگام شیطونش باچشمای داشت و بود شده حلقه دورم دستش که کردم نگاه ماریا به بابهت

 . برپابوددددددددد طوفانی سبزش توچشمای که بود صحرام

 کارمــــــــــــ خیانت گفت صحرا

 داشتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.نداشتم بیگناهیم اثباته برای مدرکی

 .نداره دوسم میگفت.بود چشماش جنگله تو که بود اشک میدید منو هروقت

 داره حقم خب

 بشهـــــ بد حالش میبینه منو هروقت که نداشتم دوس خارج برم گرفتم تصمیم

 

 سپردم دل سادهــــــ کـــــه من به لعنت

 میمیردم براش اگه من به لعنت

 کـــرد ولم منوگرفتوبعد دسته

 کــــرد عــــــــــاشقــــــــــم که کسی اون به لعنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

 کرد سعی خیلی دیدم رو ماریا امریکا تو امریکــــا رفتم

 ....که وقتی تا بشه نزدیک بهم

 خیلیییی نحسسس خیلی دیگه نحسه اتفاق یک افتاد

 

 .بود گرفته کوچولو پارتی یه دانشگاه تو شدن قبول خاطره به.شدم دعوت پارتی یه به امریکاییم دوستای از یکی توسطه

 .بود اون هم ماریا قضا از

 .باشم اعتنا بی بهش کردم سعی

 .باال رفتم رو اولین.برداشتم سینیش از میکرد سرو مشروب که اقایی از مشروب لیوان یه بودم صحبت گرمه که همینطور

 .باال رفتم رو دومی

 .شم مست نفسم دوری از دوریش از داشتم دوس اینبار ولی.داشتم خوردنشو جنبه یجورایی.بوده بخورم چقدر اینکه به حواسم همیشه

  کنی فراموش تا باشی مست باید که بود روزایی اون از امروز

 چون

 *نامردن خیلی شبا بعضی
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 افتاددددد اتفاق اون کجا کی نفهمیدم نفهمیدم که شدم مست انقدر

 

 .بودم بیمارستان تو باهاش یادمه فقط

 .دختر یه شد عوضی دختره اون منو حاصله کی نمیاد یادم

 .بود راضی ماریا بود راضی چون تجاوز گزاشت اسمشو نمیشه البته.بس همینو اشغالم یه من.کردم تجاوز مستی توعالمه

 نیست یادم نفهمیدم

 .میرفتن رژه توسرم بودن سوال این فقط

 چییییی یعنی پدررر نمیکردم فکر هیچ االن تا ولی شدم پدر من

 .نامفهومه برام که شدم دختری پدریه

 هییی

 

 *صحرا

 

 .میکرددد صدا اسمشو داشت قلبم از گوشه یه

 بشه قرارنیست هرچی قرارنبود

 بشه خیس من چشمای قرارنبود

 *شه ارزوم دیدنت قرارنبود

  بود شیرین برام داشتم دوست رو گذشته به رفتن داشتم دوست

 بدییییی توخیلی ارمیا عه*

 کن گوش حرف دِ عه نمیشه یعنی نمیشه میگم خانومممم*

 یا میبری خودت با منو یا*

 یه و مردن همشون که جایی خانومم ندارم دوس.مردن همه اونجا.صحراااا کاریه سفره میگم.گفتم که همین ها نکن یا،یا برامن عه عه عه*

 فهمیدی؟؟؟؟؟؟ باشه نیست خانومم

 .قهرم من پس باشه*

 دیگه؟؟؟؟ میدونی مردنو قهر عواقبه خودت تو؟؟ها؟؟؟؟ قهرباشی میتونی مگه*

 ها؟ چیه عواقبش  نیدونم نچ*

 وروجک میخورمتاا*

 ایش اقا عن بابا برو*

 اوهوم* بودی؟؟؟؟؟؟؟؟ بامن*
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 میکشمتتتتت*

 *شد نصیبم ابدار بوس و گاز یه اخرشم دنبالم افتاد

 

 هییی دیگسس چیزه یه اول عشقه.یادشم به عمردارم تا

 

 .مشکی بوگاتی یه.کرد جلب توجهمو ماشینی یه که بودم کوچمون توی.شدم خارج خونه از برداشتمو کیفمو

 برگشتم عقب به همسایه زنای از یکی صدای با

 به واال ؟؟ اره نگفتی ما به کردیو نامزد میبینم(میزد موج توش حسادت که میگفت لحنی با اینو) خوبی جون صحرا سالم ــــــ(همسایه)مهری

 عزیزمممممم نیستیم که بخیل نکرده خدایی.میگفتیم تبریک فقط خدا

 

 چی؟ ــــ من

 .گفتم بهشون نامزدیمون درمورده صحرا عزیزم ـــــ

 

 خداااا شمس ماهان چییییی

 بدترررر این از چی

 عزیزممممم کنیم ازدواج باهم قراره که گفتم بهشون من ــــــ ماهان

 لحظه یه ـــــ من

 کردم راهنمایی خونه حیاط بسمت ماهانو ببخشید یه وبا

 نبودددد؟؟؟؟؟؟ بس کردی نابود هامو دخترونه  هاا؟؟؟؟ گفتی چیه اراجیف این ـــــ

 

 .شد پیداش کجا از نمیدونم عوضی ارمیای این.بودم عاشقت اولم از.میشه خشک شیرت نزن جوش ـــــ گفت پوزخند با ماهان

 بهتر چه پس.ای خورده دست تو.هه زنی یه بگم بهتره نه دختره،دخترکه یه االن تو.کردم نابود هاتو دخترووووونه من خودت قوله به که حاالهم

 .کنیم ازدواج وباهم بیای راه باهام

 .بگم گل ارمیای اق درمورده هم توضیحی یه و،و،و

 ساله۳ بچه یه حاصلشون و کرده تجاوز ماریا به ارمیاجونت چوووون.نکنی نگاه پست ادمه یه بهتربگم یا متجاوز یه چشم به بمن زیاد بهتره اممم

 آروشا اسم به خوشگل دختره یه.شده

 خوبین زوجه خیلی

 زد ای قهه وقه

 .رفته کجا عدالتت خداااا اخههههه برام بود سخت باورش.باورنداشتم میچرخید سرم دوره دنیا

 



 

 
7 

 

 .کوبیدم هم به محکم هم درو و رفتم خونه داخل به ماهان به اعتنا بی.فقط بود خونه بمیرم خودم درده به میتونستم که جایی تنها فقط

 اومدهه سراغم فکروخیال هزارجور تاشب

 کنم؟؟؟؟؟؟؟ ازدواج متجاوز یه ماهان با باید

 چیکارکنم باید نمیدوستم.بود درمیون ابروم پای نمیکردم ازدواج اگه ولی.درکش برام بود سخت نمیدونستم

 بدکردی بامن ارمیاااا

 پیشت رفته االن از که دلم ببینمت تورو نمیشه؟که هفت چراساعت میکنم فکر این به دارم

 ****دوشم زیر وقتی حتی فکرمیکنم تو به من بپوشم چی شب واسه میکنم فکر دارم االنم

  برداشتم رو گوشی

 خانومی سالم الووو ـ ماهان

 قبوله پیشنهادت توبردی قبوله ـــ من

 

 .گزاشتم رو گوشی وتق

 همینوووو میزد موج چشماشون تو که حسادت و حسادت حسادت.بودن ماهان مضخرفه فامیالی پوشیدم عروس لباس که روزی اومد گذشت زود

 بسسس

 

 نداری؟؟ احتیاج چیزی عزیزم ـــ ماهان

 درک به برو ـــ من

 زد حلقه چشمام تو اشک که گرفت بازوم از ریزی نیشگون ماهان

 .شوهرتم من که جان صحر نرفته که یادت ــــ گفت نره باال میکرد سعی که صدایی با

 .نکردم دفنت همینجا تا دهنتو ببنید پس دفاع قدرته نه و داری فامیلی نه درنمیاد صداش کسی بکشمتم

 

 .کنم نگاش باریدنه ی اماده که چشمایی با تونستم فقط

 

 .فامیالش پیشه رفت

  حیففف فقط حیففف.فامیلتن.اشنان برات ادم دوتا بدونی حداقل که باشی نداشته هم رو کسی باشی غریب کن فکر.بود پایین سرم

 .شدم داشت خونمو حکمه که ای خونه وارده افکنده باسری

 ـپوووف.بود نزاشته دیوار روی خالی جایه یه.دیوار بود زده بود گرفته خودش از بود عکس فقط

 .دراووردم بود شده پاهام زدن تاول باعث حاال که کفشامو و نشستم کاناپه اولین روی

  درک به برن همشون قدیمیش معشوقه پیشه.کجا میدونم من و.رفت عروسیش شب داماد.رفت برگشتم در باصدای



Cafe98ia.ir | Roman4u.ir                                                                                             Telegram Channel : @Cafe98ia 

 

 
 

 .برام غریبه ی خونه یه بودم من تنها

 .نداشتم رفتنو حموم حاله.پوشیدم شلوار یه و بلند استین یه اوردم در لباسامو

 .حسی هیچ بدون عمر تااخره متجاوز بایه زندگی روش اینم کشیدم سختی زندگیم کله

 خیلیا شکستنم خیلیا

 ببینمشون خواب تو باید االن که خاطراتی بد نه خوب خاطرات.اوردن حجوم سرم به خاطرات نرسیده بالش به سرم

 جـــووووون،عـشقـمـو

. 

 هـیز کـن درویش# چـشمـاتـو

. 

 مـیکنمـ نگـاه زنـمـو# دارمـ

. 

 تـوسـرتـ خـاک

. 

 خـودمهـ واسهـ خـوشگـلیـت# زنـمـی خـو چـراااا

 مـیاد چـقدربهـت شـدی خـوشگـل# چهـ

. 

ـنم عـوضش بـرمـ مـن  نمـیخـریدم کـاش ک

. 

 ببــریـم فیض# باشهـ تـنـت بزار چـرا

. 

ـین بر زنـت دیگـر دقیقهـ# دو اقا، عن  میرود زم

. 

 ��چـرااااا

. 

 ��دیگهـ مـیشم ااب خجـالـت# از

. 

 ��بشـممم بـودنـت خـجالتـی# قـربـون

. 

 ��ااقـایی اومممماچ# ��کـثافط
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ـتم#   روانـی عـاشق

. 

 .شدم بلند خواب از بدی سردرده با صبح

 ایستادم سرد اب زیر رفتم هم به بود چسبیده تافت خاطره به موهام

 .میده ارامش بهم سرد اب

 

 .بسازم بسوزمو زندگی این تو باید میدونم فقط.چطوره پایانش نمیدونم که کردم شروع رو جدیدی زندگی

 *ارمیا

 ندارم وقت که منم میکنه مراقبت ازش داره پرستارش اومد دنیا به اروشا وقتی از.داره بچه یه که فکرنمیکنه.باشه ازاد داشت دوس اولم از ماریا

 کارم ورم یه از و برگردم که میکنم درس ایرانو کارای دارم ور یه از

 کااار شده زندگیم کله

 .نزاشتم وطنم پابه سال۴ درس شده تنگ ایران برای دلم

 شده خونده عقدمون و کردیم ازدواج ما اینکه با ولی شبا بخوابه من پیشه که کرد اصرار خیلی ماریا.داشت هم از ماریا منو اتاقه داره خنده

 .باصحراست اونم که شده خونده عقدی من دله تو ولی حضوری

 بددد خیلی بدکرد صحرا با هم بامن هم روزگار

 

 ��اشْٰ  ابٰ  ب بَغَلِ مــیْرِه ��احَتِهْٰ  ارٰ  ن وقْتْى �� دُخْتَرْ

 

 �😏� اشْٰ  ه رْیِه کَرْدَنِ ابْٰ  خَر واســِه ��ابــونٰ  خــی میـرِه ��پِسَر وَلْى

 .همیم همدمه ساله ۴ سیگار منو.میزنم قدم خیابونا تو بیکسیم از. دارن خبر من حال از خیابونو کوچه فقط

 .سالللل۴اونم.باشی نداشته عشقت از خبری هیچ بده خیلی

 

 *صحرا

 .کردم اماده رو صبحانه میز و کردم خشک موهامو

 مستتت اونم بود ماهان.اومد در تو کلید چرخش صدای

 ...باز نکنه که داشت برم ترس

 .اومد بدم خودم از بودنم ضعیف همه این از

 (شد چندشم)صحراام شدی توچقدرخوشگلWow ــــ ماهان
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 ببینم بیا

  سمتم کرد حمله و

 .میرفتم عقب عقب فقط ترس با

 .میزدم بال ماهان برابره در کرد گم مادرشو که گنجشکی مثله. گرفتتم حرکت یه با

 بســــــــــــ همینو بودنمه ضعیف مشــــــــکلم تنهااااا

 

 .شدم پرت پذیرایی گوشه زد بهم که باسیلی

 میومد خونه لبم گوشه

 نیست این.نیست این من حقه خدا

 شده  بزنمــــــ دست بهت نمیزاری.بدرک برو گفتی گفتی چی بهم عروسی تو نرفته که یادت میکنم ادمت اوردی در دم من برا ــــ ماهان

 میچشمـــــ طعمشو لذتو اون  بزور

  شمســـــــــــم ماهانه من نرفته که یادت

 فقطططط بود کردن گریه بکنم میتونستم که کاری تنها فقط

 .شد قطع کشیدنم نفس راه ثانیه چند برای و شدم شوکه دیدم که چیزی با

 دراورد کمربندشو رحمیش بی تموم با ماهان

 جرمی؟؟؟؟؟؟ چه به اخه

 .بشه خارج در از خواست برداشتو سوییچشو شلوارشو به بست کمربندشو.شد خسته خودش که زد انقدر. زد ضربشو اولین زد نامرد اون زد

 .کشیدم کتشو استینه دنبالش دویدم.میشدم تر بخت بد هست که اینی از من میوفتاد براش اتفاقی رانندگی موقع راه تو اگه

 نرو کنی تصادف ممکنه تومستی ن ن ماهان نرو ـــ که کردم ناله جونیم بی تمومه با

 

 .کردم خوار خودمو فقط کار این با میدونستم

 .کوبید بهم محکم درو و رفت اتاقش به و طرف یه داد هلم.نداشتم ای دیگه راه ولی

 .داغون صورته.خونی لباس ساکت ای خونه موندم من

 داغون روحه و

 .زدم میومد خون که هرجا برداشتمو باند و زخم چسبه و بتادین بازکردم درشو پزشکیو جعبه رسوندم حموم به بزور خودمو

 رفتم خونه اشپز به و اتاق بیرون اومدم زخم چسب و بتادین زدن و خودم شستشو از بعد

 که خونی شستن برای و میز روی گزاشتم صبحونشو بود خواب.بازکردم اتاقشو دره اروم و.کردم اماده صبحونه براش.خرابم حاله همون با

 .رفتم پذیرایی به شد ریخته عوضی اون توسطه

 .کنی پاک خودتو خونه خودت خوای به کن فکر
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 .میزاشتم اشکام با پا رده یک میکشیدم که دستمای باهر

 .شدم متولد که زمانی از درست میشه ریخته داره ساله ۲۲ که اشکایی

 اون به فقط.سر باال خدای اون به میسپارم ماهان و ماریا ولی نیستم نفرین اهله

  گرفتم وضو شستشو از بعد

 .ونمازخوندم.کردم سرم چادرمو

 ماهان جمله از حاال خیلی کردم دعا

 *ارمیا

 میاد اونم گفت ماریا ولی سفرکنم ای دغه دغ هر از دور میخواستم دارم پرواز دیگه هفته شد درست ایرانم کارای

 ـــــ گفت قشنگش زدنه حرف همون با کنارم اومد اروشا

 مسافلت؟ میبلی باخولت منوهم جونم بوبایی

 بره؟؟؟؟ جایی عشقش بدون ادمه میشه مگه عشقمی تو میبرم که معلومه گفتم بوسیدمو لپشو

 (خیلی میرم جاها خیلی ساله ۴ االن صحرام بدون من میشد اره)

 آله آله بوس بوس عجیجم عجقم ـــــ اروشا

 

  میدارم دوس قبل از خیلی میگه اینو وقتی میدونست

 کجاس؟؟؟ ماریات مامان  ارمیا بابا عشقه  ـــــ گفتم و زدم ای بوسه لپشو گوشش پشته دادم موهاشو پام روی نشوندمش

 .پرستارش بودمو من فقط نکرد مادری براش اصال ماریا نداشت دوست رو ماریا اصال  اروشا

 نگاه ارایشش در غرقه صورته تو میگرفتم تهوع حالت حتی نداشتم دوست رو اجباری ازدواج این اصال که منم نمیومد خونه اصال شبا گاهی ماریا

 .کنم

 تو ماه۹ رو اروشا فقط نمیخوره مادری بدرده پس نکرد مادری براس ولی داشت مادر اون داره پدر یه فقط اروشا گفتم بهش اولم همون از

 .رفت زدو پر شده ازاد قفس از که ای پرنده مثله بعدم کردو تحمل بزور شکمش

 نشد پیداش ماه۲ حدوده ماریا

 .شد پیداش خونه در غرقه صورتی با شد پیداش هم وقتی

 .ندارم خبری هفتس یه ماریا از که بماند البته

 .رفته گوری کدوم نمیدونم

 ایران بره میخواد تنهایی خودش میادوگفت منم گفت که ایران میرم دارم گفتم که زدیم حرف باهم یبار تلفنی فقط

 کلشششش عجیبه زن این زندگیه کله البته برام عجیبه

 

 .روندم شرکت بسمت برداشتمو کتمو خوابوندمو اروشارو
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 *صحرا

 میگذره شدنم مزدوج از هفته یه

 . قبل روزه از بدتر هروز

 .عجیبه برام نمیاد خونه اصال وقته چند ماهان

 .شمال بریم دوستاش با همگی قرار که گفت بهم دیروز

 رفتیم اونجا خیلی ارمیا با شمالو داشتم دوست

 .چکید چشمم گوشه از اشکی قطره

 .گفت بهم تلفنی اینارو ماهان البته.شمال بریم دیگه دوروز قرار

 عذاب من زندگیه تموم.میکنه قفل درو ماهان چون نیومدم بیرون خونه از اصال هفته یک تواین.عجیبه کاراش همه

 .میسوزونم رو ارمیا عکسای از یدونه روزی و میخورم چیزی یه.میکنم تمیز رو خونه میشم بلند خواب از که ها صبح شده کارم

 .ام خورده زخم دختره یک من.خوردم زخم عالم تمومه از من

 *ارمیا

 .برداشتم قدم فرودگاه خروجیه دره بسمت بود خواب بغلم تو اروشا دستمو گرفتم کردم جمع چمدونمو

 .گزاشتم وطنم پابه باالخره

 .رفتم سمتش به میده تکون دست برام داره که دیدم رو ماریا

 اومدی دیر چه ارمیا اون ـــ ماریا

 تاخیرداشت یکم هواپیما ـــــ ارمیا

 .کنه حرکت گفتم راننده به.شدم بودمش خریده ایران تو که ماشینم سواره

 بیای توهم میشم خوشحال اممم سفری یه بریم دوستانم از یکی با قراره من جان ارمیا امم ــــ ماریا

 بیای؟؟؟؟ میشه

 نه گفتم باسردی

 بیا من جون دیگه نکن اذیت ارمیا عه ــــ ماریا

 .نداره ارزشی برام جونت ــــ ارمیا

 .کاردارم یکم من ببر باخودت هم رو اروشا بشی پیاده بهتره

 .رفتند هتل بسمت وباهم گرفت اروشارو دسته و شد پیاده ازماشین

  شو پیاده گفتم راننده روبه

 اقا بله ـــ راننده

 .شدم دور اونجا از وباسرعت

 مینداخت صحرا یاده منو تهران های کوچه تمومه
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 *صحرا

 

 . بیام بنظر اونجاخوب برای باید

 مشکی شاله با پوشیدم لی شلوار با زرشکی مانتوی یه بعدم حموم رفتم

 برداشتم چمدونمو با کیفمو.زدم ریمل با زرشکی رژه

  گرفتم ماهانو شماره

 بله ـــ ماهان

 دنبالم؟ میای کی حاضرم  من ماهان سالم ــــ من

 .اونجا کنی دخالت زیاد من کارای تو ندارم دوست بگم بهت قبلش اوه.دنبالت میفرستم رانندمو وایسا ــــ ماهان

 خدافظ ـــ من

 عجباا کردم دخالت توکاراش کی من بود پرویی ادمه عجب

  شد باز خونه دره مین ۱۰ از  بعد

 بفرمایید خانوم صحرا ــــ

 .شدم ماشین سواره و بیرون رفتم

 برسن بهمون اینا ماهان صبرمیکنیم یا شمال بریم مستقیم قراره ـــ من

 میریم مستقیم خانوم خیر ـــ راننده

 باشه ــــ من

 خوابیدم و ماشین صندلی به دادم تکیه سرمو

 شمال رسیدیم تا

 شدن پیاده ماشین از ماهان با دختر چندتا بود شده تاریک هوا

 .که واقعا نمیکشه خجالتم

 .رفتم ویال طرف به ها اون به توجه بدون

 باعثع به که کردم بلند سرمو افتاد دستم از چمدون چیزی به برخورده با که میبردم چمدونمو داشتم و بود پایین سرم بود سنگین خیلی چمدونم

 شدم شوکه دیدم که چیزی با که بتوپم اتفاق این بانی

 بود فهم قابله غیره میدیم که چیزی

 اینجا اون اخه

  واای

 بود زده زل بهم نیشخند یه با ارایش در غرقه ای چهره و غرور پر چشمایی با ماریا

 بود دشوار برام اتفاق این درکه
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 پیش سال۴ به درست گزشته به برگشتم

 بریم باهم ارمیا منو قراره.میشه تموم بد برات که رابطمون جلوی نندازی سنگ بهتره ذاریم دوست همو ارمیا منو جان صحرا ببین ــــ ماریا*

 امریکا

 *میدم قول بهت برگردم ارمیا  از بچه یه با برگشتم وقتی میدم قول بهت میدم قول بهت

 داشته که بود گذشته چیز تنها فقط هیچی میزد قهه قه که ماهان صدای و مالیا مومان میگفت شیرینش زبونه با که ای بچه صدای نمیشنیدم هیچ

  میشدفقط ور حمله بسمتم

 بودن ارمیا با شیرینه هایه صحنه

 کردم ترکش وقتی کرد ترکم وقتی

 فقط برام تو دارم دوست رو ماریا من.حرفام همه.بود کشک همش ندارم دوست من میگی درست تو باشه صحرا ـــــ گفت سردی با ارمیا*

 .بودی کردنم سرگرم برای وسیله یه مثله

 یه فقط سرپناهی هیچ بدون یتیمی دختر یه تو.نمیکنم ازدواج نصبیه و اصل چه ماله نیست معلوم اصال و بابا نه داره مامان نه که بادختری من

 بس و داری ای اجاره خونه

 قاسمیییی خانومممه نکردیم ازدواج باهم ما بفهمن همه وقتی سوال زیره میره شخصیتم و اسم

 نرفته یادت که اینو منه ماله تهران های کارخونه و شرکتا بیشتره نرفته یادت که اینو معینم ارمیا من مثال گفت زدو نیشخندی

 ماریا ماریاااا مثله.کنم ازدواج منه سطحه هم که دختری با میدم ترجیح

 بنده نفسم به نفست میگفتی داری دوسم میگفتی پستی خیلی ارمیا ـــ من*

 دوست یه.بودیم دوست باهم زمانی یه ماریا منو

 زدی خنجر بهم پشت  از تو

 

 �😇�ےقـشنگ خیانتـ چهـ

. 

. 

. 

 . 

 �� دوستم: کننده تهیه

 ��عشقم: کارگردان

 

 

 .بودیم دوست باهم زمانی یه ماریا منو نمیکرد فکر هه شد متعجب چهرش

 *بود قشنگی خیانت



 

 
15 

 

 

 جان ماهان ـــ ماریا

 میگم خودم جان ماریا ــــ ماهان

 ــــ گفت بهم زدو نیشخندی بعد

 ...ارمیاو با ماریا ازدواج ماریا و تو دوستی بود نقشه همه اینا

 تا زیادبود خیلی بهت نسبت عشقم شدم عاشقت دانشگاه تو که میکنم شروع وقتی از اها کنم شروع کجا از خب خب ـــ گفت زدو پوزخندی

  کنم هرکاری خاطرت به میکرد مجبورم که اونجا

 .بازشد دانشگاه به ارمیا پای که وقتی تا بود خوب چی همه

 ازنظرمالی چه قیافه نظر از چه بود آل ایده مرده یه واقعا اون خب

 نافذ ابی چشمایی با پسری یه

 عالییی استایلی طالیی موی و ابرو و سفید پوستی و

 مغرور همه از تر مهم و

 بودن شده عاشقش دانشگاه دخترای همه بگم جرات به میتونم

 نکنی توجه مرد اون به اصال که داشتی دانشگاهو کارو خیال فکرو انقدر زمان اون تو

 برد تفریحی اردوی به مارو که این تا بود خوب چی همه

 *قبل چندسال گذشته

 

 .بودمش ندیده ازنزدیک تاحاال دارم دوست روخیلی دریا وااای

  دریا به و نشستم سنگی روی

 .شدم خیره

  عه زیبا خیلی

 میکرد نوازش باد و موهاش و بود شلوارش جیبه تو دستاش که دیدم رو ابی چشمای با مردی و برگردوندم سرمو

 .بود شده دریا محو من مثله هم اون

  داشت چیزیو اسطراب یا بود نگران انگار اون ولی

 موهاش تو میکرد هی دستاشو

 .میکرد پرت هارو سنگ پاش با دریا نزدیک رفتم اومد جلو

 .دریا تو افتاد راه و  دراورد لباساشو یدفعه

 بود شب هم بود طوفانی هوا هم چون زیاد شنا برا نبود خوب دریا سال وقته این

 .نشد معلوم دیگه که رفت انقدر رفت رفت
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 باشه افتاد اتفاقی ترسیدم

  اقااا اقا ـــ من

 چیکارکنم باید نمیدونستم

 شد راحت خیالم لباساش سمت میاد داره دیدم وقتی

 میکنه همچین چرا مرد این وای

 افتاد راه میشد خطم جنگل به که دریا انور سمت به پوشیدو لباساشو

 .کنم تعقیبش گرفتن تصمیم بود ترسناک هم جنگل

 میکشید موهاش تو دستی بار یک دقیقه وچند بود پایین سرش

 خطرناکه خیلی مطمئنا که جنگل ته سمت افتاد راه

 نشست جنگل از ای گوشه

 شدم قایم درختا پشته

 میکنی؟؟ تعقیب ضایع خیلی میدونستی بیرون بیای پشت اون از کوچولو خانوم بهتره ـــ

 باتمسخرمیگفت اینارو

 ایستادم روش روبه اومدم بیرون درختا پشت از اروم

 چیزه میدونید خب امم ـــ من

 .شده عادت برامن رفتارا این بدی توضیح چیزیو نیست الزم هه ـــــ

 عجبااا چاکشم سینه عاشقه من فکرکرده یعنی واای فکرمیکرده فکرمیکرده یارو این یعنی واا

 کافی اندازه به نتونیم و بیوفته اتفافی هوا این تو ترسید میرید دارید جنگل بسمت شما دیدم من نیست میکنید فکر شما که اونطور ــــ من

 کنیم تفریح کافی اندازه به نمیتونیم موقع اون بعدما کنن پیداتون دیر ممکنه بعد دنبالتون میگردن بشید گم  که شما آخه.کنیم تفریح

 ایستاد روم روبه سمتم اومد

 میزد گنجشک قلبه مثله قلبم

 گوشم سمت اورد سرشو

 میکرد داغ بدنمو گرمش نفسای

  گفت نیشخند با گوشم دره

  نیستی خوبی دروغگوی

 کرد باریدن به شروع بارون که برگرده خواست و زد گره توهم ابروهاشو

 راه ساعت نیم یه ویال تا جنگل از

 فهمیدی؟؟ بیاد بند بارون تا بمونیم همینجا بهتر ــــ گفت اخم با

 میرم خودم من نمیخوام ــــ من
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 نیست مهم من برای برو دوسداری ــــ

 کرد کافشنش جیبه تو دستاشو و نشست درختی زیر و انداخت باال ای شونه و

 بودماااا اومده دنبالت نیوفته برات اتفاقی اینکه برای خوبه حاال پرو انقدر ادم

 نشستم کنارش رفتم مجبوری

 بودم شده کشیده اب موش مثله

 سرما از میلرزیدم

 بپوش منو کافشن بیا ـــ

 بمونیم عقب تفریحمون تواز خوردگی سرما خاطره به نداریم دوس ــــ گفت نیشخند با و

 رفتم براش توپ خوره چشم یه

 سردته؟ ـــ

  اره ــــ من

  ــــ گفت شیطون چشمای با ـــــ

 بشی گرم یذره داره راه یه فقط

 راهی؟؟؟؟ چه ــــ گفتم خوشحالی با

 کن نزدیک بهم خودتو ـــــ

 چرا؟ ـــ من

 بکن میگما که کاری ــــ

 باسه خب ـــــ من

 کردم نزدیک بهش خودمو

 کنم احساس میتونستم کافشنم روی دستاشو گرمای

 شونم روی بزار سرتو حاال خب ــــ

 .چیه برای کارا این خب ــــ من

 میکنه؟ فرقی چه

 بزارن؟؟؟ شونم روی سرشونو ارزوشونه ها خیلی مبدونستی ــــ گفت پوزخند با

 سردته؟ نمیگی مگه

 شونش روی گزاشتم سرمو

 بودیم چسبیده بهم

 دورم کرد حلقه دستاشو

 برد خوابم که چیشد نمیدونم
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 جنگلیم وسطه دیدم شدم بلند خواب از تکونایی با

 وضعیتم و خودم به باتعجبم

 .نمیدونستم اسمشو که بودم مردی توبغله کردم نگاه

 واای کمرم ننه وای سنگینی چقدرع تو واای ـــ گفت بیدارم دید وقتی

 بیاریتم؟ کنین بغلم گفتم شما به من مگه خب ــ من

 خداشونه از ها خیلی بودم گفته بهت هم قبال.نکنم بیدارت دیگه گفتم میبرید سر به نازی درخوابه دیدم دروغگو خانومه گفت کشیدو لپمو ــــ

 ااهاا ها.کنم بغلشون من

 نیستما خیلیا اون مثله من ولی ـــــ من

 زد چشمک بهم شیطونش چشمای با و میگفتن همینو هم خیلیا اون خب اره ــــ

 گفتم بهش زیرلب پرویی یه

 خودتی هم عمته هم ـــ گفت و شنید که

 .نشد بدل ردو بینمون حرفی دیگه دریا برسیم تا

  بود گرم خیلی جام

 اومممم عطرش بوی

 چسبوندم سینش به سرمو

  کشید عمیق نفسه یه

 زدم خواب به وخودمو بستم چشمامو

  واه واه قدیم دخترای هم دخترا ــــ گفت شنیدم زیرلب

  جنتلمنه مردع یه بغله تو بشه رنگ هزار باید االن

 عجباااا.. ولی

 .خندیدم ریز ریز

  بودن ویال دره دمه هم رسیدیم

 شمسه ماهان اسمش شنیدم که اونجایی تا میکنم حس ،روخودم رو سبز چشمای با مردی نگاهای چندوقته

 میکرد نگاه مرد اون و من به داشت اخم با

 بودی کجا ارمیاجونم وااای گفتن بلند وباصدای اومدن سمتش دخترا از چندتا

 ارمیاس اسمش پس

 دیدن منو دخترا وقتی

 کیه؟ دختره این ارمیا ـــ گفتن تمسخر یا مانند چندش حالت با

 بیرون اومدم ارمیا بغله از سریع
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 .رفتم ویال بسمت بقیه به اهمیت بدون میگفتن ارمیا به چیزی یه هرکدوم دخترا

 مادمازل بدورد ارمیاــــــ

 میکردی؟ چیکار ارمیا با توجنگل ــــ گفت اخم با ماهان که رفتم ویال بسمت خندیدم

 باشه مربوط شما به نکنم فکر ــــ گفتم و باال انداختم ابروهامو

 چیکارکنم میدونم باشه نیست مربوط من به که ـــ گفت که شنیدم صداشو اخر دمه ویالرفتم داخل وبه

 میگفت حرص با اینارو

 شدن دیوونه مردم

 برد خوابم نرسیده بالش به سرم و رفتم اتاقم به

 شد زده اتاق در که بودم نازم توخوابه

 دروبازکردم شدم بلند خواباالدگیم باتموم

 غربی دربوددختری پشته طالیی باموهای دختری

 کنم بیدارت اومدم بخوریم صبحانه میخوایم ویال این اومدم تازه ماریام من سالم ـــ

 شده صبح چی؟؟؟؟؟

 بود صبح۸ کردم نگاه ساعتو

 میام بگیرم دوش من عزیزم برو باشه ــــ گفتم و کشیدم ای خمیازه

 منتظرتم پس باشه ـــ ماریا

 .گرفتم ای دقیقه۵ دوشه یه هولکی هول

 بستم سرم باال ساده موهامو

 پوشیدم جیبمو شیش شلوار با مشکی بلنده استین لباس یه

 شدم خارج اتاق از کردمو سرم شالمو

 دریا کناره رفتن احتماال نبود ویال تو کس هیچ واا

 رفتم صبحانه خوردن برای خونه اشپز بسمت

  که میریختم چایی داشتم

  کردم احساس دستم روی رو دستی گرمای

 . دیدم ماهانو برگشتم

  م*ت*خ*ل کردم فکر که میکرد نگام یجوری

 گفتم توهمو کشیدم ابروهامو

 امرتون؟؟؟؟

 بود دوسانتیم تو سمتم اومد
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 خوشگلی؟؟ خیلی میدونستی ـــ گفت و جلو اورد سرشو

 میکرد نزدیک گردنم به لباشو

 شد چندشم

 برگشتیم جفتمون یکی سرفه با که عقب بکشم خودمو خواستم

 میکنه نگامون میزنه موج شیطنت توش  که چشمایی با داشت که بود ارمیا

 شدم مزاحم ترکوندتون الو وسطه ببخشید ـــ ارمیا

 میگفت خودش که اونطور همیشه نداره عادت شن روی پاش خنگ دختره شده زخمی ماریا پای بردارم زخم چسبه اومدم ـــ گفت باخنده

  شد چندشش گزاشت شن روی که پاشو میپوشه دمپایی

 زمین خورد بپوشه بیاره دمپاییاشو که دوید

 نمیشم مزاحمتون دیگه من خب

 ببینید نیست اینطور نه ـــ من

 لرزوند رو تنم تمومه که جوری بود شده سرد نگاش پرید حرفم وسطه

 مادمازل بدرود ـــــ ارمیا

 ماهان سینه روی کوبیدم مشت با

  نشو نزدیک من به ـــ من

 ادمه یه تو تو

 کرد قفل لبم با لبشو بدم ادامه نزاشت

 .کردم پاک لباسم استینه با لبمو زدم بهش ای سیلی هق هق با شدم جدا ازش بزور

 صورتش طرف یع روی گزاشت دستشو

  بگه چیزی نزاشتم

 ویال دره سمته دویدم

 میکردن بازی اب داشتن ها بچه

 میرفت ور ماریا پای با داشت ارمیا

 ماریا قیافه نبود درست جا این چیز یک

 تصویره یه انگار من نظره به

 ماسک یه مثله بود مصنوعی

 میکنم اشتباه شایدم ولی

 نشستم سنگ تخته روی دریا اونور سمت رفتم

 کشیدم عمیقی نفس
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 .نمیتونستم بگیرم میریختنو که اشکایی جلوی نمیتونستم

 مادمازل؟ تنهایی میگذره خوش ـــ ارمیا

 میکنی؟ چیکار اینجا تو ـــ من

 کردم پاک اشکامو سریع و برگردوندم رومو

 میکنی؟ گریه چرا ــــ ارمیا

 نمیکنم گریه که من من ـــ من

 کرده؟ خیس خودشو  چشمت نکنه چیع؟ برای چشمت خیسه این پس ــــ ارمیا

 .میکنند خیس جاشونو شدم متولد وقتی از من چشمای ـــ گفتم اروم

 بده خیلی که این ــــ ارمیا

 بشنوه نمیکردم فکر

 اره ـــــ من

 نکردن خیس جاشونو وقت هیچ من چشمای اما ــــ ارمیا

 سوالی کردم نگاه بهس

  وگرنه کنند خیس جاشونو نباید دادم یادشون چون ــــ ارمیا

 وگرنه؟ ـــ من

 بماند ــــ ارمیا

 داری دوس ماهانو تو ببینم ــــ ارمیا

  من ببینید نیست اینطور نه نه ـــ من

 نیست مهم ولش ـــ ارمیا

  نکن بارونی چشماتو جنگله وقت هیچ ــــ ارمیا

 چرا؟؟ ــــ من

 گفتم بهت یروز شاید ــــ ارمیا

 نکن طوفانی چشماتو دریای وقت هیچ توهم پس ـــــ من

 چرا؟ ـــ گفت زدو چشمکی ارمیا

  گفتم بهت یروز شاید ــــ من

 خندید

 بدن؟ به بزنیم کاکائویی بستنی دوتا بریم دوتایی دوسداری ـــ ارمیا

 حاضرشم برم کن صبر پس موافقم ـــ من

  بیار منم کته میشه اگه فقط باشه ـــ ارمیا
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 باشه ـــ من

 بهتره؟ بریم پیاده میگم ـــ ارمیا

 بگم همینو میخواستم من اوهوم ــــ من

 شلوارش جیبه تو کرد دستاشو

 

 بپرسم؟ ازت سوال چندتا میشه ـــ ارمیا

 سواالیی؟ چجور مثال امم ـــ من

 باشی؟ داشته دوست رو یکی شدی؟شده عاشق تاحاال خب ــــ ارمیا

 چطورمگه؟ نه ـــ من

 میکشن گند به عشقو دارن ها یسری امروزه ولی مقدسه عشق میگن ــــ ارمیا

 میگید درس بله ـــ من

 بپرسم؟ میشه خب ولی ها فضولیه میدونم البته مه دارم سوالی یه ــــ من

 بپرس باش راحت ـــ ارمیا

 داشتید؟ دختر دوس چندتا االن تا شما خب.ذهنم تو اومد سوال این یدفعه نمیدونم ـــ من

 فسقلی توچه به ـــــ وکفت کشیدم گرفتو بینیمو دستش با زد زل توچشمام ایستاد جلوم

 نیستمممممم فسقلی من ـــ گفتم بااخم

 انکارنکن چراهستی ــــ ارمیا

 نیستممممم نچچچ ــــ من

 میزنیم حرف راجبش بعدا بخوریم بخریم بستنی فعال

 میخوری طعمی چه بستنی  فسقلی خب

 کاکائویی اوممم ــــ من

 ای فسقلی که الحق ــــ گفت خندیدو

 میزدم لیس اشتها با بستنیمو

 میکرد نگاه منو داشت همینجور اقاهم عن ارمیای اون

 میکنه نگام مهربون نگاهی با داره دیدم که کنم پاک رو لبمه دوره که بستنی بردارم دستمال باالکه اوردم بستنی تو از سرمو

 چیه؟؟؟؟؟ هووووممم ـــ من

 کنه؟ نگات همینطور داره دوس ادم میخوری چیزی وقتی میدونستی ــــ ارمیا

 نمیدونستم نه اممم ـــ من

 میگیش؟ بگم چی یه ـــــ ارمیا
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 ؟ چی یعنی ـــ من

 بگو بچگونه زبانه به شنیدی بچه یه از که ای جمله ترین قشنگ ــــ ارمیا

 بگم؟ چراباید ـــ من

 نباشع کاریت تو بگو ــــ ارمیا

 اها امممم باشه خب ـــ من

 آله آله بوج بوج عجیجم عجقم

 باشه؟ نگو ای دیگه کسه بگی؟پیشه اینو بمن فقط میشه بخورتت میگی اینطوری وقتی داره دوس ادم ــــ ارمیا

 دادم تکون سر فقط تعجب با

 کنم حساب هارو بستنی پوله میرم منم کنی تمیز لبتو دوره بهتره ــــ ارمیا

 باشه ـــ من

 نشد بدل ردو بینمون حرفی توراه

 ویال رسیدیم تا

 بودن اتاقاشون تو همه

 بیرون گذشت خوش جان ارمیا به به ـــ ماهان

 پشتم گزاشت دستشو خودش سمته کشید منو ماهان

 بردارم کمرمه روی که دستاشو کردم سعی و کردم اخم

  خوشگذت خیلی خالی جات بله ــــ گفت اخم با ارمیا

 میداد فشار کمرمو داشت که کرد ماهان دسته به نگاه ویه

 دارم کارت اتاقم بیا شد تموم که کارت صحرا ــــ ارمیا

 باشه ـــ من

 کرد قفل درو اتاق تو نیاد که این اطمینانه برای رفتم اتاقم به برداشتمو ماهانو دسته بزور

 تهران بسمت کنیم حرکت فردا شد قرار

 .بگیریم فاکتور ماهانو رفتارای اگه البته خوشگذشت بهم خیلی بودم ناراحت

  برنمیاد ازم دانشگاه پرداخت هزینه

 نرم دیگه مجبورم

 خیلییی ناراحتم بابت این از خیلی

 .برد خوابم نرسیده بالش به سرم کشیدم دراز تختم روی میومد خوابم خیلی

 بیدارشدم پایین از صدایی سرو با صبح

  زدم سروصورتم به ابی سریع میریم داریم افتاد یادم
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 شدم خارج اتاق از و برداشتم چمدونمو پوشیدمو شالمو و مانتو شلوارو

 سنگینه میارمش من بزار ـــــ گفت بهم و اومد سمتم دید تامنو ارمیا

 پایین رفتم ها پله از گفتمو لب زیره ای باشه

 میگفتم هم گوشه دره چیزایی یه ماهان و ماریا

 کردم اماده صبحانه برات عزیزم بیا بخیر صبحت جونم صحرا سالم عه ـــــ گفت و سمتم اومد دید منو تا ماریا

 .خوردم صبحونمو رفتم خونه اشپز به

 شد دیرمون بدو صحرااا زد ماریاداد

 اومدم اومدم ــــ من

 شدم خارج ویال دره از سریع برداشتمو کیفمو

 برم؟ ماشین کدوم تو حاال خب

 ماهان؟ یا ارمیا ماشین

 سوارشم گفت بهم دست اشراره یه با دید منو سردرگمی وقتی ارمیا

 شدم ارمیا ماشینه سواره

  کردن باز عقبمو در ارمیا ماشینه سمته اومدن تادختر ۴ دیدم که

 بودم نشسته عقب منم

 بشین بیاجلو صحرا ـــ گفت کردو تنظیم سمتم رو ماشین اینه ارمیا

 عقب توبرو یشمین

 .نشست عقب رفت ناراحت یشمین

 میکردن نگام تمسخر و حسادت با دخترا

 نشستم جلو

 کرد حرکت زیاد سرعت با ماشین

 بزاری؟ اهنگ یه میشه ارمیا ـــ من

  البته ـــ ارمیا

 کرد پلی رو اهنگی و

 

 هیچَم نمیفهمی ولی میشه ادِعات ، دیشب نمیرفتی بود حالیت

 پیشَم وقتی نیستی بمیرَم بودی نگران ، بود حالیت اگه

 هیچَم نمیفهمی ولی میشه ادِعات ، دیشب نمیرفتی بود حالیت

 پیشمــــــــ وقتی نیستی بمیرَم بودی نگران ، بود حالیت اگه



 

 
25 

 

 خوشگذشت بهم خیلی تهران رسیدیم

 بستنی و رسونیدم که این بابته ممنون ـــــ گفتم ارمیا روبه

 ببینمت بتونم بازم امیدوارم مادمازل بدرود نداشت قابلی ـــــ گفت زدو چشمکی

 بدرود ــــ من

 .بستم پام با رو خونه دره

 بیام نمیتونم دیگه میگم و دانشگاه میرم فردا

 خوابیدم گرفتمو دوش یه بودم خسته خیلی

 .شدم خارج خونه از و پوشیدم شالمو و شلوارم و مانتو.شدم بلند ازخواب خستگی با صبح

 .رفتم دانشگاه بسمت

 دیدم دوستامو از خیلی دانشگاه حیاط تو

 دانشگاه مدیره اتاق به رفتم

 .کنم تحصیل نمیتونم دیگه شد تموم کارم

 شد کشیده عقب از دستم که میرفتم دانشگاه دره بسمت داشتم بودو پایین سرم

 بود ماهان

 میکردی؟ چیکار مدیر اتاق میری؟تو داری کجا ــــ ماهان

 .نکن دخالت من کارای تو نیست مربوط تو به ـــــ گفتم خشم با

 صحرااا ـــ ماهان

 شدم خارج دانشگاه از بهش توجه بدون

  بگردم خوب کاره یه دنبال باید

 رفتم فروشی روزنامه دکه سمته به

 بودما خریده که هایی روزنامه

 بود سخت کارش یا بود کم حقوقش یا نمیشد پیدا من مناسبه کاری میخوندم تک تک

  افتاد نوشته یه به چشمم اونا بین از

  ۷۰۰ ماهی منشی

 بود عالی خیلی

  گرفتم بودو شده نوشته بغلش که ای شماره و دراوردم کیفم تو از گوشیمو

 امرتون گرفتید تماس ارام شرکت با شما سالام ـــ گفت مانندی عشوه باصدای دختری

 گرفتم تماس کاریتون اگهی درمورده ببخشید سالم ـــ من

 بیاید میگم که ادرسی این به صبح۱۰ ساعت فردا اها ــــ
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 کنید داشت یاد

 رفتم خونه بسمت گرفتم ازش ادرسو

 گفتم خودم پیشه

 •|میــسازَم مَـــن|•

 •|ــاره��دوبـ|•

ـیــمو|•  •|زِنـــدِگـــ

 •|نَــفَـــرِه یـــه|•

  زندگیمو بسازم خودم میخوام

  سختیه سراسره من زندگی

 سختی فقططط

  بود گشنم خیلی خونه رسیدم

 اوممممم کنم درست سبزی قرمه گرفتم تصمیم

  کردم درست برنجو و خورشت

 رفتم پذیرایی به کردمو کم گازو زیره

 بود برفکی هم تلویزیونیم های شبکه معمول طبقه

 کردم اماده رو سفره

 سیرخوردم دل یه اینکه بعداز

 .بدم درس توانم تاحده خودم به خودم بودم گرفته تصمیم رفتم کتابام بسمت

 شد گرم چشمام بودکه درس وسطایه

 بخواب برو درس بسه اینکه هشداره یعنی این

 کردم فکر مامانم به یذره روم کشیدم رو پتو

 معتادم بابای بعدم

 .برد خوابم که فکرابودم توهمین

 شدم بلند خواب از بدی باسردرده

 سردردا همون بازهم

 داد منشیه که ادرسی به برم پاشم زود باید اوه اوه کردم نگاه ساعتو

 .پوشیدم مشکیمو مغنه و مشکی شلواره با نیلی مانتو

  برداشتم کیفمو

 زدم لب برقه یه
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 .سوارشدم سریع دادم تکون دست و سمتش دویدم میکرد حرکت داشت اتوبوس.شدم خارج خونه از و

 .میکرد خودنمایی باالش ارام بزرگه اسم.کردم نگاه بود روم روبه که بزرگی شرکه به

 .میومد عشوه خطیش پشته برای داشت و بود نشسته صندلی روی که ای منشی و بودند ایستاده در بغله نگهبان دوتا.شدم شرکت وارده

 ببخشید ــــ من

 امرتون؟ خب(میومداااا ای عشوه یه)میگیرم تماس باهات بعدا من جونم علی. لحظه چند ـــ منشی

 .شدم مزاحمتون بودید داده روزنامه تو که اگهی برای ــــ من

 .کرد نگاه بهم مانندی تمسخر حالت با منشی

 .فشردم کیفمو دسته

 پرکنید فرمو این ـــ منشی

 پرکردم فرمو نشستم صندلی روی و گرفتم ازش فرمو

 بفرمایید ــــ من

  شرکت اون میکنه منتقل داره منو داره منشی یه هرکدومش که داره شرکت چندتا رئیس اقای خب ـــ منشی

 .یانه بده پاسخ داره دوس که میپرسی ازش میزنی زنگ رئیس نیستندوبه مهم که اونایی میکنی وصل رئیس به سریع مهمو تلفنای.کارت حاال

 .میکنی جا جابه هارو ساعت شد الزم اگه میکنی چک ها پرونده ازتو جلساتو ساعت امممم خب

 ....و ساعت منظورم کنی بایدچکشون که میدن پرونده کلی بهت هروز

 شب۸تا صبحه۸ از کاریتم ساعت

 فهمیدی

 بله ـــ من

 .برم دیگه باید من خوبه ـــ وگفت برداشت کیفشو

 

 دربیارم سر ازش و بخونم هارو پرونده اول باید میز پشته نشستم

 رسید ناهار ساعت

 پایینه طبقه که شرکت ناهارخوری به رفتم

 کنم گرمش تا رفتم گاز بسمت و دراوردم توکیفم از غذامو ظرفه

 بشه گرم تا صندلی روی نشستم

 سمتم تادختراومدن۲

 واردی؟ تازه.اومدی خوش سالم ـــ

  اومدم امروز همین تازه اوهوم ـــ من

  مهناز خواهرم و مهگل من خوشبختم ـــ
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 خوشبختم ــــ

  میگم بهت چیزی یه ــــ مهگل

 میکنن اخراجت صورت این درغیره چون.کنی توجه بهش خوب باید

 .جدی وصدالبته مغرور خیلی و بداخالقیه ادمه رئیس

 .... و کیش و اصفهان و شیراز و تهران شرکتای بیشتر

 .دختریه هر برای آل ایده مرده ویه خرپوال ازاون خالصه. داره زیاد هم خارجی کشورهای تویه شرکت و اونه ماله

 عاشقشن شرکت بیشتردخترای

 ایم داری حساب مدیربخشه مهناز منو

 .داره مدیر زیاد داری حساب بخشه البته

 اخراجی بروبرگرد بی ندی انجام درست رو کارت دیربیای یا بخندی همش نباشی جدی توکارت اگه

 باشه جمع حسابی حواسم باید پس ـــ من

 .همینطوره ـــ مهگل

 .برگشتم کارم به ناهار بعداز

 .رفته بودیم توناهارخوری ما وقتی رئیس میگفتن

 .بود ها پرونده تو همش سرم۷ تا

 بود گرفته درد گردنم

 .شد تموم کارشون باالخره

 .دادم بدنم به قسی کشو

 بیارن براک دادم قهوه یه سفارش

 کردم چک برداشتم گوشیمو

  ناشناس باشماره خورد پیامه یک به چشمم که میخوندم پیامامو داشتم

 ـتــــدنـونـم ہــواس

 

 مـزد نـردــم ہــب وـودمـخ

 

 ـمتـدونسـیـمـن ےـول

 

 ـنـــترف ہــواس
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 ےرـاضـح

 

 ...*** ےـش رد مـنازـج ےرو از

 بود عجیب پیام این

 (زیست دبیر)مهری اقای یادمه

 بزنیم زنگ بهشون شدن گم یا افتاد براشون  اردو تو اتفاقی اگه که ازشو بگیرم اردو برای هارو بچه شماره بود گفته

 دراوردم کیفم ازتو تلفنمو دفترچه سریع

 ماهانه هیییییع دفترم شماره با شمارشو کردم چک

 چی؟ یعنی پیامش این معنی

 ازکجااورده؟ اصال منو شماره

 شدم خارج شرکت از برداشتمو کیفمو

 بود شده تاریک هوا

 رفتم خونه بسمت گرفتمو تاکسی یه

 کردم بررسی درسیمو های جزوه

 اومد گوشیم پیامه صدای

 شماره ازهمون بازم

  ـہاینک بدهـ چقدر •|��

 دیگستـ یکیـ با بدونیـ •|��

  رو ـہب ولیـ •|��

 نمیاری خودتـ•|��

 چی؟ یعنی ها پیام این معنی

 .بزنم صورتم به ابی یه رفتم کردمو پرت هامو جزو حوصلگی بابی

 خستههه هاااا پیام ازاین بودم شده خسته دیگه

 .رفتم باال به انتن کردن درست برای برداشتم بومو باالپشته کلیده

 .درخونه جلوی درست افتاد کوچه به چشمم که میکردم تنظیم انتنو داشتم

 نداشتم اعتماد چشمام به

 میدونست ادرسشو ازکجا منو خونه اون آخهـــــــ

  لعنتی

 عوضی مرده اون بود ماهان



Cafe98ia.ir | Roman4u.ir                                                                                             Telegram Channel : @Cafe98ia 

 

 
 

 چرا ناشناس های پیام میخوای؟؟ جونم از چی ها؟؟؟ میکنی چیکار تواینجا ـــ توپیدم بهش بازکردمو حیاطو دره اومدم پایین ها ازپله

 میفرستی؟؟؟

 نمیکنی؟؟؟؟ ولم چرا

 خطرناک خیلی خطرناکیم ادمه من خانومی بیای راه بامن بهتره باش اروم ـــ ماهان

 .بخوری حسرت عمرداری تا که میکنم کاری کنی دور ازخودت منو دانشگاه به نیومدنت با نکن سعی

 بکنی غلطی چه میخوای مثال شو خفه ــــ من

 تجاوز ــــ گفت اروم گوشم دره  زد برق چشماش

 .داشت برم لرز

 .کردم نگاه بهش زده شوک

 میداد اکو گوشم تو تحاوز تجاوز تجاوز

 .کنه ناامید ایندشو به امید.کنه خراب دخترو یه اینده.کنه بدبخت دخترو یه میتونه که چیزی تجاوز

 بشه ها خیلی زندگی رفتن ازبین باعث میتونی که حرفی ۵ ای کلمه تجاوز

 پسر نه میشه خراب فقط وسط این دختر متاسفانه و

 .نداره مدرکو این تجاوزکردن که مهمیه چیزه مدرک.بدن نسبت بودنو فحشا تهمت بهت ممکنه

 میشه خورد وسط دختراین.تجاوزکرده دختر به مرد کنند اثبات باید.اثبات

 .کردم نگاه ماهان به ترس با

 . رفت شدو ماشینش وسواره.بیای راه من با بهتره ــــ گفت شیطونی چشمای با و خوند نگاهمو معنی

 .شدم خونه وارده باریدنه اماده هران که باچشمایی

 حتماخودشه اومد گوشیم پیامه صدای

  زدم چنگ میز روی از گوشیمو

 کردم بازش پیامو

 ... کآشـ

 وَقتـ هیچـ 

 کِهـ خوبیـ تَصَوُرآتـِ     

 ...  دآریمـ کَسیـ بِهـ نِسبَتـ      

 ��! نَشِهـ خَرآبـ    

 .هیچ نداره من به ربطی هیچ که هایی پیام هاچیه پیام این معنی معنی؟؟؟نمیدونستم

 .کشیدم دراز تختم روی رفتم اتاقم به و کاناپه روی کردم پرت گوشیمو

 .شد چشمام مهمون خواب کم کم و کردم پاک پیشونیمو روی سرده عرقه
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 بیدارشدم حالی سره با صبح

 .بهتره اینجوری.کنم فراموشش دیشبو موضوعه گرفتم تصمیم

 .دارم وقت زیاد ۸تا بودم شده بلند صبح۵ ساعته

 عملی خدادادی دماغه مشکی موهای.سفید پوسته.سبز چشمانه با دختری.زدم زل اینه تو خودم به و ایستادم اینه جلوی حموم بعد حموم رفتم

 کشیده های ابرو صورتی لبای

 .میفهمیدم ساله۱۰ دختره یه اندازه سالکیم ۵تو شدم بزرگ سالگی ۵ از من.بردم ارث به مامانم از سبزمو چشمای

 .کشیدم سختی متولدشدم وقتی از چون

  همدردی بدون.کردم تحمل تنهایی زندگیمو مشکالته میمونم مردا مثله میگن همه

 دخترم درلباسه مرد یک من

 .ریمل با زدم صورتی رژ یه

 .کردم سرم مشکیمو مغنه با نیلمو شلواره با مشکیمو مانتوی

 .کردم باز فرق موهامو

 .میزاشت نمایش به خوب خیلی برژستمو های گونه که زدم گونه رژ یذره

 .شدم خارج ازخونه برداشتمو کیفمو

 .شدم اتوبوس سواره

 بود داده پیام بود عوضی ماهانه اون کردم بازش اومد برام پیامی

 خوبی؟ صحراخانومی سالم ـــــ

 کردم تایپ براش انقدرپرو ادم وااای

 .اشغالی ادمه تویه.نیست مربوط شما به ـــ

 .کنم خاموش کاری ساعته پایانه تا گوشیمو گرفتم تصمیم

 .شدم پیاده اتوبوس از و کردم خاموش گوشیمو

 .رفتم شرکت داخله به

 منتظرمه میزم دمه که دیدم مهگلو

 سالم خانوم مهگل به به ــــ من

 خوبی؟ عزیزم سالم ـــ مهگل

 توخوبی مرسی ـــ من

 شده تموم باهاش کارمون.شرکتشون حسابه بفرستم پولشو باید روبده مهر شرکت پرونده صحرا راستی.خوبم منم ـــ مهگل

 صبرکن باشه ـــ من

 اینه بیا اومم
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 میبینمت ناهار برای رفتم من عزیزم مرسی ـــ مهگل

 میبینمت ـــ من

  نشستم میز پشته

 وویییییی بگیرم امروزو های پرونده عصبانی مغرورو رئیسه اتاق برم باید خب

  اتاقشوزدم دره

 بفرمایید ـــ

 شلوارشه جیبه تو دستاشم و ایستاده پنجره روی روبه من به پشت دیدم تواتاق چرخوندم چشم و دروبازکردم

 بگیرم امروزو های پرونده اومدم ببخشید

 جدیدی منشیه ـــــ

 برنمیگرده حاالچرا ایشش

 جدیدم منشی بله ـــ من

 میکنم نگاه میدیدم که کسی به باتعجب برگشت یدفعه

 فسقلی؟؟ چیکارمیکنی تواینجا ـــ

 .نیستم فسقلی منننن ـــ من

 فسقلی بود شده تنگ برات دلم جان ای ـــ ارمیا

 تویی؟ خوشتیپ و جدی مغرورو رئیس اون نکنه ببینم ــــ من

 خنده زیره زدم بلند بلند بعدم

 بود گرفته خندش خودشم

  فسقلی منه حرفه حرف جا این صحراجان ـــــ ارمیا

 دراوردم براش ته تا زبونمو

 شده؟ شرک خره شبیه قیافت میدونستی ـــ ارمیا

 عمته ـــ گفتم اخم با

 کارمون سره برگردیم شوخی بسه خب ـــ گفت شدو جدی

 کرد بازش واونو پنجره سمته رفت

  لباش کنج گذاشت کرد روشن سیگاری

 دارم دوست رو سیگار تلخ طعم*

 

 ما لعنتی ی بوسه آخرین مثل تلخ
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 تو لعنتی دروغ آخرین مثل تلخ

 

 بینیم می همو هم باز که

 

 *نبودند،،، مثله تلخ

 

 راستی؟ چیشد ماهان ــــ گفت وروبهم بیرون داد سیگارو دوده

 بشه؟ خاصی چیزه باید مگه ـــ من

 شاید نمیدونم ـــ ارمیا

 کارداشتی بامن خب ـــ ارمیا

 بدید؟ رو امروز جلسات به مربوط های پرونده میشه راستی اها ـــ من

 کاری؟ سره روزو نصفه راستی.باشه ـــ ارمیا

 چطور نه من؟ ـــ من

 فسقلی؟ نداری دانشگاه تو مگه ــــ گفت باتعجب ارمیا

 میدونید راستش برم نشد نه ـــ گفتم و زدم زل کفشام به و پایین انداختم سرمو

 نه؟ مگه دوستیم دوتا مثله تو منو ــــ وگفت ایستاد روم روبه

 بله ـــ من

 بدونم منم بگو پس ـــ ارمیا

 خب ورم یه از و کنم پرداخت نمیتونستم رو دانشگاه هزینه راستش خب ـــ من

 صحرااا ـــ ارمیا

 خب نمیاد خوشم از من میزار فشار تحته منو ماهان میدونید ماهان حرفایه ورم یه از خب ـــ من

 باشه ضعیف انقدر نباید دختر باشی قوی مرد یه درباره بتونی بگیر یاد اول ـــ گفت باسردی بدم ادامه نزاشت

  ضعیفم من اصال اره ــــ گفتم باعصبانیت

 .بستم محکم درو شدمو خارج اتاقش از برداشتمو میزو روی های وپرونده

 .نداشتم ناهار خوردنه برای اشتهایی

 خورد زنگ میزنم روی تلفنه که میکردم بررسی هارو جلسه های ساعت داشتم و بود گرم هام پرونده تو سرم

 امرتون؟ گرفتید تماس ارام شرکت با شما سالم الو ـــ من

 حساب مدیرای برای برم باید.جلسه اتاقه ببری هارو قهوه این بیای میشه شلوغه یذره سرم.کردن پذیرایی مسئوله احمدم دخترم سالم ـــ

 .ببرم چایی
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 گزاشتم رو گوشی و گفتم چشمی کردمو پوفی

 .رفتم ابداری بسمت و بلندشدم صندلیم روی از

 .رفتم جلسه اتاقه بسمته برداشتمو هارو قهوه

 سینماااا ماله بوداندازه وصل دیوارش به بزرگ تلویزیون یه و بود تاریک اتاقی

  عجیبه کردم زندگی سختی تو همیشه که منی برا

  بودن نشسته صندلی روی و بودن اومده متختلف شرکتای از زیادی تعداده

 .میشد داده نشون شرکت تبلیغاته تلویزیون توی

 میزد حرف شرکت های مشتری با داشت خواستی ژست با که دیدم رو ارمیا چرخوندم چشم

 بود کرده اخم

 ها قهوه دادنه به کردم شروع رفتم اروم

 سمتم دیداومد تامنو ارمیا

 ترشد غلیظ اخمش

 ببینم اینجا بیا رضایی ـــ گفت نره باال میکرد سعی خشم زوره از که باصدایی

 اقا بله ــ رضا

 بگیر هارو قهوه این ـــ ارمیا

 دستش داد هارو قهوه وسینی

 زد حلقه چشمام تو اشک گرفت تودستش محکم منو بازو

 بیوفت راه ــــ گفت بهم

 دربیاری؟؟؟؟؟ خدمتکارارو ادای میخوای چرا پس نبودی؟؟؟؟هاا؟؟؟ منشی تو مگه ـــ گفت بلندی وباصدای جلسه اتاق پشته بردتم

 اح یدونشو من خونه بشی میخوای خدمتکار

 بهش زدم سیلی یه بده ادمه نزاشتم دیگه

  میلرزیدم خشم زوره از

 گریه زیره زدم و کنم تحمل نتونستم

  صورتش وره یه گزاشت دستشو ارمیا

 وگرنه.اوردم هارو قهوه این کنم کمکش کارداره کلی بهم گفت که اقا احمد خواسته به فقط من من ــــ من

 گریه بود گریه چیز تنها فقط بدم ادامه نتونستم دیگه

 زدی؟ها؟ منو حقی چه به ـــ گفت سردی با ارمیا

 تو ـــ من

 شدم گم گرمش اغوشه تو بدم ادامه نزاشت
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 میشد تر تنگ هرلحظه اغوشش

 .بود شده خیس من اشکای از سینش

 .بکشم موها اون به دستی یه یروزمنم دارم دوس کشید توموهاش دستاشو

 هیس باش اروم هیس ـــ ارمیا

 نشوند پاش روی هم ومنو صندلی روی نشست

 اومد بند گریه کم کم

 بشکنیم سکوتو این نداشتیم دوس کدوممون هیچ انگار

 کشید عمیقی نفسه

 وسرد تند و تلخ بودم عطرش عاشقه

 اوممم

 .کردم مخفی سینش تو سرمو

 ها؟ میدم دستت کار فسقلی ـــ گفت خندیدو

  عه ــــ من

 پاش روی نشوندم بازم و کشید و گرفت دستمو که پاشم ازجام خواستم

 بشه؟ بارونی چشمات جنگله ندارم دوس نگفتم مگه ـــ ارمیا

 خودته تقصیره خب ـــ من

 بری نکرده الزم جاهم هیچ خوبه جات بشین ــــ گفت اخم با که پاشم باز خواستم

  داشتم دوس خیلی کردم موهاش به نگاه یه و نشستم

 بزنم بهمشون

 کرد دنبال نگاهمو مسیره

 باش راحت ـــ گفت زدو دخترکش لبخنده یه

 صبرکن ـــ گفت که موهاش سمته ببرم دستمو خواستم خواسته خدا از منم

  نشوند طرف اون کاناپه سمته برد گرفت دستمو

 برگردوند خودش سمتش صورتمو و کنارم نشست

 کرد پاک بودو مونده صورتم روی که اشکمو

 شد این حاال خب ـــ ارمیا

  طالییش پرپشته موهای الی کردم دستامو پام روی گزاشت سرشو و خوابید

  محشره واقعا

 .میکشیدم موهاش روی مانند نوازش دستامو
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 دیدی یدفعه بدی ادامه دیگه یذره پاشم بزار ـــ ارمیا

 شدم بلند کاناپه ازروی سریع گرفتمو حرفشو بقیه

 فسقلی ـــ گفت کردو ای خنده ششیطون باچشمای

 اومدیم بیرون جلسه اتاق پشته از

 کاردارم من توبرو ــــ ارمیا

 .نشستم میزنم پشته.شدم خارج اتاق از و گفتم لب زیر این باشه

 خورد گوشم به اشنا صدایی که میکردم جمع هارو پرونده داشتم بود پایین سرم

 تو خوبی جان صحرا سالم اوه ـــ ماریا

 اینجاکجا؟ کجا شما ـــ وگفتم دادم دست وباهاش شدم بلند

 ببینمت که اومدم بود شده تنگ برات دلم راستش ـــ ماریا

 میزنیم حرف و میخوریم چیزی یه میریم باهم وقت اون کارمه پایانی ساعته کنم جمع وسایلمو من صبرکن بود شده تنگ برات دلم منم ـــ من

 .سربزنم ارمیا به میرم من پس باشه ـــ ماریا

 .اویزونه خیلی ولی ها خوبیه دختره اینکه با.شدم کردن جمع ومشغول دادم تکون سری

  اوهههه کردم نگاه رو پیامام ولیست کردم روشن گوشیمو

 ازماهان چقدرپیام

 .کردمش ردتماس لرزید دستم تو گوشیم دیدم یدفعه

 .نمیکنه ولم پوووف

 شدن خارج اتاق از ارمیا و ماریا

 توچه؟ به اصال یا دارن دوس همو حتما بخندن مفتشی؟دوسداران صحرا توچه به خب)بود لبخند هردوشون لبه رو عجیبه

 داری مشکل باخودتم تو وجدان واه ـــ

 فضول دختره باش ساکت ـــ

 (خخ شدم ساکت میارم کم دربرابرش دارم دیدم

 رستوران؟ بریم باهم همگی موافقی صحرا ـــ گفت من روبه خنده با ماریا

  برید باهم شما نمیشم مزاحمتون من خب ــــ من

 نکنی لجبازی انقدر بهتره میره سر حوصلت خونه بری مطمئنا بیا دوسداری صحرا ـــ ارمیا

 باشه ما پیشه نداره دوس اگه نیاد بزار بچمو داری چیکارش ارمیا خب ــــ گفت ارمیا روبه خواسته خدا از ماریا

 عشقه رو دوتایی ــــ گفت کردو حلقه ارمیا بازوی دوره دستاشو بعد

 بس همینو اضافیم فقط وسط اون بشه چی که وایسم.شدم خارج شرکت از برداشتمو کیفمو درنگ بدون اضافیم ادمه یه اونجا میکردم حس

 رفتم فرو گرم جایه تویه و شد کشیده پشت از دستم که میرفتم اتوبوس ایستگاه بسمته خودم برای داشتم
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 گفت چیزی ماریایه حاال صحرا چیه بازیا بچه این ــــ ارمیا

 بیای که نمیکنم اصرار بهت

 بهتره که موندن خونه توی از ولی

 یکم کنم استراحت برم باید ام خسته ممنون نه ـــ من

 بیاد کی اتوبوس نیست معلوم برسونمت بیارم ماشینو صبرکن فقط فسقلی داری دوس هرجور باشه ـــ گفت مهربونی لحنه با

 ؟ پس چی ماریا

 برگردم تا بمونه شرکت تو میگم بهش ــــ ارمیا

 کردم اکتفا سر دادنه تکون به

 قرارگرفت مقابلم ای مشکی یه فراری ماشینه بعد مین۵

  که اوردم باال سرمو

 دیگه سوارشو ــــ گفت ارمیا

 وسوارشدم کردم باز رو جلو دره

 پنجره کناره گزاشت قائمه زاویه صورته به دیگه ودسته فرمون رو گزاشت دستشو یه

 بود قشنگ خیلی ژستش

 کرد پلی رو اهنگی و ضبط سمت برد دست

 کرد نگام زیرچشمی گوشیم زنگه با که خورد زنگ گوشیم

 .کردم تماسش رده ماهان بازم

 کردم کارو همین که زد زنگ باردیگه۲ حدوده

 صحرا؟ نمیدی جواب چرا ارمیاـــ

 نیست مهم خب ــ من

 مزاحمه؟ ـــ ارمیا

 ماهانه خب نه ـــ من

 نمیدی جوابشو چرا ـــ ارمیا

  باشه داشته کارت شاید ـــ گفت زدو پورخندی

 ندارم باهاش کاری هیچ من ـــ گفتم و پنجره سمته کردم رومو

 بیای میشم خوشحال آواس خواهرم تولده فردا ــــ گفت کردو عوض بحثو

 بفرستم برات ادرسو تا بده بهم شمارتو

 . گفتم شمارمو و دادم تکون سریع

  ممنون همینجاس ــــ من
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  فسقلی میکنم خواهش ــــ ارمیا

 .کشید ولپمو

 کشیدم توهم اخمامو دیدم که چیزی با و شدم پیاده ازماشین

 بود خونم دره جلوی ماهان

 نداشتم امنیت اینجا دیگه من

 .لرزیدم خودم به و داشت برم ترس ناخداگاه

 .شد پیاده ماشین واز کرد باز کمربندشو ایستادم جام سره من دیدم که ارمیا

 .رفتیم ماهان وبسمت گرفت منو دسته و توهم کشید اخماشو دید ماهانو وقتی

 اینجاکجا و کجا شما گل ارمیای داداش به به ــــ ماهان

  گرفته منو دسته ارمیا دید وقتی

 داداش افتاده اتفاقی ــــ گفت

 نداره خوبیت صحرا برای اصال و میکنه منحرفی فکرای ببینه اینجور شمارو یکی میدونستی

 متنفرم ازش بسوزونه ادمو باحرفاش میتونه خوب عوضی ماهانه

 هروز که باشی خودت فکره به بهتره توهم نیست مربوط صحرا منو به اونا فکرای ــــ ماهان روبه گفت فشرو دستمو و ترکرد غلیظ اخماشو ارمیا

 اسیب نداشتت غروره بدترازاین میخوای یعنی کرده کوچیک تورو رفتارش با صحرا انقدر خوبه چسبیدی صحرا به کنه مثله و ایستادی اینجا

 ببینه؟

 فشرد هم به دندوناشو عصبانیت زوره از ماهان

 صحرا میبینمت ـــ گفت وفقط

 انداخت بهم خطرناکاش نگاه اون از ویدونه

 .ترسیدم خیلی

 بده خونتو کلیدای ـــ گفت و کرد من به نگاه یه ارمیا

 گرفتم سمتش به و دراوردم توکیفم از کلیدارو

 شدیم خونه وارده و بازکرد رو درخونه

 .تابخورم اورد بخش ارام برام و مبل روی نشوند منو

 .نمیزاره طرفا این پاشم ازفردا نباش ماهان نگران.نیست خوب حالت بخوری اینو بهتره ـــ ارمیا

 گرفت رو کسی شماره و دراوذد جیبش تو از گوشیشو

 دارم باهات مهم یکاره ببینمت مبخوام بیا علی سالم ـــ

 .کرد قطع رو گوشی خدافظی وبدونه

 بگیر تماس بامن  بدشد حالت واگه کن قفل رو خونه دره ــــ ارمیا
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 کردم بدرقش و بلندشدم

 نمیشه افتابی طرفا این دیگه ماهان میشه حل چی همه تافردا ــــ ارمیا

 ممنونم ــــ من

 گفت فسقلی یه لب زیره و کشید و انگشتاش دوتا الی گزاشت دماغمو

 من لپه دماغو به گیرداده چرا این نمیدونم

 بستم رو خونه دره

 .خوردم کردمو گرم همونارو بود مونده دیشب از غذاهایی یه

  رفتم لباسام کمده بسمت

 بپوشم؟ چی فردا حاالبرای

 ندارم مهمونی لباس منکه

 اومد گوشیم پیامه صدای

  بخرم جایزه برات میخوام دنبالت میام باش اماده ۱۰ ساعت شرکت بری نمیخواد فردا بود نوشته پایینش و بود داده ادرسو بود ارمیا

 

 جایزه؟؟؟

 کردم تایپ براش سریع

 چی؟ برای جایزه

 نداد جواب ولی شدم خیره گوشیم صفحه به یذره

 .گرمه ش ها پروژه از یکی تو سرش حتما

  تختم روی گزاشتم رو گوشی

 شدم خارج ازاتاق

 .بکنم درسش تونستم سری اون شد خوب کردم پایین باال وکاناالرو روبرداشتمTv کنترل

 میداد نشون خارجی هیجانی فیلمه یه

 جلوم گزاشتم برداشتم تواتاق از گوشیمو برداشتم هارو تخمه ازتوش و کابینت سمت رفتم سریع

 اینورم هم وتخمه

 اومد گوشیم پیامه صدای که بودم شده غرق فیلم توی

  کردم بازش

 بود ارمیا

 عه جایزه  اسمش خوبه ــــ ارمیا

 میفهمی خودت بعدا سوپرایزه
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  فسقلی بخواب برو حاالهم

 کردم تایپ براش کنجکاوی روی از

 میکنی؟ چیکار

 داد جواب که نکشید طولی

 .میکنم تکمیلش افقمو شرکته های پروژه از یکی دارم

 اها ـــ من

 چیکارمیکنی؟ توداری ـــ ارمیا

 میبینم هیجانی خارجی فیلمه یه دارم ـــ من

 ساعت ناسالمتی فسقلی تو و میدونم من موقع اون نباشی خواب میزنم زنگ بهت دیکه ساعت نیم فسقلی بخواب برو فیلم جای به ـــ ارمیا

 .شبه۲

 خوابیدم شاید حاال ـــ من

  فسقلی برووووو ــــ ارمیا

  بخیر شب ـــ من

 فسقلی بخیر شبت ببوس خودتو من طرفه از ــــ ارمیا

 میکرد فرق بودم دیده که مردایی تمومه با ارمیا خندیدم

 خوابیدم کاناپه روی همونجا و اوردم بالشت و وپتو کردم روخاموشTv بخوابم گرفتم تصمیم خواستش طبقه

 بردم پناه خواب اغوش به که نکشید طول

 دادم بدنم به کشوقسی شدم بلند خواب از گوشیم زنگه باصدای

 .صبحانه خوردنه برای نشستم میز پشته زدمو اب صورتمو

 خورد زنگ گوشیم که میخوردم دولپی داشتم

 دادم جواب پر دهنه باهمون

 بله ـــ

  کردی نگاه میخوری؟؟؟؟ساعتو صبحانه داری ـــ ارمیا

 بیرون بریم قراربود راستی هیییع 

 اومدم اومدم ـــ من

  کردم قطع گوشیو سریع

 برداشتم کیفمو و پوشیدم کمرنگمو ابی سفیدو سته

 شدم خارج ازخونه وسریع زدم قرمز رژه یه

 گرفتم وشمارشو دراوردم کیفم تو از گوشیمو ندیدم رو ارمیا کردم نگاه اونورو اینور هرچی
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 داد جواب بوق۲ بعداز

 واا میخندید

 باحالی خیلی صحرا واای ـــ ارمیا

 بپرسم ازش خندشو دلیله که نمیومد بند خندشم خنده زیره باززد

  بریم ۱۰ قراربود ما صبحه ۸ ساعت تازه فسقلی ـــ ارمیا

 کردم ساعتم به نگاه یه

 خری خیلی میکشمتتتتت ارمیااااا ـــ من

 ببینم گزاشتمو سرکارت فهمیدی وقتی قیافتو باشم اونجا داشتم دوس االن وای ــــ ارمیا

 خندید بازم

  پسره ببین بیا خب گفتم عصبانیت با

 اوممممم میخورم صبحانه تختم تو دارم و راحته جامم و داد لم گرمم تخته تو حیف ـــ پرید حرفم وسطه

 نخوردم صبحونمو من بدی خیلی ارمیا ـــ من

  فسقلی میدونی خودت ــــ ارمیا

 کرد قطع تقی رو گوشی

 کوبیدم بهم محکم رو خونه دره

 .نمیده نشون جالبی چیزه صبح موقع این البته نداشتم ای دیگه کاره دیدن فیلم بهTvپای نشستم

 خورد زنگ گوشیم ونیم۹ شد ساعت

 بلهههههه ـــ من

 خواستگاریت بیام خداته از البته بگی بله اینطور که خواستگاریت اومدم مگه ـــ ارمیا

 خنده زیره زد ودوباره

 دیوونه بخندی حرفت به خودت اینکه مگه ـــ من

 فسقلی منتظرتم پایین بیا نزن حرف زیاد ـــ ارمیا

 رفتم پایین هارو پله بدو وبدو پوشیدم کفشامو

 شدم ماشینش سواره

 سالممممممم ــــ من

  علیک که گیرم ـــ ارمیا

 خیلی ــــ من

 ندادم ادامه حرفمو بقیه

 میریم کجا ـــ من
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 فسقل فعالهیس میفهمی ـــ ارمیا

  باغ یه تو پیچیت

 کجاست اینجا ارمیا ـــ من

 صحرا میزنی چقدرحرف وااای ـــ ارمیا

 شدیم پیاده ماشین از

 نشستیم االچیقی روی

 مرتضیییی ـــ ارمیا

 جونم ارمیا داداش سالم بله ـــ مرتضی

 بیار صبحونتونو مخلفاته از سینی تا۲ ــــ ارمیا

 چشم ـــ مرتضی

 کردم نگاش سوالی

 فسقلی بخوری تهشو تا باید صبحونه اینم نخوردی صبحونه نگفتی گوشی پسته مگه ـــ گفت که

 کنی پاک هم پررنگتو رژه اون بهتره ـــ کرد نگام اخم با بعد

 عه نمیکنم پاک ،نمیخوام رژ ولی مرسی صبحانه بابته ــــ من

 فسقلی افرین کن پاکش صحرا ــــ ارمیا

 خوبه خیلیم کنم پاکش چرا واا ــــ من

 کرده زشتت خیلی ــــ ارمیا

 میگی؟ راست ـــ گفتم بودنش رک همه این از باتعجب

 خودم جونه به گفت و خاروند سرشو و کرد نگاه اسمونو کنه خرم میخواست مثال

 شدی زشت

 ـــ گفتم شیطونی لبخنده با من

 میاد خوشم من این مهمه نداره اشکال

 کن پاکش صحرا ــــ گفت کردو اخمی ارمیا

 نکنم؟ ـــ من

 میکنم پاکش ـــــ ارمیا

 ار چی ـــ من

 لبم روی کشید برداشت دستمالی بدم ادامه حرفمو نزاشت

 جاش سره نشست ژکوندی لبخند با بعد

 وگفت
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 شد پاک این از اینم خببب

 بیرون دادم حرص با نفسمو

 صبحونه های خوردنی واقسام اقوام از پربود االچیقمون

 بود خوشمزه خیلی اومم خوردن به کردم شروع

 کردم پاک دهنمو ودوره برداشتم دستمالی

 دیگه بریم شدی سیر اگه فسقلی خب ـــ ارمیا

 نکنه درد دستت مرسی ـــ من

 بیام من تا توش بشین برو بگیر ماشینو سوییچ بیا ــــ ارمیا

 افتادم راه به ماشین بسمت و گرفتم سوییچو

 نشستم ماشین توی

 برگشتم درماشین باصدای

 (؟خخخ باشه ای دیگه کسه ترسیدید نکنه)بود ارمیا

 شدیم خارج ازباغ

 بودیم ساکت هردو

 فسقلی شو پیاده ـــ گفت کردو باز کمربندو داشت نگه پاساژی جلوی

 شدم پیاده ازماشین

 افتادیم راه پاساژ تو و گرفت دستمو سمتم اومد

 قشنگه؟ لباسه این صحرا میگم ـــ ارمیا

 بگیری؟ زنونه لباس خودت برای میخوای ارمیا ــــ من

 اواس تولده برای نمیخوام خودم برای ــــ ارمیا

 اها ــ من

 کنی؟ کمکم انتخوابش تو میشه ــــ ارمیا

 البته ـــ من

 دوسدارن خیلی رو پفی لباسایه  دخترا معموال ببین خب

 سردرنمیارم که من بخر خودت سلیقه به ـــ ارمیا

 بیا بامن خب ــــ من

 داشت پفی غیره و پفی خوشگله لباسای کلی که رفتیم ای مغازه بسمت

 بودن قشنگ همشون

 پف وبقیش بود تنگ کمرش که خورد کرم پفی لباسه به چشمم اونا ازمیون
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 بود باز یکم سینش جلوی

 نداشت استین واینکه

 ازش؟ میاد قشنگه؟خوشت ـــ گفت گوشمو ی الله به چسبوند وسرشو سمتم اومد ارمیا که بودم شده خیره بهش

 قشنگه خیلی اوهوم ـــ من

 میاد بهت ببینم فسقل بپوش برو ـــ ارمیا

 منه سایزه هم اوا ـــ من

 داد تکون سرشو فقط

 بدید و ایشون سایزه لباس این از یدونه خانوم ـــ ارمیا

 حتما باشه ــ

 . رفتم پرو اتاقه به و گرفتم لباسو

 رنگش خاطره به فقط اونم عروسه لباسه شبیه یکم ولی واای بود قشنگ تنم توی خیلی

 

  اوردم دربیرون ازالی سرمو بازکردم اروم درو درخورد به ای تقه

 ببینمت ــــ ارمیا

 چیزه میدونی اخه نه ـــ من

 صحراا ـــ ارمیا

 انداختم شال سریع بازش های قسمت روی البته بدم نشوندش مجبورشدم

 صحرا شدی خوشگل خیلی ـــ زد برق چشماش ارمیا

 گرفتن رنگ هام گونه

 بلندشد دادم که کشید محکم لپمو

 لپم اییی ــــ من

 قرمزشد لپاش فسقل اخی ـــ ارمیا

 میشه همین بکشن اینطور خودتم لپه اگه بشه قرمز بایدم بله ـــ من

 کرد ای خنده

 بست پرو اتاق دره

 کردم عوض لباسامو سریع

 .شدم خارج اتاق از کیفموبرداشتمو

 کنه حسابش تا ارمیا به دادم لباسو

  قشنگن خیلی رفتم لباسا بقیه سمته
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 بریم خب ـــ ارمیا

 رفتیم ای دیگه مغازه بسمت

 بخری؟ چی میخوای دیگه ارمیا ـــ من

 کفش ـــ ارمیا

 مهمونی؟ برای نداره کفش اوا مگه ـــ من

 .میشه چیزی مگه باشه داشته دیگه یدونه ـــ ارمیا

 تو سلیقه به اینم خب ـــ ارمیا

 .خریدیم هم کفشو باالخره

 شدیم خارج پاساژ از

 ارایشگاه؟ بری میخوای ۲ ساعت خب ــــ ارمیا

 میشم اماده توخونه نه نمیدونم ـــ من

 میرسونمت بعد ناهاربخوریم بریم بیا پس باشه ــــ ارمیا

  باشه ـــ من

 رسوند منو بعدم خوردیم باغه همون تو ناهارمونوهم

 بود خوبی روز خیلی امروز مرسی ــــ من

 میکنم خواهش ارمیا

 یکم گرمه بخور شربتی یه باال بیا میخوای ـــ من

 شد پیاده برداشتو پالستیکارو کرد خاموش ماشینو خداخواسته از

    کردم بازش رو خونه دره

 شدیم خونه داخله

 میپختم داشتم زدم کولرو رفتم سریع

 کنم درست شربت اشپزخونه رفتم نشست کاناپه روی کردم تعارف

  شدم خارج خونه اشپز از و گرفتم دستم رو سینی

 نیست پذیرایی تو دیدم

 شد خارج اتاقم از

 باال انداختم ابروهامو

 کرد نگام چپ چپ

 رو خوشمزه شربتای اون بخوریم بد ــچ ارمیا

 سرکشید ضرب یه شربتشو
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 دارم مهم جلسه یه االنم دارم کار کلی برم من دیگه خب ــ ارمیا

 دنبالت میفرسم رانندمو باش اماده ۷ ساعت توهم

 میام خودم ممنون نه ــــ من

 بشی تاکسی سواره بری اینا ارایش همه اون با شب۷ ساعت نکرده الزم نه ــــ ارمیا

 باشه ـــ من

  شد مهربون کرد تغییر نگاهش رنگه

 خدافظ دیگه خب من فسقله افرین ـــ ارمیا

 خدافظ ــ من 

 شد خارج خونه از بستو درو

 حموم برم گرفتم تصمیم

 کردم ساعته۲ حمومه یه

 خوابیدم تا بعدم چسبید خیلی که

 شدم بلند ازخواب گوشیم زنگه باصدای

 بله ــــ

  گفت زد زنگ بهم معین اقای صحرا مهگلم سالم ـــــ مهگل

 نمیدی جواب میزنم زنگ گوشیت به هم هرچی بنداز نگاه یه ساعتو بگم بهت گفت بره یادت ممکنه میدونه

 ؟؟؟؟۶ اوه اوه کردم نگاه ساعتو سریع

 خدافظ باشه باسه ـــ من

 کردم قطع رو گوشی وتقی

 بود نوشته روش داشتم برش تختمو پشته پاکتی یه دیدم رفتم اتاقم به

 بیاد خوشت که امیدوارم جایزت اینم فسقلی خب

 خریده؟؟؟؟ من برای کفشو لباسو اون ارمیا یعنی

 دادم پیام بهش

 گزاشتی کارم سره اینکه برای میرسم تو حسابه به من بعدا حاال جایزت خاطره به ممنونم ارمیا سالم

 میز روی گزاشتم گوشیو

 بپوشمش اونجا که پاکشتش تو گزاشتم لباسو

 کردنم ارایش به کردم شروع

  کشیدم سشوار موهامو

 .بودم شده خوشگل خیلی
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 .شدم راننده منتظره برداشتمو کیفمو و پوشیدم...و مانتو

 اومد پیام گوشیم

 بود ارمیا

 دره دمه راننده ــــ

 رفتم پایین هارو پله سریع

 نشستم عقب

 بستم چشمامو و دادم تکیه صندلی به سرمو

 محشره واقعا داشت نگه قصر یه جلوی ماشین

 بودند خونه اطرافه نگهبانم چندتا میشدند داخل مهمونا و بازبود و بود بزرگ خونه دره

 بود شلوغ داخله

 پرسیدم سالن اونور سمته میرفت داشت که خدمتکاری از

 کنم؟ تعویض لباسامو باید کجا خانوم ببخشید ــ

 چپ سمته باال طبقه ــــ

 کردم پیدا اتاقشو

 کردم تنم لباسمو و کردم باز بود بغلش شکر خدارو زیپش کردم نگاش و اوردم بیرون پاکت ازتو لباسمو

 بودش سینش قسمته  مشکلم فقط

 . دورم انداختم حریرمو شاله

 رفتم پایین ها پله از

 واموند دهنم دیدم که چیزی با

 بود شده محشر مشکی شلوار کتو یه تو ارمیا

 بود داده باال سمته به موهاش

 .میکرد صحبت همکاراش با خواستی ژسته با وداشت

 زد برق چشماش دید وتامنو برگندوند رو سرش

  اومد سمتم

 .شدی محشر صحرا ــــ ارمیا

 کردم ریزی ی خنده

 کشید سینم وری بیشتر شالمو

 بیا همراهم ـــ ارمیا

  افتادم راه دنبالش
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 ایستاد طالیی موهای با دختری جلوی

 اوا خواهرم این

 صحراجان هم وایشون

 عزیزم خوشبختم ـــ گفت لبخند با اوا

 مبارک تولدتون همینطور منم ـــ من

 دورشد ازمون گفتو ببخشیدی یه ارمیا

 کن پذیرایی خودت از عزیزم بیا ـــ اوا

 ممنون ـــ من

 صحرااا سالمممممم ـــــ مهگل

 جونم مهگلی سالم عه ــــ من

 وسط بریم بیا وایسادی چرا ــــ مهگل

 بردتم و کشید دستمو

 میرقصیدیم هم روی روبه

 افتاد سالن اونوره به چشمم

 میکرد نگام وحشتناکی اخمه با داشت ارمیا

 میکنه همچین چرا این وااا

  نشستم رفتم و شدم خسته

 شد خاموش برقا که بودم اوا و مهگل با صحبت گرمه

 تانگوووووو رقصه یعنی این و کشیدن جیغ همه

 وسطه میرفتن زوج زوج

 دادن پیشنهاد بهش و ارمیا سمته رفتن دخترا از بعضی

 رقص برای وسط رفت یکیشون با باالخره و

 بودم نشسته تنها منم

 ؟ برقصیم باهم افتخارمیدید ـــــ

  ممنون نه ــــ من

 چی؟ کنم خواهش اگه ـــ

 .گردوندم سالن توی سرمو

 .گفتم بهش زیرلب ای باشه و کردم بهش نگاه یه

 اشناییت از خوشحالم شروین من اسمه ـــ گفت اروم وسط رفتیم
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 دادم تکون سرمو فقط

 کمرم روی اون ودستای بود سینش روی دستام

 میشد تر تنگ اغوشش هرلحظه

 بیام بیرون اغوشش از کردم سعی

 شدم پرت اشنا جای یه توی و شد کشیده دستم یدفعه که

 صحرا با جراتی چه به ــــ غرید شروین به زیرلب بود ارمیا

 شدی؟؟؟؟ نزدیک

 جااان ارمیا باشه داشته ربط بهت نکنم فک ــــ شروین

 نبود ما به حواسش کسی خداروشکر تاریکی اون تو داره ربط بمن چرا ــــ ارمیا

 قلمش بخوره صحرا به دستت ــــ گفت باالنره میکرد سعی که باصدایی دیوارو به کوبیدش سالن اونور بردش و گرفت شرونینو دسته ارمیا

 میکنم

 دلش زیره کوبوند بامشت یدونه و

 کرد نگام نشسته خون به که چشمایی با

 میزدم نفس نفس ترس زوره از

  گرفت دستش تو بازومو سمتم اومد

 بست حلقه چشمام تو اشک درد زوره از

  کشید توموهاش دستی کرد ول بازومو

 ورمیرفت باموهاش هی

 ریختم اشک و صورتم روی گزاشتم ودستامو زمین روی نشستم

 زد جیم سریع شروینم

 بسه نکن گریه کن تمومش ــــ ارمیا

 تو بدی خیلی تو ـــــ من

 برید امونمو گریه

 زد روش ای بوسه و گرفت بغلش تو سرمو زد زانو کنارم سمتم اومد

 بوسش این از شد داغ تنم تمومه

 گرفت دراغوشم و کرد بلندم

 میلرزیدم گریه زوره از بغلش توی

 .بودم ضعیفی دختره

 سرم روی گزاشت دستشو فشرد کمرمو ارمیا
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 بود شده خیس اشکام از سینش

 صحرا کردم اشتباه من باش اروم هیس ــــ ارمیا

 اخه اخه ـــ من

 ترسیدی؟ ازمن تو صحرا نکنه ـــــ ارمیا

  میخوای فکرکردم بترسم نباید خب ـــ من

 فسقل بسه هیس ـــ ارمیا

 بیا بزن اب صورتتو برو

  نکن گریه صدبار برای اینم

 باشه؟

  باشه اومم ـــ من

 فسقلی افرین ـــ ارمیا

 بازکرد کمرم دوره از دستاشو

  رفتم بهداشتی سرویس بسمت و جداشدم ازش

 رفتم بودم کرده عوض لباسمو که اتاقی به و شستم صورتمو

 کردم ارایش خودمو یباردیگه

 بود شده پاک ارایشم چون

 شدم خارج اتاق از

 نشستم دیدم که صندلی اولین روی

 بود شده کیک بریدنه وقته

  پاشو صحرا نشستی چرا ــــ سمتم اومد مهگل

 .رفتیم سالن اونطرفه بع مهگل با

 .گزاشتن رو مبارک تولد اهنگه

 زد زل طبقش۴ کیکه وبه نشست شون بزرگه میزه پشت خوشحالی با اوا

 شد بلند همه دسته و سوت جیغو بردید کیکو۳و۲و۱ گفتن با

 .دادیم هم هارو کادو

 نشستن جاهاشون سره کیک خوردن برای همه

 .رفتیم میزمون بسمت مهگل همراه به

 .اوممممم کاکائوبود کلش بود عالی کیکش

 نوشیدنی و کیک بعدازصرفه
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 وسط ریختن باز همه

 میخورد اونجا شامشو و میرفت میخواست هرکی و غذاهابود اقسامه و انواع روش و بودند گزاشته میزی سالن از ای گوشه

 بخوریم شام بریم میای مهگل ــــ من

 بروبخور تو ندارم اشتها نیست گشنم اصال خوردم کیک صحرایی ــــ مهگل

 رفتم غذا پراز میزه بسمت و دادم تکون سرمو

 .کشیدم غذا خودم برای و برداشتم بشقابی

 شد ظاهر روم روبه ارمیا که ردشم میز کناره از خواستم

 رفتم عقب به دوقدم

 دادم بیرون باصدا نفسمو

 میخوری چی ببینم ارمیاــــ

 گرفتش ازم بکشم عقب بشقابمو تاخواستم

 منه سهمه این به به ـــ ارمیا

  دیگه بدش نکن اذیت ارمیا عه ـــ من

  نمیدم نچ ـــ ارمیا

  صندلی روی نشست رفت

 میز گزاشت غذاشم

 شده تموم الزانیا ولی ظرف تو بریزم غذا بازم برم میتونم دیگه بدش ارمیا ـــ من

 بیا من دنباله ـــ ارمیا

 رفتم خونه پشته در دنبالش

 درخت کلی استخرو با بزرگ حیاط یه

  اینجا بیا خب ـــ ارمیا

  کنارش رفتم

 تاب روی بشین ـــ ارمیا

  نشستم

 مردم نگاش سوالی

 نشست تاب روی کنارم

 میدی همبرگرو و ماکارونی بمن تو خب ـــــ ارمیا

 چطوره؟ الزانیا تو به منم

 فکرکردم یکم
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 قبوله ـــ من

 سمتش گرفتم گزاشتمو نون الی همبرگر تیکه یه برداشتم قاشقو گرفتمو ازش بشقابو

 دهنش بزارم من کرد باز دهنشو پرو بچه

 بزاردیگه بدو صحرا ـــ گفت باز دهنه با ارمیا

 دهنش گزاشتم سریع رو لقمه

  ماکارونی بعدم همبرگرخورد لقمه تا ۵ یه خالصه

 کرد پاک دستمال با دهنشو

  زد دخترکش لبخنده یه

  گرفت ازم بشقابو

 کردم نگاش شده گرد باچشمای کردتودهنم قاشقو یدفعه

 زد برقی چشماش

 میشی بانمک خیلی میکنی گرد چشماتو هروقت میگه مهگلم

 زد لپم روی ای وبوسه جلو اورد سرشو ارمیا

 کنم توصیف حالتمو نمیتونم

  انداخت گل لپام

 زد بهم لبخندی

 توو شدی قرمزی چه اوففف ـــــ ارمیا

  چیزه خب ـــ من

 دیگه ای فسقلی ـــ ارمیا

 زدم لبخندی

 ایستاد تاب پشته رفت

 دادنش تکون به کرد شروع

 گرفتم تاب دوطرفه دستامو

 میداد تکون موهامو باد

  داد تکون که یذره

 فسقلی میخوری سرما میشه سرد داره هوا داخل بریم ــــ گفت

 اومد پایین تاب روی از گرفت دستمو

  اینارو اوه اوه رفتیم داخل به

 بود یکی بغله هرکی
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 .نمیبینتشون کسی فکرمیکردن خخخ میکردن برسری خاک کارهای ها یسری

 کرد دنبال نگامو مسیر ارمیا

 زد شیطونی لبخنده

  گرفت دستمو

 وسط برد

 کردم تعجب کارش این از

 کمرم روی گزاشت دستاشو

 سینش روی گزاشتم دستامو

 میخوردیم تکون اروم

 کرد تنگ اغوششو

 کردم گره گردنش دوره دستمو

 موهاش توی بکنم باز دستمو دوسداشم

 کردم لمسشون و بردم موهاش بسمت دستمو ناخداگاه

 بست چشماشو

 میمالید لپم به لبشو

 .کردم نزدیک بهش خودمو

 شد داغ تنم تمومه افتاد که اتفاقی با

  کاشت لبم کناره ای بوسه

 شد جدا ازم

 کالفست بود معلوم میکرد موهاش تو هی دستاشو

 در بسمت افتاد راه

  افتادم راه دنبالش

 شد ماشینش سواره

 چی؟ بیوفته براش اتفاقی اگه

 رسوندم ماشینش به خودمو

 میلرزیدم بود سرد هوا

 زدم تقه دوتا ماشینش شیشه به

 دورشد ازم زیاد وباسرعت گرفت گازشو من به توجه بدونه

 زدم زانو زمین روی
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 نبود خوب حالم

 بریم شیم حاضر باید بیا میکنی چیکار اینجا تو دختر صحرا صحرا ـــــ مهگل

 رفتم سالن طرفه به شدم بلند گرفت دستمو

 شدیم ماشین سواره مهگل با برداشتمو کیفمو پوشیدم وشالمو مانتو

 .بازکردم چشمامو ماشین ترمز باصدای.دردمیکرد سرم.نشد ردوبدل حرفی هیچ توراه

 صحرایی رسیدیم ـــ مهگل

 باالعزیزم بیا مهگل ـــ من

 گلم ممنون نه ـــ مهگل

 باشه؟ بمون پیشم شب تنهام خودمم من بیادیگه عه ـــ من

 میام کنم پارک ماشینو بزار عزیزم باشه ــــ مهگل

 کن پارک توپارکینک ماشینو بیا ــ گرفتم بسمتش دراوردم توکیفم از درحیاطو کلیده

 گرفت کلیدو

 کردم طی خستگی با هارو پله

 .اوردم بودودرش شده پاهام زدنه تاول باعثه حاال که کفشامو بازگزاشتم مهگل دروبرای.شدم وارد کردم بازش رو خونه دره

 خوشگلی نقلی خونه چه به به.یاال ـــــ مهگل

 زدم بهش لبخندی

 تومیری؟ یا حموم میرم من اول مهگل ــــ من

 توبرو امم ـــ مهگل

 .کردم اماده رو پذیرایی وسایله و رفتم اشپزخونه به گفتم ای باشه

 هستی هم خسته حموم توبرو میارم من ولشون ـــ مهگل

 .گفتم ای باشه

 میکرد نوازش پوستمو اب کردم باز حمومو اب

 .اومدم بیرون ازحموم پیچیدمو دورم ای حوله

 میومداز خوابم خیلی.کشیدم دراز باحوله تخت روی

 .نمیشد باز چشمام وخستگی خواب زوره

 .بردم پناه خواب اغوش وبه شد گرم چشمام کم کم

 شدم بلند خواب از یکی تکونای با صبح

 شد دیرمون پاشو صحرا ـــ مهگل

 برد؟ خوابم کی من ـــ من
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  برده خوابت تخت روی دیدم حموم برم خواستم ــــ مهگل

 روت انداختم پتو

 ؟ چنده ساعت ـــ من

 میکنم اماده رو صبحانه میرم االن.هفت ــــ مهگل

 کشید تیر تنم تمومه که شدم بلند خواستم تخت روی از

 .میکرد درد خیلی بدنم سرماخوردم کنم فکر.میکرد درد خیلی

 .پوشیدم لباسامو بلندشدم تخت روی از سختی به

 .کشیدم سشوار سریع موهامو

 .شدم خارج اتاق از.موپوشیدم مغنه و شلوار مانتو

 عزیزم بخور ــــ مهگل

 میکردم پذیرایی تو از باید من اینکه مثله ـــ گفتم کردمو ای خنده

 میکنه فرقی چه ـــ گفت انداختو باال ای شونه مهگل

 .کردم نگاه توشو برداشتمو قرصارو جعبه یخچال سمته رفتم خوردم چاییمو از یذره

 .بخورم سرکار تو کیفم تو گزاشتم جلدشو و خوردم اب با سرماخوردگی قرصه یه

 سرماخوردی؟ صحرا ـــ مهگل

 خوردم سرما بدم اره ـــ من

 میریم باهم اومدم من صبرکن یا دکتر برو بعدازظهر کن استراحت بمون بدترمیشه حالت سرکار نیا خب ـــ مهگل

 بیام باید نه ـــ من

 داری دوس هرجور ـــ مهگل

 کردیم جمع مهگل همرا به میزو

 شدیم خارج خونه از بستمو درور

 .شدیم تاکسی سواره

 .نبود خوب اصال حالم

 . شدیم پیاده داشت نگه شرکت جلوی تاکسی

 میزم سمته رفتم

 دکتر بریم بگو بهم بدشد حالت اگه ـــ مهگل

 .عزیزم باشه ـــ من

 .میکشید تیر سرم ورم یه از.نداشتم حال اصال.دردمیکرد خیلیی بدنم.نشستم صندلیم روی

 .نکردم چک هم دیروزو های پرونده زیاده خیلی کارم امروز اوففف. کردم مرتب میزمو روی
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 . بگیرم ارمیا از هارو پرونده برم بهتره

 خورد گوشم به مردونش بمه صدایه که زدم در به تقه دوتا

 داخل بفرمایید ــــ ارمیا

 .لرزوند وجودمو کله که جوری شد سرد نگاش افتاد بمن که چشمش کردم باز کامل درو

 .نشم یخ.یخی نگاه این تازیره پایین انداختم سرمو

 بدید دیروزو با امروزو های پرونده میشه ــــ من

 .داد انجام کارشو و باید انداخت سرشو و دار برشون برو دفاتر اتاقه پایینی کشو ازتو ـــ گفت سردی با

 .گفتم ای باشه بغض با

 .میشد بیشتر بیشترو بدنم درده

 .شدم خارج اتاق واز رفتم در طرفه به اروم

 .میرفتن ظهر ومدیران کارمندا بود شنبه پنج امروز چون

 برداشتمشون دفاتر اتاق از هارو پرونده

 .کردن چک به نشستم بودن زیاد خیلی

 .نفردیگه چند و بودم مونده من فقط.رفتن اینا مهگل که بود شده۲ ساعت

 .بود شده زیاد خیلی بدنم درده

 .خوردم سرماخوردگیمو قرصه

 .کن ولم لعنتی درده این بلکه سرم روی گزاشتم دستامو

 بود روم روبه ارمیا بلندکردم سرمو پا شنیدن صدای با

 افتاده؟ اتفاقی ــــ ارمیا

 نیست مهم نه ـــ من

 چیشده؟ بگو حاال نرفته یادت که اینو رئیستم من  ـــ گفت بااخم

 نیست مهم گفتم منم ـــ من

 .داد فشارش  گرفت محکم دستمو مچه که بریزم چایی خودم برای ابدارخونه برم که شدم بلند صندلیم روی از

 ااااخ  ــ من

 وحشی چته ــ من

 کیه وحشی بدم نشونت میخوای ـــ غرید شدش کلید دندونای زیر از و دیوار به چسبوندم داد هلم

 برم بزار کن ولم میکنی همچین چرا وااا ــــ من

 باشی نفهمیده که باشی بوده نفهم حتما باید میکنم؟؟؟؟؟ همچین چرااا ـــ ارمیا

  کن ولم میگی چی ـــ من
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 چکید چشمم گوشه از اشکی قطره زدو حلقه چسمام تو اشک طرف یه دیوارهم به شدنم کوبیده و طرف یه از دردم بدن

 هاااا نکن گریه نگفتم مگه ــــ زد داد بلندی باصدای

 رسید لبام به تا  پایین اورد سرشو کم کم  میکرد نگاه صورتمو پایین تا ازباال صورتم نزدیکه اورد وسرشو دیوار به چسبوند دستاشو

 .بیرون داد حرص با نفسشو بستو چشماشو

 .کوبید دیواره به مشتشو.ببینمش کالفه انقدر نداشتم دوس

 با اروم ارمیا ــ من

 بدم ادامه نزاشت

 .گردنم به چسبوند لباشو.هیچی صحرا نگو هیچی هیس ـــ ارمیا

 میشه ارمیا ـــ من

 میکنم پیدا ارامش اینجور صحرا شو ساکت ـــ ارمیا

 ات تو برد گرفت دستمو باال اورد سرشو یدفعه

 کرد قفل اتاقشو دره اق

 پاش روی نشوندم

 سینش روی گزاشت سرمو

 .میکرد نوازش موهامو

  دارم ارامش پیشمی وقتی ــ ارمیا

 منم هییی ــــ من

  انداخت  گل لپام وااای فکرکردم زدم که حرفی به تازه

 فسقلی؟ میشی تر خوردنی میکشی خجالت وقتی میدونستی اخ ـــ وگفت کرد ای خنده ارمیا

 نچ ـــ من

 نبود؟ خوب حالت امروز چی برای ببینم بگو حاال خب ـــ ارمیا

 دردمیکنه بدنم تمومه خوردم سرما ـــ من

 گفتم بابغض اینارو

 دکتر میریم بعدش بمون من بغله تو دیگه یذره ــ گفت و کاشت پیشونیم روی ای بوسه

 گفتم زیرلب ای باشه

 ــــ گفت لب زیر  شنیدم

  جـوریـ روزا مَنــ♚

 

  میـدَمـ نِشونـ خودَمـو
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  اِنگـار نَهـ اِنگـار کِهـ

 

ـتَمـ قَبلِشـ شَبِـ   داش

 

 ♚:( میشُـدَمـ خَفهـ

 چی؟؟؟؟ یعنی

 بزنم پس ذهنمو مزاحمه افکاره کردم سعی

 شد بلند خودش و صندلی روی نشوند منو

 پروژش سمته رفت

 لب بغله خاله با موفرفری مرده یه عکسه کاغذ روی.برداشتم کاغذ یه توش از بازکردم میزشو کشوی برداشتم بودو میز روی که رو خودکاری منم

 سیاه صورته و مشکی نامنظم سیبالی با بینی روی و

 دراینده ارمیا نوشتم پایینش کشیدمو

 پوسته ارمیای و کجا واین کجا نداره ربزنم نقطه یه حتی صورتش روی که ارمیایی کجا فرفری مو این و کجا موطالیی ارمیای داربود خنده خیلی

 کجا این و کجا سفید

 فسقلی میخندی چی بع ـــ ارمیا

 کردم قایم پشتم رو برگه سریع

 شد خم روبه برگردوند خودش سمته رو صندلی

 فسقلی کاغذو اون بمن بده ـــ ارمیا

 گرفتم خندمو جلوی بزور

 اصال خصوصیه نمیدمش نچچچ ـــ من

 درانتظارته بدی عواقبه ندی میشمارم۳تا ـــ ارمیا

 سمتش گرفتم دراوردم پشتم از کاغذو اروم

 خوب بچه افرین ــ ارمیا

 بودند شده گرد تعجب زوره از چشماش کرد نقاشی یه نگاه یه بازکردو کاغذو

 کشید لپمو کردو خندی

 دکتر بریم باید فسقلی پاشو خب ـــ ارمیا

 .شدم بلند صندلی روی از اروم

 .شدیم خارج اتاق از وباهم گرفت دستمو
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 شدم ماشینش سواره برداشتمو کیفمو

 دادم تکیه صندلی به سرمو بستمو چشمامو

 بودم خسته خیلی

 .بازکردم وچشمامو ماشین باتوقف.کرد حرکت ماشین

 شو پیاده فسقلی ـــ ارمیا

 دردمیکرد خیلی بدنم اومدم پایین ماشین از اروم بازکردم درو

 کرد کمکم و ودستموگرفت سمتم اومد

 کرد وصل سرم بهم.بخورم هم هامو دارو و قرصا و بمونم خونه تو روز یه باید گرفتم شدیدی سرماخوردگیه گفت دکتر

 .خونه رسوندم ارمیا

 بهت میام شرکت نیا دوروزم تا باشه مراقبت اینجا بیاد میفرستم خدمتکارامونه از یکی گلرو  نمیزنی سفید سیاه به دست فسقلی ـــ ارمیا

 سرمیزنم

 زدم مهربونیش همه این به لبخندی

 بود دودل دادنش انجام برای که بده انجام کاری میخواست انگار

 .کوبید بهم رو خونه دره و بوسید لپمو خودش سمته کشید اروم منو

 . شم سفید و سرخ باید االن من قدیم دخترای دخترم.خجالتیه آخی

 .رفتم خواب به که نکشید طولی بستم چشمامو بودم خسته خیلی نشستم کاناپه روی

  بازکردم چشمامو خونه زنگ باصدای

 .برداشتم ایفونو

 کیه؟ ـــ گفتم الودی خواب باصدای

 اینجا بیام گفتن اقا هستم مهتاب سالم ـــ

 بازکردم رو خونه دره

 شد خونه وارده

  خانوم سالم ـــ مهتاب

 بشینید بفرمایید اومدین خوش سالم ـــ من

 میکنه اخراجم نباشم مراقبتون اگه اقاگفتن.باشه شما بع حواسم باید من خانوم نه ـــ مهتاب

 اینطورگفتن؟؟ ارمیا ـــ گفتم و باال انداختم هامو ابرو

 ترسید ازش باید که وقته اون میشن عصبانی ندیم گوش اقا حرفه به اگر خانوم بله ــــ مهتاب

  بداخالقین مرده خیلی اقا

 .دادم تکون سرمو فقط تعجب با
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 برام بود عجیب

 کشیدم دراز تختم روی رفتم خداخواسته از منم تواشپزخونه رفت اون

 اومد گوشیم پیامه صدای

 بود ارمیا از کردم بازش

 فسقلی؟ راحته جات ــــ ارمیا

  مرسی اره ارمیا سالم ـــ من

 میکردم؟ چیکار بودم اونجا اگه میدونی ـــ ارمیا

 میکردی چیکار نه ــ من

 .بشی قرمز که میکردم بوسش گازو انقدر میگرفتم لپاتو ـــ ارمیا

 غلطاااا چه ـــ من

 نخوای چه خوای به چه میکنم بوست بخوام هروقت من ـــ ارمیا

 نداری؟ کاری بخوابم میخوام ـــ من

 .ببینی منو خوابه بخواب برو فسقلی نه ـــ ارمیا

 خوندن به نشستم  اوردمو هامو جزوه بلندشدم بعدم خوابیدم ساعت نیم

 پذیرایی؟؟ تو یا میخورید تختتون تو سوپتونو خانوم ــ مهتاب

 میام خودم االن نکشید زحمت ـــ من

 بود برداشته رو خونه کله سوپ بوی رفتم خونه اشپز بسمت و بستم هامو جزوه

  خوردن به کردم شروع و نشستم میز پشته خوشحالی با

 خوردم هامو دارو بعدم

 نداری؟ بامن کاری برم من دیگه شده۱۰ ساعت عزیزم ـــ مهتاب

 اومدید کردید لطف ممنون نه ـــ من

 بودعزیزم وظیفم ـــ مهتاب

 .کردم بدرقش پایین تا

 . کوبیدم بهم رو خونه دره

 کردمو چک گوشیمو.نشستم کاناپه روی

 ماهان بازهم

 زودی به باش طوفان یه منتظره ـــ

 چی؟؟؟؟ یعنی پیام این معنی

 بود سخت برام تحملش.میفرستاد پیامو اون ۱۰ ساعته هرشب.میگذشت پیام اون فرستادنه از روز یک
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 .بود رفته تازه جون مهتاب

 سرکار برم بود قرار فردا

 داده پیام نه زده زنگ نه بهم دیشبه از ارمیا

 .چکید چشمم گوشه از اشکی قطره.میکشیده مادرم که هایی درد چه کردم نگاش و برداشتمش بودو میز روی که مادرمو عکسه

 .کنم تنظیمش صبح۶ ساعته برای که برداشتم گوشیمو جاش سره گزاشتم عکسو

 داشتم ارمیا از پیام لرزید دستم توی که

 خوردی؟؟؟؟ قرصاتو چطوره حالت فسقلی سالم ـــ

 

 خوردم ارع سالم ــ

 بخیر شبت فسقلی بخواب برو پس ـــ

 ارمیاخره بخیر شب ـــ

  اومد گوشیم پیامه صدای کشیدم دراز تختم روی کردمو ای خنده نموندم جوابش ومنتظره

 کشیدم روم پتورو نکردمو ای توجه بهش

 .کردم باز چشمامو گوشیم زنگه باصدای

 کیفمو و پوشیدم امو مغنه شلوارمو و مانتو سریع صبحونه وبعدم خوردم هامو دارو و اشپزخونه رفتم شدم تمیز اینکه از وبعد حموم رفتم اول

 .دادم تکون تاکسی اولین برای دستمو.شدم خارج وازخونه رنگش باسایه زدم اجری رژه یه برداشتم

 توش پردیم سریع

 .شدم شرکت وارده و کردم حساب تاکسیو پوله شرکت رسیدم

 .زدم زل بود شده تلنبار میزم روی که هایی پرونده به و گزاشتم میزنم روی کیفمو

 دیدم چندتامردو که کردم بلند سرمو شنیدم پا صدای بودکه گرم خودم توکاره سرم کردم بازش رو اولی حوصلگی بی با

 

  اومدیم معین اقای با جلسه برای خانوم سالم ـــ

 بدم اطالع صبرکنید لحظه یه ـــ من

 زدم زنگ ارمیا اتاق تلفنه به

 خره ارمیا میگی من به حاال کشتمت ببینمت تورو من فسقلی ــــ ارمیا

 اقای معین اقای ـــ

 جلسه برای اومده کی اقای بگم ــــ گفتم مرد چندتا اون روبه و گوشی روی گرفتم دستمو

 هستم سپهری ــــ

 بله ـــ من



Cafe98ia.ir | Roman4u.ir                                                                                             Telegram Channel : @Cafe98ia 

 

 
 

 جلسه برای اومدن سپهری اقایونه ــ گفتم و گوشم روی گزاشتم رو گوشی

 جلسه اتاق تو برن بهشون بگو فسقلی ـــ ارمیا

 چشم ـــ من

 گزاشتم رو وگوشی

 باال طبقه جلسه اتاق بفرمایید

 شرکت با شما الو ـــ برداشتم تلفنو میکردم داشت یاد داشتم که همینجور خورد زنگ تلفن که بود گزشته ساعتی۱ یه دادن تکون سری

 بدم ادامه اشتنز

 کرد وقطع جلسه اتاقه بیار رو۳۴۲ پرونده صحرا ارمیام ــــ ارمیا

 .رفتم جلسه اتاق به و برداشتم رو پرونده

 کرد نوازش گوشمو بفرمایید کفت که ارمیا ی مردونه صدایه و زدم در

 میشدم ذوب داشتم مرد همه اون نگاه زیره

 دادم ارمیا دسته رو پرونده

 اورد می هارو پرونده دیگه یکی میدادم کاشی ــ شنیدم شو حرصی صدایه

 شد بیشتر حرصش که زدم بهش چشمکی

 کاردارم باهات میشه تموم االن کارم کاناپه روی بشین ــ

 ارمیا شدن خارج اتاق از و دادن دست باهم همه و بست رو پرونده ارمیا دادم گوش جلسشون به و نشستم کاناپه روی و گفتم لب زیره ای باشه

 .رفت اتاق دره دمه تا بدرقشون برای هم

 انداخت بهم خبیث نگاه یه داد بیرون صدا با نفسشو بست که درو

 فسقلی خرم من حاال ـــ ارمیا

 دنبالم وافتاد

 .سمتم میومد اون و میرفتم عقب عقب من دفرار و ندونستم جایز نشستنو

 بزارم چی باید اسمشو نمیدونستم بود ناب حسه یه ارمیا به حسم

  چسبیدم دیوار به که عقب رفتم انقدر

 میکرد نوازش پوستمو داغش نفسای  نبود مترم میلی۱ بینمون فاصله حتی بهم چسبوند خودشو سمتم اومد

  شدم داغ کرد که کاری با

 کاشت گردنم روی ای بوسه

 میکشید پوستم روی لباشو

 کردم نگاه بهش اون خمارتراز منم کرد نگاه چشمام تو خمارش ابی باچشمای

 .قرارگرفت لبام روی داغش لبای که تاجایی میشد تر نزدیک بهم داشت سرش کم کم
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 میگرفت ازلبم ریزی گازع وگاهی میبوسید لبامو وحشیانه

 کرد نگام اخم با کنم نمی همراییش دید وقتی

 .کردم همراییش منم و سردادم لباش روی لبامو

 .میکشید لبم روی زبونشو

 میکرد بوس لبمو وحشیانه

 شدم جدا ازش بودم اورده کم نفس

 بود شده گرد چشمام برگشتیم عقب بسمت در باصدای که گرفت ریز گازه یه لبمو کشیدم عمیقی نفسه

 میکرد نگاه ما به بود معلوم حسادت توش که چشمایی با داشت که بود ماریا

 .جداشد ازم صورتش توی تغییری هیچ بدون ارمیا

 . پایین بودم انداخته سرمو

  بگم  بهت رو مهمی موضوعه باید بیرون بریم میای عزیزم ـــ گفت ارمیا روبه باشه افتاده اتفاقی انگار نه انگارکه نزدیکمون اومد ماریا

 باشه متنظرم پایین ـــ گفت ماریا وروبه انداخت بمن نگاهی یه ارمیا

 بوسید گونشو ارمیا نزدیکه اومد ماریا

  رفت ای غره چشم بهم ارمیا

 مردم نگاه ارمیا به اخم با

 .کرد موهاش تو دستاشو گفتو پوفی

 صحرا توچه به اخه. ببوستش ماریا میده اجازه چطور. بستم باحرص چشمامو

 بودم کالفه خودمم

 .کردم حس دستم روی رو دستی گرمای که در دستگیره روی گزاشتم دستمو رفتم در بسمت محکم باقدمای

 میکرد نگام کالفگی با داشت که بود ارمیا عقب برگشتم

 قهربودم باهاش خب برگردوندم ازش مو رو

 قهری؟ بامن فسقلی ـــ ارمیا

 نگفتم هیچی

  من داری؟فسقلیه قهرکردنو جراته ــــ ارمیا

 برگردوندم ازش صورتمو

 دستاش توی گرفت صورتمو

 ندارمااااا فسقلیمو قهرکرده طاقته من ـــ ارمیا

 فسقلی بری میتونی حرفاموزدم من خب ـــ ارمیا

 نشستم صندلیم روی شدم خارج اتاق از بازکردمو دروسریع
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 کردم باز هارو پرونده حوصلگی بی با

 شد خارج اتاقش از ارمیا

 شد خارج اتاق از نکرده کاری هیچ که انگار و کشید لپمو شرکت دره سمته بره خواست

 شد تموم ها پرونده کاره اینا۶ ساعت تا

 خورد زنگ تلفن

 امرتون گرفتید تماس ارام باشرکت  شما سالم الو ـــ من

 دارن پرواز شب۱۰ ساعت امادس کاناداشون بلیطه بگید بهشون هستم معین اقای وکیله هستم رهگذر اقای سالم ـــ

 میدم اطالع بهشون حتما باشع ـــ من

 گزاشتم رو گوشی

 کاناداااا بره میخواد ارمیا یعنی

 .بشه تنگ براش دلم ممکنه خب

 اومد ارمیا که بود۸ حدودای ساعت

 شدم داخل و زدم اتاقشو دره

 فسقل جونم ـــ ارمیا

 دارید پرواز۱۰ ساعته امادس بلیطاتون بگم بهتون گفتن بودن زده زنگ رهگذر اقای ـــ گفتم نلرزه بغض اثره در صدام کردم سعی

 داد تکون سرشو فقط

 کاریه؟؟ کانادا؟؟سفره بری میخوای ارمیا ـــ پرسیدم

 بیرون برو ندارم دادن توضیح حاله کن ول صحرا ـــ گفت حوصلگی بی با

 .کردم نگاه بهش بودن اشکی حاال که باچشمایی

 گزاشت سرش روی دستاشو و پایین انداخت سرشو دید که چشمامو

 شدم خارج شرکت از برداشتمو کیفمو بستم اتاقشو دره

 خونه برم نداشتم دوست

 بره فقط بره وگفتم گرفتم ای تاکسی

 .بودم چی همه از خسته نداشتم رو هیچی حاله بستم چشمامو

 کردم باز چشمامو کنم پیادتون کجا خانوم گفت که راننده باصدایه

 کردم حساب پولشو حالی بابی

 بود ایستاده مردی حیاط دره جلویه خونه رسیدم که بود۹ ساعت میگشتم ها توکوچه میرم کجا دارم نمیدونستم

 جلو رفتم

 هااا؟؟؟؟؟؟ توکجااابودی صحرا ــــ ارمیا



 

 
65 

 

 بود قرمز چشماش

 خونه بیام نداشتم دوس دیگه بودم بیرون ــــ من

 نمیدی جواب هم لعنتیتو گوشی اون گشتم چقدردنبالت میدونی ــــ ارمیا

 نیست مربوط تو به ندادم جواب نداشتم دوس ـــ من

 قاسمی خانومه نیست مربوط بمن هیچی دیگه باشه ـــ ارمیا

 کردم نگاش بغض با

 شد ماشینش سواره

 ارمیااا ــــ زدم داد

 رفت گازو روی گزاشت پاشو

 رفت ارمیا

 برمیگرده کی نمیدونستم

 کوبیدم محکم رو خونه دره

 فقط بود خودکشی دنیا این از خالصی برای راهم تنها

 فقط

 .کردم جمع توشکمم پاهامو نشستمو زمین روی

 بودند کرده حمله صورتم به که بودن اشکام

 بستم چشمامو

 بلندشدم زمین روی از

  بود شده خیس لباسام اب زیره رفتم بازکردم دوشو کردم باز حمومو دره

  افتاد تیغ به چشمم

 کرد معتاد پدرمو گرفت ازم مادرمو که دنیایی از خسته ادما از خسته

 خسته یتیم خودمو

 نمیکردی کارهارو این من با بود حالیت اگه خستم دنیا زدم داد

 بره کرده بدبختش که دنیایی این از  میخواد فسقلیت ببینی که کجایی ارمیااااااا

  زدم زندگیمو ریشه زدم برداشتمو تیغو

 زدم

  خون پراز حمومه بودمو من

 ......و

  ارمیا
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 یا؟ ساده داشتنه دوست باشه؟یه میتونه چی حس این اسم غریب حسه یه مبهم حسه یه بزار تنهاش نمیتونستم برم تونستم نمی

 نموندن؟ یا موندن میکرد صدا اسمشو گوشش یه دلم جای یه

 دادم تکون کالفگی با سرمو

 گزاشتم لبم گوشه سیگاری

 دادم بیرون ماشین شیشه از اونو دوده و زدم سیگارم به پکی کنم خدافظی ایران از وقت چند برای باید

 *دارم خاطره یکیشون با چون بیزااارم شهر ادمای از*

 * سهمم زندگی این از مونده کم باقلبم بدکرده روزگار این*

 .میشد دیرم داشت کردم نگاهی ساعتم به کشیدم عمیقی نفسه بستم هم روی چشمامو

 کشیدم دلم ته از آهی کشیدم طالییم موهای بینه دستی

 * هه سرش میره کاله همیشه چون بنویسیم اینطور را آشق بعد به این از بهتره*

 .بودم ترافیک از خسته

 

 *شخص سوم

 بود افتاده حموم توی خون در غرقه صحرا

 برگرد میگفت بهش ارمیا قلبه از گوشه یه

 .میبارید بارون

 .شد تر کالفه ارمیا

 شد خارج ماشین واز کرد باز ماشینو دره

 میکرد چکه موهای از بارون

 انداخت ترافیک به نگاهی

 شو پیاده ـــ گفت محکم صدایی با راننده به روبه

 اقاپروازتون اما ــ

 کاردارم شو پیاده ـــ ارمیا

 شد پیاده و گفت چشمی

  کردند حرکت ماشینا که یکم

 زدم دور و شد باز راهم

 میرم دارم چرا نمیدونستم

 میخورد زنگ هی گوشی

 میفشردم گاز روی جادبود تا پامو
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 میکوبید خودشو ماشین شیشه روی سرعت باتمومه بارون

 بازکردم کمربندمو سریع کردم پارک شون خونه جلوی رو ماشین

 بازکردم درماشینو

 .شدم پیاده ماشین واز

 فشردم بهم بار چند خونشونو زنگه

 ...ولی

 بودم شده خیس بارون زیره

 باشه مهگل خونه نکنه گفتم

  گرفتم مهگلو شماره

 میباشد خاموش شما نظره مورده مشترک دستگاه ــ

 جادادم جیبم تو باعصبانیت رو گوشی

 زدم لبخندی افتاد خونشون دیواره به چشمم

 پریدم دیوار از حرکت بایک دیوار روی هم پامو یه و گزاشتم دیوار روی دستمو بودم پوشیده اسپرت لباس خوبه

 باالرفتم دیگری از پس یکی هارو پله دادم تکونی بودو شده خیس بارون اثره در که طالییمو موهای

  زدم بار چند زنگو

  گفتم لب زیره پوفی

 نیست خونه البد نمیکنه باز درو وقتی خب

  اومد صحرا ی خونه از تلفن صدای که برگردم خواستم بودمو رفته که راهی و کردم توجیبم دستامو

 که نداره کسیو صحرا آخه شدم نگران لحظه یه

  رفتم پایین هارو پله

  کوبیدم بهم ماشینو دره

 .دورشدم اونجا از زیاد وباسرعته گزاشتم گاز روی پامو

  داشتم نگه واحدیم۲۰ ی خونه جلوی

 شدم خونه داخله

  میچسبید گرم ابه دوشه یع

 میکرد حرکت پوستم روی اب

 گزاشتم موهام روی ای حوله و پیچیدم دورم رو حوله

 میداد نشون هامو عضله ی همه که کردم تنم تیشرتمو

 زدم برق به سازو قهوه سیمه
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 .کردم تنم شلوارمو

 خوردم مو قهوه

 بزنم صحرا یسربه خوبه شدم خارج ازخونه برداشتمو سوییچمو

 گزاشتم گاز روی پامو شدم ماشینم سواره

 گزاشتم ماشینم شیشه روی درجه۹۰ صورت به دستمو

 ترمز روی زدم خونشون جلوی

 شدم پیاده ازماشین

 بزنم هاشونو همسایه از یکی زنگه گرفتم تصمیم اندفعه

 بازشد تیکی باصدایه در

 شدم داخل و دادم هل درو

 گزاشتم شون دره جلوی پاگرده روی پامو

 کردم حس رو چیزی یه پام زیره

 باال دادم پاگردو شدم خم

 بود زیرش کلیدی

 برداشتمو کلیدو باخوشحالی

 چرخوندم در توی

 بود رفته فرو عمیقی سکوت توی خونه

 خوابی کجایی فسقلی صحرااا ــــ

 نبود دیدم رو اشپزخونه توی

 نبود ولی کردم نگاه اونورو اینور اتاقش سمته رفتم

 روشنیدم اب چیکه چیک صدایه که ببندم اتاقو دره خواستم

 بود ازحموم

 زدم رو حموم دره چندبار

 حمومی؟صحرا فسقلی صحراا ـــ

 میشدم نگران داشتم

 کردم باز اروم درو

 شکستم دیدم که ای صحنه با

  ریخت سال۲۵ این توی اشک قطره اولین ریخت اشک قطره اولین

 کردم نگاه بود وان توی خون در غرقه که صحرا به بابهت
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 بود بسته صحرام چشمای

 زدم فریاد دل ته از

 دل ازته

 بشه اینطورمجازات باید که بود کرده گناهی چه صحرامم خددااااااااا ـــ

 گرفتم بغلم توی خیسشو بدنه

 کردم مخفی سینم توی سرشو

  کردم بلندش

 شدم خارج اتاق از سریع

 بستم محکم رو خونه دره

 گزاشتم ماشین توی صحرامو

 کردم حرکت بیمارستان بسمت وباسرعت

  داده ازدست زیاده خونه میگفتن عمل اتاقه کردن منتقلش صحرارو

 وخیمه خیلی حالش اینکه مثله

  نداشته تنفس برای اکسیژنی هم اب زیره

 

 میگفتن چیزی یه هرکدوم دکترو

 کرد بیرونم اتاق از پرستاری

  من فسقلی صحرام

 شد خارج اتاق از پرستاری

 گرفتم جلوشو دویدم بسمتش

 گفتم بلندی نسبتا وباصدایه

 چطور حالش شده چش  صحرام بگید

 کمه خیلی بودنش زنده احتماله بده خیلی حالشم و زده رگشو شما صحرای ـــ گفت کردو اخمی پرستار

 میکردم نگاه پرستار به ناباوری با

 نشستم صندلی روی

 بود زده شو رگ صحرام

 افتاده وان توی خونی صحرا چرا که فکرنکردم این به چرا

 ازم همین سره نداده پولشو وهنوز بدهکاره بهم دوستم بیمارستان این رئیس با خوبه گرفتم بیمارستانو رئیس وشماره دراوردم جیبم از گوشیمو

 میبره حساب
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 الو ــ

 دستگاهه عالمه یه زیره من زندگیه بیمارستانم توی ملکی اقای ـــ من

 وشما میدونم من نشه خوب

 بشه خارج اتاق اون از سالم باید صحرام

 کردم قطع تلفنو و بزنه حرفی ونزاشتم

 خوب حالم

 میکردم خراب سرشون روی اینجارو مطمئنن میموندم اینجا دیگه یذره نبود

 شدم خارج ازبیمارستان

 شدم ماشینم سواره

 رفتم و گزاشتم گاز روی پامو

 رفتم ولی کجا نمیدونم

 میکردم دود هم سره پشته سیگارهارو

 گزاشتم رو حالمه این مناسبه که اهنگی

 

* 

 قلبم با کرده بد روزگار این

 سهمم زندگی این از بوده کم

 عــــشق برای بافم می دلیل

 فهمم نمی که چیزی برای

 

  بیزارم شهر آدمای از

 دارم خاطره شون یکی با چون

 رحمی بی عشق با نگو من به

 *فهمی نمی تو ، دارم زخم من

  خورد زنگ گوشیم

 بله ـــ

  میمیره نرسه خون بهش اگه دنیام صحرام افتاد دستم از گوشی

 روندم بیمارستان بسمت سرعت باتمومه زدم دور گزاشتمو گاز پداله روی پامو

 نبود خوب اصال حالم
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 ندادن راهم کردم اصرار هرچی رسوندم عمل اتاقه به خودمو سریع

  گفتم بلندی صدایه با پرستاره روبه

 باتوامممم بیارم گیر خون براش تا چیه خونیش گروه بگو

 منفیه عهo خونیش گروه ـــ

 داد جواب ق بو دوتا با گرفتم اوارو شماره دراوردم جیبم از گوشیمو

 خوبی؟ داداش سالم الو ـــ

 فهمیدی؟ بیاری گیر منفیo خونی گروهی یه برام میخوام اوا سالم ـــ

 ارمیا؟ چرا اخه اما ـــ

 گفتم که همین ـــ

 گفتم همینارو و زدم زنگ وکیلم به کردم قطع تماسو

 سرم روی گزاشتم دستمو صندلی روی نشستم

 نبود توصیف قابله حالم

 لرزید جیبم توی گوشیم

 بود وکیلم دادم جواب سریع

 اوردم گیر ینفرو جان ارمیا ـــ

 ــــــــــــــــــــ کن داشت د یا بیمارستانو ادرسه اینجا بیاد بگو ــــ

  زدم زل عمل اتاق دره به باخوشحالی

 رسوندم بیمارستان کافه به خودمو و کردم جیبم توی دستامو

 نشستم صندلی روی

 گرفت قرار روم روبه دختری بعدش مین۲۰

 کردم نگاه بهش باتعجب

 منفیهo خونیش گروهه گفتم که همونیه این معین اقای ـــ

 زد بهم لبخندی ماریا

 زدم تلخ لبخندی درجوابش

 زهر از ،تلختر تلخ

  گرفتن خون ازماریا

 میترکید داشت سرم

 نشستیم بیمارستان صندلیای روی باماریا

 گزاشت شونم روی سرشو ماری که فکربودم توی
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 دادم تکیه صندلی پشته به سرمو

 شد خارج اتاق از پرستاری

  شدم راهش صده و شدم بلند صندلی روی از

  چیشد؟؟؟ ــــ

 میشه منتقل بخش به زودی وبه خوبه حالش باشید اروم اقا ـــ

 کشیدم اسودگی روی از نفسی

 کردم پاک پیشونیمو روی سرده عرق بادستمو

 کردن منتقل بخش به صحرارو

 بود بسته چشماش

 نظری اقای هستم صحرا دکتره معین اقای ـــ

 بله بله ـــ

 کنیم صحبت باهم من اتاقه تو دقیقه چند میشه ــــ

 دادم تکون سرمو

 نشستم اتاقش صندلی روی

 گفت کردو سرفه چندتا بشه صاف صداش اینکه برای

 وایشون وجودنداشت تنفس برای اکسیژنی اب توی اونجا بودن شما گفته به حموم وان توی میدونید خب زدن شونو رگ وقتی قاسمی خانوم ـــ

 بودن اکسیژن بدونه ساعت چند نزدیکه

 هم اب توی اکسیژن نبوده خاطره به فقط چون میشه مربوط هم ایشون کودکی به آسم این دارن آسم قاسمی خانوم مطلب اصل سره میرم

 .  رسیدیم نتیجه این وبه گزاشتیم جلسه هم دکترا با حتی ما نمیشه

 میشد منفجر داشت دستام توی گرفتم سرمو

  نخوابیدم که روزه۲ دقیق

 خرابههه حالم

 دراوردم که ای دوروزه ریشه

 رفتم بخش سمته کوبیدم بهم دکترو اتاق دره

 میومد صداهایی یه

 میکرد وصل صحرا دسته به سرمو داشت پرستاری

 بازبود چشماش صحرام

 هاااا جیگره خیلی نمیخوابید اصال که میدیدم من یجا از کرد جور خونتو اون بود نگرانت چقدر نمیدونی خوبیه مره خیلی خوشتیپه اقا این ـــ

 شد ضایع خیلی ما پیشه همکارم کار این با بود شده عاشقش همکارمم کن فکر حاال زد داد من همکاره سره دوبار بداخالقه و اخمو خیلی فقط
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 میدونم لبخندو این بودنه تلخ من فقط که زد لبخندی اینا درجوابه صحرام

 شدم اتاق وارده شد خارج اتاق از که پرستار صبرکردم

 میکرد نگاه بیرونو پنجره از داشت و اونور بود کرده شو رو صحرا

 فسقلی سالم ـــ گفتم گرفتمو دستم توی دستشو سمتش رفتم

 دیدم سبز چشمای توی عکسو جوششه و سمتم  برگردوند روشو

 زدم ای بوسه دستش روی

 صدازد اسممو ای خفه صدای با

 ارمیا جان جونم ـــ

 من ارمیا ـــ

  پایین انداخت سرشو

 من میدونستی که تو کردی کارو این بامن چرا اخه چرا ـــ

 بدم ادامه نتونستم دیگه

 بستم بادرد چشمامو

 شدم خارج اتاق واز زدم دستش روی ای بوسه

 

 صحرا

 ها؟؟؟؟؟؟ نبود اضافی تو دنیای توی من مگه برم دنیات این از میخواستم که من خــــــدا چـــــــرا

 

  و ↻ےکن ⇣⇡ےم ےـش↮کـ خود ☞ےوقت

 هم ↯ـرگــ↯مـ ےبدبخت قد این ےیعن ےــون↭میمـ زنده

 ✘✘√❥خوادت ∝∞نمی

 نمیخواد منو مرگم حتی هــــههه

 سوخت اشکام داغی از گونم

 من و بود شده داغون ارمیام

 دیدم نگاهشو غمه دیدم

 گزاشتم گلوم روی دستمو

 میکرد خفم داشت چیزی یه

  بزنم داد میخواستم

 بشه خیس من چشمای قرارنبود*
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 بشه نیست قرار هرچی قرارنبود

 شه ارزوم دیدنت نبود قرار

 *شه تموم اینجوری که قرارنبود

 شدم مرخص وبعدهم موندم بیمارستان تو دوروز

  کارا وخیلی کردم گریه شدم دیوونه دارم اسم فهمیدم وقتی

 نداشت کردن گریه اصال بااینکه کردم گریه بیماری این خاطره به چرا نمیدونم

 کردن گریه برای تلنگرم یک ی اماده من ولی

 پیشم فرستاد رو مهتاب و بکشم دراز تخت روی کرد مجبورم خونه اومدم وقتی از بخورم تکون نزاشت اصال ارمیا

 دارم دوس منم اتفاق این بانیه و باعث فکرمیکنم وقتی و مدت تواین شده داغون خیلی بخوابه ویذره کنه حموم و کنه اصالح تا خونش رفته االنم

 بمیرم

 کشوم توی کردم پرتش و انداختم بهش گذرا نگاهی دراوردم کشوم ازتوی اسممو دستگاه

  گزاشتم بالشتم روی سرمو

 بودم خسته خیلی کردم گریه دل ته واز

 بودم شده افسرده یجورایی

 بود شده سیاه چشمم زیره

 بود شده داغون صورتم 

  امادس ناهار بیا دخترم شو بلند صحرا عزیزم ـــ مهتاب

 فشردم هم روی چشمامو

 نخورم ومن کشیده زحمت همه این بود زشت

 کرد گرسنم سبزی قرمه بوی

  شدم بلند جون مهتاب کمکه به ازجام

 نشستم میز پشته شدم اشپزخونه وارده

 خوردن به کردم شروع برداشتمو قاشقمو

 نکنه درد دستتون خوشمزس خیلی جون مهتاب اوممم ـــ من

  عزیزمی ـــ

  ریختم خودم برای اب لیوانی

  کنم باز درو پاشم خواستم دراومد صدا به خونه زنگه

 میرم خودم تو بشین ــــ گفت جون مهتاب که

 شدم بلند میز پشته واز کردم پاک بادستمال لبمو دادم تکون سرمو
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 شد نمایان در توی ارمیا واستواره محکم قامته

 زدم بهش لبخندی

 جون مهتاب به توجه به

 زد روش ای وبوسه گرفت اغوشش توی وسرمو بوسید وگونمو اومد سمتم

 من فسقلی خوبی ـــ

 گفتم بهش اروم ای اره

 پختی؟؟؟ غذا جون مهتاب میاد خوبی بوهایه به به ــــ

 خونه اشپز تو بفرمایید اقا اره ـــ مهتاب

 رفت اشپزخونه به و کشید لپمو ارمیا

  برم داشتم دوس میومد بدم خودم از داشتم خودم دیگه

 حموم

 شد نمایان خودکوشیم روزه تصویره دوش زیره بستم حمومو دره

 حموم همین توی دقیقا

 میکرد اذیت گوشمو صداهایی یه

 سرم به میکوبیدم بادست

 بردارید سرم از دست کنین ولم ــــ زدم داد

 میومد ذهنم توی تیغ اون هی

 بستم هم روی محکم چشمامو

 میزدم مشت صورتم سرو توی

 میومد بیرون از صداهایی یه

 نیست درست نیست تنش لباس چیشده ببینم بازکنم درو من پسرم صبرکن ـــ مهتاب

 بزنه خودکشی به دست باز ممکنه تره مهم جونش االن نباشه تنش خب ــــ گفت بلند صدای با ارمیا

 میشه تر کم ترو کم داره اطرافم اکسیژنه میکرد حس

 پیچید دورم رو حوله اشکی چشمایه با جون مهتاب بازشد در

 کرد بلندم و گزاشت پام زیره دستشو اومد سمتم سریع ارمیا

 میچکید موهام از اب

 گزاشتم گلوم روی دستمو

 بده رو لعنتی اسپری اون ـــ گفت مهتاب روبه و شد متوجه ارمیا

  زد دهنم به رو اسپری
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 کشیدم عمیقی نفس

 صحرا خوبی ـــ ارمیا

 میکرد نگام بانگرانی

 دادم تکون سرمو

 گریه زیره زدم اغوشش وتوی

 رفت بیرون ازاتاق جون مهتاب

 کوچولو باش اروم هیس ـــ ارمیا

 کشیدتوبغلش ومنم کشید دراز تخت روی

 کاشت لبم کنار ای بوسه

 رفتم خواب وبه شد گرم چشمام کم کم

 بود روشن اتاق بازکردم که چشم

 ارمیام بغله توی دیدم که بشم بلند خواستم

 بود افتاده صورتش روی طالییش موهای

 گزاشتم گونش روی ای بوسه

 کردم باز دورم از اروم دستشو

 نبود خونه جون مهتاب شدم خارج ازاتاق

 گزاشتم گاز روی و کردم اب رو کتری

 دادم بدنم به قسی کشو

 کردم جمع خودم توی پاهامو نشستم صندلی روی

 میخوندم لب زیره

 نندازی منو خدا داد تابم چقدر دنیا بازی از خستم خدا عباسی تاب تاب

 

 شدم بلند صندلی روی از کتری سوته باصدای

  ریختم قوری توی رو چایی

 کردم احساس دورم رو دستی گرمای

 بود ارمیا سربرگردوندم

 خوبه؟؟؟ حالت فسقلی ـــ ارمیا

 دادم تکون اره معنی به سرمو

 خورده موش زبونتو ـــ
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 نگفتم هیچی

 شدن بزرگ وسختی درد تو که اونایی میدونم من که تاجایی باشی ضعیف میخوای تاکی صحرا ـــ گفت عصبانیت با

 ترن قوی

 چسبوندم بهم بیشتر خودمو

 اتاق توی بریم حداقل ها زشته اینجا عزیزم ـــ گفت شدو شیطون

 زدم بهش لبخندی شیطنتش همه این خاطره به

  گرفت گازی لپمو

 گزاشتم لپم روی دستمو

 تو بدی خیلی ارمیا آی آی ـــ من

 بزنی حرف باشی بلد که میکردم شک وگرنه زدی حرف باالخره خوبه ـــ

 گزاشتم سینش روی سرمو

 کرد موهام توی دستشو

 دارم مهم جلسه یه یاسم شرکته برم االن باید شد لغو کانادام پروازه برم باید من صحرا ـــ

 بوسید چونمو

 کردم نگاه ابیش چشمای توی

 برو بعد بخوری بیارم عصرونه برات ارمیا صبرکن ـــ

 باشه ـــ

 گزاشتم میز روی رو وگردو پنیر و سبزی

 خوردن به کردیم شروع

 برداشت کتشو و سوییچشو بلندشد خورد اینکه بعداز

 شد خارج خونه از و گزاشت لبهام روی سریع ای بوسه

 خونه کتاب برم گرفتم تصمیم بود گزشته ارمیا رفتن از ساعتی ۱ یه

  شدم خارج خونه از پوشیدمو لباسامو 

 سرد هم وهوا بود زمستون وسطای

 کردم فرو جیبم توی دستمو

 بازکردم رو خونه کتاب دره

 رفتم ها کتاب سمت وبه دادم نشون مسئولش به کارتمو

 نبود کنه جلب توجهمو که کتابی

 کردم باز اولشو صفحه داشتم برش افتاد یاسی باجلده کتابی به چشمم ها اون بین



Cafe98ia.ir | Roman4u.ir                                                                                             Telegram Channel : @Cafe98ia 

 

 
 

 بود شده نوشته

 است من های تب و شب طبیب تو گرم دست...  است من های شب روشن همه و ماه صورتت...  است من های لب حسرت و وسوسه ات بوسه

 ... است من فردای زیبایی و گرمی بودنت... 

 خوندن به کردم وشروع گزاشتم میز روی کتابو

 بود وجالبی قشنگی کتابه

 گزاشتمش خونه کتاب توی بستمشو بعدم خوندم میشد که اونجایی تا

 شدم خارج خونه کتاب از

 بود کرده شمال هوس دلم

 بودم تکراری زندگی این از خسته

 زیاد خیلی داشتم دوست رو ارمیا

  لرزید جیبم توی گوشیم

 بود ارمیا اوردم درش

  زدم اتصالو دکمه

 بله ـــ

 کجایی؟ فسقلی سالم ـــ

 خونه برمیگردم دارم بودم خونه کتاب ـــ

 بیرون؟ بریم دوستام از چندتا با اوا و وتو من دوسداری شب ـــ ارمیا

 خوبیه فکر خوبه اره ــ

 کرد قطع خداحافظی بدونه و کشید پوفی حوصلگیم بی درجوابه

 فشردم هم روی چشمامو

 شدم خونه وارده و چرخوندم در توی کلیدو

 بودم خسته خیلی

 رفتم وبسمتش بلندشدم صندلی روی از ایفون زنگه صدای با

 بله ــ

 نیومد صدایی هیچ ولی

 رفتم مانتوم دراوردم برای اتاق به گزاشتمو رو گوشی

 شد زده در زنگ که میکردم باز داشتم مانتومو دکمه اخرین

 رفتم در بسمت

 نبود کسی  کردم درنگاه  چشمی  از
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 بازکردم اروم درو و کردم پوفی

 صحرا سالم ـــ

 شمس ماهان زدم زل روم روبه مرده به باترس

 دید چشمام توی ترسو وقتی

 شد داخل دادو هل درو

 میرفتم عقب عقب

 بیرون برو من خونه از جلو نیا ـــ

 داریم کار باهم ها حاال حاال ما اومدم تازه برم کجا ـــ گفت بدجنسی لحن با

 بیرون گمشو متنفرم ازت عوضی بیرون گمشو ـــ زدم داد

 میدم نشونت ههههه ــــ

  داد هلم

 کردم احساس پوستم روی رو خون گرمی افتادم زمین روی کرد برخورد مبل تیزی با سرم شدم پرت عقب به

 خورد زنگ گوشیم

 ..... وسیاهی

 بودم تاریک جایه توی بازکردم چشمامو

 سوخت سرم که سرم روی گزاشتم دستمو

 گرفتم گاز لبمو بستم درد با چشمامو

 کرد عادت تاریکی به چشمام کم کم

  کمکککک ارمیااااا کجام من ـــ زدم داد

 بستن میزی به زنجیری با پامو دیدم که شم بلند خواستم جام از

 افتاد داخل به نوری اومد در جیرجیره صدایه

 شد نمایان مردی هیکله

 صحرا سالم ـــ

 بود ماهان

 خیلی ای عوضی تویه داری چیکار باهام ـــ دادزدم

 شمسم ماهانه من باش منتظرم بودم گفته عشقم کن ترمز ــــ

  میکنم ولت راحتی همین به فکرکردی

 لرزیدم خودم به که زد شیطانی ای وقهقه

 چیکارداری بامن ـــ
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  انداخت بهم وهوس لذت با همره نگاهی

 خوشگله دارم کار باهات حاال حاال ـــ

 شدم مچاله توخودم سمتم اومد

 کشید موهامو

 کن ولم ااای ـــ

 چیکارکنم باهات میدونم داره هواتو ارمیااا دیدی داشته دوربرت حاال شو خفه ـــ

 بودن گزاشته مسابقه باهام اشکام

 میدادم تکون راست چپو به سرمو.میگرفت لبم از محکمی های گاز گرفت بازی به لبامو و دیوار به چسبوندم

 میزدم مشت سینش توی

 میزد میک ها وحشی مثله لبامو

 کرد ولم

 بود شده خیس اشکم از صورتم

 تو ای عوضی و کثیف ادمه یه تو تو ـــ

 میشد بسته داشت نفسم راه گزاشتم گلوم روی دستمو

 زد بهم پوزخندی

 شد خارج اتاق واز کرد پرت سمتم به ای اسپری

 

 گریستم دل ته از و گزاشتم پام روی سرمو

 

 *ارمیا

 صحرا دنباله برم اینا ۸ ساعته قراربود

 باالدادم بسمته طالییمو موهای

 گرفتم دستم اسپرتمو کته

 کردم پام اسپرتمو های کتونی

 شدم خارج خونه واز

 رفتیم که برو دِ و گزاشتم گاز پدال روی پامو

 ترمز روی زدم فسقلی ی خونه جلوی

 نکرد باز کسی زدم رو خونه دره

 زدم دیگه چندبار باتعجب



 

 
81 

 

 بود خاموش گرفتم وشمارشو دراوردم جیبم توی از گوشیمو

 باال دادم ابروهامو

 برم باال دیوار از پیش سری مثله باید فکرکنم انداختم نگاهی دیوار به

 بره باال مردم ی خونه دیواره از معروف و بزرگ شرکته چندتا رئیس بود مونده همینم هوف

 پریدم دیوار از قبل سری مثله

 گزاشتم زنگ روی درپی پی دستمو رفتم باال هارو پله

 نمیکنه باز چرا عه

 کلید جون اخ کنار زدم رو پادری

 چرخوندمش در توی داشتم برش سریع

 شد باز در

 شدم وداخل دراوردم کفشامو

  صحرا الوووو  کجایی ارمیا فسقلیه ـــ زدم صدا

  رفتم حموم سمت به باترس

  دادم بیرون اسودگی با نفسمو نبود کسی حموم توی

 خون رنگ موند ثابت چیزی روی چشمم که اینا مبل سمته بعدم اتاق سمته چرخوندم چشم سربرگردوندم که در سمته برم برگردم خواستم

 رفتم بسمتش  تعجب با

 بود شده خونی مبل دسته روی

 ندیدم من چرا رو شکسته گلدونه

 بود رفته فرو تاریکی توی خونه

 صورتم  روی کشیدم دست

 کوبیدم هم روی محکم رو خونه دره

 اومده؟ صحرا سره بالیی چه یعنی گزاشتم فرمون روی سرمو شدم ماشینم سواره

 

 کنم پیدا رو صحرا باید من کردم روشن ماشینو

  گرفتم وکیلمو شماره

 بفرمایید معین الواقای ـــ

 بیان بگو هاهم بچه از چندتا به پرهام شرکته جلسه اتاق بیا ـــ

 

 روندم شرکت بسمت سرعت باتمومه
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 ترمز روی زدم شرکت جلوی

 کوبیدم بهم شرکتو دره

 کردم روبازش جلسه اتاقه دره

 کنید پیداش اینده ساعته۲۴ توی ومیخوام شده گم صحرا ـــ گفتم سردی با همه روبه

 ندارم شوخی هم کسی با باشید خودتون برای قبر فکر به باید که وقته اون نتونید اگع

 مفهومه؟؟؟؟؟

 بله ـــ

  بگردید دنبالش باید االن همین از ـــ وگفتم دادم تکون سرمو

 برید میتونید بگردید دنبالش هم دیگه جاهایه اونجا غیراز به شما باشه اونجا میزنم حدس که میدم جارو چندتا ادرسه

 کردم عوض لباسامو با کتمو لباسایه کردم بازش روباکلید خونه دره روندم خونم بسمت رفتم بیرون ازدر

 شدم خارج خونه از برداشتمو سوییچو

 شمسه ماهانه احتمالم اولین

 گزاشتم شرکتش و خونش جلوی ماهان تعقیبه برای نفرو چند

 تربود مهم صحرام ولی کانادا میرفتم باید نداشتم زیاد وقت

 گزاشتم جلوم ماهان درمورده اطالعاتمو

  نشده پیداش چندساعته نزدیکه و شده خارج خونه از ۵ ساعت ماهان

 فرستادم رضا برای ماشینشو پالکه رفته فراریش ماشینه با

 میترکید داشت درد از گزاشتم سرم روی سرمو

 بود انفجار درحاله سرم میسوخت چشموم  کنه زندگی من ی خونه توی بیاد بگم صحرا به بعد به این از باید

 

 *صحرا

  بودم شده جمع خودم توی ای گوشه حالی بابی نخوردم هیچی اومدم ازوقتی

 میومد بیرون از داد صدای

 بستم بادرد چشمامو میکرد درد تنم تمومه نبود خوب حالم

 گزاشتم زانوم روی سرمو

 بود تنم مانتوم بدزدتم میخواست که موقع اون خوبه سردبود خیلی

 بردم گوشم پشته دسته با بودو ریخته صورتم روی که موهایی

 کشیدم آهی

 موقعیتم ورم یه واز آسمم ور یه از
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 شد کوبیده هم به دره

 بود ماهان همیشه مثله

 برای من نمیدونه میزاره پا به من برای حاال بکنه التماسمو میکنم کاری یه کیه ماهان میدم نشون عوضی ارمیای اون به ـــ گفت وحرص باداد

 کنم چیکار میدونم میدارم نگه خودم پیش تورو همیشه

 کشیدتم زمین زمین روی و گرفت دستاش توی موهامو

 فشردم هم روی ازدرد لبمو

 فروکردم پوستم توی ناخونامو

 شد داغ اشکام گرمی از صورتم

 زمین روی کرد پرتم

 بود شده صبح تقریبا گزاشتم چشمام روی دستمو بود ندید نورو چشمم بود ساعت چند

 میالددد میدم نشونش ــــ

 اقا بله ـــ

 بفرستم اقاارمیامون برای فیلمی تایه بیار دوربینو ــــ

 کردم نگاه ماهان به باتعجب

 زد بهم پوزخندی

  نه داره درد انبر با بگیرم برات خودم ناخوناتو تموم بهتره یا میکنم خفت خودم نگی میگمو بهت که چیزایی اگه ـــ گفت بهم گرفتو دوربینو

  بیرون بکشم پوستت از ناخونتو وقتی

 زد ای قهقه

 از دست کن ولم میکنی بازی زندگیم با توداری نیست بازی من زندگی اشغالی پسته ادمه توی ـــ وگفتم کردم نگاه بهش گریون باچشمای

 بردار سرم

 *دارد هارا ادم با کردن بازی عقده حاال که ندادن راهش بازی کدام درکودکی نیست معلوم*

 هستی عوضی ادمه تویه باشم باماهان ومیخوام ندارم دوستت من ارمیا بگو ـــ

 ارمیاجونت هم میارم خودت سره بالیی یه هم نگی

 نه؟ کنم خالی تومغزش تیر یه نداری دوس توکه

 میگم باشه باشه ـــ

  بگو پس خوبه ـــ

 گفتم بودو گفته عوضی ماهانه که چیزی همه گفتم نلرزون باصدایی

 شدم نابود گفتمو

 *ارمیا

 شدم مشکوک جا یه به که میگفتم وبهشون هابودم بچه پیشه
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 سمتم اومد رضا که

 تو به بدم پاکتو این گفت ای بچه پسر ارمیا ـــ

 کردم نگاش  باتعجب

 گرفتم دستم توی پاکتو

 رفتم کارم اتاقه بسمت برید میتونید باگفتن

 نشستم صندلی روی بستم درو

 کردم بازش پاکتو دره

 نامه ویه بود فلش یه

 کردم بازش رو نامه

  باشی شناخته منو امیدوارم ـــ

 دارمش نگه خودم پیشه همیشه برای ومیخوام دزدیدم خودم جونو صحرا میگفتم خب خب ههههه شمس ماهان

 بدرود میشه ثابت بهت چیزا خیلی فلش تواون ببینی فلشو اون بهتره

 کردم پرت ای گوشی رو نامه باعصبانیت

 کردم وصل لپتابم به فلشو

 کردم نگاه صحرا زخمیه صورته به باناباوری وبعدم سیاه ای صفحه

 میشدم تر شکسته میگفت که حرفی هر با زد حرف

 زمین روی وکوبیدمش گرفتم دستم توی لپتابو

 بود کرده دیوونم باحرفاش میکشیدم هی موهام توی دستامو

 میکردم پرت هارو صندلی باپا

 وقت هیچ نمیکنه کارو این من صحرای باشند کرده مجبورش ممکنه ولی

 شدم خارج اتاق از برداشتمو زمین روی از رو نامه با فلشو

 رفتم میدادم درصدی۵۰ احتمال که جایی وبه شدم ماشینم سواره

 زد حرف سفر اون توی درموردش ماهان که وقتی اون از میشناسمش پیش وقته خیلی از جارو این

 میدادم فشار گاز روی بیشتر پامو عصبانیت با

 راهه ساعت۱ اونجا تا میدونستم

 روگرفتم رضا شماره میکردم رانندگی که وهمینجور دراوردم جیبم توی از رو گوشی

 ارمیا جانم ــــ

 بیاید میفرستم ادرسشو که جایی به کن اماده هارو بچه ۷ ساعته تا نیومدم من دیدی اگه رضا ـــ

 تو ولی باشه ـــ
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 کردم وقطع بده ادامه نزاشتم

 وبزرگه قدیمی که ای خونه به رسیدم باالخره

 کردم باز ماشینو دره

 ایستادم در جلوی

 بپرم دیوار از باید زندگیم توی کال من اینکه مثله

 برگشتم سگ باصدایه که شدم حیاط وارد و پریدم دیوار از اروم

 حیوون باش اروم ـــ

 نشست پاهاش روی اروم کردم پایین و باال گرانه نوازش صورت به دستمو

 رفتم خونه دره بسمت درختا پشته از

 بود خالی خونه ولی گشتم جارو همه اتاقارو کردم بازش

  رسوندم در بسمت خودمو برگ خش خش باصدایه

 کردم نگاش در ی شیشه پشته از

  مشکی ی جلیقه و زده تیغ با وسطشو که وابروهایی مشکی موهای با مردی

 شدم قایم سریع که کرد نگاه رو خونه داخل یذره

 کرد بازش اروم اومد خونه دره بسمت

 خونه اشپز سمته میره داره دیدم بستش

 بشه دردسر برام بود ممکن وگرنه میوردم این سره بالیی یه بود بهتر

 میخورد اب داشت رفتم خونه اشپز دره بسمت چین پارور چین پاور اروم

 ...وگرنه بلدم هارو ورزش تمومه خوبه

 شد توچشم چشم من با که برگشت

 زدم بهش پوزخندی

  ارمیااا ار ـــ گفت اروم

 دلش تو کوبیدم پا با محکم

 اومد وبسمتم کشید ای نعره زمین افتاد

 دادم خالی جا که تودلم  بکوبه خواست

 زد صورتم به مشتی دیوار توی کوبیدمش

 گرفتم بادست چشمامو که

 کوبیدم صورتش به مشتی که کنه استفاده فرصت از خواست

 کوبیدم گردنش به محکم و
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 افتاد زمین روی بیهوش

 کشیدم صورتم به دستی

 وگرنه بود اسپرت شلواره با جذب تیشرته یه لباسم خوبه

 کرد دعوا نمیشد که شلوار و کت با

 اینجاس صحرا پس

 باش منتظرم فسقلی

 نزد بهم چرا داشت تفنگ اگه خب کمرم پشته گزاشتم و دراوردم جیبش از اسلحشو و زدم مرده همون به دستمو

 دربیاره نکرده وقت شاید

 کردم باز اروم رو خونه دره

  اومد حیاط پشته از بیریخت اون

 شدم قایم درختا پشته

 رفتم پشت بسمت اروم

 میومد صداهایی

 باشیم عروسک این مواظبه ما گفته داره کار فعال ماهان اره ـــ

 ها میده حال ببریم باهاش حالی یه بریم طاها میگم

 دادم بیرون عصبانیت با نفسمو

 بدم نشون تو به من حالی یه

 نزدیکشون رفتم

 میکنم شلیک وگرنه زمین بزارید اسلحاتونو باال دستا ـــ وگفتم ایستادم پشتشون

 برگشتن بسمتم زمین گزاشتن اروم

 رفت یکیشون اروم یکیتون درخت سمته برید ـــ

 ببند دستشو ـــ گفتم چاقه روبه

 کردم اشاره طناب وبه

 برداشت طنابو

 بست دستشو

 درخت یکی اون وایسا درخت اونور خودتم حاال ـــ

 درخت به بستمش برداشتمو طنابو رفتم بسمتش ایستاد

 کردم محکم هم رو یکی اون طنابه

 بستم دهناشونو وباهاشون داشتم برشون بود افتاد توش کثیف ماله دست چندتا برداشتم نداشت اب که کوچیکی حوضه از مالی دست
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 زدم نیشخندی

 میومد ای ناله صدایه

 باش منتظرم فسقلی

 کجاس لعنتی دره این کلیدای ـــ گفتم بهشون

 نگفتن هیچی

 رفتم بسمتشون

 کوبیدم تفنگ با صورتشون توی

 شد جمع درد از صورتشون که

 کلیددد وگفتم دادم ابروهام به ای گره

 شد کشیده جیبشون بسمت نگام

 برداشتم کلیدارو و زدم پوزخندی

  چرخوندمش در توی

 ناله وصدایه تاریکی اتاقه

 شده مچاله خودش توی که رودیدم دختری چرخوندم چشم

 سررد بود یخبندون مثله اتاق

 هاش ناله صدایه

 صحرامه؟؟؟ دختر اون یعنی

  دراوردم جیبم توی از مو قوه چراغ

 رفتم بسمتش

 چسبوند میز به خوشو دید منو وقتی

 بردار سرم از دست کن ولم ـــ

 میخورد بهم سرما زوره از دندوناش

  لرزید قبلم دلم

 باختم بهش دینمو دلمو رودیدم صحرا وقتی من

 پایین انداخت سرشو

 گرفتمش اغوشم توی رفتم سمتش

 نمیکنه؟میکنه؟؟؟ گریه که مرد

 میکنه گریه مرد میگم من چرا

 ریخت اشکم اولین ریخت
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 میلرزه توبغلت داره عشقت کن فکر

 خودتی ارمیا ــ گفت زیرلب اروم

  بستم چشمامو

 خاطرش به پیرشدم روزه چند نبینه تا اونور کردم رومو

 بگذرن خودشون از خاطرش به باید میشن گرفتارش وقتی که دردیه بد عشق

 عشق

 میده معنی هزار که حرفی۳ کلمه یه

 ریختم اشک عشقم پای پابه امروز من

  باهاتم اخرش تا ـــ گفتم فشردمو خودم به صحرارو

 شد خیس اشکاش از تیشرتم

 زدم سرش روی ای بوسه

 ارمیام اومدی باالخره ـــ

 دارم؟ ندارم بیشتر که فسقلی یه من فسقلی اره ـــ

 شده تنگ برات دلم ـــ

 شد قطع تیر صدایه با حرفش

 خوبه خوبه دوتاشد االن بود یه خب نشه تنگ براش دلت بهتره بسه بسه ـــ ماهان

 وقت هیچ برسید بهم وقت هیچ نزارم میدم قول همینجا ماهان من

 زد ای قهقه

 کرد نگاه بهم سبزش چشمای با صحرام

 کردم جداش اغوشم از اروم

 فهمیدی؟؟؟؟؟؟؟ کنی تمومش رو مسخره بازی این بهتره ـــ گفتم روبهش

  منم بازی این یه برنده باش مطمئن شده شروع تازه بازی این ـــ ماهان

  قدرت بیاره دست به چیزارو خیلی تونسته که کسی ارمیام من میکنی اشتباه نه ــ

 میدونی؟ خوب که اینو.. و ثروت

 نیستم کمتر تو از منم بدون ولی میده انجام بخواد رو کاری کسیه چه حریفم میدونم خوب میدونم خوب اره ـــ ماهان

 هم دارم ایرانیا درمورده کافی اطالعاته هم خارج تو هم کردم زندگی ایران تو هم غربیم مرده یه من ـــ کردم موهام تو دستی زدم نیشخندی

 میکوبنت بد ادمو اینجور باشه یاد همیشه اینو شرقیم لباس در غربی پسر یه من غربی هم دارم ایرانی خصوصیت هم خارجیا

 میان وپلیس ها بچه خوبه دیگه ساعته نیم یعنی۷تا کنم گرم سرشو بودم مجبور

 روانیه یه این کن ولش ارمیا ــ صحرا
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  دیوونه یه روانیم من درسته ـــ ماهان

 زد ای قهقه و

 کن تحمل یذره صحرا هیس ـــ ارمیا

 کردم نگاه پاشو سرتا نافذم ابیه باچشمایه

 نیستی زرنگی ادمه ماهان ـــ

  نفهمی که کنم خارجت بازی دوره از همچین نیستی بیشتر سرباز یه وتو شطرنجم شاه من بازی توی باشه مطمئن

 ارمیا دید خواهیم ـــ ماهان

 شد حرصی که زدم بهش چشمکی

 برنمیگشتین جنگل از صحرا با وقت هیچ بارونی شب اون کاش ارمیا ـــ ماهان

 بارونی شبه اون از متنفرم

  بارونیم شب اون عاشقه من ـــ ارمیا

  زمین بزاری تفنگتو بهتره.هه ـــ ماهان

 شه؟ چی که ـــ

  خواستی خودت ــ ماهان

 شدن نفرداخل چند

 نفر۴ دقیقا چرخوندم چشم

 کرد نگام باترس صحرا

 کردم نگاش باارامش

 بیرون بیوفتین راه ـــ

 ماعه نفعه به این خب

 کردم باز پاشو کرد پرت بسمتم کلیدو ماهان انداختم پاش قفله به نگاهی کردم بلندش اروم گرفتم صحرارو دسته

 گرفتمش اغوشم توی

 شدیم خارج اتاق از و گرفتم دستشو

 گزاشت چشماش روی دستشو

  بمیرید قراره بخونید اشهدتونو خب ــ ماهان

 ایستاد جلومون

 گرفت رومون روبه تفنگشو

 ۱ ـــ

 ۲ ــ
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 و ــ

 شده محاصره اینجا زمین بزارید اسلحتونو باال دستا ایست ـــــ

 کردم نگاه صحرا به ارامش با

 کردن فرار پشتی دره از افرادش از نفر چند داخل ریختن همه

 میام االن وایسا اینجا صحرا ـــ

 رفتم باغ ته ماهان دنباله

  دنبالش دویدم

 نداره ای فایده فرار صبرکن ـــ

 ارمیا پشتت ارمیا ــــ

 قلبم پایینه خورد که تیری و کردم نگاه اونورو میکنه صدام داره صحرا دیدم برگشتم

 زد چنگ صورتش روی سمتم دوید صحرا

 ارمیا نزار تنها فسقلیتو شو بلند عشقم ارمیا ـــ

 صحرا کنی تمومش بهتره ــ

  کردم نگاه ماهان به

 میشد بسته داشت کم کم چشمام

 مرگه راهشم تنها و برسین بهم نمیزارم گفتم من ارمیا ـــ

 کنی خدافظی دنیا با همیشه برای بهتر صحرا

 شد دور ازم که ماهان قدمایه صدایه صحرا ی ناله صدایه صحرا به شد زده که تیری زیاد صحرا گریه صدای ماهان صدای پلیس صدای

 میکرد صدا صحرامو داشت که دلم صدای میشد تر کند هرلحظه که قلبم صدای

 بود سخت برام کشیدن نفس گزاشتم تیر جایه روی دستمو بودیم افتاده زمین روی خونی هردو

 کرد نگام سبزش چشمای با

  ببخش فسقلیتو بودم دردسرت باعثه همیشه که ببخش ببخش منو ارمیا ــ

 گرفتم دستاش توی خونیمو دستای

 من فسقلی ـــ وگفتم

 .....شد چشمامون مهمونه تاریکی شد بسته وچشمامون

 *شخص سوم

  کردن منتقل بیمارستان به صحرارو و ارمیا

 عاشق دوتا بود بد جفتشون حاله

 نبود جفتشون به امیدی
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 کرد فرار رفت ماهان

  رفت کشور از

 کرد فرار ایران از قاچاقی کاهان

 میگذره چی اون ذهنه توی میدونه کی ولی

  میکنم نابودتون اندفعه برمیگردم من ـــ وصحرا ارمیا به اخرگفت لحظه ماهان

 کرد پاک پیشونیشو روی سرده عرقه کالفگی با دکتر

 نبود خوب کس هیچ حاله میکرد گریه دا ته از اوا

 میریخت اشک دوستش خاطره به مهگل

 بود اشوب همه دله

 میکرد نگاه عمل اتاقه به داشت و بود جیبش توی دستش اشنا نا بود ایستاده ای گوشه مردی میون دراین

 کرد پاک رو بچکه چشمش گوشه از میکرد سعی که اشکی مرد اون

 میزد زجه ارمیا مادره

 عمل اتاق بیارید رو بیهوشی دکتره ــــ گفت پرستار روبه اومد بیرون اتاق از خوشحالی با دکتر

 کشیده رو هایی سختی چه عشقش دید خودش چشمایه با که دنیایی به برگرده میخواست شده که عشقشم برای ارمیا

 بگو چیشد داداشم ـــ گفت روبهش دوید پرستار دنباله اوا

 بخش میکنن منتقل فردا بشه اگه خوبه حالش ــ

 کرد شکر مرتبه هزار خدارو دلش توی اوا

 شد منتقل ارمیا گزشت سختی از پر روز یک

 نشکندش وقت هیچ ارمیا که سکوتی سکوت فقط ولی

 شد خیره ای نقطه به موقع اون از بده هنوزم حالش صحرا گفتن بهش شد منتقل بخش به وقتی

 میگذره چی دلش توی

 شده پنهون ها دستگاه زیر که صحرایی میزنه صدا رو صحرا اسمه بدنش های اندام ها سلول تکه تک

 بود فرورفته سکوت توی بیمارستان که موقعی شب کنه تحمل نتونست دیگه

 شد بلند اروم تختش روی از

 دید عشقشو شیشه پشته از رفت عمل اتاق بسمت

 باشه داشته نیاز دیگه عمله یه ممکنه ولی کردن عملش بودن داشته نگه عمل اتاق توی رو صحرا دکترا بازکرد اروم درو

 داشتن نگهش عمل اتاق توی همین برای

 ایستاد صحرا تخته کناره

 گرفت مردونش گرمه دستای توی صحرارو دسته
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 میمیره ارمیات بزاری تنها ارمیاتو اگه میدونستی فسقلی ــچ گفت روبهش

 برگشتم تو خاطره به فقط من

 بیدارشو من عشقه.وروجک منی عشقه تو کنه اذیتت کسی نمیزارم دیگه بشی خوب باشه مطمئن لجبازیات اون برای شده تنگ برات دلم فسقلی

 دیگه

 شد خارج اتاق از و کاشت صحرا دستای روی ای بوسه

 نفهمیدش کس هیچ که بود غمی چشماش توی

 بود شده بهتر حالش صحرا بده ادامه سکوتش به فعال داشت دوست ولی شنید اطرافشو صداهایه شنید صحرا

 نمیدونست هیچکس واینو

 *ارمیا

 میگرفت اتیش داشت دلم قلبم

 بودم شده خسته وضعیت این از دیگه دستگاه عالمه یه زیره دنیام صحرام

 میکنم پیداش ماهانو من

 شدم بلند بیمارستان تخته روی از

 غذابیاره برام بود رفته مامان

 بود کمد توی ساکی کردم باز درشو بود اتاق گوشه کمدی

 بازکردم درشو

  شلوار و کت

 بپوشمش بشم مرخص خواستم هروقت که بود اورده اینو مامان فکرکنم

 زدم تلخ لبخندی

 پوشیدم میومد چشمام به که ای سورمه شلواره و کت کردم عوض لباسامو

 برداشتم کیفش توی از رو( مامان) رو جون فرشته ماشینه سوییچه

 شدم خارج بیمارستان از سریع

 دردمیکرد قلبم کناره  بودم کرده عمل تازه چون

 بستم درد با چشمامو

 کردم حرکت وباسرعت کردم روشن ماشینو

 رفتم خودم خونه بسمت

 کوبیدم بهم دره

 خودکار با اوردم کاغذ چندتا

 نوشتم میدونستمو هرچی کاغذ روی
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 بود امریکا نکرد قبول عکسو این که جایی تنها خلفکار عنوان به دادن کشورها همه به ماهانو عکسه پلیسا

 امریکاست ماهان یعنی

 بگیرم امریکا برای بلیط باید چیز یه میمونه این از این خب

 شد گم باغ اون توی که گوشیم

 دراوردم توش از گوشیمو کردم بازش میزمو کشوی

 معین اقای بله ـــ

 جورکنی امریکا بلیط برام امروز برای میخوام محمد ـــ

 موقع این اخه ارمیا ولی ـــ

 حرفش وسطه پریدم

 میخوام بلیط تو از۷ ساعت من ـــ

 کردم وقطع

 ریختم توش لباسامو کردم باز درشو چمدونمو

 کردم بازش مخفیمو کمده دره

 بودم کرده قایم اینجا نیاز موارده برای تفنگی

 گزاشتم میز کشوی توی برداشتمش

 میوفته برام اتفاقایی چه سفر این توی نیست معلوم ببینمش نتونم دیگه شاید سربزنم صحرا به برم یواشکی بهتره

 کردم تیغ شیش زدم همشو و ریشامو

  بود دید توی بیشتر ابیم چشمای

 شد خالی دورش تراشیدم موهامو

 ای خامه مدله یه موداشت سرم وسطه فقط

 زدم اتکلنمو از یذره پوشیدم براقی مشکی شلواره و کت

 روندم بیمارستان وبسمت شدم مشکیم بوگاتی سواره

 ترمز روی زدم بیمارستان جلوی زدم افتابیمو عینکه

 زدم دهنم به ماسکی

 شدم بیمارستان وارده

 تغییرکرده؟ اتاقش میخواستم رو قاسمی صحرا اتاق شماره خانوم سالم ــ

 ۱۴۳ اتاق  بخش کردن منتقلش بله ـــ وگفت کرد نگام گشادی گلو بالبخنده

 شده خوب حالش صحرام کردم نگاش باخوشحالی

 زدم بهش چشمکی
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 کرد نگام ذوق با که

 رفتم اتاقش بسمت کردمو ای خنده

 بودن پیشش اوا  و جون فرشته کردم نگاش ازدور بود باز اتاقش دره

 درزدم به ای تقه

 سمتم برگشتن

 مابگی به اینکه بدونه رفتی چرا بودی کجا پسرم ـــ

 گریه زیره وزد

 زدم سرش روی ای بوسه گرفتم دراغوشش

 میکرد نگام لبخندی با داشت که رفتم صحرا تخته بسمت

 بیام یواشکی میخواستم حاال خوبه شدن خارج اتاق از گرفتو جونو فرشته دسته و فهمید نگامو معنی که انداختم اوا به نگاهی

 دراوردم ماسکمو

 نشستم تختش کناره صندلی روی

 کردم معصومش صورته به نگاهی

 کشید صورتم روی گونه ونوازش صورتم سمته اورد اروم دستاشو

 بوسیدم ودستشو بستم ارامش با چشمامو

 کردم تنظیم تختو ودرجه باال یکم اوردم بالشتشو

  گرفتم اغوشم تو سرشو

 بودی؟ کجا ارمیا ـــ

 نفس بی افتاد می برات اتفاقی اگه که بودن این نفسمی عاشقتم فسقلی ـــ گفتم کردمو نگاه چشماش توی کردم جدا ازخودم سرشو

 من وحشی گربه.میشدم

 ارمیا؟؟ اصال خودتی وحشی گربه خندیدـــ چشماش

 جانم ـــ

 میشم مرخص کی میگم ـــ

 بودااا شده تنگ برات خیلی دلم بمونم پیشت چندساعت میخوام فسقلی زودی به ــ

 گرفت بازوم از ریز نیشگون یه کردو ای خنده تک

 خودمی فحشی و فسقلی وگربه که الحق ای ای ـــ

 نیستم وحشی من میگم ـــ

 هم فردا پس فردا کردی داغونم سوخته پدر ای ای ـــ گفتم شد که خوشیشم دل برای ولی نمیومد دردم اصال کرد فرو پوستم توی ناخوناشو

 هااا؟؟؟؟ بده هامونو بچه جوابه باید کی موقع اون ناخونات باهمین میکنی کورم میزنی
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 بود معلوم اینجاهم از هاش گونه شدنه سرخ پایین انداخت سرشو

 پام روی گزاشتمش کردم بلندش تخت روی نشستم

 کرد مظلوم قیافشو

 گرفتم دماغش از گازی

 میگیره؟؟ گاز دماغوهم ادم دماغ؟؟؟؟اخه از تو میگیرن گاز لپ از مردم ارمیا ای ـــ

 شاید ــ وگفتم زدم چشمکی

 عه ارمیا ــ

 گزاشتم لباش روی بوسی  باالانداختم ابرومو شیطنت با که کرد حلقه گردنم دورع دستاشو

 کرد نگام باناز

 کنم تحمل نتونستم دیگه

 گرفتم بازی به لباشو

 میزدم میک لبشو

 اصالتو وحشی میگی بمن حاال وحشییی ــ وگفت شد جدا ازم که گرفتم لبش از گازی

 میزدم لیس بازبونم لباشو گزاشتم گردنش پشته دستمو بده ادامه نزاشتم

 بلندشد روم از اروم بود روم صحرا و کشیدم دراز تخت روی کرد موهام توی دستشو

 شدم بلند کربات با وکشید گرفت دستش توی کرباتمو

 گزاشتم سینم روی سرشو جداکرد لباشو

 میکشیدم موهاش روی دستامو

 برم خوابه وقتی میخواستم

 خوابه فهمیدم شنیدم منظمشو نفسای صدای وقتی

 بگیرم انتقام میرم که نوشتم و برداشتم کاغذی

 شدم خارج اتاق واز کردم درس کتمو یقه

 بخونن هم اوا و مامان رو نامه اون امیدوارم

 دوید سمتم گند هیکل باهمون سمتم اومد بودم پرسیده اتاق ادرسه ازش که دختره همون که پیچیدم بخش روی راه از

 میرید؟؟ شما؟؟جایی حاله سالم ــ

 زدم مصنوعی لبخندی

  برم باید بله ـــ

 جاها تایه منم میشه میرید دارید حاالکه ـــ

 فعال دارم عجله من ببخشید ــ بده ادامه نزاشتم
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 شد خالی بادش

 شدم خارج بیمارستان از و زدم ژکوند لبخندی

 شدم ماشینم سواره

 بردارم چمدونمو خونم برم اول باید

 کوبیدم بهم رو خونه دره روندم خونه بسمت

 دربرداشتم کناره از چمدونمو

 افتادم تفنگ یاده که برم خواستم

  میخرم یدونه اونجا خب یا بیارتش برام یجوری افرادم از یکی بگم باید سخته تفنگ حمله فرودگاه توی

 دراوردم گوشیمو

 اقا بله ـــ

 باشی کرده کرده اماده هارو اسلحه واقسامه اموا برام امریکا رفتم وقتی میخوام ـــ

 کردم قطع

 شدم خارج خونه از

 گزاشتم ماشین پشت چمدونو

 رفتم فرودگاه وبسمت

 میکردن اعالم پروازو شماره

 اومدنم با نداشتم مشکلی جهت این از و بودم اومده امریکا چندبار تاحاال اینکه از بودم خوشحال

  خوندم اعالنات روی از پروازو شماره

 ...و

 بودم امریکا توی کردم باز که چشم

 بیوفته اتفاقایی چه قراره نمیدونم

  بفرستنش بودم گفته که شدم ماشینی سواره

 زدم بهش ای بوسه دراوردم جیبم توی از رو صحرا عکسه

 باش بیوفته راه قراره که طوفانی منتظره ماهان اومدم من

 

 *صحرا

 کجاست ارمیا پس کردم باز سریع چشمامو کشیدم تختم روی دستی بسته چشمای با شدم بیدارکه

 افتاد کاغذی به چشمم

 داشتم برش
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 من کردنات اذیت انتقام بگیرم انتقام تا میرم من بگذرم ماهان گناهه از راحت نمیتونم میرفتم باید من گزاشتم تنهات که ببخشید فسقلی سالم*

  نمون خونه اون توی دیگه اینکه فقط برگردم زود میدم قول بهت

 باش خودت مواظب کنه چیکار میدونه اون اوا به بدتش میزه کشوی توی نامه یه

 دارم دوستت

 *ارمیا

 

 دردسربودم مایه فقط و فقط ارمیا زندگی توی اومدم وقتی از چکید چشمام گوشه از اشکی

 میگرفت اتیش داشت دلم بودن گزاشته مسابقه باهم اشکام

 بودم دنیا از خسته

 خستم من دنیا

  ضعیفم دختره یه من

 شد اتاق داخل اوا

 کرد نگاه بهم باتعجب

 میکنی؟؟ گریه چرا جونی صحرا ـــ

 شد کشیده نامه به نگاش

 گرفتم بسمتش رو ای نامه کردم بازش رو کشو دره

 میشد تر جمع صورتش هرلحظه کرد باز رو نامه بانگرانی

 بده رو عوضی مرده این جوابه میدونست خودش قانون من داداشه چرا اخه ـــ

 کنارم نشست

  میکنه دعوا مارو بده حالت ببینه برگرده ارمیا بخدا عشقم باشه رو ارمیا اتاقه میکنم اماده برات رو خونه نکن گریه توهم صحرا ـــ

 کرد گریه اوا من پایه پابه روز اون

 بود مهربون ارمیا مثله

 بخورم چیزی یه کرد مجبورم زور به اوا

 گزاشتم بالش روی سرمو

 کرد نگاه بهش اوردم درش بالشتم زیره از رو ارمیا عکسه

 

 

 * ارمیا

 دخترم این عاشقه من کردم مرور صحرا با خاطراتمو گزاشتم بالشت روی سرمو قصر مثله بزرگ ویالی یه امریکا توی ام خونه بودم اومده

 میکنه چیکار داره االن یعنی کردم نگاش دراوردم میز کشوی از عکسشو
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 *صحرا

 میکنه؟؟؟ چیکار داره االن ارمیام یعنی

 

 خسته خیلی دنیا از بودم خسته میخوندم اهنگو این باخودم

* 

 من چرا بود دنیا تو آدم همه این

 

 من چرا بود تنها خیلی قلبم که من

 

 عشقم از خسته خونه دلم من 

 

 من چرا,من چرا چشمم تو اشکو آوردی بازم 

 

 تنها گیجو بودم خسته دنیا یه از بریدم دل

 

 *خدایا من کردم گریه ابرا بغض صدای هم 

 *ارمیا

 بدم انجام باید که کاری اولین شدم بلند خواب از زود صبح

 ماهانه  پیداکردن

 پوشیدم جین وشلوار تیشرت یه

 باال دادم موهامو

 میشد شکسته کارا خدمت پای صدای با خونه سکوته پایین اومدم ها پله از

 نزد؟؟؟؟ زنگ کسی ـــ گفتم کارا خدمت روبه انگلیسی زمانه به

 زدن زنگ یونسی ،اقای اقا چرا ـــ

  میگفت رو رضا

 شدم بلند صندلی روی از

 گرفتم رو رضا شماره

 ارمیا جونم ـــ
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 فهمیدی؟ کنید پیداش باید باشه هرجا ماهان دنباله بگردین ها بچه با رضا ــ

 کنم پیداش اینده ساعته۴۸تا میدم قول بهت اره ـــ

 باشه ــ

 کردم پرت کاناپه روی رو گوشی

 رفتم بیرون خونه دره از

 ایستادم استخر روی روبه

 ماهان میکنم پیدات

 کنم پیداش عکسش وسیله به میتونستم راحت خیلی

 بیار منو لپتابه جودی ـــ

 گرفتم ازش لپتابو

 نشستم استخر کناره های صندلی روی

 امریکا به مربوط های سایت بزار عکسشو امریکا سایته توی باید اینکه ففط شدم سایت وارد

 کشید طول ساعتی یک یه کارم

  دادم تکیه صندلی به سرمو بستم درلپتابو

  شده تنگ صحرا برای دلم

 بود

 ماهانه نابودی مهم که تنهاچیزی

  شخص یه از ایمیلم یه منتظره

 دادم ماهانو مشخصاته بهش

 کنه پیداش منتظرم

 بخوابم درست نتونستم دیشب بستم چشمامو

 برد خوابم که نکشید دقیقه به

 کردم باز چشمامو از چیزی دینگ دینگ باصدای

 بود ایمیل صدای

 کردم بازش سریع

 باشه حسابم تو پول اینده ساعته۲۴ تا کردم پیدا شمسو ماهان سکونت محله هستم جرج معین اقای ــ

 زدم لبخندی

 حسابت فرستادم پولو ـــ

 من نوبته حاال بلندشدم صندلی ازروی
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 شدم خارج ازخونه برداشتمو سوییچمو پوشیدم ای قهوه شلواره و کت

 بیا میدم بهت که ادرسی وبه کن جمع هارو بچه از تا۱۰ رضا الو ـــ

 کردم قطع رو وگوشی

 ماهان میکنم پیدات

 ترمز روی زدم ای متروکه ی خونه روی روبه

 میکنه؟؟ زندگی اینجا چرا ماهان ولی

 میرفت رژه هی سرم توی سوال این

 بازکردم ماشینو دره

 گزاشتم پشتم تفنگمو

 بودن ها بچه از وچندتا رضا برگشتم عقب به ماشینی ترمزه باصدای

 چیه؟ نقشت ارمیا سالم ـــ

 میکنند زندگی چندنفرتوش ببینیم بسنجیم وموقعیتشو داره در این جز ای دیگه در خونه این ببینیم باید ـــ

 میفهمم االن ـــ

  رفت خونه هابسمت بچه از باچندتا

 اینجا بیا شهاب ـــ

 ارمیا جونم ـــ

 میگم بهت بعد میکنند زندگی توش ادم وچندتا داره در چندتا بفهمه رضا صبرکن کنی وصل دوربین خونه این داخله خونه این بیرونه میخوام ـــ

 گفت لب زیره وچشمی داد تکون سرشو

 میکشه طول ساعتی یک یه رضا کاره میدونستم

 بزنم زنگ دارم امریکا توی که.....و دوربین ساخته شرکته به خوب دوربین یه باید

 نشستم صندلی روی بازکردم ماشینو دره

 گرفت شرکتمو منشی وشماره دراوردم گوشیمو

 امرتون گرفتید تماس مدیا شرکت با شما سالم ـــ

 ارمیام ــ گفتم حوصلگی بی با

 هستید؟؟ امریکا هستید خوب نشناختم معین اقای ببخشید عه ـــ

 بیارن برام دیگه ساعت۲تا شرکت از بدی سفارش  عالی کیفیته با عالی مداربسته دوربین یه میخوام اره ـــ

 داده دستورو این معین بگو

 فهمیدی؟؟؟؟

 کنم داشت یاد میگید ادرسو فقط حتما چشم بله ـــ
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 میفرسه برات رضا ادرسو ـــ

 کردم وقطع

 کشیدم حوصلگی بی روی از پوفی

 بازکردم لپتابمو دره

 شد نمایان گراندم بگ روی صحرا تصویره

 بود شده تنگ براش دلم

 شدم وصل اینترنت به

 باشم داشته باهاتون تصویری تماس میخوام بگو اوا به ـــ دادم پیام گوشی با بهش

 شد نمایان اوا بانمکه صورته چنددقیقه از بعد

  شده تنگ برات دلم خوبی داداش سالم ـــ

  توخوبی خوبم جونی اوا سالم ـــ

 میگذره خوش  ما بدونه خوبم ـــ

  نه ـــ

 کنی؟؟ صحبت صحرا با میخوای ـــ

 دادم تکون اره نشون به سرمو ــ

 وبازکردم بستم چشمامو

 دیدم عشقمو قشنگه صورته چشمام شدنه باز با

 ارمیا سالم ـــ

 بوده خوشگل همیشه من فسقلی میبری؟؟؟البته تشریف جایی شدی خوشگل چقدر فسقلی سالم ــ

 شد رو زیرو من دله که کرد ریزی ی خنده

 نیومده پیش برات مشکلی اونجا خوبی ارمیا ــ

 صحرا خرابه خیلی حالم ـــ گفتم و بهش زدم لبخندی

 افتاد اتفاقی ارمیا چیشده ــ گفت بانگرانی

 زده حلقه اشک چشماش توی دیدم کم کم

 نیست پیشم فسقلیم چون بده حالم ـــ

 میکردم ابدار بوس یه خوشگلتو لبای اون بودم پیشت االن داشتم دوس

 شد سرخ دیدم

 اومد ای خنده صدای

 هاااا شدی ادب بی داداش ـــ
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 بترکونم الو یذره کوچولو خانوم این با من گزاشتی اگه. جان اوا بردم شما به ـــ

 میشد خارج اتاق از بغل به بچه باید صحرا نمیرسیدم موقع به من اگه میدوستی اوه اوه ـــ

 اوا کله پسه زد محکم یدونه صحرا

 میکشمتتت اوااااا ـــ

 میبینی شده کم کردناش اذییت اومدی تو ازوقتی میکرده اذییت منو چقدر ببین بکشش فسقلی جونم ای ـــ

 میکشمت داداش ـــ

 نشده زاییده مادر از ــــ

  کنید بس اوااا ارمیاااا ــ

  من فنچول جونم ای ــ

  نیست خونه مامان گفتن زدم حرف باهاشون دیگه یذره

 .تماسو کردم وقطع

 فکرکردم انتظارمه در که سرنوشتی وبه دادم تکیه ماشین صندلی به سرمو

  زن یه و میکنه زندگی ماهان خونه این توی گفت رضا که چیزایی طبقه

 بیرون هم ویکی میشه باز باغ به یکیش که داره در دوتا خونه

 خونه توی رو تادیگه وسه کردیم وصل باغ توی یکیشو دوربینارو

 بود اوکی چی همه

 متروکه خونه توی بفرس نگهبان و بون باغه عنوانه به افرادمو از چندتا بود قرار

 داشت احتیاج بون باغ و نگهبان به خیلی ماهان اینکه مثله

  بدن چهره تغییر نفرگفتم چند اون به چهره تغییره میمونه

 میدیم انجام عملیاتو فردا

 وایسن کشیک گزاشتم نفرو۴

 بود بخشیده اتاق به خوبی نمای که بود مشکی خوابمم تخت مشکی کمد و سفید کاناپه با وسفید مشکی از ترکیبی شدم اتاقم وارده

 بودم خسته خیلی

 برد خوابم نرسیده بالشت به وسرم گرفتم ای دقیقه۱۰ دوشه یه

 بازکردم چشمامو میزیم روی ساعته زنگ باصدای

 بون باغ و نگهبان برای متروکه خونه بفرستشون شد شروع االن ازهمین دادم پیام رضا به افتادم امروز ی نقشه یاده

 زدم صورتم به ابی

  پوشیدم جیبی شیش شلواره

 پوشیدم مو مشکی تیشرته
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 پاکردم به ورزشیمو کفشای

 شدم مشکیم موتوره سواره

 کردم خرج موتور این برای خیلی

 زدم سیگارم به پکی کردم روشنش طالییم فندکه با واونو گزاشتم لبم گوشه سیگاری

 رفتیم که برو دِ و دادم حرکت موتور فرمونای روی دستامو

  میرفتم زیاد باسرعت

 میداد تکون طالییمو موهای باد

 بودم خریده متروکه خونه روی روبه ای خونه

 میکردم چک دوربینارو اونجا

 بود شده حساب چی همه

 پیچیدم خونه باغ توی اروم

 کردم پارک موتورو

 دروبازکردم

  رفتم باال طبقه بسمت

 شدم وصل دوربینا به سریع نشستم صندلیم روی

  ماهان کرده قبولشون فرستادم هارو بچه ارمیا ـــ

 بود رضا کردم نگاع سرم پشته به

 گرفتم کامپیوترا بسمت سرمو

 زدم زل کامپیوتر وبه گزاشتم چونم زیر دستامو

 ؟؟ رضا اومدی توکی ــ

  اومدم االن همین ـــ

 میخواستم من که میرفت پیش همونجور داشت چی همه

 بندازم گیرش نیست باهاش دختر اون وقتی و ماهان باید

 باشگاه میره دختر اون که ۵ ساعت راس یعنی

 زدم رضایت سره از لبخندی

 بود۴ به ربع یک ساعت

 دادم باش اماده دستوره همه به که

 گزاشتم جیبم شیش جیبه توی تفنگمو

  کشیدم پیشونیم بع دستی
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 شدم خارج خونه از ۵ ساعت

 بود همراهم بیسیمی

 ایستادم خونه در جلوی

 زدم بیسیم بود نگهبانا از یکی که اشکان به

 کن باز درو ـــ

 قربان چشم ــ

 شد نمایان اشکان وچهره شد باز در

 زدم کنارش

 کردم حرکت اصلی دره بسمت اروم

 حمومه ماهان گفتن که اونطور

 کردم بازش کارت با رو اصلی دره

 شده تشکیل تاپله۱۵ خوابو۶ از رضا گفته طبقه خونه خب بستم درو

 میکنه نگاه هراتاق کناره شده وصل اینه وبه صبرمیکنه دقیقه۲ یه هراتاق دره از شدن رد برای ماهان

  ثانیه ۱۵ هم هرپله

  ثانیه ۱۵و دقیقه۱۲ درکل یعنی

 برسه سالن به که میکشه طول

 بدم انجام سالن توی نقشمو تموم باید دقیقه۱۲ این توی

 بیان زدم بیسیم وچندنفردیگه رضا وبه جیبم از دراوردم بیسیمو

  پنجره میشه معلوم پشتی دراز اخه نباشه معلوم چیزی که روکشیدیم همه هارو پرده

 کردم بازش رومو روبه شکله مستطیل جعبه

 بیرون به صدا نرفتن صداس برای دستگاهی

 عایق جور یه

 کردیم وصل خونه مرکزه به رو دستگاه

 دراومد توی کلید چرخیدنه صدایه که میبستم اخرشو پیچه داشتم

 شدم قایم ها کاناپه از یکی پشت سریع

 ?Mahan Where are you ـــ

 کجایی؟؟؟ ماهان

  باشه باشگاه باید االن که اون ولی دختر اون بود خودش

 کشیدم حرص روی از پوفی
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 بود امریکایی دختره

 بودم جاگزاشته گوشیمو میرم دارم من ماهان ــ

 کاناپه سمته میاد داره دیدم

 میبینتم بودم مطمئن ولی کردم قایم پشت خودمو

 میکنی؟؟؟تودزدی؟؟ چیکار اینجا هستی توکی من خدای وااای ـــ

 گزاشتم دهنش روی دستمو شدم بلند ازجام سریع

 روبیار خونه اشپز صندلی ـــ گفتم رضا روبه

 بستمش صندلی به باطناب

 میکنی چیکار من ی خونه توی تو کن ولم ـــ

 دهنش کوبیدم محکم

  نکردم خاکت همینجا تا شو خفه ـــ گفتم نره باال میکردم سعی که باصدایی

 میمونم خر دختره این پیشه من بده انجام هارو کار بقیه رضا ـــ

 گفت لب زیره چشمی

 بودیم خونه اشپز توی نشستم روش روبه صندلی روی

 داری؟؟ کار ماهان توبا ـــ

 ریز چشمای و طالیی موهای با دختری کردم نگاه صورتش به

 نیست تومربوط به ــ وگفتم انداختم بهش تقاوتی بی نگاه

 کنم کاری هم باهات میتونم من ام کِیتی من ببین ــ

 هستم خوبیم خوبه هم تازه

 باشن خوابم هم  ه*د*ن*ج دخترای ندارم دوس من ـــ گفتم پوزخند با

  باشه خداتم از باید ببین ــــ

 نیست که فعال ـــ

  طالیی موهای ابی چشمای توخوشگلی خب ـــ

 باهم تومیتونیم و من زنی هر برای نمونه مرده یه شجاع استیل خوش ــ کرد نگاه بدنم به

 میکنم خالی مغزت توی گوله یه وگرنه  شی خفه بهتره ـــ حرفش وسطه پریدم

 بست باحرص چشماشو

 کردم نگاه وبهش دراوردم جیبم توی از تفنگمو

 شدم بلند صندلیم روی از رضا باصدایه

 میاد داره ماهان ارمیا ـــ
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 بستمش پرحرفو دختره این دهنه و برداشتم چسبی

 کرد نگام باحرص

 شدم خارج اشپزخونه از

 بود تکمیل چی همه خب

 فهمیدی؟ وایسه گوشه یه هرکی ـــ گفتم رضا روبه

 اره اره ــ

 شدم قایم ستون پشته

 میشکست سالنو سکوت ماهان قدمای صدای

 کاناپه بسمت میرفت داشت

 دادم عالمت رضا به

 بیرون بیام

 رفتیم کاناپه بسمت مون همه اروم

  گزاشتم ماهان سره روی تفنگو

 هستی؟؟؟ توکی ـــ

  ماهان سالم ــ وگفتم ایستادم روش روبه برداشتم سرش روی از تفنگو

 کرد نگام باترس

 داری سربازو نقشه فقط بازی این توی  تو. خودمم اخر و اول بازی این ی برنده. ببینی اینجا منو نداشتی انتظار البد ـــ گفتم پوزخند با

 بگیرم صحرارو های گریه ی همه انتقامه اومدم

 کنی اماده هرچیزی برای خودتو بهتره

 چیزاس خیلی به مجهز اینجا بری اینجا از ارمیا بهتره ـــ

 به اونو میکنم سعی میدم انجام رو کاری وقتی من دارم نظر زیره رو خونه کردم وصل اینجا که دوربینایی وسیله به ساعته چند من هههه ـــ

 بدم انجامش خوبی

 نیستی بیشتر سوخته ی مهره یه االن تو

 چیکارکنی؟؟ میخوای مثال ـــ

 ببخشید و کردم غلط میگی فیلم توی صحرا به میرفتم فیلم خودت مثله اینکه اول ـــ

 میکنم انبردست با انگشتاتو تکه تک نگی دیگه چیزایه از وخیلی

 کرد نگام باتعجب بگم اینو فکرنمیکرد

 ماهانه اینجاموندنه سنده دختر این مهمه ماهان برای دختره این میدونستم خوب

 بیاریش دخترو اون رضا ـــ
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 دختر کدوم کُ ــ گفت لکنت با ماهان

 باصندلیش نشوندش ماهان روی روبه رضا رو کِیتی

 باشی باشگاه نباید تومگه کیتی ـــ

 گوشیمو گزاشتم جا چیزیمو یه ولی چرا ـــ

 کرد نگام باخشم ماهان

 انداختم بهش تفاوتی بی نگاه

 اوردم درش کولم توی از دوربینو

 ......و خوردم گوه من کردم غلط من ببخش منو صحرا میگی من سه دو یک شمارشه بعداز خب ـــ

  گرفتم روش روبه دوربینو

 گفت اینارو ی همه لرزونی باصدای

 زدم لبخندی

 مجازاته حاالوقته

  گرفتم دستم تابمو لپ نشستم صندلی روی

 دادم انتقالش تاب لپ به دوربینو توی وفیلمه

 دارم کارش صحرا دسته بده تابو لپ کردم تایپ وبراش اوا صفحه روی رفتم

 خوبه؟ چی همه اونجا خوبی؟صحرام ارمیا سالم ـــ نوشت برام صحرا دقایقی بعداز

 کن نگاش میفرستم برات فیلمیو یه االن فسقلی سالم  ـــ

 باشع ـــ

 فرستادم فیلمو

 بستمش تابو لپ ودره

  این از اینم خب

 شکنجه میمونه   

 بگذرم؟؟میتونم؟؟ میتونم اینا از صحرام پوسته روی های کبودی همون

 نمیتونم من نه

 دیوار به چسبوندمش کردم بلندش گرفتم یقشو سمتش رفتم

 شکنجه اصلیه مرحله نوبته حاال ـــ

 کرد نگام باخشم

 دادن تکون اره معنی به سرشونو دیگه چیکارکنید باید میدونید خودتون ــ گفتم میالد و اشکان روبه

 گزاشتم چونم زیره ودستمو نشستم کاناپه روی
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 میکردم نگاه ماهان صورته روی های کبودی به

 پیس پیس ـــ

 چندشه دختره این دیدم برگردونم صورتمو

 هااان؟؟؟ ـــ

 که؟؟؟ میفهمی کنم زندگی اینجا نمیخوام دیگه من کنیم همکاری باهم بهتره میایم بهم خیلی تو منو ارمیا ببین ــ

  نیستی مهم برام ــ گفتم تفاوتی بابی

 بود شده تموم اینجا کارن

 ببندیدش گفتم رضا به

 بستنش صندلی به ماهانو

 چسبوندن دهنش روی چسبیدی

 چسبوندن باز چندش این دهنه هم وچسبی

 شدیم خارج خونه از

 ایران سوی به وپیش شدم موتورم سواره

 چمدون توی گزاشتم تاکردم لباسامو

  زنگ یا نزد ایمیل بهم صحرا چرا

 افتاده اتفاقی چی یعنی

 دادم تکون کالفگی با سرمو

 گزاشتمو ای گوشه چمدونو

 کشیدم دراز تخت روی

  بارون زیره صحرا منو دیداره اولین به پرکشید ذهنم

 زدم لبخندی

 .رفتم خواب به شدو گرم چشمام کم کم

 شدم  خارج فرودگاه از

 دادم تکون دست براشون دیدم وصحرارو اوا و مامان

 رفتم بسمتشون

 گرفتم اغوشم توی مامانو

 من ارمیای خوبی ـــ زد بهم لبخندی

 کردم بازوبسته چشمامو

 بوسیدم رو اوا پیشونی
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 خورد گره صحرا نگاه توی نگاهم و

 انداخت زیر سرشو

 بدم فشارش اغوشم توی محکم داشتم دوست

  بریم بیا داداش خب ـــ

 رفتیم ماشین بسمت باهم

 صندلی اون روی نشستم راننده کناره و کردم باز رو جلو دره

 نشد بدل ردو حرفی خونه تا

 تارسیدیم

 اورد باال به بون باغ چمدونارو

 بودم خسته خیلی

 رفتم اتاقم به کنم استراحت میرم باگفتن

 کردم باز رو حموم اب

 میخورد لیز پوستم روی از اب

 بستم چشمامو

 کشیدم موهام توی دستی

 وبرای پیچیدم دورم رو حوله

 رفتم کمد بسمت لباس برداشتم

 بازشد اتاق دره که برمیداشتم لباسی داشتم

 برگشتم عقب به سریع

 میکرد نگام شده گرد چشمای با صحرا

  ارمیا خب چیزه امم ـــ

 رفتم بسمتش

 گزاشتم گیره دست روی دستشو انداخت پایین سرشو

 افتاد بغلم وتوی کشیدم دستشو که

 شده تنگ برات دلم دیدمت تازه فسقلی میری کجا ــــ

 کرد ریزی ی خنده

 کردم بغلش ازپشت

 دادم حرکت گردنش روی ولبمو اوردم جلو سرمو

 نمیشد اینجوری
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 توباشم پیشه میخوام هم بخوابم میخوام ام خسته من هم ـــ گفتم روبهش

 کرده خودشون دیوونه منو چشما این ـــ کردم نگاه چشماش وتوی گردوندم برش

 دورمم حوله بایه فقط اخه صحرا بپوشم لباس صبرکن ـــ

 گرفت رنگ هاش گونه

 کشیدم لپشو رفتم سمتش

 میومد چشمام به که ابی تیشرت یه با پوشیدم زانو تاروی شلوارکه یه

 کنم خشکشون بیارم سشوار بزار میخوری سرما خیسه موهات ارمیا ـــ کشید موهام روی دستشو سمتم اومد

 میکشید سشوار رو دختره موهای مرده بودم شنیده که جایی تا کردم ای خنده

 شده برعکس ما برای

 میخندی؟ چی به ــ گفت میکرد باز دورش از سشوارو سیمه که درحالی

 فسقلی؟ هیچی ـــ

 جانم ـــ

 نگفتی هیچی فیلم اون درمورده چرا ـــ

 میدونی خب بودم عمیقی شوکه توی بگم چی باید نمیدونستم خب ـــ

 دادم تکون باشه معنی به سرمو

 بشین صندلی روی ارمیا خب ـــ

 میومد خوشم خیلی سشوار باده از

 میکشید موهام توی اروم دستشو

 بود شده تموم تحملم دیگه

 گزاشتمش شونم روی رو صحرا کردم بلندش شدم بلند صندلی ازروی  حرکت تویه

 چیکارمیکنی عه پایین بزارم ارمیا عه ـــ

 افتاد دستش از سشوار

 پشتش زدم کردم ای خنده

 بچه بزن حرف کم ــ

 زدم خیمه روش و تخت روی کردم پرتش

 ارمیا کردی لهم ـــ

  غرزدناش همه این درجوابه

 گرفتم گاز لپشو

 گزاشتم لباش روی لبامو که بزنه جیغ خواست



 

 
111 

 

 زدم لباش به میکی

 میکرد نگام شده گرد باچشمای

 کرد همراهیم خودشم ثانیه چند بعده

 میکشیدم لبش روی زبونمو

 سینم روی کوبید مشت با که گرفتم لبش از گازی

 بودم کرده داغ بود شده گرمم

 شد باز در یدفعه که گرفت گازی چونمو برداشت لبام روی از اروم لبشو کرد حلقه گردنم دور دستشو فهمید انگار

 برگشتم عقب به باخونسردی

 شده سرخ دیدم صحرارو

 کردم ای خنده

 خوشگذشت حاال شدم شما چیزه امم مزاحم داداش ببخشید ام ـــ

 خوشگذشت میگی بعد شدی خوشگذرونیمون مزاحمه اوااااا ـــ

  میومد دیر دیگه یذره اگه گفتم قبلنم که میدونی میرسم سر مناسب یه مواقع من داداش خب عه ـــ

 بود خوب تو برای خب میداد رخ عملی صورته به تو ذهنته افکاره اون فوقش فوقه خب باشه ـــ پریدم حرفش وسطه

 نه مگه دیگه میشدی عمه میشد

 حیایی بی خیلی ارمیا ــ صحرا

 زوددد اونم میخوام زاده برادر یه من دیگه میگه راس داداش زن نداره اشکالی ـــ اوا

 میشع چیزیش یه رنگ تعویض اینقدر خاطره به صحرا بده ادامه همینجوری خواد به دیدم

 زودد بیرون برو میخوای زاده برادر اگه پس خب ـــ

  باشه باشه هان ــ

 باشید موفق ـــ گفت زدو چشمکی

 بست درو

 زدم ای قهقه

 میخندید ریز داشت بودو پایین سرش صحرا

 کشیدیم دراز تخت روی وباهاش کردم بغلش

 .شد بسته چشمامون خستگی روی از که نکشید طولی

 

 *صحرا

 خرید بریم وباهم اینجا بیاد ماریا بود قرار امروز
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 گفت وقتی ولی کارش این خاطره به شدم ناراحت اولش داد بهم پولی خودش بزنم دست بهش نزاشت ارمیا ولی گرفتم ماهمو این حقوق

 جفتمونه برای نداریم و داریم وهرچی سقف یه زیره بریم دیگه چندوقت ماقراره

 شدم راضی

 ...و کفش دوتا و مانتو دوتا داشتم دست دو ها این از فقط من بخرم کیف شلوارو و وکفش مانتو یه میخواستم

 بزرگ خیلی پاساژه یه شدیم پاساژ وارده

 قشنگه ببین اینو بیا صحرا اوم ـــ ماریا

 بود شلوغ خیلی انداختم بهش نگاهی

 دادم تکون راست و چپ به سرمو حوصلگی بابی

 میومد چشمام به که سبزش رنگه مخصوصا بود خوشگل خیلی افتاد ربع سه های استین با مانتو یک به چشمم جلو رفتیم که یکم

 سادس خیلی من نظره صحرا؟؟به خوبه این ـــ ماریا

 بریم بیا خوب نه ـــ

 شدیم مغازه وارده باهم

 رفتم پرو اتاق به و گرفتم خانومی از رو مانتو

 بود قشنگ خیلی تنم توی

 میخواستم که چیزایی بقیه خریده از بعد گرفتیمو رو مانتو خالصه

 برگشتیم اینا ارمیا ی خونه به

 کشورش فرانسه بره ای هفته چند قراره گفت ماریا

 نشستم کاناپه روی

 زدیناااا گولم روز اون خوب خودم داداشه زن بر سالم ـــ

  زدم شیطنت همه این به لبخندی 

  نشست کنارم

 ؟؟ ببینیم معرکس گا اللی درحده گرفتم فیلم یه صحرا میگم ــ

  عزیزم اره ــ

 گزاشت تابش لپ داخل فیلمو

 چیزاس عاشقانه فیلم این از که این توسرم خاک

  شده چی انگار حاال نبند چشماتو دیگه قشنگه صحرا عه ـــ

 میشد گشادتر لبخندش هی اوا این ولی بودم زده زل صفحه به ساکت فیلم اخره تا

 خودم بیریخت و خودم فسقلی بر سالم ـــ

 ارمیا هم اوا هم بودن شیطون جفتشونم برگشتیم عقب به صدا شنیدن با
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 افتاددد نده نسبت خوشگل منه به خودتو القابه گفتم صدبار خودتی بیریخت داداش ببین ـــ

 دیگه میدونی خودت بقیشو دیگه وعمودی افقی از میزنم اوا ــ ارمیا

 میدی ام ج عمودی و افقی از بابا اره ـــ

  نگفتی کامل چرا ها ها ـــ

 نشسته بچه اینجا داداش میدونی اخه ـــ

 چیکا داشتیم االن بگم دوسداری نچ نچ خانوم اوا ام بچه من حاال ـــ من

 بدم ادامه نزاشت

 دارم کارت اتاق توی بریم بیا شدی خوشگل امروز چقدر تو داداش زن امم ـــ

 پیشه اون بریااا نمی جایی منو فسقلی خانوم اوا شما و میبخشم رو ایندفعه باشه ولی صحرا بگی چی میخواستی میدونم که من ـــ ارمیا

 میمونه ارمیاشون

 بیاد خواد به طفلکم این شاید گفتم دشویی برم میخواستم من خودت برای تون فسقلی بیا ایش ــ اوا

 اوا به کوبیدم محکم و دراوردم پام از دمپاییمو

 هییی داری کی بزنم دسته داداش زن به به ـــ

 میومد چشمامون از اشک بودیم خندیده ارمیا با انقدر دیگه

 باال رفتیم اوا با دراخر

 افتادم ای ترانه یه یاده نشستم تخت روی

 بود مرخصی خدمتکارشون کنیم کوفت بیاره وی یه خودش قوله تابه خونه اشپز بود رفته اوا

 داره رو گی خواننده وسایله کلکسیون اوا میدونستم

 نشستم تخت وروی بستم درو برداشتمو اوارو تبله کردم بازش رو کوچیکی اتاقه دره

  پام وسطه گزاشتم تبلو و کردم باز پاهامو

 کیفمو مدرسه به میرم که صبحا ننه ننه ننه آی میشنگه براش من دله هوشنگه پسرس اسمه منه عاشقه پسری یه ننه ننه ننه آی ـــ خوندم و

 دیدی ـی آقام از مگه نمیدی شوهرم چرا سرداری باال آقا داری شوهر توخودت ننه ننه ننه آی میزاره سرم به سر میاره برام

 کردم نگاه واوا ارمیا خنده از شده قرمز صورته به کردم باز که چشمامو

 میدونم بود قشنگ چیه ـــ

 نچ نچ میاره برات کیفتو صبحا ؟؟؟؟ ها کیه هوشنگ ـــ اوا

 بود شده قایم ارمیا پشته دنبالش افتادم و شدم بلند تخت روی از

 کنم ادبش اینو باید من انور برو ارمیا عه ــ

 میکنم ادبش خودم من فسقلی ـــ

 کنیم زندونیش کمد توی موافقی ـــ گفت گوشم دمه

 دادم تکون خنده با سرمو
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 هوممم؟؟؟ میکشید من برای ای نقشه چه دارید کورا موشه دوتا ای ای ــ

 بماند ــ

 زد چشمک یه بهم ارمیا

 کرد بلندش رو اوا سریع

 کردم باز ودرشو کمد سمته رفتم سریع

 کمد توی انداختش

 بستیم هم رو درو

  بخوری لیز ها پله از گیت ماهه۹ دوره ایشاال ارمیا بشه صغت بچت ایشاال ای ـــ

 بودیم گرفته مونو دله و بودیم افتاده زمین کفه ارمیا با خنده از

 نمیکنی اذییت منو فسقلی این دیگه و میشی ادم بمونی اونجا یذره ــ ارمیا

 شدم اویزون ارمیا گردنه از

 بوسیدم گونشو

 عاشقتم فسقلی ـــ

 منم ـــ

 دارمااا فاصله باهاتون در یه فقط خدا به زشته اینجا دیگه جای یه برید حداقل اوه اوه ــ اوا

 ماشاال نیست که زبون

  بودیم فکر توی همه شام سرمیزه

 بود کاری ماموریت ارمیا بابای

 میشکست سکوتو چنگال قاشق صدای فقط

 . دعوتیم مهمونی یک به دیگه هفته ــ ارمیا

 مهمونی برای بود زده لک دلم اخجون ـــ اوا

 بگیرید لباس مهمونی برای برید اوا با فردا صحرا ـــ ارمیا

 باشه ـــ

 رفتن اتاقاشون به خستگی با همه شام از بعد

 اینجاست جات تو کجافسقلی ــ گفت ارمیا که اوا اتاق سمته برم خواستم

 کرد اشاره سینش به

 زدم زل چشماش دریایه وبه کردم حلقه گردنش دوره دستمو سمتش رفتم

 پام زیره گزاشت دستشو

 بست ودرو اتاق توی وبردتم
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 شدم بلند خواب از گوشی زنگه صدای با صبح

  حمومه ارمیا حتما خالیه بغلم دیدم

 رفتم اوا اتاقه به شستمو صورتمو

 گرفت خندم دیدم که ای باصحنه

 بود خوابیده شکمش روی

 تخت روی پاش ویه بود زمین روی پاش ویه بودند رفته باال شلوارش های پاچه

 کردم عوض ولباسامو رفتم کمد بسمت

 بامن زمان هم شد خارج اتاقش از ارمیا

 فسقلی بخیر صبح ــ

 ارمیا بخیر صبح ــ

 رفتیم پایین ها پله از گرفتمو دستشو

 کشید برام میزو صندلی

 نشستم

 اومد هم اوا که میزدم هم چاییمو داشتم

 اومدم من همه به سالم ـــ

 اوا سالم ــ

 چل و خل سالم ــ ارمیا

 گفت ارمیا به اوا لب زیر ای عمته 

 لباس برای برید صحرا با امروز اوا ــ

 بریم بخوریمو تند پس باشه ـــ

 پوشیدم بودما خریده روز اون که لباسایی رفتیم اتاق به  صبحونه صرفه از بعد

 شدم خارج اتاق واز زدم لبی برقه ریختم کج موهامو

 برید خودت باماشینه اوا توهم شرکت میرم من ـــ

 شدیم خارج بزرگشون حیاطه از

 کرد توقف بزرگ فروشگاهی جلویه

 لباسابود واقسامه اقوام توش

 گرفت رو پفی یه مشکی لباس یه چشمم ها اون بینه

 میومد خیلی بهش که خرید نیلی ی دکلته یه هم اوا خریدیم همونو پس بود قشنگ خیلی تنم توی

 بودم پفی لباسای عاشقه من
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 خونه وبرگشتیم شد تکمیل مون چی همه

 ؟؟ بیاد مهگل بزنم زنگ ایم خونه توی تنها دوتا ما نیست خونه ارمیا نیست خونه بابا نیست خونه مامان صحرا میگم ـــ اوا

 ندیدمش وقته چند شده تنگ براش دلمم بزن زنگ اره ـــ

 نگم بهش هیچی دیدم صالح اما بود شده نگرانت چقدر نبودی که نمیدونی باشه ــ اوا

 دادم تکون سرمو

 کردم پایین و باال رو کاناال برداشتمو روTv کنترله نشستم کاناپه روی

  نگرفت چشممو جالبی چیزه

 

 ؟؟؟ فکرمیکنی برسری خاک چیزای به داری صحرا چیه ــ نشست کنارم اومد اوا

 کمد توی انداختت ارمیا نبود بست اوا گمشو ـــ

 ها ها ها میشم تر قوی شکست هر با من صحرا ببین ـــ

 باشه؟؟؟ بخندیم یذره نده شفا تورو خدا اوا یعنی ـــ

 ولی بود دوستم اون دوسته یا بود دوسش نمیدونم که دوستم دوستای از یکی قوله به صحرا ببین ـــ

  دختر تو بترکی اوا ــ پریدم حرفش وسطه

 شدم بلند کاناپه روی از

  کشید تیر سرم که

 گرفتم سرم روی دستمو و زمین روی افتادم

 صحرا چیشد جونم صحرا ـــ

  میکنه درد سرت

 رفت خونه اشپز بسمت دو وبا شد بلند

  بیرون اومد اب و قند اب و قرص یه با دقایقی از بعد

 بخور اینو عزیزم بیا ـــ

  خوردم محتویاتش از و کردم نزدیک لبم به لیوانو اروم

 صحرا؟؟ خوبی ــ

  درد یدفعه چرا نمیدونم اره ــ

  گرفت

 خوابوندم کاناپه وروی کرد بلندم

 .بردم پناه خواب اغوش به و بستم چشمامو

  بودم ارمیا اتاق توی کردم باز که چشم
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 وساکت بود تاریک اتاق

 شدم بلند جام از اروم 

 شد روشن اتاق و زدم کلیدو

 حموم برم داشتم دوس

  کردم باز اتاقو دره

 میومد پایین از صدا

 کردم باز رو اوا اتاق دره

 رفتم حمو به برداشتمو حوله و لباس

 کردم باز گرمو اب

  بودم خسته سردمه خیلی میکردم حس

 کشیدم دراز توش و کردم اب پراز وانو

 میشد گرم چشمام داشت کم کم

 بستم ابو شستمو خودمو سریع

 بستم حمومو دره پیچیدمو دورم رو حوله

 پوشیدم لباسامو کردم خشک موهامو

 رفتم ها پله بسمت شدمو خارج اتاق واز

 همه بودن نشسته کاناپه روی

 بود مهگلم

 سالم ـــ

 برگشتن بسمتم همه

 خوبه؟؟؟ حالت فسقلی سالم ــ ارمیا

 بهتری؟؟ مادر سالم ــ(ارمیا مامان)جون فرشته

 گفت چیزی یه وهرکس

 رفتم بسمتش کرد اشاره دستش بغل به ارمیا

 کاشت موهام روی ای وبوسه کرد حلقه دورم دستشو

 نمیزنی ما به که سری یه خانوما خانوم خبر چه ــ مهگل

 نشد که افتاد اتفاقایی یه مهگل شرمنده ـــ

 عزیزم شرمنده دشمنت ـــ

 زدم بهش لبخندی
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 سرت خاطره به دکتر میریم صحرا فردا ـــ ارمیا

 دیگه بود سردرد یه نیست نیازی ارمیا نه ــ

 نیست که الکی گرفتی دستات توی سرتو و زمین افتادی میگه اوا که نمیشه نداره نه ـــ

  بود معمولی سردرد یه بخدا من خاطره به  ارمیا دیگه نه ـــ

 کرد نگام باحرص

 بوسیدم گونشو سریع مانبود به حواسش کسی سنجیدم دورم

 ها ها کردی چیکار ندیدم کردی فکر ها ها ــ اوا

 کردم نگاه بهش شده سرخ صورتی با

 کردن نگاه اوا به تعجب با مهگل و جون فرشته

  میکشم رو تویکی من اوا ــ ارمیا

 بودم انفجار روبه خنده از

 شد تموم خره اوا های شوخی با روزم اون

 رفتم خواب به فکرا این با بود هفته اخره مهمونی

 

 *ارمیا

 گزاشتم جا وگوشیمو بشم خارج خونه از  سریع زودو شرکت ی افتاده عقب کارهای از یسری خاطره به شدم مجبور صبح

 دادم تکون شیمو چرخه صندلی

 میکشیدم کیبرد روی دستامو تند تند

 میفرستادم باید که بود نقشه یه  یاته ای جز

 خورد زنگ اتاقم تلفن

 بله ـــ

 منشی بودم اورده صحرا جای به نفرو یک

 واجبه کارشم ومیگه داره کار وباشما خطه پشته نفر یه معین اقای سالم ـــ

 اتاقم بفرستش باشه ـــ

 کردم قطع رو وگوشی

  شد درباز

 هستم ماریا من سالم ــ

 نیست ماریا اون که این ولی کردم نگاه صدا صاحبه به باتعجب

  داره فرق چهرش
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 بشینم میشه ـــ

 دادم تکون سرمو

 اومده خوشم شما از میدونید دارم دوس شمارو من راستش که بگم تابهتون اینجا اومدم من راستش ــ

 کردم نگاه بهش تفاوتی بابی

  یکی صحرام و خدایکی ـــ

   راستش خب ـــ

 بیرون ـــ

 شد خارج اتاق از شدو بلند صندلیش روی از باخشم

  کشیدم پوفی

 مهمه برام عصبانیتش این  انگار

 رسیدم کارام بقیه وبه کردم وباز بستم چشمامو

 صحرا*

 

 رسید زود خیلی هفته اخره

 اینجا بیاریم ارایشگرو بهتره گفت اوا که ارایشگاه بریم اوا با بود قرار

 میکنه کار وموهام صورتم روی داره ارایشگره ساعته سه االنم

 بودم شده خوب خیلی کردم نگاه اینه توی خودمو

 شدم خارج اتاق از گزاشتمو پالستیک توی لباسمو پوشیدمو مانتمو

 شد دیرمون بدو فسقلی ـــ

 شدیم خارج خونه از و گرفتم رو ارمیا دسته

 میایم باهم ارمیا منو و میان اوا ماشین با جون فرشته و اوا

 شدم ماشین سوار

  برگشتم ارمیا طرفه به

 مهمونی؟؟ میان کیا جونی ارمیا ــ

  میان ها خیلی.نکن صدام اینجوری ها میخورمت فسقلی ــ

 دادم تکون سرمو

 کردم پلی رو تتلو بوده حالیت اگه اهنگه و بردم ضبط سمته به دستمو

 شدم پیاده ماشین از رسیدیم گفت که ارمیا باصدای که بودم غرق افکارم توی

 رفتیم داخل به و شدن پیاده ماشین از هم جون وفرشته اوا
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 بود شلوغ داخل

 میرسیدن شکمشون به داشتن ویسری میرقصیدن داشتن وسط ها یسری

 بپوشیدم لباسامونو باال بریم بیا صحرا ــ اوا

 کردم تنم لباسمو

 بودم شده خوشگل خیلی لباس اون توی

 کردم تجدید رژمو

 شدی ای گالبی عجب بخورمت صحرا وای ــ

 میکشمت اوااا ـــ

 بخورمت جون جون هلو بگم میخواستم من اِواا ــ اوا

  بیاریم شو خفه ـــ

 میزد حرف نفر چند با داشت ارمیا

 بودن صحبت گرمه میانسالی خانومه با جونم فرشته

 کردیم نگاه رقصشون وبه نشستیم صندلی روی اوا با

 وسط اون شن یکی باهم بود  مونده کم

 سمتمون اومد دختری

 ماریام من سالم ــ

 کردم نگاه بهش باتعجب

 باشه؟ بگی کسی به نمیخوام االنم خب بودم مجبور یعنی بودم کرده گریم موقع اون اینطوریه دراصل صورتم ـــ

 میدونن کیا اخه ولی ــ

 اوا و تو فقط ـــ

 هوم؟؟ نگفتی بهمون اول همون چرا بودی کرده عوض چهرتو مثال چرا ولی ـــ اوا

 فعال میگم بهتون بعدا ــ ماریا

 شد دور وازمون

 میدی افتخار فسقلی ـــ ارمیا

 گزاشتم مردونش دستای توی دستمو

  ها ها بدید انجام برسری خاک کارای وسط اون میخواید اها چی من پس کنم کفنتون ایشاال ـــ اوا

 بدیم انجام برسری خاک کارای میخوایم اصال اره ـــ ارمیا

 نداد اوا جانبه از رو ای دیگه حرفه هیچ اجازه و

 کردم حلقه گردنش دوره دستمو
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  کمرم روی دستشو

 گزاشت

 کرد فرو موهام توی سرشو

 میرقصیدیم اهنگ ریتمه با اروم

 میکردم خالی گلوش توی گرممو نفسای

 گزاشت لبام روی ریز بوسه چندتا

  کردم طالییش موهای توی دستمو

  انگار نه انگار که گرفتم بازوش از نیشگونی که گرفت لپم از گازی

 میشد عوض داشت اهنگ کم کم

 بشینیم؟ بریم ــ من

 میکنی ول وسطش بعد میکنی تحریکم اومم ــ ارمیا

 شدیم جدا هم واز کاشت لبم روی طوالنی ای بوسه وبعد گرفت دندون به لبامو

 میخندید وداشت بود زده زل گوشیش صفحه به کردیم نگاه گوشیش و اوا به باتعجب

 دورشد ازمون کشیدو لپمو و گفت بهش لب زیره ای میده شفا ارمیا

 نشستم اوا کناره سریع رفتم

 زدم زل گوشیش صفحه به

 بود شده پنگ پینگ توپه اندازه چشمام

 بود گرفته فیلم رقصمونو اخره تا اول از اصال بود گرفته فیلم میبوسیدم همو داشتیم وقتی ارمیا ازمنو

  عجب ماهم داداش این صحرا میگم ـــ

 خنده زیره وزد بده ادامه نتونست حرفشو بقیه

  المصبمو کن ول هستید تولبیم لب چه ــ

  داد کیف خیلی خالی شما جای ـــ گفتم و کلش پسه زدم یدونه

 رفتم توپ غره چشم یه بهش بعدش و

 بود کرده میزو روی های فرنگی توت اون هوسه دلم

 نبود میزی جلومون و بودیم نشسته تکی صندلی روی اوا منو ولی

 میخواد ها فرنگی توت اون از دلم اوا میگم ــ

  باشه ـــ

 لحظه یه بیا داداش ارمیا ــــ

 زشته اوا هیس ــ



Cafe98ia.ir | Roman4u.ir                                                                                             Telegram Channel : @Cafe98ia 

 

 
 

 بابا برو ـــ

 هوم؟؟ کاردارم نمیبینی سرت روی انداختی صداتو که باز اوا چته چیه ــ ارمیا

 کرده فرنگی توت هوس شما فسقلی این اصال چه من به ـــ

 کردم کج براش مظلومیت با سرمو

 میدم بهش خواد به جونمم من فسقلی ـــ

 فرستادم براش هوا توی بوسه

 اینجا بیا ـــ ارمیا

 کرد اشاره خدمتی پیش به

 بله؟ ـــ

 زود اینجا بیار فرنگی توت از ظرف یه ـــ

 چشم ــ

 گرفت قرار فرنگی توت پراز ظرفه یه جلوم که نکشید طولی

 کاشتم لبش کناره ای بوسه کشیدمو خودم سمته رو ارمیا کرواته باخوشحالی

 شد دور ازم و اوا کله پسه کوبوند یدونه کشیدو لپمو

  میکنماا کوبش سنگ یروز اقاتونو این من صحرا ببین ـــ

 کردم ای خنده

 زدم زل فرنگیام توت وبه

 دستام شستن برای بلندشدم صندلیم از

 میشه منفجر داره سرم کردم احساس که بشینم صندلیم روی برم خواستم شستم دستامو

 رسوندم ارمیا به سریع خودمو

 خوبه؟؟ حالت صحرا چیشده ـــ گفت نگرانی با ارمیا

 میکنه درد سرم ارمیا ــ

 بیارم قرص برات برم صبرکن ـــ

 گرفت قرصو اوا از

 صحرا خوبی ــ سمتم اومد اوا

 میکنه درد سرم ــ

 بخوره قرص با بیارم اب براش اشپزخونه از میرم من بمون صحرا توپیشه اوا ــ ارمیا

 دیگه میخوره شربت با خب ــ اوا

 میخوره اب با فقط قرص صحرا ــ ارمیا
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 گفتم لب زیره اوهومی

 میکرد درد خیلی سرم

 عمومه دختره نگین دسته بیارم سالن وره اون از گوشیمو برم من صبرکن ــ اوا

 رفتم خونه اشپز وبسمت بلندشدم

 بود سالن اونوره

 بود سرم به دستم

  دیدم که ای صحنه با گزاشتم داخل که پامو

 بود گزاشته دختر اون دسته روی دستشو لبخند با هم ارمیا و بود کرده حلقه من ارمیای دوره دستشو دختره رفتم بین از شدم خرد

 بود معلوم رخش نیم

 بگیرم اشکامو جلوی نتونستم

 برداشت رو خونه اشپز هقم هق

 کردم نگاه دختر اون به سریع من دیدنه با برگشت عقب به تعجب با میاار

  صحرا نداره امکان این نه نه ــ ارمیا

 اومدم پایین ها پله از کردمو عوض لباسمو سریع ها پله بسمته دویدم

 صحراااا میدم توضیح برات صبرکن صحرا صبرکن ــ ارمیا

 *اینده

 واقعیشو چهره مهمونی روزه بعد بده چهره تغییره گفتم ماریا به موقع اون من نرسید هم به شما بودم داده قول من فهمیدی؟؟ حاال ــ ماهان

 سازی صحنه یعنی کرده خیانت بهت ارمیا فکرکنی که کنه کاری بعدم بده نشون بهت

 زدم زل روم روبه شیطانه دوتا به اشکی باچشمای

 ولی بودم کرده شک ماریا چهره به مسافرت اون توی یادمه

 رفتم اینا ارمیا خونه از همیشه برای مهمونی روزه اون از بعد

 میکردم شدن خرد حقارت احساس بودم قهر عالم تمومه با من انگار ولی کنه راضیم کرد سعی کرد گریه خیلی اوا

 کردم خراب خودمو  زندگی خودم من

 هییی

 کیه؟ خانومه این مامان ــ اروشا

 نکن توجه بهش دخترم هیچی ـــ ماریا

 برام بود سخت کنم تحمل اونجارو تونستم نمی

 برم؟ که داشتم کجارو ولی

 رفتم داخل به برداشتمو چمدونمو شدم بلند زمین روی از بیچارگی با
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 گزاشتم تخت روی چمدونمو و کردم باز رو اتاقی دره

 کردم قفل درو

 کردم جمع خودم توی هامو زانو نشستمو اتاق گوشه

 بودم متنفر ادماش و دنیا این از

 شدم مستقر خودم ی خونه توی کردم ترک رو ارمیا وقتی

 کرد دعوت شون خونه منو مهگل که تاوقتی میگذشت سرهم پشته ارمیا بدون روزها

 نکردم قبول برسوننم که کردن اصرار هرچی بازگشت موقع شب

  گرفتم اژانسی

 رفت و گرفت وگازشو کردم حساب پولشو

 بودم شده گم کیفم شام بازار توی کلیدم

 چرخوندمش در توی کردم پیدا کلیدو

 رفتم باال ها پله از

 کردم بازش اروم درو

 بود رفته فرو تاریکی توی خونه

 نبود معلوم تاریکی این توی چیزی هیچ دراوردم کفشامو

 کشیدم پوفی بیخیال

 لرزیدم خودم به صدایی با که اتاق سمته برم خواستم

 صحرا سالم ـــ

 کرد روشن بغلشو اباژوره برگشتم

 کنم سکته بود نزدیک

 بود ماهان

 برداشتم عقب به قدمی باترس

 اومد سمتم زد پوزخندی

 چسبیدم دیوار به که جایی تا میرفتم عقب به من اون قدمه باهر

 صحراقاسمی میکنم نابود دنیا شمسم ماهان من که میدونی ولی نبودی منتظرم میدونم ـــ

 عوضی اشغالی پسته ادم توی بکنی تونی نمی غلطی توهیچ من خونه از بیرون برو ـــ

 کرد نگاه بهم بود نشسته خون به که چشمایی با

 زد برقو کلیده

 زمین روی داد هلم و گرفت دستمو
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 افتادم زمین روی محکم

 هاش دکمه تک تک کردن باز به کرد شروع

 کردم نگاه بهش ترس با

 میشدم له داشتم زیر اون زد خیمه روم و سمتم اومد که بلندشم خواستم

 میزدم صدا خدارو دلم توی

 بودند گزاشته مسابقه باهم اشکام

 کند تنم از مو مانتو

 داری دوس که هرکی جون تورو میکنم خواهش ازت ماهان کن ولم ـــ

 انگار نه انگار ولی

  بودم بغلش توی لخت که اومدم خودم به وقتی

 خودمی توفسقلی بعد به این از من صحرای صحرا شدی من برای باالخره ـــ

 رفتم حال از

 نبود ماهانی اومدم که بهوش

 بودم گزاشته قدم توش که جدیدی دنیای بودمو من فقط

 خودم دخترونه دنیای از جداشدن

 کرد نابود منو های دخترونه اون

 شدم بلند جام از زیاد زحمت با

 رفتم حموم به

 بودم شده بدتر حاال بودم افسرده

 میشد خراب حالم گزشته به کردن فکر با

 شد زده اتاق دره

 تو؟؟ بیام میتونم خانوم ـــ

 بیاتو ــ

 ماریا و ارمیا دختره بود اروشا

 بود شده تنگ ارمیام برای دلم

 مینداخت ارمیا یاده منو اروشا ابی چشمای

 باسه داسته منودوس بیشتر که بگید مامانم به میشه ـــ

 بود برده ارث با من ارمیای از خوشگلیشو ی همه کردم نگاه بهش پام روی نشوندمش

 کنم؟؟ خواهشی یه ازت میشه کوچولو خانوم ـــ
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 بله ــ

 بگی بهم بابات درمورده یذره میشه ـــ

 چی؟ بالی ـــ

  همینجوری ـــ

 اشنایی برام توخیلی خاله راستی.نیست پیشم وقت هیچ مامانم ولی مواظبمه داره دوس خیلی منو خوبه خیلی بابام.باسه ــ

 دیدی؟؟ منو کجا جدا؟؟ ـــ

 اروشا بخیر شب و  من فسقلی بخیر شب میگه میکنه بغلم که خواب موقع هرشب بابام ـــ

 کیه؟ فسقلی بابا پرسیدم ازش

 صحراس اونم نفره یه فقط من فسقلی گفت

 میپلستم دختلو این من ــ گفت و داد نشون بهم دراورد میزش کشوی توی از عکسشو

 میز روی گزاشت بوسیدو عکسو بعدم

 فشردم خودم به رو اروشا اشک با

 بودم اتاق توی روزو تمومه

 خیلی بودم خسته

 دریا برن میخواستن

 برم خودم گرفتم تصمیم منم

 ایستادم اینده جلوی

  کردم شونه موهامو برداشتمو بُرسو

 بستمش سرم باالی باکش

 پوشدمو نخیمو مانتوی

 شدم خارج اتاق از

 رفتم دریا بسمت

 زدم زل دریا وبه نشستم سنگی روی

 شد ارمیا منو اشنایی باعثه دریا این

 بستم چشمامو

 میداد تکون موهامو باد

 شده تنگ براشون دلم ندارم اوا و مهگل از خبری چندساله

 شدم بلند سنگ روی از حوصلگی بی با

 رفتم داخل به
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 میومد خونه اشپز از صدایی

 شدم قایم خونه اشپز دیواره پشته

 بچمونم سال۴ نزدیک شده االن کنم ازدواج ارمیا با مدت چند برای باید فقط من نگفتی مگه بکنیم صحرا این برای فکری یه باید ماهان ــ ماریا

 فهمیدی؟؟ بدی طالقش رو ایکبیری دختره این توباید میکنیم ازدواج باهم که دادی قول من به تو اومده دنیا به

 فهمیدی بمونیم اینجا نقشمون پایانه تا باید کنم چیکار باید میدونم بهتر خودم نکن خورد منو اعصاب ماریا وااای ـــ

 میشه شروع داره تازه بازی این بمونیم منتظرش باید

 

 ادمایین چجور اینا اخه نبود بس کردن خراب زندگیمو نبود بس

 میبینه کارتون وداره نشسته کاناپه روی اروشا دیدم

 نشستم کنارش

 اینجابمونیم؟؟ باید کی تا خاله ــ

 اروشا نمیدونم ــ

 فسقلی؟؟ بگم بهتون میشه ـــ

  بگم بهت باید من واال ـــ گفتم کردمو ای خنده

 بگم چی خب ـــ

 خوبه صحرا بگو بهم اومم ـــ

 ؟

 خوبه آله ــ

 لپشوکشیدم

 شما؟؟ حاله خانوم صحرا به به ـــ ماهان

 رفتم بهش ای غره چشم

 نشست اروشا منو بغله کاناپه

 کشید دراز و گزاشت پام روی سرشو اروشا

 دارم کار صحرات خاله با اتاقت توی برو اروشا ــ ماهان

 باشمم خاله پیشه میخوام نمیخوام عه ـــ

 ندارم باتو کاری هیچ من. داری بچه به چیکار ـــ من

 کرد وبلندم گرفت دستمو سمتم اومد

 و روانیم من شدی بلند ازجات نتونی چندروز تا که میزنمت همچین ها بسوزه صدتاجاد تا بگم بهت یچی بچه جلوی نمیخوام ببین ـــ گفت داد با

 برمیاد دستم از هرکاری

  ماهان کردی خستم بگی بهم داری دوس وهرچی بزنیم نمیمونم ساکت دیگه ــ گفتم بهش باخشم
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 صورتم توی وکوبید باال اورد دستشو

 زمین افتادم کردو گیر مبل به پام

 داری چیکار من ی خاله با کن ولش ـــ اروشا

 میگفت گریه با اینارو

 دادم هلش توانم تمومه وبا رفتم سمتش بلندشدم

 زمین افتاد نداشت من جانبه از رو کاری همچین انتظاره چون اونم

  گرفتم رو اروشا دسته

 کردم بغلش سریع سمتم اومد

 رفتم باال طبقه بسمتم دو با وبه

 میومد دنبالم داشت ماهان

 کردم باز سریع اتاقو دره

 .کردم قفل ودرو توش پریدم

 کشیدم نفسی

 گزاشتم زمین اروم رو اروشا

 فهمیدی؟؟؟ وقت اون بخون اشهدتو باید دیگه میای بیرون اتاق اون از تو قاسمی صحرا ببین ـــ ماهان

 میزدم نفس نفس

 زدم دهنم وبه برداشتم سریع توش از اسممو اسپری رفتم میزم کشوی بسمت

 جون صحرا خوبی ــ اروشا

 دادم تکون سرمو

 نشستم زمین روی

 نداشتم تحملشو نمیتونستم من نه

 میخواد میخواد همینجا یعنی شمال توی گفت

 بیوفته؟؟؟؟؟ ای دیگه اتفاقه چه قراره یعنی

 کجاست؟؟؟ االن ارمیا ـــ گفتم اروشا روبه

 همینجاس االن بابام ـــ

 کردم نگاه بهش باتعجب

 ایرانه؟؟؟ ارمیا

 

 *ارمیا
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 خورد زنگ گوشیم که بودم شرکت توی

 بله؟ ــ

 توباشه پیشه میخواد یعنی شده بد اروشا وحاله شمالیم ما بگم بهت میخواستم ماریام ارمیا سالم ــ

 بیای؟؟ میتونی اینجا بیاد باید بابامم میگه نمیکنه قبول تهران بفرستمش ومیخوامم

 کشیدم کالفگی سره از پوفی

 اروشا به بده رو گوشی ــ

 اون راستش نیستش االن اروشا میدونی خب ــ گفت پاچگی دست با

 هااااا افتاده؟؟؟؟ اروشا برای اتفاقی چه ماریا ـــ

 حمومه اروشا هیچی ـــ

 خدافظ بزنه زنگ بهم بگو اومد حموم از هروقت پس ـــ

 نکن قطع ارمیا صبرکن ـــ

 چیه؟؟ ــ

 بیمارستانه اروشا ـــ

 میدارم برت زمین روی از بشه طوریش اروشا ماریا خدا خداوندی به افتاده براش اتفاقی چه میگی؟؟ چی ــ

 اه خودت بیا خب عه ــ

 خدافظ اونجام صبح ـــ

 روندم شمال بسمته بستمو کوچیک چمدونه یه فقط نداشت زیاد وقت

 شدم داغون نه ناراحت یعنی شدم ناراحت خیلی کرد فوت پارسال که هم بابا ومامان دید منو شد خوشحال خیلی اوا

  بود من الگوی بابام

 بستم درد با چشمامو

 *صحرا

 نداشتم رو دیگه دعوای یه واالحوصله اومدم بیرون اتاقم از ویال از بیرون رفته ماهان فهمیدم وقتی

 کنم ےزندگیـــ شاد میخواستم

 خوبیه دختره خیلی اروشا

 گفت بهم ارمیا درمورده خیلی

 حموم بریم باهم بعد کنم درس براخودمون خوشمزه کیک یه میخوام

 نازک برای چشم پشته یه منم باشه بهش حواست گفت بیرون بره خواست فقط نمیکنه توجه دخترش به اصال نیست خیالش عینه که هم ماریا

 هست حواسم نترس گفتم کردمو

 شد تموم کیک جونم صحرا خب ــ اروشا
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 کردم درس درجشو فرگزاشتم توی کیکو زدم بهش لبخندی

 دراوردم بندمو پیش و

 حموم بریم بپر خانم اروشا خب ــ

 کوبید بهم محکم دستاشو

 میومد خوشش خیلی اب از

 کردیم بازی اب حموم توی چقدر که بماند

 موهاش کردنه خشک به کردم وشروع برق به زدم سشوارو

 بودم کرده خشک ارمیارو موهای که افتادم موقعی اون یاده

 بود شده تنگ طالییش موهای لمسه برای دلم

 بستم براش وخرگوشی کردم شونه موهاشو

 کردم کارو همین خودمم موهای

  سوختگی بوی احساس با

 خونه اشپز بسمته دویدم

 کردم باز اروم فرو دره

 رسیدم موقع به خوبه

 واال نداریم نگه میمون دوتا اون وبرای بخوریم کلشو باید

 کردمش مساوی دوقسمته کیکو

 اروشا بشقابه توی گزاشتم ویکیشو خودم بشقابه توی گزاشتم یکیشو

 دیدیم میشدو پخش که وفیلمی وی تی جلوی نشستم

 نفهمید هیچی فیلم از که اروشا البته

 شدم کدبانویی خودم برای اومد خوشم که خودم بود خوشمزه خیلی کیکش

 رفتم پنجره بسمت بیرون از داد صدای با

 بودن وماهان ماریا

  بردم اشپزخونه به بود کرده تموم که رو واروشا خودمو بشقابه سریع

 شستمشون سریع

 بدو بیا اروشا ــ

 کردم قفل اتاقو دره رفتیم باال ها پله از سریع سمتم اومد

 اخیش

 نشستم زمین روی در به چسبیده
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 چکید چشمم گوشه از ناخداگاه اشکی قطره اومد بدم بودنم ترسو از

 روز همون بهش کاشی گفت ببینه طوفانی نداره دوس چشماشو جنگله میگفت کنه گریه فسقلیش نداره دوس میگفت ارمیا بابا جونی صحرا ــــ

  نیست یادم من که گفت دیگه چیزایه از وخیلی بشه طوفانی چشماش جنگله ندارم دوس چرا میگفتم مسافرت توی

 کردم نگاه میشد تر گنده هرلحظه که اروشا لبخنده به

 گفته من درمورده چیزا خیلی ارمیا پس

  دراوردم گوشیم همراه به میزنم کشوی از مو هذنفری

 کردم پلی رو تتلو بوده حالیت اگه اهنگه

 کردم گریه خیلی اهنگ این پای پابه من

  رفت کمد بسمت اروشا

 بازکرد درشو

 چیه این جون صحرا ــ

 انداختم نگاهی خاطراتم دفتر به

 نوشتم خاطراتمو توش یادمه وقتی از

 گرفتم ازش دفترو رفتم اروشا بسمته زانو با

 کردم باز اولو ی صفحه

 بنویسم شدم بلد بودکه ازوقتی درست

 بود نوشته روهم گزشته خاطرات

 کردم باز کامل کمدو دره

 کمدبود گوشه البومی

 دور جاهای البته میبرم باخودم را این میرم که هرجا

 کردم بازش البومو

 ارمیا منو های عکس

 گرفتیم مضخرف مهمونی اون تویه که بود عکسم یه

 زدم چنگ زمین روی از گوشمو

  ویدیو قسمته رفتم

 کردم پلی میرقصیدمو داشتیم که موقعی ارمیا منو از مهمونی روزه اون اوا که فیلمی

 کردم نگاه فیلم به اشک با

 سوخت اشکام داغی از صورتمو

 چیشده؟؟ صحراجونم ــ
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  عزیزم هیچی ــ

 زدم بهش ای وبوسه گرفتم اغوشم توی اروشارو سره

 سرمیره حوصلت اینجا باشه کن بازی بیرون برو توهم اروشا ـــ

 توچی پس ـــ

 خوبه؟ بازار بریم باهم میپوشم لباس کنم مرتب اینجارو منم ـــ

 اره اره ــ

 خوبه ـــ

 کردم جور و جمع یذره اتاقو

 پوشیدم رنگمو حنایی مانتوی

  خیلی کردم کار سختی به سال۴ این توی

 بود شده بهتر خیلی موقع اون از وضعم دیگه چیزای از وخیلی کن انداز پس پول مقداری تونستم

 دادم کج موهامو سرمو روی انداختم همینجوری شالمو

 برداشتم گوشیمو

 شدم خارج اتاق واز

 بود پاش روی تابشم ولپ بود نشسته کاناپه روی ماهان

 مادمازلللل میبرید تشریف جایی ـــ گفت که برم در بسمت خواستم

 کشیدش مادمازلو

 بیام گورستان این از میخوام فقط هرجایی گورستان این از بهتر جایی یه میرم دارم اره ـــ گفتم برگشتمو وبسمتش بستم خونسری با چشمامو

 بیرون

 بگذره خوش باشه ـــ

 میگذره ـــ

 کوبیدم بهم محکم و کردم باز درو

 شدیم بازار وراهی گرفتم اروشارو دسته

 خریدن برای پول کو ولی دیدم خوشگلی لباسایه خیلی

 بخرم صورتی  شلوارکه و تاپ یه اروشا برای تونستم فقط

 نمیکرد براش کاری مامانش چون بودم خریده لباس براش بود خوشحال خیلی

 نشستیم شنا روی

 کشیدم دراز

 گزاشتم سرم زیره دستمو
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 کرد کارو همین من مثله هم اروشا

 رفتم خواب وبه شد گرم چشمام کم کم

 

 

 *ارمیا

 شمال رسیدم که بود صبح۸ ساعت حدودای ساعته

 کرد اس برام ماریا ادرسو

 داشتم نگه ویالیی روی روبه

 شدم پیاده ماشین از

 بود دریا به رو ویال

 دریا داخل ای عده و بودند دریا کنار ای عده

 رفتم ویال بسمت

 زدم پی در پی شو زنگه

 شد باز در

 داخل بیا ارمیا سالم عه ــ ماریا

 انداختم بهش تفاوتی بی نگاه

  بود قشنگی ی خونه

 چرخوندم چشم

 نبود کسی

 کردم نگاه ماریا به باتعجب

 میاد االن دریاعه کناره هم اروشا همه بیرون رفتن ـــ

 فعال بشین بیا

 نشستم رنگ کرم های کاناپه  روی

 گزاشتم لبم کناره سیگارمو خاصی باژسته

 کردم روشنش طالییم فنکه وبا

 زدم زل خاموش وی تی ی صفحه وبه گزاشتم پام اون روی رو پام

 شد باز خونه دره

 سدم خسته مامان وای ــ اروشا

 سمتم دوید دید منو وقتی
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 کاشت لپم روی ای وبوسه کرد حلقه گردنم دوره دستاشو پام روی نشوندمش

 دادم گوشش پشته موهاشو

  خوبی بابا کوچولوی خانوم  سالم ـــ

 که کردم پیدا دوست یه تازه خوبم خیلی بابا اره ـــ

 بیارم برات داری میل چیزی ارمیا خب ـــ گفت و حرفش وسطه پرید ماریا

 بیمارستانه؟؟؟ اروشا نگفتی مگه ـــ

 شد مرخص زودی نبود بد حالش زیاد ـــ

 کرد بدل ردو ماریا منو بینه نگاهی تعجب با اروشا

 بست وچشماشو گزاشتم سینم روی سرشو بعدم

 کشیدم طالییش موهای توی دستامو

  کلدیم درس کیک حموم رفتیم باهم داره دوس خیلی منو خوبه خیلی کردم پیدا دوس یه بابا ـــ اروشا

 چجوریه؟؟ بگم میخوای

 بگو ــ

 داره لپ بعد سبزه چشماش ــ

  میکنه گریه زیاد بعدم خوشگله خیلی دیگه بعد

 کشید هم توی اخماشو

  گزاشتم اخماش بینه انگشتمو دوتا

 کرد باز اخماشو کردو ای خنده

 بودم راه ی خسته

 شدم بلند کاناپه روی از

 گرفتم بغلم توی اروشارو

 بیرون بسمته دوید زمین گزاشتمش اروم

 داری؟؟ احتیاج چیزی ـــ ماریا

 کنم استراحت برم میخوام ــ

  میدم نشون بهت اتاقتو من بیا بامن ـــ

 بود دریا روبه پنجرش اتاقم

 گزاشتم اتاق گوشه چمدونمو

 بستم درو

 کردم باز و حموم دره
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 میداد ارامش بهم سرد ابه

 کشیدم نفسی

 بودند گزاشته مسابقه باهم بدنم روی اب های قطره

 شدم خارج حموم واز پیچیدم دورم رو حوله

 پوشیدم رنگشو هم شلواره با خاکستریمو تیشرته

 ایستادم اینه جلوی

 میکرد خشک موهامو اون بود پیشم صحرا االن اگه

 نداشت اعتماد من به اون مرده من برای صحرا نه گرفتم چنگم توی خشم با موهامو

 کردن خشک بدون موهامو

 کردم شونه

 بودم کرده کوتاهشون بود خوب

 داشت مو سرم وسطه بودم کرده سفید دورشونو فقط البته

 موداشت کم دورشم البته

 زدم خودم به کنندمو تحریک اتکلنه

 میکرد تحریک هم خودممو بوش

 شدم خارج اتاق واز گزاشتم جیبم توی گوشیمو

 نشستم هاش شن روی رفتم دریا بسمته کردم باز رو خونه دره 

 گزاشتم گوشم توی هم مو هذنفری میخوندم باهاش دلم توی و کردم پلی بودو حالیت اگه اهنگه

 کشیدم دراز ها شن روی

 بستم چشمامو

 بودم ارامش در غرقه

 کشیدم عمیقی نفسه

 بود شده تاریک هوا

 شدم بلند ها شن روی از

 بود دریا کناره دیگه کسی تر کم

 کردم باز رو خونه دره

 کنم تعجب شم عصبانی بدم نشون واکنشی چه باید نمیدونستم دیدم که ای باصحنه

 ارمیا سالم ــ ماهان

 باشی پوسیده متروکه ی خونه اون توی باید االن میکردم فکر کجا اینجا کجا تو ــ گفتم کردمو ای خنده زهره
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 دارم شطرنجو شاه حکمه بازی این توی من گفتم هم قبال زرنگم خیلی من نمیدونستی کردی فکر اشتباه ـــ

 نمیمونی زنده باش مطمئن اندفعه زدم زمینت بد هردفعه میکنی اشتباه ـــ

 کیه؟؟ وسرباز کیه شطرنج شاه بفهمه که کنیم روشن ارمیا برای رو حقایقی باید فعال بسه ـــ ماریا

 باال انداختم ابروهامو از یکی

 شد کشیده ها پله بسمته نگام پایی باصدای

 برام میکنی درس کیک بازم جون صحرا ــ اروشا

 جونی اروشا باشه ــ صحرا

 شدیم چشم توی چشم

 میکوبید سینم قفسه به خودشو داشت رحمی بی با قلبم

 *صحرا

 من ارمیای بود ارمیا

 زدم زل بهش اشکی چشمای با

 شد سرد نگاهش دیدم کم کم

 لرزوند روی تنم تمومه که جوری

 ارمیا بسمت ودوید کرد ول دستمو اروشا

 جونمممم بابایی ـــ

 بود مسخرتون نقشه جزو اینجا منم اومدنه بودند شریک نقشه این توی باهم همه اینکه مثله ــ گفت پوزخند با ارمیا

 بود نقشه همه تو جانبه از خیانت اون ــ ماهان

 کرد تعریف ارمیا برای رو همه

 میشد تر سرد نگاهش لحظه هر ارمیا

 انداخت زمین به واونو زد مشتی وبهش گرفتم ماهانو یقه دراخر

 میکردم نگاهشون اشکی باچشمای

 بشی خارج ویال این از زنده نمیزارم میکشمت ماهان ــ ارمیا

 گفت بهش منو به تجاوز قضیه ماهان که بود وقتی برای عصبانیتش بیشتره

 میکردم وگریه گزاشتم دهنم روی دستمو نشستم پله روی

 اومد می فرود ماهان بدنه توی که بود مشتاش ارمیاهم

 کن ولش لعنتی داری چیکارش ارمیا کن ولش ــ ماریا

 بود بریده امونمو گریه

 کوبید دیوار به محکم ماهانو ارمیا



 

 
137 

 

 نمیشنیدم صدایی هیچ

 سمتم اومد گریه با اروشا

 رفتم حال از و رفت سیاهی چشمام چیشد دونم نمی

 

 

 *ارمیا

 شدم خسته خودم که زدم انقدر ماهانو

 گرد اشاره ها پله وبه اومد سمتم باگرهی اروشا

 رفتم ها پله بسمت سریع

 بود رفته حال از صحرا

  گرفتمش بغلم توی

 بستم هم روی رو خونه در

 زدم زنگ پلیس وبه دراوردم جیبم توی از گوشیمو

  ویال وفرستادمش رو قضایا تمومه وگفتم

 گزاشتمش عقب صندلی توی رو صحرا

 جلو فرستادم هم رو اروشا

 روندم بیمارستان سمته به سرعت باتموم

 عصبیه فشاره گفت دکتر

 کرد وصل بهش سرمی

 میام من بمون اینجا اروشا ـــ

 ویال برمیگشتم باید شدم ماشین سواره

 داشتم نگه دراتیش غرقه ی ویال جلوی

 بود سوخته که ویالیی

 کردم نگاه روم روبه سوخته ویالی وبه کردم جیبم توی دستمو

 کردن شونوخراب زندگی خودشون دستای با خودشون که ادمایی برای خوردم افسوس

 موند جا به خاکسترشون وتنها
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 ماشاال شدی خوشگل عروس لباس توی چقدر صحرا واای ــ اوا

 میخواس بصیرت چشمه بودم خوشگل من ــ صحرا

 بابا ببند ـــ

 رفتم بهش توپی غره چشمه

 بود خوشگل من جون صحرا اواجون ــ اروشا

 بگه کی تونگی خب اره ــ اوا

 تهران برگشتیم ماجرا اون از بعد

 بود خوب خیلی دیدم اوارو

  بخونم شعر یه براتون میخوام اهم اهم ــ اوا

 بخون خر زهره ــ من

 میکنم شروع خب کوفت ــ

 خریده روسری برام دیده موهامو همسایه پسره تکوندم خودمو نداشت خاک قالی بتکونم قالی بوم پشته رفتم

 خریده کرده غلط بگید حاال ــ اوا

 خریده کرده غلط خریده کرده غلط گفتیم بلند مون همه

 خریده جوراب برام دیده پاهامو همسایه پسره تکوندم خودمو نداشت خاک قالی بتکونم قالی پشتبوم رفتم ــ

 خریده کرده غلط خریده کرده غلط ــ

 

  میرسیدیم حساس جاهای به کم کم داشتیم که گفت اوا انقدر دیگه

 کردم ای خنده

 منتطرتونن پایین داماد خانوم عروس ــ

 پوشیدم شنلمو اوا کمکه با

 باشه کن فکر خالی وخونه شب اخره به توفقط باش اروم داداش زن ــ اوا

 کلش پسه کوبوندم یدونه

 رفتم پایین ها پله از اروم

 بود منتظرم گل بادسته مشکی وشلوار کت با ارمیا

 دید منو وقتی باال اورد سرشو

 اومد سمتم

 تو شدی خوشگل چقدر فسقلی ــ گفت لب وزیره کرد نگاه چشمام توی

 گرفتم دندون به لبمو
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  گرفتم ازش گلو سمتم اومد

 داد عقب یذره شنلمو کاله

 کاشت پیشونیم روی ای بوسه

 کردم باز برام ماشینو دره

 نشستم اروم

 شد خودش ماشینه سواره گرفتو فیلم یذره بردارم فیلم

 کرد حرکت ما وپشته

 فسقلی پیشمی خوشبختم ــ ارمیا

 ارمیا خوشبختم منم ــ

 برگشتم عقب به باصدایی یدفعه

 خوشبختم منم ــ

 کردم نگاه بودند نشسته عقب صندلی که اروشا و اوا به

 ممکنه چطور باشند ارایشگاه توی االن نباید واروشا اوا مگه

 پرسیدم سوالو همین

 ماشین توی اومدیم یواشکی اروشا منو میترکونید الو در جلوی داشتید شما وقتی ببخشیداا اواــ

 عجب کردم نگاشون باخنده

 باشه متفاوت باید اوا باوجوده بقیه با کال ما عروسی

 اینجوریاس بله هستم راه اخره تا ماشینتون توی منم خالی خونه برید میخواید که هم شب تازه ــ

 میکشمتتتت اواااا ــ ارمیا

 کرد پلی رو اهنگی اومد ضبظ سمته اوا

 پایین کشیدیم هارو شیشه

 میخوندیم باخنده باهم و

 با همراه واونم بود داده بیرون ما مثله ماشین شیشه از وکلشو بود گرفته منو دسته دستش یکی اون وبا بود فرمون روی دستش یه هم ارمیا

 میخوند خواننده

 

 میاد داره عزیزم ، فریاد فریاد آهای

 خواد می و قلبم انگاری خدایی عشق اون با

 

 کردم راضی رو زمونه ، زمونه نبود راضی
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 کردم نیازی و راز ، روزگارم و روز با

 

 گفتم آشتی سالم دنیا تموم به من

 گرفتم و اجازت عالم خدای از تا

 

 میاد داره عزیزم فریاد فریاد اهای ـــ گفتیم صدا یک

 

 

 

  داره بلندی و پستی زندگی

 میکنیم زندگی،زندگی فلکه و چرخ توی ما ی همه

 پایین وقتا وگاهی باالییم وقتا گاهی

 میگذره وبدش خوب زندگی

 مسافر یه مهمونیم یک فقط جهان دراین ما که بدونیم اینو

 بدونیم مونو ولحظاته دیگه هم قدره بهتره

 

 پایان

 عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا  shamimmvبا تشکر از 

 ( ساخته شده است.Cafe98ia.irاین کتاب توسط سایت کافه نودهشتیا )
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