
                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

1 

 

 

در خونه رو باز کردم،واقعا فضای خونه برام سنگینه،ولی چی میشه کرد،چمدونمو گذاشتم زمین.شروع 

 .کردم با خودم حرف زدن:سالم!من اومدم

همین جور که مالفه سفیدای روی مبلمانو برمیداشتم به حرف زدن ادامه میدم:راستش،جاتون خالی،خیلی 
 !خوش گذشت

مو ادامه میدم:میالد از سارا خواستگاری کرد.دروغ نگم خیلی بهم بغض گلومو گرفته ولی کم نمیار

 .میان.خب من برم لباسمو عوض کنم بیام باهم حرف بزنیم

چمدونمو برمیدارم و میرم به سمت اتاقم،چمدونو میزارم رو تخت دونفره ای که روزی خوابیدن تو این 
چمدون در میارم،یکیشونو برمیدارم بذارم تو  اتاق آرزوم بود،اما..اما حاال برام کابوس شده.لباسامو از

کمد،در کمدو باز میکنم.وای خدا!سارا که گفت همه چیو برمیداره،پس چرا نیومده!لباسمو آویزون 
میکنم.به لباس معین خیره میشم.برش میدارم میشینم رو تخت.بوش میکنم.هنوزم بوی ادکلنی که براش 

 !مو بگیرم،اشکام سرازیر میشهخریده بودمو میده.دیگه نمیتونم جلوی بغض

از اتاق میام بیرون و میشینم رو مبل.دوباره شروع میکنم با خودم حرف زدن:نباید..نباید میرفتین...بدون 

 ...اینکه بزارین برای آخرین بار ببینمتون..خیلی بی انصافیه

مان و بابا رو مبل به عکس چهار نفریمون که وقتی از در ورودی میای تو دقیقا روبروته خیره میشم.ما
دونفره ای نشستن و منو معین باال سرشونیم و معین دستش دور شونه هامه.دیگه نمیتونم بهشون نگاه 

 .کنم.دیگه دارم دیوونه میشم.روی مبل سه نفره جلوی تی وی میخوابم

 ساغر محسنی،دختر یکی یکدونه خانواده محسنی،پدرم کارمند بانک بود و مادرم خونه دار.خودمم))
سال ازم بزرگ تر بود به نام 2سالش بود و فقط24رشته موسیقی میخوندم.ترم آخر با یکی از استادام که 

معین ساالری ازدواج کردم.بعد از ادواج با مامان و بابا تو یه خونه زندگی میکردم.زندگی خوبی داشتم،تا 

 ((...اینکه

 .میوفتم پایین جوابشم میدممامان..مامان...مامان!با صدای وحشتناک زنگ گوشیم از مبل 

 بله؟-

 سالم ساغی جون خوبی؟-

 ساغی عمته!من ساغرم.بنال ببینم چی کار داری سارا؟-

 !شنبه محضر باش5اوه!خب بابا چه بی اعصاب!خواستم بگم..-

 ببین سارا حوصله شوخی ندارم.که چی محضر باشم؟-

 .اه!بی ذوق!خب میخوام عقد کنم دیگه-
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 !تعجب باز میکنم چشمامو که بسته بود با

 .چی؟راست میگی سارا؟نگران نباش سارا خانوم داش میالدمون فرار نمیکنه که-

میدونم فرار نمیکنه،ولی میالد میخواد بره تایلند برای کارای شرکتش.قرار بر این شد که دو سه ماه -

 .دیگه عروسی بگیریم

 ...آها که اینطور-

 خب؟-

 .خب به جمال بی نقطه ات-

 بسه میای دیگه؟ ساغی شوخی-

 .نمیدونم ببینم حالشو دارم یانه-

 اه!ساغر!بسه دیگه خودتی چپوندی تو اون خونه.تا کی میخوای ادامش بدی؟-

 سارا!چی داری میگی؟من که تا همین دیروز تا دو روز باهاتون رامسر بودم.یادت رفته؟-

 .نه تو ساغرخب..خب اونم به زور بردمت.ولی به جون سارا اگه نیای دیگه نه من -

 .باشه آجی جونم.میام-

 .آفرین!همینه-

 !وای!دیدی چی شد سارا؟-

 چی شده ساغی؟-

 !ساغیو کوفت!این صدبار-

 باشه!حاال چی شده؟-

 !لباس ندارم-

 الهی بگم چی نشی دختر!ترسیدم!باشه بابا فردا میام باهم بری خرید؟همه چی اوکیه دیگه؟-

 .5آره سارا.پس فعال تا فردا ساعت-

 .عال آجی جونف-
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گوشیو قطع میکنم.سارا یکی از بهترین دوستای صمیمی منه.همه چیو دربارم میدونه.وای خدا کی 
حوصله شام درست کردن داره؟!واسه خودم پیتزا سفارش میدم.میشینم جلو تی وی.میرم تو خاطرات 

 .گذشتم

 .سر کالس که جلومو گرفتروزی که معین ازم خواستگاری کردو هیچ وقت یادم نمیره.داشتم میرفتم ))

 ببخشید آقای ساالری کاری داشتین؟-

 ..آره..راستش خانوم محسنی من..چیزه-

 !یدفعه جلوم زانو زد.منم طبق معمول یکم عقب رفتمو جا خوردم

 آقای ساالری چی شده؟-

 .اومد یکم جا به جا بشه که خشتکش جر خورد!آخه چه وقت جر خوردن بود آخه!یکم ریز خندیدم

م ساالری،راستش..تموم عمرم به دنبال کسی بودم که بتونم در کنارش آرامش بگیرم،و اون خان-

 ((!فرد!)دستشو با شدت کشید باال که زیر آستینش جر خورد

 !اه..به من اینکارا نیومده-معین زیر لب

 .بلند میشه و جلوم وایمیسه

 خانم ساالری با من ازدواج میکنین؟-

.خب منم یه عالقه هایی بهش داشتم،ولی خب به مرور زمان عالقه ها یه شاخه گل رز میگیره طرفم

 !بیشتر میشه.گل رزو گرفتم که یعنی بله

 !تو مراسم خواستگاریم که قربون خودم برم انقد هول بودم که چایی رو ریختم رو پای معینو باباش

و میگیرم.میشینم جلو تی با صدای زنگ در از خاطراتم جدا میشم.بله پیتزارو آورده بودن.میرم پیتزار

 .ویو میخورمش.بعد از فیلم دیدن میرم قرص آرامبخشمو میخورم و میخوابم

 !حاال یک دو سه چهار پنج!د بیدارشو دیگه صبح شده

با صدای زنگ هشدار از خواب بیدار میشم.باید امروز برم دانشگاه.صبحانه مختصری میخورم،آماده 
 .میشم میرم جلوی عکس چهار نفرمون

 .من زود برمیگردم.مواظب خودتون باشین..خداحافظ-

از خونه میام بیرون د بدو که رفتیم!میرم سراغ ال نود سفیدم.میرسم دانشگاه.میرم تو محوطه به سوی 
دفتر رییس دانشگاه.توی راه نگاه سنگین خیلی هارو روی خودم حس میکنم.بیخی،به راهم ادامه 

 .میدم.وارد اتاق میشم
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 .نیسالم آقای حسی-

 !به به!خانم ساالری!چه عجب از این طرفا-

 .ببخشید دیگه نتونستم زودتر از ین خدمت برسم-

 .بله بله.بفرمایین بشینین-

 .میشینم رو صندلی روبری میزش.اونم میشینه

 خب چه کمکی از دستم برمیاد؟-

ه فوق لیسانسمو راستش آقای حسینی میخواستم..میخواستم شغل معینو خودم به عهده بگیرم.میدونین ک-

 .گرفتم،میتونم تدریس کنم

 که این طور.پس میخواین شغل همسرتونو ادامه بدین.براتون مشکل نیست تو همین دانشگاه باشین؟-

 .نه مشکلی ندارم.در ضمن من همین هفته میرم لندن که مدرک دکترامو بگیرم-

 .بسیار خب.چهارشنبه مدارکتونو بیارین-

 .نبه.خداحاظممنونم.پس فعال تا چهارش-

 .خداحافظ-

 .دفعه بهم زنگ زده!سارائه6از دانشگاه میام بیرون.گوشیم زنگ میخوره.وای خدا!

 بله؟-

بله او درد!بله او کوفت!بله او مرض!بله او یرقان!بله او صدتا کوفتو درد و مرض دیگه!چرا گوشیتو -

 !جواب نمیدی؟فکر کردم زده به کلت رفتی رگ زدی منو بدبخت کردی

 !!!بابا پیادشو باهم بریم.نفس بکش خواهر.چه خبرته؟اوه-

 خب دیوونه نگرانت بودم چرا جواب گوشیتو نمیدی؟-

 :دلم میخواست یکم اذیتش کنم به همین خاطر گفتم

 .منو ببخش سارا دیگه نمیتونم صداتو بشنوم.خداحافظ

 هی دیوونه خودکشی نکنیا!کجایی؟-

 ...لب دریا...خداحاف-
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ع کردم که یکم صحنه واقعی بشه.ولی واقعا میخواستم برم لب ساحل.به همین خاطر همین جا گوشیو قط
سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت انزلی.رسیدم به ساحل.نشستم رو شن ها.یاد اون لحظه ای افتادم که با 

 .معین اومده بودیم اینجا.سرم روی شونه اش بود

 معین؟-

 جانم خانومی؟-

 .شدماگه نداشتمت دیوونه می-

 .آخی...میبردنت تیمارستان بستری میشدی دیگه-

 .سرمو از روی شونش برداشتم و یکی محکم زدم به بازوش که آخی گفت

 چرا میزنی ساغر؟-

 .آخرین بارت باشه باهام اینجوری شوخی کنی-

 .خیله خب بابا!بی جنبه-

 کی بی جنبه ست؟-

 !تو-

 .با عصبانیت نگاش کردم

 !چه عرض کنم.خیلی لوسییعنی چیزه..بی جنبه که -

 !بعد از گفتن این کلمه بلند شد و پا گذاشت به فرار منم دنبالش

 .یدفعه با صدای سارا از خاطراتم کنده شدم

 !دختره دیوونه!میخواستی خودکشی کنی؟-

 .سرمو به طرفش برگردوندم اومدو یکی محکم زد به بازوم!بعد نشست کنارم

 !آی!دردم گرفت سارا-

 !باشی منو سرکار نذاریحقته!تا تو -

 .یه لبخند محو زدم

 !ساغی؟-
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 ساغیو کوفت!چته؟-

 !االن خندیدی-

 !کی؟من؟نه بابا-

 !باور کن!خیلی وقت بود خندتو ندیده بودم-

 کی میگه بابا!خب نمیریم خرید؟-

 .ای بمیری!انقدر سریع اومدم که همه چی یادم رفت-

 خیله خب بابا!ماشین آوردی؟-

 اینجا با قاطر بیام؟انتظار داشتی تا -

 پس االن با ماشین تو میریم.بعد برگشتنی منو بیار اینجا ماشینمو ببرم.اوکی؟-

 .اوکی!بلندشو که خیلی دیر شد-

فقط دنبال لباس گشتم.آخرشم یه پیراهن دکلته که رنگای بنفشو سبز تو قاطی بودو 8تا ساعت 5از ساعت
نو رسوند کنار ماشینم و با هم خداحافظی کردیم.سوار سانتی خریدم!سارا هم م13با یه کفش مشکی پاشنه

 .ماشین شدم و به سمت خونه حرکت کردم.دوباره رفتم تو خاطراتم

 !ساغر!ساغر-

 چیه؟سرمو بردی معین!چی شده؟-

 .از پله ها اومدم پایین.معین با مامان بابا تو سالن نشسته بودن

 چی شده؟-

 .معین بلند شد و اومد دستامو گرفت

 !ژده گونی بدهاول م-

 مژده گونی؟-

 .آره.اگه بهت این خبرو بدم باید جبران کنی دیگه میدونی که-

منظورشو فهمیدم!گونه هام به خاطر پوست سفیدم حتما گل انداخته بود!مامانو بابا ریز میخندیدن.آروم زدم 
 به بازوی معینو آرومتر گفتم:چی چیو جبران؟حاال خبرت چیه؟

 .ریم اصفهان دیدن مامان بابابابا جوش نزن.میگم.می-
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 !دستمو بهم میکوبمو میگم:آخ جون!مرسی معین!دلم واسشون تنگ شده بود

."مامان و بابایی که قراره بریم اصفهان ببینیم مادر و پدر معینن.خیلی مهربونن.به مادر شوهرم میگم 

 ".مامان مهسا به پدر شوهرم بابا محمد

همون خوش گذشت!و باالخره موقع رفتن رسید.اون شب کذایی!شبی یادم میاد وقتی رفتیم اصفهان خیلی ب
که همشونو از دست دادم!با یادآوری اون شب و اون تصادف یدفعه کنار خیابون نگه داشتم!سرمو گذاشتم 

 .رو فرمون

 !ساغر بدو دیگه!دیرمون شد -"

 .اومدم معین.اومدم-

ماشین.بابا راننده بود.مامان هرچی اصرار کرد  از مامان مهساو بابا محمد خداحافظی کردیم.و اومدیم تو
معین جلو بشینه معین قبول نکرد و گفت که هم زشته شما بزرگترین هم میخوام کنار ساغر باشم.باالخره 

مامان جبو نشستو ما دوتا کالغ عاشقم پشت نشستیم و شروع کردیم به کل کلو شوخی باهم.نزدیکای 
بودیم.و منم رو شونه معین خوابم برده بود.یدفعه صدای  شب طرفای اوتبان تهران رشت11ساعت 

وحشتناک ترمز ماشینو شنیدم!و بعد از ماشین پرت شدم بیرون!فقط در صحنه آخر دیدم معین منو از 
ماشین پرت کرد بیرون،و خودشو مامانو بابام تو ماشین موندن.و ماشین چپ کرد!منم که تازه به خودم 

رف ماشین.صورت معینو دیدم که خون از سرش میره و کامال بیهوشه!رفتم اومده بودم بلند شدم برم ط
نزدیکش همشونو صدا زدم.به مامان و معین دست زدم سرد بودن!سرد سرد!وای خدا از دستشون 

دادم!رفتم طرف بابام اونم سرد بود!بلند شدم و یکم از ماشین فاصله گرفتم چون پلیس عوارضی اومده 
دفعه،صدای انفجار!با تعجب برگشتم ماشین آتیش گرفته بود!چشمام سیاهی رفت و بود.رفتم سمتشون.و یک

همون جا بیهوش شدم!وقتی بیدار شدم مریم دخترعموم کنارم بود.توی مراسم سومو هفتمو چهلمشون 
انقدر گریه کردمو خودمو به قبراشون زدم که تمام تنم کبود شده بود!روزی صدبار آرزو میکردم از 

 ".ه نگرفته بودمو باهاشون میرفتمماشین فاصل

 .با یادآوری خاطراتم به پهنای صوزتم اشک میریزم.نباید از دستشون میدادم...نباید...بهترین افراد زندگیم

بعد یه مدت گریه و تخلیه روحی به طرف خونه حرکت کردم.انقدر که گریه کرده بودم و خوابم میومد که 
وز باید میرفتم دانشگاهو مدارکمو میدادم.از اونورم میرفتم واسه تا سرم روی بالش رفت خوابم برد.امر

 .جمعه بلیط میگرفتم برای لندن

دنبال این کارا بودم.خیلی خسته شده بودم.بخاطر همین به محض اومدن به خونه 6صبح تاغروب 10از
 .بدون شام خوردن رفتم تو رختخواب و خوابیدم

*** 

 .اهم.آرایش من که تموم شد آرایش سارا هم تموم شدصبح با سارا آرایشگ11امروز از ساعت

 محشر شدی سارا!من موندم این داداش میالد ما تا بره و برگرده تحمل داره؟-
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سارا با عصبانیت لنگه کفششو از پاش در آورد و افتاد تو آرایشگاه دنبالم."توجه خواننده عزیز آرایشگاه 

 "بزرگ بود

 .دستمو به عالمت تسلیم بردم باالباالخره به نفس نفس افتادیم و من 

 من غلط کردم!اصال...اصال نگاهتم نمیکنه خوبه؟-

 !ساغر یه کلمه دیگه راجب بهش بگی وسط سرت عین این کارتون تام و جری باد میکنه ها-

 !باشه..باشه..تسلیم-

 !یه نگاه گذرا بهم انداخت و بعد با تعجب به صورتم خیره شد

 کنی؟چیه؟چرا اینجوری نگاه می-

ببینم ساغر من عروسم یا تو؟!خاک به سرم میالد تورو با من اشتباه نگیره!تا آخر مهمونی یه نقاب -
 میگیری جلو صورتت باشه؟

 !این جمله رو با شوخی گفت که منم خندم گرفت و گفتم:نعم،یا حبیبی

 .ولی دور از شوخی خیلی خوشگل شدی ساغر-

 ...آره..اگه..اگه معین اینجا بود-

 .رو لب هردوتامون ماسید.اشک تو چشمام حلقه زد خنده

 !ِاِاِا گریه نکن آرایشت خراب میشه پسرا بهت محل نمیذارن-

 .با حرفش خندم گرفت

 حاال این آقا میالد نمیخواد بیاد دنبالت؟-

 مگه تو باما نمیای؟-

 ..نه چرا بیام؟بابا شاید قبل محضر رفتین یه جایی...یه صفایی-

 ...ا اینای ساغر بمیری ب-

 .تا اومدم منو بزنه از دستش فرار کردمو مانتومو پوشیدم و آماده شدم

 .سارا محضر میبینمت-

 .باشه گلم-
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 .پس فعال-

 .فعال-

از آرایشگاه اومدم بیرونو سوار ماشین شدم و به سمت محضر رفتم.بعد محضر رفتیم طرف تاالر.توی 

 .م اومدتاالر یه گوشه نشسته بودم که دیدم یه نفر به طرف

اه!این اینجا چیکار میکنه!میدونستم از دوستای میالده ولی فکر نمیکردم انقدر صمیمی باشه که بیاد.اومد 
 .و جلو وایساد.بهش محل ندادم

 !سالم ساغر خانم!چه عجب چشممون به جمال شما روشن شد-

 به فرض که علیک.امر؟-

 .ای بابا.چرا اینجوری میکنی؟خوش باش-

 !که حوصلتو ندارمبرو آقا آرمان -

 ...ای بابا-

 .حرفشو قطع کردم و از جام بلند شدم

 ببین یه کلمه دیگه بحرفی خودتو به کشتن میدی!مفهومه؟-

 !دستشو به عالمت تسلیم باال برد و با خنده گفت:باشه بابا!تسلیم

 .و رفت

زدواج من با معین،با آرمان.همکالسی دوران دانشگاهم.ازم خواستگاری کرده بود چند باری هم قبل از ا"
 ".معین دست به یقه شده بود.ازش متنفرم.حس خوبی بهش ندارم،وقتی نزدیکشم

بهرحال بی خیالی طی میکنم و خوش میگذرونم.کم کم مهمونا عزم رفتن میکنن.منم که فردا 
و پرواز داشتم با سارا خداحافظ میکنم و میگم که خوشبخت باشن و فردا میبینمشون.میرم خونه 4ساعت

چمدونمو جمع میکنم.احساس میکنم دارم زندگی تازه ای رو شروع میکنم.به عکس معین و خودم که کنار 
 .عسلی روی تخت بود نگاه میکنم و یه بوسه رو عکس معین میزنم.و میخوابم

شده بود و من باید آماده 2صبح بیدار میشم.صبحونه میخورم،بعد میشینم و تی وی میبینم.کم کم ساعت
فتم و مانتومو پوشیدم.هنوزم رنگای تیره میپوشیدم.تو مایه های مشکیو خاکستریو قهوه ای.رسیدم میشدم.ر

 .فرودگاه عمو سیامکم با دوتا عمه هام به نام مژگانو منیژه و سارا و میالدو دیدم که برای پیشوازم اومدن

یه پسر به نام شروین و  عمو سیامک یه دختر تک داره به نام مریم.عمه مژگانم که بزرگتر از منیژست"
 ".ساله داره به نام امین14یه دختر به نام شیدا داره.عمه منیژمم یه پسره



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

10 

 

 .خالصه از همشون خداحافظی میکنم.و میرم سمت هواپیما

*** 

یه هفته ای میشه که لندنم و کارای دانشگاهمو راستو ریست کردم.یه دوست ایرانی پیدا کردم به نام 

 .ساله26میام.سر کالس منتظر استادمونیم.آقای نصر.یه پسر آرسانا.باهاش میرم و

استاد میاد سر کالس و باهمه احوال پرسی میکنه.دیشب انقدر دیر خوابیده بودم که سر کالس هی چرت 
 .میزدم.که یکدفعه آقای نصر مچمو گرفت

ز فضای آزاد و خانم محسنی!اگه خوابتون میاد بفرمایید بیرون رو نیمکت محوطه بگیرید بخوابیدو ا-

 .اکسیژن الزم بهره ببرید

 "این جمالتو فارسی گفت.بخاطر همین بقیه چیزی نفهمیدن"

 !ای بمیری که جلو همه ایرانی ها ضایعم کردی!ایشی زیر لب گفتمو از کالس رفتم بیرون

م نشستم رو نیمکت.به ساختمون دانشگاه و کالسمون نگاه کردم،نصر اومد کنار پنجره و توی چشمای ه
خیره شدیم.ولی بعد انگار داشت درسو برای بچه ها توضیح میداد،نگاهشو ازم گرفت و از پنجره دور 

 !شد

 .بعد کالس آرسانا اومد پیشم

 !بدجور حالتو گرفتا-

 !اونم اساسی!بزار حالشو میگیرم.فکر کرده کیه-

 .اینجوری حرف نزن دربارش.آدم خوبیه-

 ِا؟نه بابا!خاطرخواش شدی؟-

 .رف بزنه که گوشیش زنگ خوردتا اومد ح

 .جوابتو بعدا میدم-

 .گوشی رو جواب داد

 بله؟-

-... 

 االن؟-
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-... 

 کجایی؟-

-... 

 .باشه.اومدم-

-... 

 .فعال-

 .گوشیو قطع کرد

 .ببین ساغر من میرم.بعدا میبینمت-

 .باهش آنی جون.فعال-

. 

 .منم دیگه کالسام تموم شده بود و باید میرفتم خونه

*** 

اومدنم به لندن میگذشت و امروز امتحان های پایانیو برای گرفتن مدرک دکترارو دادم.فردا ماه از 6
آخرین امتحانه.و دو روز دیگه نتایج معلوم میشه.از سالن امتحانات بیرون اومدم.چند روزیه آرسانا منو 

قدمای تند از  میپیچونه و خودش تنهایی میره.این باز عزممو جزم کردم برم دنبالش.دیدمش که داره با
دانشگاه خارج میشه.رفتم دنبالش.دیدم دوتا کوچه بعد جلوی یه ماشینی وایساد.نتونستم طاقت بیارم.رفتم 

 .جلو و صداش کردم

 !آرسانا-

 .با تعجب برگشت سمتم

 .رفتم پیشش

 ساغر؟!اینجا چیکار میکنی؟-

 بماند.ببینم دوست پسرته؟-

 ...چی؟نه بابا-
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زدم به شیشه ماشین و شیشه اومد پایین!ای وای!نصره!پس با این قرار اومد حرفشو ادامه بده که 

 .میذاره.اونم با دیدنم تعجب کرد

 ...سالم خانم محسنی-

 .زیرلبی جوابشو دادم.و سرمو بلند کردم.با عصبانیت به آرسانا نگاه کردم

فتم و با خودم و از اونجا دور شدم.هرچی صدام کرد توجهی نکردم.رسیدم خونه طولو عرض سالنو میر
 :زمزمه میکردم

حاال منو سرکار میذارین؟منکه با آرسانا گفته بودم از نصر بدم میاد!آخه چرا رفته باهاش قرار 

 گذاشته؟!حاال قرار گذاشتنشون به من ربطی نداره،چرا چیزی بهم نگفت؟

 !با یادآوری بد و بیراه هایی که جلوی آرسانا به نصر گفتم یه جیغ بلند میکشم

بعد میشه و برای آخرین امتحان آماده میشم.بعد از دادن امتحان از سالن میام بیرون ولی آرسانا میاد  دوز

 .دنبالم

 !ساغر!صبرکن!بزار برات توضیح بدم!صبر کن.آخ-

 .سانتی و قدم های تندی که برداشته بود افتاده بود7برمیگردم عقب.بله خانم با اون پاشنه های

 .ومد کنارشرفتم کنارش.یدفعه نصرم ا

 خوبی آنی؟-نصر

 "!اوه آنی"

 .اومدم بلند شم برم که آرسانا دستمو گرفت

 .صبر کن ساغر.ببین سوتفاهم شده.این آقا...بردارمه-

 !چشمام چهارتا شد!اندازه نلبعکی

 کیته؟-

 !بردارم.آروین-

 !اه اه اسمشو!آروین!آدم یاد لئونارد داوینچی میوفته با دارچین

 یل آروین دادم.اونم بی تفاوت یه نگاه بهم کرد و بعد گفت:میتونی پاشی آنی؟یه لبخند تصنعی تحو

 .آره میتونم-
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 .بزار کمکت کنم-

 .آروین،آرسانارو کمک کرد بلند شه

 .خب آنی جون من دیگه برم.آقا آروین خوشحالم شدم از دیدنتون-

 .آروین یه لبخند و با سر تکون دادن جوابمو داد

 .یا بریمِا؟!کجا ساغی؟ب-آرسانا

 .ساغیو!نذار جلو برادرت یه چیزی بگما.با اجازه-

 آروین سرشو انداخت پایین و آروم خندید.آرسانا زد به بازوش و گفت:چته؟چرا میخندی؟

 .باشه مراقب خودت باش-بعد رو به من

 .پس فعال آجی جونم-

 .گونشو بوسیدم که چشم تو چشم شدم با آروین

 .خداحافظ-

 .به سالمت-آروین

*** 

باالخره روز موعود فردا رسید و من نتیجه رو گرفتم!قبول شدم!باورم نمیشد!قرار بود فرداش بگردم 
ایران.آرسانام برای قبول شد،فقط اون یه ماه دیرتر میومد ایران.ازش خداحافظی کردم.و به سمت فرودگاه 

ی من اینجوری بودم.رسیدم رفتم.واقعا خوشحال بودم دارم برمیگردم ایران.از هیجان زیاد خوابم برد.یعن
ایران.از هواپیما پیاده شدم و به سمت در خروجی رفتم.طبق معمول عمو سیامکو،عمه منیژه و عمه 

 .مژگانو سارا و میالد و کال ایل تبار اومده بودن استقبال.رفتیم خونه عمو سیامک

دعوت کرد.سر میز شام بعد از پذیرایی های معمولی و دادن سوغاتیا،زن عمو سیما همه رو برای شام 

 .عمو شروع کرد به صحبت

 برنامه ات چیه ساغر؟-

 .حاال که دکترامو گرفتم میرم تو دانشگاه تدریس میکنم-

 .ساغر جان،میگم بیا پیش ما زندگی کن.بهت بد نمیگذره-

 .مرسی عمو سیامک.صد درصد خوش میگذره،ولی من تنها راحت ترم-
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 مطمئنی؟-

 .اهم-

 .وجود معینو مادر و پدرت اون فضا خیلی سنگینه،بیا اینجاعزیزم،بدون -زن عمو

 !باز این بغض لعنتی!هر چقدر میخوام فراموششون کنم،دوباره یه جایی اسمشونو میارن

 .دست از غذا کشیده بودم و به بشقابم نگاه میکردم

 ساغرجان؟چرا غذاتو نمیخوری؟-عمو

 ..چیزه-

 .ماز صندلیم بلند شدم و به سمت دستشویی رفت

یه آب به صورتم زدم.تو آینه به خودم نگاه کردم.هروقت خجالت میکشم یا بغضم میگیره اول از همه 

 .دماغم قرمز میشه

 .باید همه رو کم کم فراموش کنم.اما چه جوری؟خدایا خودت کمکم کن

 .از دستشویی اومدم بیرون تو راهرو بودم که صداشونو شنیدم

 .؟ساغر تازه دوماهه که عزیز ترین کساشو از دست دادهسیما این چه طرز حرف زدن بود-عمو

 خب..خواستم مثال باهاش همدردی کنم.بد گفتم.ولی سیامک به نظرت ساغر نباید ازدواج کنه؟-زن عمو

 .نمیدونم.فعال هم پیشش چیزی نگید،اون خودش باید برای زندگیش تصمیم بگیره-عمو

ه غذامو خوردم.تا بعد شامم با مریم که یه سال ازم یه لبخند تصنعی زدم و اومدم سر میز شام و بقی

 .عزم رفتن کردم 12کوچیک تره حرف زدیم. و من ساعت

 .رسیدم خونه.قرص خوابمو خوردم.فردا باید برم دانشگاه و استخدام شم

صبح باصدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.از دستشویی بیرون اومدم و رفتم جلو میز توالتم و 
 .کردم موهامو شونه

 .رفتم تو خاطراتم

 .یه دستی دور شونه هام از پشت حلقه شد

 !معین اذیت نکن،دیرمون میشه ها-

 .خب بشه،من استادتما،میتونم کمکت کنم-
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 .ِا؟نه بابا؟دیگه چی؟پارتی بازی؟نخیر قبول نمیکنم.حاال هم زودباش آمادشو-

. 

. 

 !در ماشنمو باز کردم که یکی صدا زد:ساغر

 !م.آرسانا بود!یه لبخند بهش زدم و محکم بغلش کردمسرمو برگردوند

 !آنی-

 .از خودم جداش کردم

 تو اینجا چیکار میکنی؟-

 .هیچی!به جمع اساتید پیوستم-

 !واقعا-

 .آره-

 !آخه منم اینجا استاد شدم-

 .حاال نوبت اون بود تعجب کنه

 !واقعا-

 .اهم-

 .صدای قاروقور شکمم بلند شد

 .وقته غذاهای سلف دانشگاهو نخوردم هوس کردم آخ دیدی چی شد آنی؟خیلی-

 چی؟!به این زودی ازدواج کردی؟-

 .یکی زدم پس کلش

 .ای تو روح منحرفت!گشنمه-

 .خب از اول بگو گشنمه دیگه!چرا فلسفه بافی میکنی؟!بریم سلف یه چیزی بخوریم-
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کردم.دلم آرومو قرار با آرسانا به سمت سلف رفتیم.تا بعدازظهر باهاش بودم.بعدشم ازش خداحافظی 
نداشت،تنها جایی که میتونستم ازش آرامش بگیرم سر قبر معینو مامان بابا بود.رفتم طرف تازه 

 .آباد.کنارشون نشستم

سالم معین.سالم مامان و بابا.دلم تنگتونه عجیب.معین امروز رفتم دانشگاه استخدام شدم،حاال من به جات -

 .تدریس میکنم

 ...یک ماه بعد

 .کالس تقه ای زدم و وارد شدم.همه به احترامم بلند شدنبه در 

بعد از تموم شدن کالس به اتاق اساتید رفتم.بعد از خوردن یه چایی و کمی صحبت به سمت کالس 

 رفتم.وسط راه یکی جلومو گرفت.ای خدا!این چرا همه جا هست؟

 .از سر راهم لطفا برید کنار-

 .یدخانم محسنی چند لحظه به حرفام گوش بد-

سرمو باال گرفتم و به صورتش نگاه کردم.شاهین،یه پسر تقریبا سبزه با چشمای قهوه ای.دو ترم استادش 

 .بودم.ازم چندبار خواستگاری کرده،ولی من هنوز معینو فراموش نکردم و حتی دوستش ندارم

 .میشنوم-

 به پیشنهادم فکر کردین؟-

 .نیازی نبود فکر کنم.نه-

 ...ولی-

 ..اره.من عالقه ای به شما ندارم..وولی و اما ند-

 !مشکلی پیش اومده خانم محسنی-

 با صدای کسی که پشت سرم بود رومو برگردوندم.وای خدا!آروینه.اینجا چیکار میکنه؟

 خانم محسنی؟گفتم مشکلی پیش اومده؟-

 .به خودم اومدم

 آقای نصر؟شما اینجا؟-

 .آروین اومد جلوم وایستاد



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

17 

 

 زاحمتون شده؟االن وقت این حرفاست؟م-

 .زیر لب آره ای گفتم.از کنارم گذشت و روبروی شاهین وایستاد

 .چرا مزاحم خانوم میشی؟توئه دانشجو-

 یعنی چون داشنجوئم نمیتونم باهاش حرف بزنم؟-

 اسُتپ!از سوم شخص جمع استفاده کن بچه.مگه ادبیات بلد نیستی؟-

 آخه شما کی باشین مزاحم میشین؟-

 .االن خانوم محسنی گفتن تو مزاحمی که.برو رد کارت دیگه ام جلوشون پیدات نشهمن مزاحمم؟ولی تا -

 .آروین رو به من کرد و گفت:خانوم محسنی،شما بفرمایید کالستون دیر نشه

تو چشماش با نگرانی نگاه کردم.اونم یه لبخند زد و چشماشو بازو بسته کرد که یعنی خیالت راحت.منم 
هم ادامه دادم.داد شاهین در اومد که پست سرم میگفت:به اون خدا قسم!با هرکی سرمو گرفتم پایین و به را

 .باشی کاری میکنم ازش جداشی!قسم میخورم

 :بهش توجهی نکردم.صدای آروینو میشنیدم که میگفت

 اوه آقا!اینجا دانشگاهه ها!همین جوری صداتو انداختی تو سرت!بخوای تهدید کنیشون با من طرفی!افتاد؟

و نگاهشون کردم.شاهین با عصبانیت به من نگاه کرد و رفت.آروینم رفتن شاهینو نگاه کرد و  برگشتم
بعدش رفت تو محوطه دانشگاه.اه!یادم رفت اینجا چیکار میکنه.بیخی،رفتم تو کالس.بعد از تدریس،از 

 .کالس اومدم بیرون.آرسانا رو دیدم

 (.آنی!)براش دست تکون دادم-

 ری؟سالم خانوم خانوما!چطو-

 مرسی.تو خوبی؟-

 .همچنین.راستی شنیدم مزاحمت شدن،داداش جنتلمن ماهم اومده نجاتت داده-

 آره.راستی!داداشت اینجا چیکار میکنه؟-

 .همکارمونه-

 .واقعا؟!پس چرا تاحاال ندیدمش-

 .خانم خوشگله تازه دیروز اومده،امروزم اومد مصاحبه کرد،استخدام شد-
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 .جون فعالآها.من برم کارم دارم آنی -

 .فعال عزیزم-

رفتم طرف ماشینم،سوارش شدمو روشنش کردم.از اونور آروینو با چندتا از دوستاش دیدم،براش با 
ماشین بوق زدم،اونم سری تکون داد.رفتم به طرف تازه آباد.گیتارمو برداشتم و شروع کردم به زدن 

 :برای معینو مامان و بابا.همراه باهاش میخوندم

 را من مواظب خودت باشتورو به خدا ب

 گریه نکن آروم بگیر به فکر زندگیت باش

 غصه ام میشه اگه بفهمم داری غصه میخوری

 شکایت از کسی نکن با اینکه خیلی دلخوری

 دلت نگیره مهربون،عاشقتم اینو بدون

 دلم گرفته میدونی،از هم جداکردنمون

 دلم نگرونتم همش،اگه خطاکردم ببخش

 خوبیات ببخش بازم منو به خاطر،تموم

 منو ببخش،منو ببخش

 اصال فراموشم کنو،فکر کن منو نداشتی

 اینجوری خیلی بهتره،بگو منو نخواستی

 برو بگو تنهاییو رو خیلی زیاد دوسش داری

 اگه تو تنها بمونی،با کسی کاری نداری

 دلت نگیره مهربون،عاشقتم اینو بدون

 دلم گرفته میدونی،از هم جدا کردنمون

 همش،اگه خطا کردم ببخشدل نگرونتم 

 بازم منو بخاطر،تموم خوبیات ببخش

 ..منو ببخش،منو ببخش
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 .بغض گلومو گرفت ولی ادامه دادم

بعد از تموم شدن آهنگ گیتارو گذاشتم کنار دستم و با معین حرف زدم.سنگینی یه نگاهیو روم حس 
ه من نگاه میکرد.اشکامو پاک کردم،به سمت راستم نگاه کردم،آروین در حالی که داشت فاتحه میخوند ب

 .کردم

 .سالم آقای نصر-

 .بعد از تموم شد فاتحه اومد کنار قبر مامان و بابا و معین

 .با اینکه دیره ولی تسلیت میگم-

 .ممنون-

 .با فاصله زیادی ازم نشست.به قبر معین نگاه کرد.بعد چشماش گرد شد اندازه نلبعکی

 چیزی شده آقای نصر؟-

 ...معین-

 چی؟-

 ساله.آره؟ 26ببینم معین ساالری،استاد دانشکده موسیقی،-

 میشناختینش؟-

 .اما شما که فامیلیتون محسنیه،معین،ساالریه-

 .خوب به قبر معین دقت کرد

 همسر مهربانم؟)بهم نگاه کرد(معین شوهر شما بوده؟-

 بله.میشناسیشون؟-

 .معین دوست صمیمی منه.یعنی بوده-

 چون مرده میگین بوده؟-

این طور نبوده.تو دوران دانشگاه یه دخترو میشناختیم که از قضا هردوتامون عاشقش شدیم.سر همین نه -
 ...دوستیمون بهم خورد.دختره معینو ول کرد.با من اومد لندن.ولی اونجا

 ولتون کرد؟-

 .اهم.االن نمیتونم به هیچ دختری اعتماد کنم-
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 :یه لبخند از سر غم زد و ادامه داد

 .درجه تغییر کرده180به پسرا اعتماد نداشتن ولی االن...همه چی  قبلنا دخترا-

نمیدونم چی شد که انگشت اشارمو با انگشت وسطم کنارم هم قرار دادم و دوستمو برگردوندم و با خنده 

 درجه؟180گفتم:

اس با هم خندیدیم.یه لحظه به قبر معین نگاه کردم دوباره بغضم گرفت.نباید با آروین حرف میزدم.احس
گناه کردم.یه فنر از جام بلند شدم و مانتومو تکوندم.گیتارمو گذاشتم تو کیفش و راه افتادم.آروین تعجب 

 .کرد

 .خداحافظ آقای نصر-

 !زیرلب یه خداحافظی کرد.انگار بهش برخورد.به درک

چو بارون شروع کرد به باریدن.و هر لحظه شدیدتر میشد.با دو رفتم سمت ماشینم.نشستم توش و سویی
زدم.روشنش کردم.ولی کند بود.پیاده شدم،لعنتی!کی اینارو پنچر کرده!عجب آدمایی پیدا میشن!آخه چه 

 !هیزم تری بهشون فروختم خدایا!حاال چیکار کنم؟

تو همین فکرا بودم که صدای بوق یه ماشین منو به خودم آورد،برگشتم سمتش.آروین بود،با یه پوزخند 
میاد!از دیدن ماشینش دهنم نیم متر که چه عرض کنم اندازه اتوبان باز  رو لبش.چقدر از پوزخندش بدم

موند.با اینکه پسر بود ولی یه کوپه جیگری سوار شده بود!وای خدا ماشینش تو حلقم.یه بوق دیگه زد و 

 !رفت

 چیه ساغر نکنه انتظار داشتی سوارت کنه؟-1وجدان

 ..نه،ولی خب-2وجدان

کنار یارو عین چی بلند شدی سرتو انداختی پایینو اومدی؟نمیگی بهش خب که چی؟!یه دفعه از -1وجدان
 !برمیخوره؟عین بچه آدم باید خداحافظی میکردی

 ..آخه-2وجدان

به وجدانام اجازه پیشروی ندادم،گیتارو کیفمو گرفتم رو دوشم ِد بدو که رفتیم.حاال مگه تاکسی 

 .تو خیابونا.یه ماشین بوق زد برگشتم وایمیسه؟!به ناچار کیفمو گذاشتم رو سرم و راه افتادم

مشکی!چقدر امروز بچه پولدار میدیدم!دلم برای ال نودم سوخت.بیچاره االن پنچره.باید فردا برم 3یه مزدا

 !بگیرمش.شیشه ماشین اومد پایین.ایییی یه پسر سوسول دیگه چی

 !خانم هنرمند!موش آبکشی شدی زیر بارون بیا سوارشو-

 !عمته راتو بکش برو!موشم-
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 !شما ببخش-

 !بخشیدم،حاال برو-

 بخشیدی؟-

 !آره بخشیدم برو دیگه-

 .خب میخوام برم خونم-

 .وایسادم،بهش نگاه کردم

 .بفرما برو-

 شما نمیای؟-

وای این چی میگه؟!از ماشین پیاده شد اومد طرفم!یا حسین چرا این جنی شد؟!اومد دستمو که باالسرم بود 
اون بارون سیل کسی پیدا میشد به دادم برسه؟!جیغ زدم!فکرکنم حنجرم  کشید طرف ماشین!حاال مگه تو

پاره شد!یدفعه دستمو ول کرد!پخش زمین شد!چی شد؟سرمو بلند کردم دیدم آروین با یه قیافه عصبانی 
دست مشت شده شو گرفته کنار صورتش.ایول!پس اون زدش.پسره هم بدو سوار ماشینش شد و رفت!از 

 .تناک بود.عجب فرشته نجاتیاسترس میلرزیدم.وحش

 .بیاین بریم-

 کجا؟-

 میخواین تو این بارون بمونین؟-

 .بدفعه یاد حرکتش تو قبرستون که پوزخند زد و رفت افتادم و راهمو کشیدمو رفتم.اونم دنبالم

 .خانم محسنی!خانم محسنی!صبر کنین-

 .اومد دستمو گرفت دستشو پس زدم.راه افتادم

 .میخورین حالتون بد میشه.بیاین سوار شینخانم محسنی.بده سرما -

 .حاله من به شما ربطی نداره-

 !خانم محسنی!محسنی!ساغر-

با شنیدن اسمم سرجام میخکوب شدم!نباید اسممو صدا میزد.به چه حقی!رسید بهم.برگشتم طرفش و 

 .انگشت اشاره مو به نشانه تهدید تکون دادم
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 ....اگه فقط..یه باره-

 .یگه چیزی نفهمیدمچشمام سیاهی رفت.د

*** 

چشمامو باز کردم دیدم تو یه اتاقم!لباسام عوض شده.اینجا که خونه من نیس.این لباسا!پسره ی بی شعور 

 !چیکار کردی؟

از جام بلند شدم که دیدم در باز شد.خودمو آماده کردم با حرفام بهش بتوپم که آرسانا اومد تو اتاق.با 
 .نشست یه سینی شربت دستش بوددیدنش تعجب کردم.اومد کنار تختم 

 بیداری شدی آجی؟-

 آنی...اینجا؟-

 .اول بیا این شربتاتو بخور-

 .شربتامو خوردم که مصادف شد با ورود آروین به اتاق

 حالشون خوبه آرسانا؟-

 .اومد کنار آرسانا وایساد

 .فعال معلوم نیس-

 .دستشو گذاشت رو پیشونیم

 .نه تبش پایین اومده-

 شده یا نه؟آنی میگی چی -

 .بذارین من بگم خانم محسنی-

 ایش!محسنی رو با غیض گفت.مگه ارث باباشو خوردم؟

 .شما تو خیابون غش کردین.من آوردم خونه خودم.بعدم زنگ زدم به دکترو آرسانا.حاال هم اینجا هستید-

 دم گوش آرسانا جوری که آروین نشنوه گفتم:لباسامو کی عوض کرد؟

 .شنیده بود،خنده اش گرفت ولی با نگاه عصبانی من خنده رو لبش ماسید آروین که انگار حرفمو

 .چیزه من میرم بیرون-
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 .آروین رفت بیرون

 .آرسانا:من لباساتو عوض کردم

 ...آخیش-

نه فکر کردی داداشم لبالساتو عوض میکنه؟شاید بیشتر عمرشو خارج زندگی کرده.ولی انقدر عوضی -

 .نیس

 :سانا خندید و گفتلپام از خجالت قرمز شد.آر

 .حاالهم اگه حالشو داری بیا غذا بخور جون بگیری

 آنی ساعت چنده؟-

 .شب9-

 !واقعا؟-

 .آره-

 .من باید برم-

 .چی چیو برم؟امشبه رو اینجا هستی.فردا با هم میریم دانشگاه.امشبم پیشت هستم-

 ..ولی-

 .که بیهوش شدیولی نداره.آروین ناراحت میشه.مثال مهمونشی.خودشو مقصر میدونه -

 .اوففف.باشه،بریم که روده هام همو بغل کردن-

با هم رفتیم سر میز شام.آروین جلو تی وی بود.منو آرسانا رفتیم نشستیم.واقعا معذب بودم،صاحب خونه 

 .خودش غذا نمیخوره

 .چیزه آقا آروین،شما غذامو نمیخوردید؟آخه معذبم-

 .روشو از تلویزیون نگرفت

 .نمیخورمنه ممنون.من شام -

 .آرسانا:اون همینجوریه.شام بخور نیس

 .خوب اینجوری نمیشه.منم نمیتونم بخورم-
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دست از غذا کشیدم و رفتم تو آشپزخونه دستمو شستم.وقتی برگشتم دیدم آروین نشسته داره غذا 

 .میخوره،آرسانا هی برام چشم ابرو میاد که بیا ببین داره میخوره

دامه دادم.بعد از تموم شدن غذا نشستیم و فیلم دیدیم.حاال چه نشستم سرجام و له غذا خوردن ا
فیلمی؟ترسناک!تا آخر فیلم از ترس از اونجام ُجم نخوردم! بعدشم هرکی رفت تو یه اتاق خوابید.از ترس 

زود خوابم برد.ولی یدفعه از خواب پریدم!خواب بد دیدم.بازم اون تصادف کذایی!همینطور که خوابیده 
رداشتم.سه و نیم شب بود.لیون کنار دستمو برداشتم و خوابیده خوردم.همیشه مشکلی پیش بودم گوشیمو ب

نمیومد،ولی اینبار یدفعه پرید تو گلوم!بلندش دم به حد مرگ سرفه کردم.نفسم باال نمیومد!حاال چه خاکی 
فعه آروین تو سرم بریزم؟!خدایا خودت کمکم کن.پتو رو چنگ میزدم و بی اندازه سرفه میکردم که یه د

 .عین چی پرید تو اتاقم و تا منو تو اون وضع دید اومد جلوم زانو زد

 !چی شده؟!چرا انقدر سیاه شدی؟-

 آخه سوال داره؟!نمیبینه دارم سرفه میکنم؟

بلند شد اومد کنارم نشست رو تخت محکم زد پشتم که نفسم جا اومد.آخیش...نه انگار یه چیزی حالیش 

 !بودا

 چی شد یدفعه؟-

 .ب پرید تو گلومآ-

 خوابیده خوردی؟-

 .اهم-

 ...آخه-

 :عصبانیتشو فرو داد.با حرص گفت

آخه اگه من بیدار نبودم و سر ورقه تصحیح کردن دانشجوها نبودم که معلوم نبود االن چه بالیی سرت -
 .می اومد.برو به جون این دانشجوها شکر کن

 .حتما-

 .خیله خب اگه حالت خوبه من برم-

 ..دستتون درد نکنهحالم خوبه-

 .انگار از لحنم کالفه شد.دستی به موهاش کشید و گفت:شب بخیر

 .خب چه انتظاری داره؟بگم شب بخیر عزیزم؟عمرا!هنوزم تنها عشقم معینه
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 .با این فکر خوابیدم

*** 

صبح بیدارش دم و مانتو شلوارمو پوشیدم،خاک به سرم دیروز که به هوش اومدم آروین بی روسری منو 
.بیخیال این فکرا شدم و رفتم دستشویی اتاق.از اتاق بیرون اومدم یه سالم همگی دادم،آرسانا داشت دید

صبحونه میخورد و جوابمو داد.آروینم..اوه اوه..آقا چه باکالسم صبحونه میخوره.بی شعور بی ادب جواب 
چایی برای خودم  سالممو نداد!یا داد من نشنیدم چون زیرلب یه چیزی گفت.رفتم تو آشپزخونه و یه

ریختم.اومدم نشستم پشت میز.انواع مخلفات صبحونه رو میز بود.آخه این بشر چرا انقدر ولخرجو به قول 
خودشون با کالسه؟!نون تست شده،نون باگت،شیر و آب پرتغالو عسلو مرباو پنیرو چاییو نسکافه و قهوه 

تم نمک گیر این آقا آروین شم،ولی و همه چی!به یه لقمه نون پنیر با چایی اکتفا کردم،نمیخواس

 .شدم.بهرحال زیاد نخوردم.سریع بلند شدم

 .آنی بلند شو بریم-

 .من امروز کالسی تدریس ندارم-

 ...چی؟!من به امید تو موندم بعد-

یه نگاه به آروین کردم که داشت با آرامش صبحونه میخورد.اییی.حرفمو ادامه دادم ولی مسیرو عوض 

 .کردم

 .رم دیگهبعدش من می-

 .یه لبخند تصنعی زدم

 .خداحافظ آنی-

 ...وایسا ساغر-

 .زدم بیرون از قصد به آروین خداحافظی نکردم.پسره ی خیارشور

از ساختمون اومدم بیرون و راه دانشگاهو پیش گرفتم.باالخره بعد اندی سال رسیدم دانشگاه.جلو دانشگاه 
دن،امروز کنفرانس داشتن میخواستن ازم کمک چندتا دختر و پسر جلومو گرفتن،دانشجوهای خودم بو

بگیرن.بعد اینکه ردشون کردم،رفتم سمت ساختمون اصلی که دیدم کوپه آروین پارکه.چشمم چرخید 
دنبالش.پسره ی بادمجون!پس کالس داشتو منو تا اینجا نیاورد.یه لحظه یادم اومد اون درقبال من هیچ 

ثانیه باالخره فهمیدم دارم چه غلطی 5شم تو چشم شدم.بعد مسولیتی نداره.داشتم برمیگشتم که باهاش چ
میکنم،سرمو انداختم پایین و رفتم تو ساختمون لحظه آخری دیدم اونم گوشیشو از جیبش در آورد.رفتم 

سرکالس.بعد تموم شدن کالس رفتم اتاق استراحت اساتید.آروینم بود.نشستم یه نسکافه درست کردم برای 
 .تو اتاق.همه به احترامش پاشدیم.اونم با دستش اشاره کرد بشینین خودم.آقای حسینی اومد

خب اساتید محترم،میخواستم خبر خوبی رو به اطالعتون برسونم.میخوایم به یه اردو تفریحی به اصفهان -

 .بریم
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 .نسکافه پرید تو گلوم.با کی اساتید؟آروینم که جزءشونه.اییی همچین خونسرد نشسته داره چاییشو میخوره

 ببخشید آقای حسینی،خانم نصرم هستن دیگه؟-

 .همه اینجا باشین7:30بله،دانشجوهای ترم آخرم هستن.فردا حرکت میکنیم.ساعت-

 .یاحسین!چی؟شاهین که ترم آخره.با اومدن آروین و شاهین سفر کوفتم میشه

 .من دیگه برم،کالسم شروع میشه-

جمع کردم،یه ذوقی بعد اینهمه مدت داشتم.بعدشم  بعداز تموم شدن کالسا یه راست رفتم خونه و وسایلمو

 .برای خودم شام درست کردم،زنگ زدم به آرسانا

 !سالم آنی-

 !سالم ساغی جونم-

 کوفت این صدبار.به تو هم بگم اسمم ساغر نه ساغی؟-

 .صداشو مظلوم کرد

 تو چرا به من میگی آنی؟-

 .خندیدم

 ؟آخه بامزه میشه.ولی ساغی نه.ببینم میای اردو-

 !با هیجان گفت:آره

 ؟8ببینم یادم رفته ساعت چند بیام اونجا؟-

 ...ن-

 .حرفش قطع شد

 ...دانشگاه باشین خانم محسنی!خداحافظ بعدم قطع شد7:30ساعت-

 پسره ی خیارشور،چرا گوشی آنی رو جواب میده؟!وایسا حالتو

 !میگیرم جناب صالحی،حاال گوشیو رو من قطع میکنی؟اه اعصابم خورد شد

بلند  6ند شدم به غذام سرزدم.بعد خوردن غذا،برای اینکه فردا زود بیدار شم رفتم خوابیدم.صبح ساعتبل
ماه میخواستم 10شدم،بعد از خوردن صبحونه اومدم تو اتاق که آماده شم.خواستم یه تیپ خوشگل بزنم.بعد
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ید پوشیدم،آرایش مالیم از مد مشکی بیرون بیام.یه مانتو آبی فیروزه ای،با شلوارو شال سفیدو کفش سف

 .آبی با رژلب کم رنگ قرمز.از خونه زدم بیرون و رفتم به سمت دانشگاه.آرسانا رو با آروین دیدم

 !سالم آنی-

 ...سال-

 .یه نگاه از سرتا پایینمو انداخت

 !ساغر!خیلی خوشگل شدی عوضی-

د.خب حق دارن تو این با این حرف آرسانا آروین برگشت سمتم.بدبختا چشماشون عین نلبعکی شده بو
مدت که باهم آشنا شده بودیم همش منو تیره پوش میدیدن.آروین نگاهشو ازم گرفت و به سمت اتوبوسا 

 .رفت

 .آنی جونم ماهم بریم دیگه-

آرسانا دستمو گرفت و رفتیم.بعد از تحویل چمدونا رفتیم تو اتوبوس.از توبوس خط واحدی ها بود.و 

 .تا اتوبوسا مال استادا بود4.طبقه دوم دوطبقه.ماهم رفتیم طبقه دوم

 .منو آرسانا باهم نشستیم و آروین روی صندلی تک نفره کنار من

 !وای ساغی خیلی ذوق دارم-

 !ساغیو-

صدامو کلفت کردم و با لحن داش مشتی گفتم:ضیفعه اگه یه بار دیگه اسم آقاتو نصفه بگی جوری بزنم تو 

 خیط بشی!افتاد؟ گوشت بری تو اعالمیه جلو خان داداشت

 و دستمو مثل حشمت فردوس به سمت پایین کشیدم

آرسانا لبشو به دندون گرفت و یه دستشو کشید رو صورتشو گفت:خاک تو سرم!نه آقا حشمت!توروخدا 
 .اینکارو نکنین

بعد باهم زدیم زیر خنده.یدفعه برگشتم دیدم آروین عین گاوهای خشمگین داره نگامون میکنه.وا؟این چرا 
نطوری میکنه.یکدفعه متوجه اطرافم شدم همه استادا داشتن نگامون میکردن.یکم که سرچرخوندم همه ای

شون زدن زیر خنده.با تعجب به آروین نگاه کردم سرشو انداخته بود پایین و ریز میخندید.نه بابا؟پس این 
روز تو راه 1بستیم. میدونه خنده چیه؟!بهرحال همراهشون یکم خندیدم و بعد نیشامون که شل شده بودو

بودیم.ساوه نگه داشتیم.توی طول راه هم کلی توقف کردیم.تو خوابگاه منو آرسانا باهم بودیم.روز بعد 
میخواستیم حرکت کنیم،منو آرسانا از خوابگاه اومدیم بیرون به سمت اتوبوس که یادم افتاد تلمو 

گ خورد،سارا بود!حاال اینو کجای دلم جاگذاشتم.بدو رفتم باال.حاال مگه المصب پیدا میشه؟گوشیم زن

 بذارم؟جواب دادم.و همین طور میگشتم
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 :با نفس نفس گفتم

 الو؟-

 سالم ساغر خانم!کم پیدایی؟-

 .سارا جون،فعال تو موقعیت بدیم-

 چی شده؟-

 .هیچی دارم از اتوبوس جا میمونم،رسیدم بهت میزنگم-

 .باشه آجی فعال-

 .فعال-

یده بودم پیدا کردم.خزیدم سمتش و برش داشتم.آخیش...گوشیم زنگ نصف تلمو زیر تختی که خواب

 .خورد.آرسانا بود.از اتاق زدم بیرون و بدو بدو کردم.جواب تلفنو دادم

 جونم؟-

 ساغر کجایی؟-

 !اتوبوس داره میره ها-

 !اومدم!اومدم-

 .قطع کردم،از ساختمون اومدم بیرون اتوبوس داشت میرفت!بدو رفتم سمتش

 !نین!صبرکنینآهای!صبرک-

 !آروین از در طبقه اول کلشو داد بیرون،حاال هی میگفت وایسین راننده نمیشنید

رسیدم به اتوبوس،دستشو دراز کرد.از ناچاری دستشو گرفتم.وقتی اومدم تو اتوبوس با شدت رفتم تو 

 !بغلش!سریع ازش جداشدم،همه دانشجوها مات و مبهوت داشتن نگاهمون میکردن

 .د باالبفرمایی-آروین

رفتم باال.نشستم سرجام.یه آخیشی گفتم.و ماجرارو برای آرسانا تعریف کردم،البته با سانسور.زد زیر 
 .خنده

 کوفت!خندت برا چیه؟-

 !هیچی بابا.هیچی-
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آروین اومد باال.از خجالت سرمو دادم پایین.بدون اینکه به روش بیاره رفت سرجاش نشست،سرشو به 
اشو بست.آخیش...گفتم االن سوتی میده!خالصه رسیدیم اصفهان.خیلی شهر پشتی صندلی تکیه داد و چشم

قشنگی بود.وارد شهر شدیم.تصمیم گرفتم به محض اینکه مستقر شدیم برم خونه مادر و پدر معین.آخرین 
بار با مامان و بابامو معین اومدم اینجا.اون سفر لعنتی همه رو ازم گرفت.یادم میاد وقتی اومده بودیم 

 ...ناصفها

 .یک ساعت مونده بود تا اصفهان

 .آخیش...خسته شدم.دیگه میرسیم-

 !با ذوق بچه گانه ای گفتم:واقعا معین؟

 ...اهم.خوابم میاد-

 .یه خمیازه کشید و با دست جلو دهنشو گرفت

 .ولی من نمیخوابم،میخوام تا اصفهان بیدار بمونم-

 .باشه تو بیدار بمون مواظب باش بابا نخوابه-

 .باشه-

 :یکدفعه با هیجان گفت

 !اونجارو ساغر-

 .با انگشت اشارش به طرف پنجره من اشاره میکرد.برگشتم طرف پنجرم.یدفعه سرشو گذاشت رو شونم

 .رسیدیم بیدارم کن-

بهش نگاه کردم.یه لبخند بهش زدم.نگاهم تو آیینه جلو افتاد،مامان با خنده داشت نگاهمون میکرد.از 

 .ینخجالت سرمو انداختم پای

 .با یادآوری خاطرات اشک تو چشمام جمع شد

 ساغر!چیزی شده؟چرا گریه میکنی؟-

 .با این حرف آرسانا آروین به طرفم برگشت

 .عین بچه ها اشکامو با پشت آستین مانتوم پاک کردم

 ...هیچی..هیچی نیست.آخرین بار با معین و بابا و مامانم اومده بودم اینجا...بخاطر همین-
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 .پشتمو مالش داد آرسانا آروم

 .گریه نکن عزیزم.گذشته گذشته است،این روزای سختم میگذره-

یه لبخند به آرسانا زدم.رسیدیدم به هتل.شامو که خوردیم خوابیدیم.تصمیم گرفتم روز آخر برم دیدن پدر و 

 .مادر معین.صبح رفتیم کوه سنگی.منو آرسانا باهم بودیم و از کوه میرفتیم باال

 .سته شدم.بشیناوف!آرسانا خ-

 .نشستم رو یه تیکه سنگ

 چی گفتی؟-

 .گفتم آرسانا بشین-

 .نشست کنارم

 .اسممو کامل گفتی!بعد از اینکه باهم صمیمی شدیم دیگه آنی صدام میکردی-

 .آخه اسمت طوالنیه-

 .ایششش.بی ذوق.اسم به این قشنگی-

 .یکم که نشستیم عزم رفتن کردیم

 .خب ساغر بلندشو-

نتومو تکوندم.اومدم راه بیفتم،که دیدم آروین با یکی از دخترای دانشجو خوشو بش کنان بلند شدم و ما
دارن میان.ایییی پسره ی...بدم میاد از این دخترا که خودشونومیچسبونن به پسرا.دختره همچین بازوی 

نگاه آروینو چسبیده بود که یه لحظه گفتم عجب چسب دوقلویی بهشون زدن.همین جور که داشتم بهشون 
میکردم از فکرم خندم گرفت.یدفعه دیدم آروین داره بهم نگاه میکنه،دخترم همین جور ور میزنه و آروینم 

 .هرازگاهی به دختره یه لبخندی تحویل میده.اه،چندشم شد

 .ِاِاِا!ببین چطور به داداشم چسبیده،دختره ی ور پریده!بزار من االن میام-

 .دستشو گرفتم

 .ر خوش باشننرو بابا.ولش کن.بزا-

نخیر،این داداش ما به قول خودش تنوع پذیره.اما دخترای ایرانو نمیشناسه که.بعضیاشون خیلی کنه -
 !ان.یکیشم این دختره.ببین گه بازوی آروینو چسبیده؟
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بدو رفت طرف آروین و دستشو کشید آورد جایی که من بودم.آروین تعجب کرده بود.وای که قیافه آرسانا 

 .ود وقتی آروینو کشید آورد.حرکت کردیمچه جالب شده ب

 .بریم ساغر-آنی

 چی شده؟-آروین

 .خودت باید بفهمی-آنی

 به نظرت باید بفهمم؟-آروین

ببینین آقا آروین،به نظر خواهر کوچولوی شما،دخترای ایران بعضیاشون خیلی کنه ان.وچون شما از -
ن،که هفته به هفته دوست پسر عوض بچگی لندن بزرگ شدین،فکر میکنین دخترای اینجام مثل اونجا

 .کنن.و میگن این دختری که کنارتون بود از اون دختراست

 .این کلماتو با حرص میگفتم

 .آروین خندید

 .آها،پس ماجرا اینجوریه.خب بابا دوکلوم میگفتین حسودیم میشه دیگه-آروین

 چشام اندازه نلبعکی شد!جانم؟آخه من به چیه تو حسودیم بشه غول دوشاخ؟

 .آرسانا یکی زد پس کله آروین

 خجالت بکش!ما به چیه تو حسودیمون بشه گوزن؟-آنی

آخ حرف دلمو زدی آنی!ولی خب خیلی خشن تر!آخه کی به بدارش اونم بزرگتر میگه گوزن؟پس خودش 

 چیه؟

 .بچه ها من میرم جلوتر-

 .بدون اینکه بهشون مهلت بدم رفتم جلو

 .بخوریمو بازی کنیم.بعد خوردن ناهار،رفتیم سراغ والیبالبعدازظهرم میخواستیم پایین ناهار 

یه گروه دانشجو بودن یه گروه استادا.طرف دانشجوها،سه تا پسرو دوتا دختر بودن،که یکیشون شاهین 
ستو ما بردیم.ست سوم،شروعش،انگشت اشاره و 2بود.گروه استادام،منو آرسانا و آروینو یه زوج استاد.

م،به سمت چشمای خودم نشونه گرفتم و بعد به طرف چشمای شاهین.بدبخت وسطمو کنارهم قرار داد

 .خیلی حرص میخورد،چون بیشتر گالرو منو آروین میزدیم

یکدفعه شاهین یه توپ پرت کرد طرف آنی. ولی نتونست بگیره و مستقیم خورد تو سرشو افتاد.رفتم 

 .سمتش
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 آنی.خوبی؟-

 .اهم-

 .نشست.آروین اومد کنارش

 ؟خوبی؟آبجی-

 .آره-

 :آروین بلند شد و رو به شاهین با داد گفت

آخه پسره ی الدنگ نمیتونی بازی کنی حرص میخوری چرا عصبانیتتو سر یکی دیگه خالی میکنی -

 بدبخت؟

 .شاهین حرفی نزد.ولی از چشماش شطنت میبارید.ای خدا دیگه میخواد چی بشه؟منو آنی بلند شدیم

 !ساغر خانوم-شاهین

گشتن به طرف شاهین همانا،خوردن توپ به صورتم همانا.ولی نیوفتادم و اقتدارمو برگشتم طرفش.بر

 .حفظ کردم.انگشت اشارمو به نشون تهدید به سمت شاهین گرفتم

ببین آقا شاهین،یا از بازی میزنی بیرون،یا کارتو به کمیته انضباطی دانشگاه گزارش میدم تا وقتی -
 .برگشتیم با تی پا پرتت کنن بیرون

 .ولی اتفاقی شد-هینشا

 !هیچ اتفاقی دوبار پشت سرهم و با برنامه ریزی قبلی نمیوفته.اینو بدون-

 .سرم گیج رفت،خودمو تکیه دادم به میله طناب والیبال

 حالت خوبه؟-آنی

 .سرمو گرفتم باال

 .آرسانا یه جیف خفیف کشید.رو کرد به شاهین

 .یی سرش بیاد دیشو میپردازیببین پسره ی بی شعور دماغش داره خون میاد.بال-آنی

 .آروین اومد سمتم و یه دستمال گرفت طرفم

 .بفرمایید-آروین

 .دستشو پس زدم
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 .نه ممنون-

 .اینجوری زشته،لطفا بگیرید-آروین

 .آخه دستمالتون پارچه ایه کثیف میشه-

 .عیبی نداره-

وی روشوییش،خوب دوباره گرفت طرفم،ازش گرفتم و خون دماغمو پاک کردم،رفتم طرف دستشویی.ت

 .صورتمو آب کشیدم.اومدم بیرون.همه داشتن وسایلشونو جمع میکردم.آنی کیف ورزشیمو آورد طرفم

 خوب شدی؟-

 .اهم-

 .بیا کیفتو بگیر باید بریم هتل،استراحت کنیم،از اونور واسه شام بریم زاینده رود-

 .کیفمو ازش گرفتم.برگشتنی دیدم،آروین داره با شاهین بحث میکنه

 .آنی تو برو من میام-

 .رفتم طرفشون

 .آقا آروین بیاین بریم-

 .آروین یه نگاه به من انداخت و به شاهین گفت:آخرین بارت باشه

 .این جمله رو با حرص گفت.فکر کنم درباره بازی والیبال بود.باهم حرکت کردیم طرف اتوبوس

 حالتون خوبه ساغر خانوم؟-آروین

 .چپش گرفت برگشتم طرفش.جلو دهنشو با دست

 .ببخشید نباید اسمتونو میگفتم-

 .اگه یه خانوم آخرش بیارین عیبی نداره-

 .خندیدیم و به طرف اتوبوس رفتیم

با صدای آالرام گوشیم از خواب بیدار شدم.آرسانا خواب بود.رفتم دستشویی،اومدم آرسانا رو بلند 4ساعت

 .کنم

 .آنی..آنی بیدارشو باید بریم-
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 ساعت چنده؟-

 .البی باشیم5د آماده شدیم بای.4-

 .آنی بلند شد رفت دستشویی

 .خودمم آماده شدم

 .یه مانتوی کرم متمایل به سفید به یه شال و شلوار سفید،با کفش مشکی.آرایش مالیمی کردم

 .آنی اومد بیرون

 !بیسته بیست-آنی

 .یه لبخند تحویلش دادم

 .آماده شو بریم-

 .باشه-

و البی.طبق معمول آروینو شاهین با دیدن من دهنشون یه متر باز موند.شده بعد از آماده شدن آنی رفتیم ت
سانتی پوشیده بودم.رفتیم زاینده رود.بعد از خوردن شام،یه گروه استادا 7بودم هم قد آروین آخه کفش پاشنه

 .و دانشجوهای دختر دور هم نشستن

 خانوم محسنی،شما گیتار میزنین؟-دانشجوی دختر اول

 .آره-

 بلدین بخونین؟-ی دختر دومدانشجو

 .آره-

 االن با خودتون گیتار آوردین؟-دانشجوی دختر سوم

 .تو هتله-

 !اه-همه دانشجوها باهم

 .ولی من آوردم-

 .برگشتم طرف صدا.آروین بود

 .یه لحظه صبر کنین،تو اتوبوسه-آروین
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 .رفت و بعد از چند دقیقه اومد آوردش داد به من

 .آهنگ دلت نگیره خیلی قشنگه اگه میشه اونو بخونینببخشید نظر میدم،ولی -آروین

 .بعدشم رفت پیش دوستاش

 .دانشجوهام کنجکاو شدن اون آهنگو بخونم.میدونستم همون آهنگیه که تو قبرستون خونده بودم

 .شروع کردم به زدن.چشمامو بستم

 تو رو خدا برا من مواظب خودت باش

 گریه نکن آروم بگیر به فکر زندگیت باش

 ام میشه اگه بفهمم داری غصه میخوری یه گروه دانشجو غصه

 شکایت از کسی نکن با اینکه خیلی دلخوری

 دلت نگیره مهربون عاشقتم اینو بدون

 دلم گرفته میدونی از هم جدا کردنمون

 دل نگرونتم همش اگه خطا کردم ببخش

 بازم منو بخاطر تموم خوبیات ببخش

 .منو ببخش منو ببخش

و فقط آهنگ کیزدم،دیدم آروین و شاهین دارن نگام میکنن.خیلیای دیگه بودن که نگاه  چشمامو باز کردم

 .میکردن ولی نگاه این دوتا خاص بود.بخاطر اینکه تمرکزمو از دست ندم چشمامو بستم و ادامه دادم

 اصال فراموشم کنو فکر کن منو نداشتی

 اینجوری خیلی بهتره بگو منو نخواستی

 خیلی زیاد دوسش داریبرو بگو تنهایی رو 

 اگه تو تنها بمونی با کسی کاری نداری

 دلت نگیره مهربون عاشقتم اینو بدون

 دلم گرفته میدونی از هم جدا کردنمون

 دلم نگرونتم همش اگه خطا کردم ببخش
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 بازم منو بخاطر تموم خوبیات ببخش

 منو ببخش منوببخش

 .بود.آخی...طفلکیا با خوندن من هر زوجی اونجا بود تریپ عاشقونه گرفته

 .رفتم نشستم رو لبه زاینده رود

 .یاد روزی افتادم که بریا اولین بار همراه معین برای دیدن پدرو مادرش اومدیم اصفهان

با اینکه تابستون بود ولی خیلی شباش سرد بود.با معین کنار زاینده رود نشسته بودیم و قهوه میخوردیم.با 

 .زویی که قهوه دستم بوددستی که خالی بود کشیدم رو با

 سردته؟-معین

 .یه لبخند بهش زدم

 .یکم-

 .کتشو در آورد،که بندازه رو من

 !معین بخاطر من درنیاریا-

 .یه لبخند زد.ولی اومد نزدیکم و کتشو انداخت رو شونم

 :با دست چپش دور شونه هامو گرفت.قلبم تند زد.فکر کنم متوجه ضربان قلبم شد چون خندید و گفت

 یه زوج باهم بیان یه جای رمانتیک،و داره آفتاب غروب میکنه،برای آرامش بیشتر باید چیکار کنی؟اگه 

 همین جا انجام بدم؟-

 .اگه میتونی آره-

 .سرمو آروم گذاشتم رو شونش.صدای ضربان قلبشو شنیدم.منو بیشتر به خودش فشرد

 .زیار فالحی رو تکرار کردموقتی به خودم اومدم اشکام امونم نمیدادن،آروم زیر لب آهنگ ما

 همه میگن که تو رفتی

 همه میگن که تو نیستی

 .همه میگن که دوباره دل تنگمو شکستی؛دروغه

 چجوری دلت میومد منو اینجوری ببینی؟
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 با ستاره ها چه نزدیک.منو تو دوری ببینی

 همه میگن که تو رفتی ولی گفتم که دروغه

 همه میگن که عجیبه اگه منتظر بمونم

 ه حرفاشون دروغه تا ابد اینجا میمونمهم

 بی تو اسمت عزیزم اینجا خیلی سوتو کوره

 ...اما خب عیبی نداره،دل من خیلی صبوره،صبوره

 همه میگن که تو نیستی،همه میگن که تو ُمردی

 ...همه میگن که تنتو به فرشته ها سپردی،دروغه

 .شاهین دست زنان اومد و کنارم نشست

 Bravo!عالی-شاهین

 .ممنون-

 .نگاهش کردم،زل زده بود بهم پسره ی خیارشور

 .ببخشید میشه روتونو برگردونین؟معذبم-

 .سرشو انداخت پایین

 .ببخشید-شاهین

 .به آب نگاه کردم

 .من یه معذرت خواهی بهتون بدهکارم-شاهین

 .سرشو گرفت باال.بهش نگاه کردم

 .بخاطر والیبال...ببخشید-شاهین

 .نه بابا.فراموشش کنین-

 .بلندش و رو زانوهاش نشست.و کف دستاشو بهم چسبوند

 .ساغر خانوم،من عذاب وجدان گرفتم.بدجور...بگین منو بخشیدین-شاهین
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 .از حالتش خندم گرفت

 .دست چپمو گرفتم جلو دهنم،و با دست راستم اشاره کردم بشینه

 بخشیدی؟-شاهین

 .اهم-من باخنده

که بدجور با عصبانیت داره نگام میکنه.خودمم از طرزخندم بعدم خندیدم.وسط خنده هام آروینو دیدم 

 .خجالت کشیدم

*** 

صبح زنگ زدم به 10روز آخرمون تو اصفهان بود،و همه آزاد بودن هرجایی میخوان برن.منم ساعت 
 .مامان معین.بعداز چندتا بوق برداشت

 بله؟-

 .صداش خیلی بی حال بود

 ببخشید خواب بودید؟-

 :با هیجان خاصی گفت

 !ساغر جان تویی دخترم؟-

 خوبی مامان؟بابا چطوره؟-

 :صداش هیجان داشت با غم

 خوبی عزیزم؟ما هم خوبیم.عزیزم نمیای دیدنمون؟-

 .مادر جون من االن اصفهانم.با کاروان دانشگاه اومدیم.میخوام امروز بیام پیشتون-

 .بیا عزیزم قدم رو چشم-

 .اونجام 5چشم پس ساعت-

 .ر جان؟واسه ناهار بیاچرا انقدر دیر ساغ-

 .آخه زحمت میشه-

 .نه بابا.چه زحمتی؟بیا-
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 .اونجام12چشم.پس ساعت-

 .آماده شدم11:30یکم استراحت کردم ساعت

 .سانتی5یه مانتوی توسی ساتن،با شلوار مشکی و شال سفید.کفشمم مشکی پاشنه

 .ام زداز آرسانا خداحافظی کردم و رفتم تو البی.داشتم میرفتم بیرون،که یکی صد

 !ساغر خانوم-

 .برگشتم طرف صدا.آروین بود.اومد جلوم وایستاد

 ببخشید به سالمتی جایی میرین؟-

 معلوم نیست؟-

 .ببخشید خواستم بگم اگه میخواین من ببرمتون-

 .قاطع گفتم:نه

 .باشه هرجور میلتونه-

یی رو بلد نیستم.از اون از در هتل اومدم بیرون.ای وای!یادم نبود.منکه دوبار بیشتر اینجا نیومدم،جا

 .آدماییم نیستم که آدرس بپرسم.ناچارا اومدم دوباره تو البی

 !آقا آروین-

 .آروین با دوستاش نشسته بودن دور یه میز،ازشون عذرخواهی کرد و اومد سمتم

 جانم؟-

 .لبو شدم فک کنم

 .سرمو انداختم پایین

 ببخشید میشه منو تا این آدرس برسونین؟-

 .گوشیم بودو نشونش دادم و آدرسی که تو

 عجله دارین؟-

 عجله که نه.ولی نباید از نیم ساعت بیشتر بشه.میتونین؟-

 .باشه.فقط یه لحظه صبر کنین،من االن میام-
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رفت.یکم تو البی قدم زدم نیومد.دیدم شاهین از تو آسانسور با دوستاش اومدن بیرون.منو که دید اومد 

 !طرفم.وای خدا

 !نومسالم ساغر خا-شاهین

 .خانوم محسنی-

 حاال چه فرقی داره؟-شاهین

 .دقیقا روبروم وایساد

 ...آخه اونجوری خیلی خودمونی میشی آقای-

 .ِا؟!منو نمیشناسین؟شاهینم دیگه-

 !نیازی به گفتن اسم کوچیکتون نبود.شاهینه...آها محمدی-

 .همه گوش کنید!ساغر خانوم محسنی،نامزدمنه-شاهین

 !میگه؟ همهمه ایجاد شد.این چی

 .چشمم افتاد به آسانسور،آروین جلوش وایساده بود و با تعجب نگام میکرد

 بی شعور داری چی میگی؟-با بغض

 .مگه دروغ میگم؟خودت دیشب خواستگاریمو قبول کردی-

با این حرفش دانشجوها دورمون جمع شدن.با اون رفتاری که دیشب کنار زاینده رود کنارم نشسته بود و 

 شون دادم معلوم بود همه باور میکردن!وای خدا چیکارکنم؟من از خودم ن

 کی گفته ساغر نامزد توئه؟-

 .آروین بود!اومد وسط جمعیت و روبروی شاهین وایساد و منو کشید پشتش

 .ساغر؟بیا حلقه اتو بگیر.تو اتاق جا گذاشتی-آروین

 .یه حلقه داد طرفم.بدون معطلی گرفتم انداختم دستم

 .ن.خیلی دردسر درست کردی.مطمئن باش انتقال داده میشی.مطمئن باشخب آقا شاهی-آروین

 !بعدم انگشت اشارشو به نشانه تهدید جلو صورت شاهین گرفت.بار آخری باشه به نامزد من تهمت میزنی

 !بعدشم دستمو گرفت برد بیرون
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ولی .ختیار لبخند زدماَاَاَاَ!عجب تراژدی ای!ایول آروین خوشم اومد.به حلقه نگاه کردم.خوشگل بود.بی ا

 .مال من که نیس.حتما برای نامزدشه

 خوشگله؟-آروین

 .یه نگاه بهش کردم

 .لبخند از لبم محو شد

 !نخیر-

 .دستمو بلند کردم روبروی صورتش،جوری که حلقه روبروم بود

 یه فلز ساده ست.ببینم این آهنه؟کرومه؟نیکله؟چیه؟-

 .شبعدشم حلقه رو از دستم درآوردم و گرفتم طرف

 .از کمکت ممنونم-

 !کف دستشو باز کرد.حلقه رو انداختم تو دستش،ای وای!اشتباه رفت!افتاد پایین قل خورد

 !ای وای!حلقه-

 .حاال نمیشه انقد عنق نباشی تو ماشین بهم میدادی دیگه-آروین

 عا شانسه آیا؟حاال ما بدو حلقه برو!ای خدا با اون کفشا داشتم دیوونه میشدم.شانسه من دارم خدا؟!نه واق

 .حلقه رفت طرف فاضالب!وای نه...نه!افتاد تو فاضالب

نشستم رو زمین کنارش و سرمو به دریچه اش نزدیک کردم!عمق فاضالب اصال زیاد نبود.یه انگشتمو 

 .انداختم تو دریچه اش.رد میشه

 .بیخیال بابا!همه دارن نگامون میکنن-آروین

 .نه باید درش بیارم-

دریچه،دستم خورد به حلقه با انگشتم گرفتمش.آها.تمرکزم جلب دوتا خانم بود که رد  دستمو انداختم تو
 .میشدن و نگامون میکردن

 !نگاه کون با اون تیپشا حلقه ازدواجش چقده براش مهمست؟!نشستست رو زمین-خانم اول

 .ولی شوهره رو نگاه کون!بی خیالست-خانم دوم

 !فتاد!اه!ولی وایسا کی شوهره؟این بادمجون؟عمراآخی لهجه اصفهانی داشتن!حلقه از دستم ا
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دوباره سعی کردم و اینبار موفق شدم و گرفتم حلقه رو.بلند شدم از کیفم یه دستمال برداشتم،پاکش 

 .کردم،دادم طرف آروین

 .بیا-

 .نمیخوامش-آروین

 .ِا؟!یعنی چی؟براش زحمت کشیدم درش آوردم-

 .آبرومونو بردی!بیا بریمگفتم که نمیخوامش.به اندازه کافی -آروین

یه نگاه کردم به اطراف،راست میگه همه دارن نگامون میکنن،خاک تو سرم.بخاطر اینکه نقشمو خوب 
 .بازی کنم،حلقه رو انداختم دستم.و راه افتادم پشت سر آروین

 .نشستیم تو ماشین

 .دوباره حلقه رو درآوردم گرفتم سمتش.البته پشت نشسته بودم

فم،جوری نگاهم کرد که حساب کرد دستم اومد و حلقه رو گذاشتم تو دستم.نمیدونم روشو بگردوند طر
چرا دلم نمیومد بندازمش تو کیف.آخه المصب خیلی خوشگل بود.تو مسیر حرف نزدیم.آدرس رو داده 

 .بودم به آروین

 .رسیدیم.وای دلم چقد وای اینجارو کرده بود

 .دستتون درد نکنه-

 .ن صدام کرداز ماشین پیاده شدم،آروی

 ساغر خانم؟-آروین

 .برگشتم طرفش و از شیشه راننده نگاش کردم،شیشه رو کشید پایین

 بیام دنبالتون؟-آروین

 نه بابا.این چه حرفیه؟-

 مسیرو بلدین؟-آروین

 ...با ناله گفتم:نه

 پس واجب شد بیام دنبالتون.کی بیام؟-آروین

 شب خوبه؟11-
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 .اهم.میبینمتون-آروین

 .همچنین-

 .خداحافظ-نآروی

 .به سالمت-

 .آروین رفت و من رفتم جلوی در خونه و با هیجان زنگ زدم

 مامان از پشت آیفون گفت:بله؟

 .خودمو قایم کرده بودم

 خاله خانم؟مهمون نمیخواین؟-

 .نه عزیزم،ما خودمون مهمون داریما-

 .بعدم آیفونو گذاشت.ِا؟!راستی راستی منو پشت در گذاشت

 .نیدم.خودشون میخواستن بیان استقبالم.بمیرم براشونصدای قدمهاشونو میش

 !مامان معین درو باز کرد.پریدم تو بغلش

 قربونه عروسی گلم خودم برم.خوبی مامان جان؟-مامان معین

 .وای مامان ممهسا دلم اندازه سنگ ریزه براتون تنگ شده بود-

 .خندیدو منو از خودش جدا کرد

 .بوسیدبابا محمد اومد جلو در.پیشونیمو 

 ساغر جان.خوبی دخترم؟-بابا محمد

 .مرسی بابا خوبم-

 ببین محمد؟ببین چه خوشگله؟-مامان مهسا

 .چوب کاری میفرمایید-

 .اذیتش نکن مهسا.بریم تو ساغر جان-بابا محمد

رفتیم تو.زیر مانتو ی تونیک پوشیده بودم با همون شلوار لی مشکی.موهامم که کوتاه کرده بودم،جلوشو 

 .ودم ابروهامریخته ب
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 .مامان مهسا برام چایی آورد

 .مرسی مامان-

 خب دخترم.چه خبرا؟از این طرفا؟-مامان مهسا

وای قربون لهجه اصفهونیشونبرم.اصال از دالیلم برای انتخاب معین این بود که بعضی وقتا اصفهونی 

 .صبحت میکرد

م آخرین روزمونه که اینجاییم،بخاطر راستش با استادا و دانشجوها اومده بودیم یه هفته اصفهان.امروز-
 .همین آزادمون گذاشتن،که هرجا میخواییم بریم.منم اومدم اینجا

 درس میخونی مهسا؟-بابا محمد

 .خندیدم

 .نه بابا.دکترامو گرفتم،االن استادم-

 .چشماشون از تعجب درشت شد

 با این سن کمت؟-بابا محمد

 بابا معین نگفته بود من جهشی خوندم؟-

ین افتادم چشمم به عکس معین که یه بنر بزرگ بود و به ته سالن چسبیده بودنش نگاه کردم.بخاطر یاد مع
 .اینکه اشکامو نبینن،سرمو گرفتم پایین

 ساغر جان؟-مامان مهسا

 .سرمو گرفتم باال

 مبارکست.چرا به ما نگفتی؟-مامان مهسا

 چی مبارکه؟-

 .قه دستم بود.حلقه رو از دستم درآوردم انداختم تو کیفمرد نگاهشونو دنبال کردم به دستم بود!یاد خدا!حل

 .مامان جون این حلقه دوستمه،حلقه که نیست انگشتره.باید بهش میدادم یادم رفت-

 !بچه گول میزنی ساغر؟تابلوئه حلقه ازدواجه که

ینی ماهه دیگه تو زن معین نیستی.یعنی مع9عزیزم اگه میخوای ازدواج کنی چرا میترسی؟-مامان مهسا

 .نیست که زنش باشی.پس آزادی دخترم
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 .گریه اش گرفت.رفتم پیشش نشستم.پشتشو مالیدم

 .مامان خوبم؟تو االن تنها مامانمی.اگه بخوام ازدواج کنم شما باید به عنوان پدر و مادرم باشین-

 .راست میگه مهسا ناراحت نباش-بابا محمد

 کردی؟ با ذوق بچه گونه گفتم:مامانی!خورش ماست برام درست

 :اشکاشو پاک کرد و خندید.یکی آروم زد به شکمم و گفت

 .تورو هرکاری کنن شکمویی.بیابریم آشپزخونه-

به بابا محمد یه چشمک زدم و رفتم تو آشپزخونه.خالصه ناهارو شامو با اونا خوردم خیلی خوش 

 .گذتش،فیلم دیدیم،عکسامو تو لندن نشونشون دادم

 .شدم آماده شدم .بلند10:30ساعتمو نگاه کردم.

 .مامان جان من دیگه باید برم-

 .مامان مهسا از آشپزخونه در اومد

 .کجا ساغر جان میموندی-

 .نه دیگه.دیره.بعدش االن همکارم میاد دنبالم،هم اتاقیمم میخوابه حوصله غرغراشو ندارم-

 زنگ زدی به همکارت؟-بابا محمد

 .نه دیگه خودش میدونه-

ا دم در خونه باهام اومدن.دیدم نه بی خیال بشو نیستن.اگه آروینو ببین چی؟!زنگ .از خونه اومدم بیرون.ت
اومد تو کوچه.حاال هی من میگم نیا.یارو هی میاد جلوتر.آخرشم اومد دقیقا 4زدم بهش،که با مزدا

 .روبروی خونه وایساد پیاده شد به مامانو بابا سالم داد

 .یید سوار شینسالم حال شما خوب هستین؟ساغر خانوم بفرما-

 .برگشتم طرف مامانو بابا:آقای صالحی.همکارم

 .مامان و بابا با لبخند:خوشوقتیم

 .آخی قربون دل مهربونشون.بدو رفتم جلوشون و گونه هردوشونو بوسیدم

 آقا آروین؟-بابا محمد

 .آروین اومد جلو
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 خوبین آقای ساالری؟-آروین

 !سالم پسر-بابا محمد

 .د.مامانم یه لبخند رو لبش اومدبابا محمد آروینو بغل کر

 آقا آروین سراغ نمیگیری؟-مامان

 .بابا و آروین از هم جداشدن

 .ببخشید دیگه وقت نشد-آروین

 همدیگه رو میشناسین؟-

 ساغر خانوم؟نگفته بودم منو معین دوستای مچ بودیم؟-آروین

 .بعد انگشتای کوچیکشو بهم گره داد

 .ه کردیم، و رفتم صندلی عقب نشسته امیه لبخند زدم.ازشون خداحافظی دوبار

 آقا آروین؟-

 بله؟-آروین

 میریم برای آخرین بار زاینده رود؟-

 !االن؟-آروین

 نمیشه؟-

 .باشه میریم-آروین

رفتیم زاینده رود.من نشسته بودم رو لبه رودخونه و آروین باالسرم.یکم برای خاطراتم گریه کردم.سردم 

 .شد.بازوهامو مالش دادم

 .یم خیز نشستآروین ن

 سردتونه؟-

 .یکم-

کتشو درآورد و انداخت رو شونم.اعتراضی نکردم.چون داشتم یخ میزدم.نشست کنارم.یکم که گذشت گفتم 

 .که بریم
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توی مسیرم حرفی ردو بدل نشد بینمون.چون تو ماشین خوابم برد.وقتی پیاده شدیم،دیدیم شاهین با 
ن پخش شدنا!آروین دست راستشو دور شونه هام گرفت و منو به دوستاش تو البین.بابا اینا اینجا عین سیما

 .خودش نزدیک کرد

 :دم گوشم گفت

 .سعی کن باهام بخندی-

رفتیم تو.الکی یه چیزی دم گوشش گفتم.اونم قاه قاه خندید بعدم لپمو گرفت.وای لبو شدم.ولی واسه اون 

 .تو آسانسور.از آروین جداشدمعادی بود.شاهین داشت حرص میخورد عجیب.خوشم اومد.حقته.رفتیم 

 .چیزه...برای اینکه برای مدتی از شرش خالص شین بیاین نقش بازی کنیم.شاید از سرش بیفته-آروین

 .باشه.قبول-

 .از آسانسور اومدیم بیرون

 .شب خوش-آروین

 .ببخشید-

 .برگشت طرفم

 ساعت چند باید حرکت کنیم؟-

 .8ساعت-آروین

 .ممنون. شب خوش-

 .و سرشو به نشونه تایید تکون داد و رفتیه لبخند زد 

زنگ گذاشتم.با فکر 7:00رفتم تو اتاقم.آرسانا خواب بود.آروم وسایلمو جمع کردم.گوشیمو روی ساعت

 .کردن به اتفاقات امروز خوابم برد

صبح با صدای آالرام گوشیم ازخواب پاشدم.آرسانا بیدار بود.یه سالم بهش دادم و رفتم دستشویی.برگشتم 
برای آرسانا ماجرای دیشبمو تعریف کردم که یه موقع گاف نده.بعد از اینکه حرفام تموم شد بیچاره و 

 .دهنش وا مونده بود

 !چه قدر باحال-آنی

 .چیش باحاله آنی؟معلوم نیس تا کی باید با داداشت نقش بازی کنم-

 .شایدم این نقش تبدیل به واقعیت شد-آنی
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 :یه پشتی طرفش پرت کردمو گفتم

 .این نقش غلط میکنه با داداش تو که بخواد بینمون به واقعیت بدل بشه-

 خب بابا!نزن.ساعت چنده؟-

 .دقیقه7:45-

 !خب دیگه بریم بیرون.ببینم این داداش ما چه نقشه ای داره-

 .خب بابا.هی داداشم داداشم میکنه.بریم-

ه چهار چوب در.تا مارو دید اومد رفتیم بیرون.آروین جلوی در اتاقش وایساده بود و تیکه داده بود ب

 .طرفمون

 سالم خوبی آبجی؟حال شما خوبه ساغرخانوم؟-آروین

 ممنون.شما خوبین؟-

 .به لطف آقا شاهین.ای بد نیستم.دیشب فقط فکر کردم چطور از دستش خالص شین-آروین

 ...آخ داداش این چه کاری بود کردی.نمیدونی ساغر چی میگه که.میگه-آنی

 :فتمو گفتمجلو دهنشو گر

 .خب بریم دیگه دیر نشه-

 :آروین ریز خندید.بعدم گفت

 .فقط هرکاری میگم بدون چون و چرا انجام بدین-

سرمو به نشونه تایید تکون دادم.رفتیم پایین.تا شاهینو دیدم،چون آروین وسطمون بود و من طرف 

 .راستش،بازوی آروینو چسبیدم

 :آروین به آرسانا گفت

 .یدهآبجی.ببین چه ترس-

 .آنی خندید

 .من دارم نقش بازی میکنم-

 .باشه.پس بیا نقشمونو ادامه بدیم.آرسانا تو برو پیش دوستات-آروین
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 .آرسانا باشه ای گفت و ازمون فاصله گرفت

 .آروین شروع کرد به حرف زدن

ناکیه من ببینین ساغر خانوم.حاال که من افتادم تو این بازی بیاین تا آخرش بریم.شاهین آدم خطر-آروین

 .میشناسمش.به همین خاطرم باید نامزد کنیم

 .با تعجب برگشتم طرفش پشتم به شاهین بود

 !چی؟-

 .باید شاهینو به جشنمون دعوت کنیم با بیخیالتون بشه.بعدشم بعد چندماه از هم جدا میشیم.همین-آروین

 ...آخه-

 بهم اطمینان دارین؟-آروین

 .بله-

ین.من بهتون کمک میکنم.تا وقتیم که نامزد کنیم،باهم میریم دانشگاه و پس دیگه کاری نداشته باش-آروین

 میایم.خوبه؟

 .آره-

 .شاهین روبرومونه.تکون نخور-آروین

. 

 :آروین اومد کنار گوشم و گفت

 .واقعا ببخشید-

 .خواهش میکنم.اختیار دارین-

جلومون.برای اتمام کار  این جمله آخرو با شوخی و حرص گفتم.خندید.از گوشه چشمم دیدم شاهین اومد
بازوی آروینو گرفتم و باهم رفتیم طرف اتوبوس.بدون اینکه به شاهین نگاه کنم از کنارش رد شدم،و با 
آروین الکی حرف زدم.خالصه رفتیم تو اتوبوس و همه چیو با آبو تاب برای آرسانا تعریف کردم.اونم 

یدیم رشت.به آروین و آرسانا گفتم بیان خونم ظهر رس12کلی خندید. یه شب تو راه بودیم.روز بعد ساعت
 .که بیشتر درباره نقشمون فکر کنیم.وارد خونه شدیم و بهشون تعارف کردم بشینن

بفرمایید خونه خودتونه.آنی جان بشین.بفرمایین آقا آروین،من برم یه چایی دم کنم.از داخل آشپزخونه -
ه رو به سالن،و پایینش اپنه،و وقتی جلوی دریچه که کلید برقارو زدم.آشپز خونه طوریه که یه دریچه دار

قرار میگیری میتونی کامل سالنو ببینی،و عکس چهارنفریمون که ته سالنه.دقیقا روبروم بود.یه لبخند زدم 
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بهشون و رفتم تا چایی دم کنم.بعدش اومدم بیرون دیدم که آروین و آرسانا به عکسمون نگاه میکنن.رفتم 

 .وسطشون وایسادم

 ساغر،معین اینه؟-یآن

 .اهم-

 .خیلی خوشگله-آنی

 .یه لبخند تلخ زدم

 !درست مثل زمان دانشگاه،دلم براش تنگیده عجیب-آروین

برگشتم به آروین نگاه کردم،اوه اوه!برای اولین بار دیدم اشک تو چشماش حلقه زده.نه بابا؟برای اولین 
 .بار تیپشو بررسی کردم

میزون،هیکلم رو فرم،همیشه خداهم تیپش اسپرته.ناسالمتی استاد پوست گندمی،چشمای توسی،لبو دهن 
مملکته.دلش جوونه دیگه چه میشه کرد.همچین میگم دلش جوونه انگار خودش جوون نیست.بیخیال قیافه 
آروین شدم و رفتم طرف آنی.پوستش سفید،چشمای سبز،لبو دهن میزون،تیپ کالسیک عین خودم.تعارف 

 .کردم بشینن

 سا و فیلمامونو بیارم ببینین؟میخواین عک-

 خیلی دوست دارم.اگه امکانش هست.ولی شما تو فیلم هستین عیبی نداره؟-آروین

 .ما که میخوایم نامزد کنیم،عیبی نداره.خونوادمونم انقدر سخت گیر نیستن-

رفتم و تمام فیلمامونو از کمد کشیدم بیرون.احساس کردم یکی داره نگاهم میکنه،برگشتم دیدم 
ینه.داشت اتاق رو تجزیه میکرد.به عکس دونفریمون خیره شد.معین دستاش دور کمرم بود و دستای آرو

 .منم دور گردن معین،یه لبخند زد.اومد طرفم

 .دارم عذاب وجدان میگیرم.احساس میکنم دارم به معین خیانت میکنم-آروین

 .چه خیانتی؟شما دارین کمکم میکنین.بعدشم اون دیگه نیست-

 .وق گفتم:بفرمایین!اینم فیلما بریم نگاه کنیمبعد با ذ

 .بدو رفتم و فیلمارو انداختم تو دی وی دیا

 دو ساعت چی میگین بهم؟-آنی

 .با تعجب به آنی نگاه کردم
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 .آنی؟!چی میگی؟آقا آروین اومدن اتاقمو ببینن.عیبی نداره که-

بل دونفره نشسته بودن.منم رو آروین یکی زد پس کله آنی و اومد نشست کنارش.آنی و آروین رو یه م
بعد از ظهر فقط فیلمو عکس دیدیم.و شاهید اشکا و بغضای همدیگه بودیم.واقعا 4مبل یه نفره.تا ساعت

 .معین برای من معرکه بود!فیلما که تموم شد بلند شدم

اتون لباس خب بریم یه استراحتی بکنیم.آنی تو با من بیا.آقا آروین شمام بفرمایین اتاق سمت چپ.االن بر-
راحتی میارم.آروین ممنونی گفت و رفت تو اتاق.آنی رو بردم تو اتاق و بهش لباس راحتی دادم.بعدم از 

لباسای معین برداشتم و بردم پایین دادم به آروین.یه تی شرت آستین کوتاه مشکی آدیداس.با شلوارش 
تو سینی و رفتم دم اتاقش.درو مشکیش.رفتم و سه تا چایی برای خودمون ریختم.برای آروینو گرفتم و 

زدم و بدون اینکه منتظر جواب باشم رفتم تو.ای خاک بر سرت ساغر!دیوونه ای دیگه.آروین با نیم تنه 
لخت پشتش به من بود،وقتی درو باز کردم تو همون حالت موند.رومو برگردوندم،و سینی رو گذاشتم رو 

 .زمین

 .شید.خوب بخوابیدچیزه..ببخشید،واستون چایی آوردم،بازم ببخ-

بدو از اتاق رفتم بیرون.قبلم تند میزد.یکم تو هال راه رفتم وقتی آروم شدم رفتم چایی خودمونو بردارم که 
دیدم سرد شده.یکی دیگه برا خودمون ریختم و رفتم باال.آخی قربونش برم،چقدر راحت خوابیده بود.چایی 

تکان چاییا،رفتم رو کاناپه دراز کشیدم.یه آن از رو بردم پایین و واسه خودمو خوردم،بعد از شستن اس

 .کاری که میخواستم انجام بدم ترسیدم.یعنی معین راضیه؟ای خدا چیکار کنم؟با این فکرا به خواب رفتم

چه جای قشنگی!یه دشت پر از گل!از دور یه مردو با لباس سفید دیدم.معینه!معین خودم!بدو رفتم تو "
 :بغلش.کنار گوشم زمزمه میکرد

 "...تو آزادی.هرکاری میخوای بکن.هرکاری-معین

 ...از خواب بلند شدم!چه خواب شیرینی!بهم گفت تو آزادی!برای هرکاری؟!پس راضیه.آخیش

بود.بلند شدم غذا درست کنم.ساالد الویه درست کردم.از آشپزخونه در 8یه نگاه به ساعت کردم.ساعت

 .م.اوووف!خواب بوده.چقدر میخوابن اینا.رفتم کنارشبود.رفتم باال آنی رو بیدار کن9:10اومدم ساعت

 !.بیدارشو دختر9آنی.بیدارشو.ساعت -

 .دیدم بیدار بشو نیست.بالشتشو از زیر سرش کشیدم،که باالخره خانم بیدارشد

 دختره بی شعور!دستشویی کجاست؟-آنی

 .تو همین اتاق سمت چپت-

نتومو با شالمو انداختم رومو،رفتم دم در اتاقش،در رفت دستشویی.اومدم پایین،رفتم آروینو بیدار کنم.ما

 :زدم.جواب نداد.دوباره در زدم.جواب نداد.ای بابا.اینم که عین خواهرشه.بلند گفتم

 !یا هللا-
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 .از حرفم خندم گرفت.پشتمو به اتاق کردم و رفتم تو

 آروین خان.نمیخواین بیدارشین؟-

اسم نبودو همینجوری داشتم میرفتم عقب.خوردم به رسیدم به عسلی کنار تخت.چایی رو خورده بود.حو
تخت.افتادم روش!اولش جیغ زدم که زبونم الل روی آروین نیوفتاده باشم!ولی وقتی یکم گذشت برجستگی 

روی تخت حس نکردم!برگشتم دیدم نیست.آخیشی گفتمو سینی چایی رو برداشتم اومدم بیرون.وقتی در 

 .نون به دست اومد تو اتاقو بستم.در خونه باز شد و آروین

 .آروین سرشو انداخت پایین

 .حتما به خاطر موضوع بعدازظهره.نه بابا نمیدونستم انقدر باحیاست

 خوب خوابیدین؟-آروین

 .ممنون-

 .رفتم جلوش

 شما چرا زحمت کشیدین؟-

 !این چه حرفیه؟-

 :اومدم نونو از دستش بگیرم که گفت

 .ستونو عوض کنینمن خودم اینارو میبرم،شما بفرمایین لبا-

چشمام از تعجب گرد شد!مگه لباسم چش بود؟!یه نگاه به لباسم کردم.وای خدا!ساغر میگم خنگی،باورم 
نمیشه!اصال دکمه مانتومو نبسته بودم.شالمم از سرم افتاده بودو بخاطر سبکیش نفهمیدم افتاده!بدو رفتم تو 

ر آدیداس مشکی و شال مشکی.اومدم اتاقم و لباسمو عوض کردم.یه تونیک زرد پوشیدم با شلوا
پایین.آروین سرش تو گوشیش بود و آرسانائم با کانالهای تی وی ور می رفت.آروین سرشو باال گرفت و 

 .نگاهش به نگاهم گره خورد.سریع نگاهشو ازم دزدید و دوباره سرشو برد تو گوشیش

 !آخی...چقدر باحیا

درآوردم.االن دیگه کامال باید جاافتاده باشه.زیاد آشپزی بلد رفتم تو آشپزخونه و ساالدالویه رو از یخچال 
نبودم.چون از وقتی ازدواج کردیم همین جا بودیم و یه وقتایی با مامان کمک میکردم.آخ گفتم مامان چقدر 

 ...دلم هوس دست پختشو کرده بود

ت بود...تا اینکه خودمو سرگرم آماده کردن وسایل شام کردم و بعدش آرسانا و آروینو صدا زدم.سکو

 .آروین سکوتو شکست

 میخواستم بگم...کی باید عقد کنیم؟-آروین
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 .نمیدونم-

 به اجازه کسی باید احتیاج داشته باشین درسته؟-آروین

 !یکی زدم تو سرم

 آخ!یادم رفته بود!مامانو بابای معین!اونارو چیکار کنم؟-

 در خودتو عذاب میدی؟خب زنگ میزنیم میگیم بیان رشت،برای عقد.چرا انق-آرسانا

 ...آخه...آخه سخته گفتنش-

 .بدین شمارشونو بهشون خبر بدم-آروین

 ...آخه زحمت میشه-

 !آروین با تحکم گفت:لطفا شماره

هول کردم چقدر بی جنبه بودم!هنوز نه به داره نه به باره اینجوری سرم داد میزنه!چه برسه بخواد 

 !شوهرم بشه!پسره عنق

دم.ولی بغض گلومو گرفته بود.اصال از وقتی اون تصادف پیش اومد و بعد از خودمو جمع و جور کر

 .دست دادن همشون بغض لعنتی همیشه باهامه.صدامو پایین آوردم که لرزش صدام معلوم نشه

 ...من..نیازی نیست...نمیخواد-

م.اون حق از رو صندلیم بلند شدم رفتم تو اتاق.نشستم رو تخت و سرمو گذاشتم رو تخت و گریه کرد
 !نداشت صداشو بلند کنه!اصال

 .در اتاق باز شد.سرمو باال نگرفتم

 ...ساغر خانوم...بخدا قصد بدی نداشتم-آروین

 .بلند شدم رفتم سمت در و روبروش وایسادم

 .لطفا گوشیتونو بدین-

 !چی؟-آروین

 !با لحن خودش و با تحکم گفتم:لطفا گوشی

دستش گرفتم و شماره خونه مامان و بابای معینو براش وارد  گوشیشو از جیبش در آورد و داد طرفم.از

 .کردم.و زدم به سینش
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 :رفت طرف پله ها.یدفعه برگشت و گفت

ببین خانم کوچولو،این کمکی که بهت میکنم فقط و فقط بخاطر دوستی چندین سالم با معینه،نه چیز دیگه -

 .نتم درازه درازه!ادبت میکنمای!تو این مدت که شناختمت تو حاضر جوابی استاد بودی!زبو

 :بعدشم انگشت اشارشو به عالمت تهدید باال برد و ادامه داد

 !اینو یادت باشه-

 .بعدم از پله ها رفت پایین

هه!زهی خیال باطل شازده!من باید ادبت کنم،فکر کرده دو تومن بیشتر از من درمیاره اربابه!فکر کرده 
دماغ فیل افتاده!حیف حیف که کارم پیشت گیره آقا چون تو خارج درس خونده و بزرگ شده از 

 .آروین،بزار به محض اینکه از دستت خالص شدم تالفی میکنم

 .اومدم پایین آرسانا داشت ظرفارو میشست و آروین با تلفنش حرف میزد.رفتم پیش آنی

 ببینم چی بهت گفته که اینطور دمقی؟-آنی

 !ها؟-

 اینجوری رفتی توفکر؟میگم آروین خیارشور چی بهت گفته -آنی

 .هیچی بابا.فقط یه سری هشداراتو بهم داد و اینکه بخاطر معین که دوستش بوده اینکارو برام میکنه-

 ...ای پسره...استغفرا-آنی

از لحنش خندم گرفت.آروین اومد تو آشپزخونه لبخند رو لبم ماسید،خیلی سردو بی تفاوت رفتار 

 :میکرد.خیلی ساده گفت

 .کردم و شمارو ازشون خواستگاری کردم،گفتن فردا اینجان باهاشون صحبت-

 .سرمو به عالمت تایید تکون دادم

 .آنی بلندشو بریم-آروین

 .من نمیام-آنی

 :آروین با قیافه نسبتا عصبانی به آنی نگاه کرد.با حرص گفت

 .باشه.من میرم.با اجازه-آروین

 .به سالمت-
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 .ی بادمجون!مال باباش که نیست،قدرشو نمیدونه آروین رفت و درو محکم پشت سرش کوبید!پسره

 ...بعد دیدن فیلم با آنی،رفتیم خوابیدیم.از فردا نقشمون شروع میشه!خدایا به خودت سپردمش!الهی آمین

صبح بلند شدم.البته با صدای زنگ گوشی.صفحشو دیدم آروین بود.آخه من به این گوجه چی بگم 

 .؟!جواب دادمسرصبح بهم زنگ زده خوابمو بهم ریخته

 بله؟-

 .خمیازه ای کشیدم

 خواب بودی؟-آروین

 .محض اطالعت بله-

 این ساعت؟-آروین

 مگه ساعت چنده؟-

 .آنی بیداره؟7:30-آروین

 .ببینم سر صبح بیست سوالیت گرفته؟خب برو به خواهرت زنگ بزن این سواالرو ازش بپرس دیگه-

 .رو نمینداختمآخه خواب آلو اگه آنی جواب میداد که به تو -آروین

 ..یوخ بابا؟!پس برو به آنی زنگ بزن.خدا-

 .باشه بابا!جوش نیار.آماده شین میام دنبالتون-آروین

 .نه دیگه نشد.خودمون میریم-

 ببین بچه من عادت ندارم دوبار حرفمو تکرار کنم.مفهومه؟-آروین

 :انقدر اینو با جدیت گفت که سریع گفتم

 .باشه.خداحافظ-

ندم.قطع کردم.رفتم اتاق آنی بله خانم تو خوابه نازه.گوشیشو که رو عسلی بود نگاه منتظر جوابش نمو
تا تماس بی پاسخ داشته.آنی رو صدا کردم.بدون 12کردم.اوه اوه اوه!بابا آروین حق داره عصبی باشه 

اینکه چشماشو باز کنه بیدار شد و رفت دستشویی اومد بیرون و سالم دادیم.آماده شدیم و صبحونه 

 .مختصری خوردیم.زنگ در به صدا در اومد.آروین بود.رفتیم پایین

 .نه خدایی این بشر چندتا ماشین داره؟تکیه داده بود به لکسوس مشکیش.رفتیم جلو
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 :اصال نذاشت ما حرفی بزنیم گفت

 .سالم.زود سوار شین که دیرمون شد

 !بزنم فرم صورتشو بیارم پایینا!پسره ی نونور مامانی

ه خاطر نقشمون جلو بشینم.رسیدیم دانشگاه.هرکدوم به کالس خودمون رفتیم.تدریس آخرین مجبور شدم ب
کالس تموم شد و اومدم بیرون.دیدم آروین طرف راست راهرو وایساده تکیه داده به دیوار و سرش تو 

 .گوشیشه و سمت چپ راهرو شاهینه با چندتا از دوستاش.شاهین تا منو دید اومد طرفم

 ...ساغر-

 .دای آروین به طرفش برگشتم که مصادف شد به افتادن تو بغلش.بعد از چند لحظه ازم جدا شدباص

 چطوری خانومم؟-آروین

چشمام داشت از تعجب از حدقه میزد بیرون.آروین با چشم و ابرو بهم فهموند که ضایع بازی در 

 :نیارم.الکی با عشوه گفتم

 .آروین..گشنمه بریم یه چیزی بخوریم-

 .به چشم ای-آروین

 .دور بازوی آروینو گرفتم که شاهین اومد روبرومون

 میگم آقای نصر،فکرنمیکنین اینکارو تو محیط دانشگاه بدآموزیه و صحنه های منکراتی داره؟-شاهین

 چرا باید داشته باشه؟من فقط یه مدت کوتاه اونم نامزدمو بغل کردم چه مشکلی داره؟-آروین

 :هین اشاره کرد و ادامه دادبا دستش به پایین تا باالی شا

 .درضمن تو در حدی نیستی که برای من قانون تعیین کنی!اینو تو اون گوشت فرو کن

 :شاهین رو به من کرد و گفت

 .ولی باز منتظرت هستم-

 .سرم پایین بود و هیچ حرفی نمیزدم

 .ساغرببخشید بالنسبت بعضیا انقدر بی غیرت نیستم بیای با زنم ور ور کنی!بریم -آروین

 .یکم که دور شدیم از آروین جدا شدم و زدم زیر خنده.آروینم از خندم خندش گرفت

 چته؟-آروین
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 !به وهللا عجب بازیی شده!خطرناک نشه؟-

 .باید به این شاهینه حالی کنم با کی طرفه!پسره پاپیتی-آروین

 .میگما من گشنمه-

 پس اونجا راست میگفتی؟-آروین

 ...دروغم کجا-

 :وقورشکمم ساکت شدم.از خجالت سرم پایین بود.آروین خندید و سرشو تکون دادو گفتبا صدای قار

 .بیا..بیا بریم یه چیزی بخوریم-

 .رفت جلو.نمیدونم چی شده بود از جام ُجم نمیخوردم

 .برگشت

 .بیا دیگه-آروین

ودآگاه لبخند به لبم دید نه من راه افتادنی نیستم اومد طرفمو دستمو گرفتو کشید.به دستمون نگاه کردم.ناخ

 :اومد.بعد یدفعه گفتم

 .ال اال حی هللا

فکر کنم حرفمو شنید چون برگشت یه نیم نگاهی بهم کرد و خندید.رفتیم سلفو من ساندیوچ کالباس و 
آروین ساندویچ همبرگر خریدیم. مشغول خوردن ساندویچا بودیم.آروینم داشت گوجه های ساندویچشو 

 .دستی برمیداشت مینداخت تو پیش

 ِاِاِا،چرا گوجه هارو نمیخوری؟-

 .چون دوست ندارم-آروین

 .ولی من عاشقشونم-

 .برشون داشتم گذاشتم جلو خودم و شروع کردم با ساندویچم خوردنشون

 :آروین با اکراه گفت

 انقدر خوشت میاد؟-

 .اهم-

 :دیدم با اشتها داره ساندویچشو میخوره.گفتم
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 خوشمزست؟-

 چطور؟-آروین

 .ی با اشتها میخوریآخه خیل-

 !اتفاقا عین زهرماره-آروین

 !چی؟-

 .ضایع بازی درنیار.من معدم به فست و فود و اینا حساسیت داره.خدا امشب به دادم برسه-آروین

 .خب نخور دیوونه-

 .از خدامه.ولی آقا شاهین عینهو جغد داره نگامون میکنه-آروین

 کجاست؟-

 .یزروبرومون با دوستاش نشستن دور م-آروین

 :اومدم برگردم طرف شاهین که آروین گفت

 !این صدبار!برنگرد-

 .باشه بابا!ترسیدم-

یکم نگاهش کردم.آخی بخاطر من مجبور شده بود از غذاهای سلف بخوره.ولی اشتباه کرد که مثل من 

 :کالباس نخرید.پسره ی خیارشور میگه از کالباس بدش میاد.ساندویچمو گرفتم طرفشو گفتم

 .بخوربیا اینو -

 .اوال دهنیه،دوما گفتم کالباس دوست ندارم-آروین

 .آخ ببخشید-

 .سر کالباسو با دستم کندم و دوباره گرفتم طرفش

 .بیا جایی که خورده بودمو کندم-

 .گفتم دوست ندارم-آروین

 .ای بابا!از اینکه شب معده درد بگیری که بهتره.بیا-

 .دشو گرفت طرفمبا اکراه ساندویچو از دستم گرفت و ساندویچ خو
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 .بیا توئم اینو بخور-آروین

 :اومدم بگیرم ازش که ساندویچو گرفت سمت خودش و گفت

 .ای وای ببخشید بزار سرشو بکنم-

 :نیم خیز شدم ساندویچو از دستش گرفتمو دوباره نشستم سرجام و گفتم

 .بیخی بابا!من عین تو اینهمه وسواس ندارم-

 دهنی هرکی رو میخوری؟-آروین

 .ولی تو هرکی نیستی.باالخره داری کمکم میکنینه.-

 با ترس ساختگی گفتم:ببینم ایدز و هپاتیت نداری که؟

 :خندید.سرشو آورد جلو و گفت

 .ایول داری!ببین شاهین کارد بزنی خونش درنمیاد-

 .خندیدم.دوباره مشغول خوردن شدیم

 :بعد از یه مدت سکوت گفتم

 یگه؟میگما،زنگ بزنم به عمو و عمه هام د-

 آره بزنگ.راستی خانم ساالری اینا کی میان؟ساعت چندمیرسن؟-آروین

 ساعت چنده؟-

 :ساعتمو نگاه کردم و ادامه دادم

 .میرسن6:30ساعت پنجه.ساعت

 .خوبه-آروین

 چطور؟-

 .که باهات بیام دیگه-آروین

 :غذا پرید تو گلوم.نوشابمو سر کشیدمو گفتم

 !بیای؟-



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

60 

 

 .منو ببین.وقت زیادی نداریم آره دیگه.باید همین اول-آروین

 .باشه-

 .گوشیم زنگ خورد.مامان مهسا بود

 جانم؟-

 سالم عزیزم.کجایی؟-مامان مهسا

 مادر جون،دانشگاهم.چطور؟-

 .عزیزم،ما داریم میرسیم،فقط زنگ زدم بگم حتما آقا آروینو با خودت بیاری-مامان مهسا

 .باشه.خودشم خیلی مشتاقه بیاد پیشواز-

 .اشه گلم.پس فعالب-مامان مهسا

 .فعال-

 مامان مهسا بود؟-آروین

 .اهم-

 چی گفت؟-آروین

 .گفت تو هم بیای باهام-

 .من سیر شدم.اگه غذات تموم شد بلندشو بریم-آروین

 .آره.منم دیگه سیر شدم-

 .با آروین راه افتادیم به طرف فرودگاه

ن میان پایین.رفتیم سمتشون.اول خجالت یه نیم ساعتی منتظر بودیم که باالخره از دیدیم از پله برقی دار

 .کشیدم برم جلو ولی مامان مهسا آغوششو برام باز کرد و منم رفتم تو بغلش

 .دم گوشم میگفت:قربونت برم.عزیزم.ایشاهلل خوشبخت بشی

 .آروینم بابا رو بغل کرد.بابا محمد اومد و بوسه ای رو پیشونیم زد

 .دید یه خبرایی بودگفتم وقتی تو اصفهان باهم بو-بابا محمد

 :سرمو از خجالت انداختم پایین.بابا محمد دستشو رو سرم کشیدو با خنده گفت



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

61 

 

 .خجالت نکش بابا-بابا محمد

 .خب بفرمایین بریم خونه خسته این-آروین

آروین و بابا محمد همش تو ماشین باهم حرف میزدن و منو مامان مهساهم با هم پچ پچ میکردیم.قرار شد 

 .ا مامانش وآرسانا بیان خواستگاری.آروین مارو دم در خونه پیاده کرد و خودشم رفت خونهآروین شب ب

برای مامان و بابا غذا آماده کرده بودم،براشون میزو چیدم و صداشون کردم.خودمم که تو دانشگاه 
 .ساندویچ خورده بودم.ولی رفتم سرمیز که معذب نباشن

 :م که غذام چطوره.مامان غذارو چشید و گفتبا نگرانی با مامان و بابا نگاه میکرد

 .به به!خیلی خوشمِزست دخترم.خوشی به حال آروین-

 .یه خنده ریز کردم

 .آفرین دخترم.غذات خیلی خوش مزست-بابا محمد

 :مامان مهسا یه نگاه به عکس چهارنفریمون کردو گفت

 ساغر جان،نمیخوی عکس معینو برداری؟-

 :سرم بود کردم و گفتیه نگاه به عکس معین که پشت 

 .نه.چه ایرادی داره؟آروین منو همینجوری قبول داره-

 ولی جلو مامانش زشت نیست دخترم؟-مامان مهسا

 .نه بابا.مامانشم میدونه-

 .که اینطور-مامان مهسا

 ببینم میوه و شیرینی داری ساغر جان؟-بابا محمد

 .یکی زدم تو سرم

 .قربون حواس جمع خودم میوه نداریم بابا-

 :بابا محمد یه خنده ای کرد و گفت

 .خیله خب بابا،به خودت سخت نگیر،میریم با هم خرید میکونیم-

 .سری به عالمت مثبت تکون دادم
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 .منم خونه رو جمع و جور میکونم-مامان مهسا

 .مامان جان،قرار نشد زحمت بکشی-

 .بکونمچه زحمتی عزیز دلم؟تنها کاریه که میتونم برای خوشبختیت -مامان مهسا

 .ممنون-

دقیقه 20میان.رفتم یه دوش8:30بود.گفته بودن ساعت7بعدازظهر با بابا محمد رفتیم خرید و حاال ساعت
ای گرفتم اومدم بیرون.حاال نوبت انتخاب لباس بود.یه کت و شلوار گلبهی انتخاب کردم.با صندلهای 

لتم.موهامو که کوتاه بود یه شونه کوتاه سانتیم که سفید بودن.لباسارو پوشیدم و نشستم جلو میز توا5پاشنه
دقیق بود که زنگ 8:25کردمو کج گذاشتمشون و یکمشو گذاتم جلو چشمم و آرایش صورتی کردم.ساعت

در به صدا دراومد.بابا محمد درو باز کرد و منم رفتم استقبال.اصال خوشم نمیومد که تو آشپزخونه بست 
امان مهسا در ورودیو باز کرد و اول از همه مامان آروین بشینم که بگن چایی بیارم.باالخره رسیدن م

 :وارد شد.و با مامان مهسا روبوسی کرد،به بابا محمد سالم داد و اومد طرفم.یه لبخند تحویلش دادم و گفتم

 .حالتون خوبه خانم نصر؟زحمت کشیدین بفرمایین

 :یه لبخند تحویلم داد و بغلم کرد.و دم گوشم گفت

 .ن عروس خوشگلم بشم که انقدر نازه،آروینم سلیقه اش خوبه هاقربو-مامان آروین

 :منو از خودش جدا کرد و من گفتم

 .چشماتون قشنگ میبینه-

 .اسم من آوائه میتونی منو مامان آوا صداکنی-مامان آروین

 .چشم مامان آوا.بفرمایین-

و داد بهم.چقدر سر به زیر شده یه لبخند زد بهم و وارد پذیرایی شد.بعدشم آروین اومد روبروم و دسته گل

 .بود!همش نقشس من میدونم

 قابل شمارو نداره.حالتون خوبه ساغر خانوم؟-آروین

 ممنون.شما چطورین؟-

 .به لطف خدا-آروین

 :داشتم از خنده میترکیدم این چرا اینجوری شده بود؟!یه خنده ریز کردم.یه نگاه به من کرد و گفت

 چیش خنده داشت کوچولو؟-آروین
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 :ه دفعه جدی شدم و گفتمی

 .سالمه.کوچولو نیستم.خودت کوچولویی23من-

 !من با این سن و هیکل کوچولوئم؟-آروین

 :یه دفعه مامان آوا گفت

 .حاال خوشو بشاتونو بذارین برای بعد،ما منتظریم-

 .سرمونو از خجالت پایین انداختیم

 .بفرمایین-

 .با اجازه-آروین

 .نیست.اومدم جلو در سرمو از در انداختم بیرون،نبود یکم که نگاه کردم دیدم آرسانا

 !برگشتم که یکی گفت:پخ

 .عین فنر پریدم هوا و جیغ زدم و با دستم قبلمو نگه داشتم.برگشتم دیدم آرسانائه

 :یکی محکم زدم به بازوشو گفتم

خونم گردنت  الهی نگم چی نشی آنی!دختره ی خیارشور،جوجه استاد!تو شب خواستگاریم قلبم وایمیستاد-

 !بود آروین خفت میکرد

اووووووووه!هنو نه به داره نه به باره.تا دیروز بود آقای نصرو آقا آروین،حاال شد آروین!بیا دو -آنی

 .روز دیگه بگو عزیزم،عشقم.بپا داداشم تو حلقت گیر نکنه

 .براش زبون درآوردمو گفتم:دلت بسوزه

 :به نشانه تهدید بردم باال و گفتم اومدم راه بیفتم که برگشتم و انگشت اشارمو

ببین آنی!بخوای برای من خواهر شوهر بازی دربیاری کالهامون تو هم میره ها و سرمو به سرش -
 .نزدیک کردم

 .خندیدیم

 :آنی لپو کشید و گفت

 .واییی.ساغر چه ناز شدی!آدم دلش میخواد بخورتت-

 .بپا تو گلوت گیر نکنم-
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 !روش!وایسانترس بابا!یه آب میخورم -آنی

من قلقلکی بودم عجیب!آنیم نقطه ضعفمو میدونست،دنبالم کرد!حاال من بدو آنی بدو!وسط پذیرایی گیرم 
انداخت و قلقلکم داد!حاال همه دارن نگامون میکنن غش غش میخندن.موقعیتو جایز دونستم رفتم نشستم 

 :کنار مامان آوا و بغلش کردم.با نفس نفس گفتم

 .ب خواستگاریت نشونت میدمیکی طلبت آنی.تو ش-

 .همه زدن زیر خنده و آنی نشست کنار آروین.صحبتها شروع شد

 از آروین شنیدم که شما مادر شوهر و پدر شوهر ساغر هستین؟-مامان آوا

 .بله درست شنیدین-بابا محمد

 :مامان آوا رو به من کرد و گفت

 .تسلیت میگم قربونت برم.ایشاهلل خدا بیامرزتشون-

 .تگان شمارم بیامرزهخدا رف-

 .بخاطر همسرتم بهت تسلیت میگم.میشناختمش واقعا پسره محجوبی بود-مامان آوا

 .بعد رو کرد به سمت مامان مهسا و بابا محمد و گفت:تسلیت میگم

 .هردوشون با هم گفتن:ممنونیم

 .بابای معینم بخاطر سانحه تصادف فوت کرد-مامان آوا

 .هم گفتیم:خدابیامرزتشون منو مامان مهسا و بابا محمد با

ممنون.خب بریم سراصل مطلب.انگاری ساغرجان و آقا آروین ما تو دانشگاه همکارن و تو -مامان آوا
 .دانشگاه با هم آشنا شدن

نه بابا!تو لندن باهم آشنا شدن!البته در نقش استاد شاگردی!نمیدونین این ساغر چه آتیشی -آنی

 ...همیشه هم میگفت من میدونمو نصر!نصر فکر کردهمیسوزوند!آروین از دستش عاصی بود!

 .یه دفعه با سقلمه ای که آروین به پهلوش زد ساکت شد و آخی گفت

 .همه زدن زیر خنده

 .پس آشناییتون اینجوری بوده-مامان مهسا

 .البته اونموقع چشم دیدن همدیگه رو نداشتیم-



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

65 

 

ال و نگاهمون میکرد.فقطم میخندید.این بشر بازم همه خندیدن.آروینم فقط بعضی وقتا سرشو میاورد با

 !امشب چش شده خدا میدونه!قرص سربه زیری خورده؟!عینهو چی رام شده

 .خالصه بهمون گفتن که بریم تو اتاق حرف بزنیم

 .تو اتاق نشسته بودیم که آروین سکوتو شکست

 .ساغرخانوم فقط یه چیزی،باید بیاین خونه من،البته بعد نامزدی-آروین

 .من اینجا راحت ترم ولی-

 مامان من بیشتر اوقات میاد خونمون بعد بگم سرکاره خانم کجا تشریف دارن؟-آروین

 خیله خب بابا!میام.فقط اینجارو چیکار کنیم؟-

 !بزار برای روز مبادات-آروین

 .اهم-

 .یه نیم ساعتی گذشت که از اتاق اومدیم بیرون

 خب دخترم چی شد؟-مامان آوا

 .ن مهسا کردم.چشماشو باز و بسته کرد که یعنی جوابو بگویه نگاه به ماما

 .زیرلب آروم گفتم:بله

 :یه دعه آنی شروع کرد به کل کشیدن،دیس شیرینیو برداشت و به همه تعارف کرد و هم زمان میگفت

 !مبارکه.به خیرو خوشی-

فقط با یه شیرینی اومد منو آروین خندمون گرفته بود.همون طور که وایساده بودیم،آرسانا با یه شیرینی!
طرفمون!جلومون وایساد و شیرینی رو نصف کرد،و یه دفعه کرد تو دهن دوتامون!هردومون به سرفه 

افتادیم!بعدشم خندمون گرفت!خالصه اونشب به خیروخوشی گذشت و قرار براین شد که هفته دیگه بریم 
دن! همه دانشجوهامم دعوت محضر و عقد کنیم.به همه زنگ زدم و دعوتشون کردم.خیلی خوشحال ش

بودن.یه هفته عین بروقو باد گذشت.روز عقد شد و از صبح آرایشگاه بودم.بعد از اتمام آرایش رفتم که 
لباسمو بپوشم.یه پیرهن دکلته سفید ماکسی،که روی سینش نگین کاری شده بود و از کمر تنگ میشد و به 

اهام بود.اون یه پیرهن دکلته لیمویی پوشیده بود تا سر پایین گشاد.با دستکشای سفید تا مچ دست.آرساناهم ب

 .زانو.موهاشم ریخته بود دورش و بابلیس کشیده بود

 چطورم؟-

 !وری گود!عالی-آنی



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

66 

 

 !و دستاشو بهم زد

 (حاال من چطورم؟)و یه چرخ زد-آنی

 .تو هم همینطور!لیمویی خیلی بهت میاد آنی-

 !میدونم-آنی

 .از خود راضی-

م که دیرمون شد!بعد از حساب کردن پول از آرایشگاه به سمت محضر حرکت خیله خب،بری-آنی

 .کردیم.به محضی ورود سارا رو دیدم،شنلمو از سرم برداشتم و رفتم بغلش

 .آخیش..دلم برا یه ذره شده بود-سارا

 .منم همین طور-

 :منو از خودش جدا کرد و گفت

ا استاده که بهش بدو بی راه میگفتیو تور مبارک باشه!خیلی خوشگل شدی عزیزم.باالخره همون آق-

 !کردی؟

 !یکی زدم تو سرش و گفت:آروم تر

 .اون آقا استاده داداش منه-

 .آنی اومد جلو و دستشو به سمت سارا دراز کرد

آرسانا نصر هستم.خواهر شوهر این گوجه.)و به من اشاره کرد(افتخار آشنایی با کی رو -آنی با لبخند
 دارم عزیزم؟

 :هاش دست داد و با لبخند گفتسارا با

 !سارا هستم گلم.دوست صمیمی ساغی!انگاری توئم فهمیدی این چه دیوونه ایه-

 !ماه پیش تو لندن شناختمش عجب خیارشوریه9بـــــــــــــــــــله!از-آنی

 :آروم زدم تو سرشون و گفتم

طفا!کپی برداری از این اثر)و به اوال ساغیو کوفت!من ساغرم.دوما از تیکه کالمای من استفاده نکنین ل-
خودم اشاره کردم(پیگرد قانونی دارد!و با آروین نصر طرف است!سوما)دستمو زدم به کمرم(هنوز هیچی 

 !نشده باهم متحد شدین منو اذیت میکنین؟
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 !سرمو بردم نزدیک سارا و گفتم:ببینم این داداش میالد ما بچه نمیخواد؟!چطور تحمل کرده؟!وهللا

د که سمتم حمله ور بشه ولی از دستش در رفتم.و ِد بدو که رفتیم و ساراهم دنبالم.برگشتم عقب سارا اوم
دیدم سارا کیفشو گرفته تو هوا و میچرخونه!چه قیافه بامزه ای داشت.برگشتن من به جلو همانا،افتادن تو 

 !بغل آروین همانا

 !!ناسالمتی تو عروسی!آبرومو بردیآروین که تو جمع دوستاش بود،منو از خودش جدا کردو گفت:ساغر

اینار جوری با حرص میگفت که خندم گرفته بود.خودشم خندش گرفت.یه نگاه به دوستاش کردو 

 !گفت:خانوم ماست دیگه

 .وایسا!بزار بگیرمت حالیت میکنم-سارا نفس نفس زنان

 .سریع رفتم پیشت آروین سنگر گرفتم

 !چی شده؟-آروین

 .سارا اومد جلو آروین

 !بیا بیرون!بیا بیرونشت هر سیب زمینیی قایم نشو!جرات داری بیا جلو-سارا

 .از پشت آروین سرمو انداختم بیرونو براش زبون درآوردم

 :سارا اومد جلو گفت

 .اون زبونتم میکنم-

 :آروین دستاشو باز کرد و گفت

 !اسُتپ!چه خبره بابا!خانوم مارو خوردی که-

لبعکی و سرتاپای آروینو نگاه کرد و لبشو گزید و گفت:پس شما آقا یدفعه سارا چشماش گرد شد اندازه ن

 !آروینین؟

 بله و شما؟-آروین

 :سارا خودشو جمع و جور کردو گفت

 .سارا هستم.دوست صمیمی این خنگول-

 .خوشوقتم-آروین

 .همچنین-سارا
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 ببخشید آقا میالد نیومدن؟-آروین

 :سارا دوباره تعجب کردو گفت

 میالدو میشناسین؟-

 .آره بابا!هم دانشگاهی بودیم-آروین

 !چه خوب-سارا

 .حاال که جرئت پیداکرده بودم از پشت آروین در اومدم و کنارش وایسادم

 حاال کی سیب زمینیه؟ایشون؟-

 .و به آروین اشاره کردم

 .سارا سرشو از خجالت پایین انداخت.آروین ریز خندید.منم همین طور

 ن حرفت بهم میرسیم.میبینیم آقا آروینم بچه دوست هستن یا نه؟سارا اومد دم گوشم گفت:درباره او

 !فکر کنم آروینم شنید چون خندید.این بشر چرا اینقدر گوش تیزه آخه؟

فکر کنم گونه هام از خجالت سرخ شدن.اصال قرار نبود اتفاقی بیوفته،ولی آدم فکرشم که میکرد دلش 

 .د اومدمیخواست زمین دهن وا کنه،بره توشو برنگرده.میال

 .به به!آقا آروین!ساغر خانوم!مبارک باشه.با پای هم پیر شین-میالد

 .آروین میالدو بغل کرد

 .خوش اومدین آقا میالد.از خودتون پذیرایی کنین-

 .ممنونم-میالد

سارا داشت آب پرتغال میخورد که از فرصت استفاده کردمو گفتم:آقا میالد پس کی بچه دار میشین؟من 

 .شممیخوام خاله 

 .یه دفعه آب پرتغال پرید تو گلو سارا.میالد پشتشو زد و بعدم خندید

 چرا انقدر آتیش میسوزونی ساغر؟-آروین

 .بزار ادب شه.دختره سیب زمینی-

 .آروین لپمو کشید.بازم فکر کنم سرخ شدم
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آروین خالصه با همه سالم و علیک کردیم و آروین همه فامیالشو بهم معرفی کرد و منم فامیالمو به 
نشون دادم.شروینو آروین باهم خیلی جور شدن.اون حلقه ای که تو اصفهان آروین بهم داده بود،حلقه ای 

 .بود که مادرش داده بود آروین بده به دختر مورد عالقش

 .سر سفره عقد،آرسانا قند میسابید.و سارا و شیدا هم لبه های پارچه باالسرمونو گرفته بودن

 .سید سارا گفت:عروس رفته گل بچینهعاقد برای بار اول پر

 .برای بار دوم عاقد پرسید آرسانا گفت:عروس رفته نت های موسیقیشو تنظیم کنه

 .همه خندیدن

 !برای بار سوم،پرسید،تو آینه نگاهم به نگاه آروین گره خورد،اگه میگفتم بله کار تموم بود

 .بسم هللا الرحمن الرحیم-زیرلب گفتم

 .ازه بزرگترا،مامان و بابا و عمو و عمه هام و بزرگترا بلهبعد بلند گفتم:با اج

همه کل کشیدن و سوت و دست!حلقه هارو دست هم انداختیم.به عنوان زیرلوسیم یه گردنبند طالی سفید 

 .مامان آوا بهم داد.یه دستبند طال با نقشای پروانه که ازش آویزون بود آرسانا بهم داد

د که شاهینو دیدیم.اصال جلومون نیومد ولی زیرنظرمون داشت و حرص خالصه رفتیم تاالر و اونجا بو

 .میخورد.اون شب گذشت و اومدیم خونه.آروین اول گفت من برم تو و بعد خودش اومد

یه سالن دو بخشه.یه بخشش مبلمان و تلویزیون.مبل هاش سفید بود با گلهای بنفش.یه بخش دیگه هم میز 
نفرم توش بود.آشپزخونه 4سفید و مشکی بود.و یه میز ناهارخورینفره.آشپزخونه طرح 12ناهارخوری
 .مجهزی بود

تا خواب 3قدم بعد در ورودی یه راهرو بود که اتاقا و دستشویی و حمام توش بود.10طرف راست 
داشت.یکی از اتاقا تخت یه نفره داشت،و طرح قهوه ای و سفید بود و همه وسایل به همین رنگ 

وم بود اتاق خواب اصلیه،رنگای آبی فیروزه ای و سفید بود!عاشق این ترکیب رنگ بودن.اتاق دوم که معل
بودم.اتاق سومم که اتاق میهمان بودو یه تخت دونفره داشت و ته راهرو بود.طرح اونجا قرمز مشکی 

 .بود

 چی کار میکنی؟-

 .با صدای آروین جیغ خفیفی کشیدم و دستمو گذاشتم رو قلبم

 ن جن ظاهر میشی؟!داشتم خونه رو نگاه میکردم،عیبی داشت؟دیوونه!عادت داری عی-

 .نه بابا چه عیبی!تو توی اتاق خواب اصلی میخوابی.منم تو اتاقی که تخت یه نفره داره-آروین

 .اهم.من خسته ام.شبت خوش-
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 .چند قدم رفتم که وایسادم و برگشتم طرف آروین

 .کلیداتاقا لطفا-

 واسه چی؟-آروین

 .امنیت-

 .رس بابا.کاریت ندارمنت-آروین

 :چشمامو ریز کردم و گفتم

 .هیچ وقت نمیشه به یه مرد اعتماد کرد.یاال کلید-

 .و دستمو سمتش دراز کردم

 :پوفی کرد و رفت سمت اتاقش.بعد از چند دقیقه اومد بیرون و تو چاچوب در اتاقش وایساد و گفت

 .بیا بگیرش-

 .رفتم جلوش و کلیدو از دستش گرفتم

ضمن خانم محتاط،من انقدر فهم دارم که بتونم جلوس خودمو بگیرم.ما به عنوان دوتا دوست تو  در-آروین

 !این خونه ایم.همین و بس

و درو بست.یه لحظه تو شک حرفش موندم.یعنی بهش برخورد؟به درک!من باید برای امنیتم این حرفارو 
ردم.تمام وسایالمو آورده بودن اینجا.قرار بهش میزدم.شونه ای باال انداختم و رفتم تو اتاقم و درو قفل ک

شده بود ما باهم زندگی کنیم.بابا محمد برای یه قرار کاری رفت پاریس.تا اوضاع شرکتشو سرو سامون 
ماه دیگه که میاد باهم زندگی کنیم و بعد یه جشن کوچولو بگیریم.حاال چه 4-3بده.و ما منتظر شدیم تا 

 .جدیم گرفتیم!ای خدا!خودت بخیر کن

 .با این فکرا به خواب رفتم

صبح با صدای آالرام گوشیم از خواب بیدار شدم،دستشویی رفتمو آماده شدم.اما وقتی از اتاق بیرون 
اومدم آروینو تو سالن ندیدم.رفتم پشت در اتاقش و در زدم.جواب نداد.به ناچار رفتم تو اتاق.بــــــــله!آقا 

 .داش کردمتو خواب نازن.رفتم لبه تختش نشستم و ص

 هی...سیب زمینی-

 .تکونش دادم

 !بلند شو دیرمون میشه ها!الوووووووو-
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 .باالخره چشماشو باز کرد

 چیه؟-آروین

 .ِا!دیرمون میشه.پاشو-

 صبحونه آمادست؟-آروین

 .عین فنر از تخت بلند شدم

صبحونه درست جانم؟جانم؟مگه کلفت آوردی؟من تو خونمون دست به سیاه سفید نمیزدم.بیام اینجا واست -

 کنم؟

 .اینجا فرق داره.خونه شویته-آروین

 یوخ بابا؟نکنه باورت شده؟-

 .خندید

 .خب من صبحونه بلد نیستم-آروین

 ببینم چندسال تنها زندگی میکنی؟-

 .5-آروین

 !سال5اَاَاَاَاَاَ!-

 .رو نشون دادم5و با دستم عدد

 !سال چیکار کردی سوهاضمه نگرفتی5این -

 .تمخدمتکار داش-آروین

 .پس از این به بعدم خدمتکار بگیر-

 :پشت چشمی براش نازک کردم و همین جور که از اتاق میرفتم بیرون گفتم

 .زودباش آمادشو.دیرمون نشه-

****************************** 

 آروین
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اش ماه تحملش کنم.ای ک5رو تخت نشستم و با دستام موهامو مرتب کردم.عجب دختریه بابا!امیدوارم بتونم

 .به فاطمه خانم مرخصی اونم دوهفته!نمیدادم.اوففففف

بلند شدم و لباسامو پوشیدم.یه شلوار لی توسی،با کت اسپرت همرنگش.و یه پیرهن چهارخونه سفید 
مشکی مردونه.اومدم بیرون،ساغر داشت چایی میخورد.فقط چایی!سرشو بلند کرد و منو دید یکم بهم 

 .خیره شد بعد سرشو انداخت پایین

 .صبح بخیر-

 .صبح بخیر-ساغر

 .واسه خودم یه عالمه مخلفات گذاشتم رو میز و شروع کردم به خوردن

 .بابا یکم تند بخور-ساغر

 :بعد زیرلب طوری که من بشنوم گفت

 .چقدر با ناز و ادا میخوره-

 .شنیدم-

 !گفتم که بشنوی.بابا اینجا دختری نیست که.زودباش-ساغر

 چایی میخوری؟همین سیرت میکنه؟ خب بابا!خودت چرا فقط یه-

 .سیرم بکنه یا نه فرقی نداره.نمیخوام زیادی مدیونت بشم-ساغر

 :دست از صبحونه کشیدم تکیه دادم به صندلی و یه قلوپ از چاییمو خوردم و گذاشتمش رو میز و گفتم

 ...ساغر-

 هوم؟-ساغر

 .ای افتادی رو دستم ماه اینجا زندگی کنی.اگه اینجوری بخوری که دوهفته5تو میخوای -

 .بیخی بابا-ساغر

 من آمادم.بریم؟-

 .ساغر درحالی که تو کیفشو میگشت گفت:آره

رفتم تو اتاق که گوشیمو بیارم.وقتی برگشتم دیدم ساغر داره با ولع صبحونه میخوره.تا منو دید پرید تو 

 .گلوشو حاال هی سرفه بکن!رفتم کنارش و زدم پشتش.نفس جا اومد.ریز خندیدم
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 کجاش خنده داره؟-ساغر

نمیدونم چرا به خودت سختی میدی.محض اطالعات االن مسولیت تو گردن منه.پس -خندمو قورت دادم

 .هرچی بخوای باید بگی.میرم پایین بیا

بلند شد و دنبالم اومد.رفتیم پایین.خواستم امروز لکسوس سفیدمو سوار شم.وقتی خواستم بشینم ساغر یه 
 :سوتی کشیدو گفت

 نم چندتا از این ماشینا داری؟ببی-

 ....یکی لکسوس مشکیه4.یکی مزدا3تان.یکی کوپه.یکی مزدا5-

 :حرفمو قطع کردو گفت

 .و یکی این!وضعت توپ بسکتباله-ساغر

 :بعد دستشو گذاشت رو سر ماشینو رو به من گفت

 همشو خودت درآوردی؟-

 .نه نوه دختر عمه مامانم بهم داده.بشین بابا-

 .رشورایش.خیا-ساغر

 .باالخره نشستیم و رفتیم به سمت دانشگاه

یه هفته گذشته و خبری از شاهین نیست.فکرکنم دست برداشته.ولی چه زود!اونطور که من میشناختمش 
آدم سمجی بود.امروزم فقط من کالس داشتمو ساغر خونه بود.وقتی در خونه رو باز کردم متوجه صدای 

رو زمین نشسته بود و عکس معینو گذاشته بود رو به روش و  گیتار شدم.رفتم نزدیک.ساغر وسط سالن

 .داشت میخوند

 دلم سوخت واسه احساسی که پای تو هدر کردم

 دلم سوخت که تو بودیو من با تنهایی سر کردم

 دلم سوخت واسه قلبی که عاشقونه دست تو دادم

 واسه عمری که سوزوندیم ولی باز نرفتی از یادم

 دلم سوخت،دلـــم سوخت

 ای دل دیگه تنها باشو بسوز
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 دیگه چشمو به در ندوز

 آخه اون دیگه پیشت نمیـــاد

 رفتش دیگه فکر چشاش نباش

 دنبال خندهاش نباش

 اون دلش دیگه تورو نمیخواد

 .رفتم و کنارش نشستم.ولی انقدر که تو حس رفته بود اومدنمو حس نکرد

 توی خواب و خیالم

 هنو دستاتو میگیرم

 میدونم که نمیای

 ولی من برات میمیرم

 همه احساسو قلبم

 تو دستای تو گیره

 میخوام رها شم از تو عشقت از دلم نمیره

 عشقت از دلم نمیره

 دلم سوخت واسه قلبی که عاشقونه دست تو دادم

 واسه عمری که سوزوندیم ولــی نرفتی از یادم

 دلم سوخت،دلـــــم سوخت،دلم سوخت

 ای دل دیگه تنها باشو بسوز

 چشمو به در ندوزدیگه 

 آخه اون دیگه پیشت نمیــــاد

 رفتش دیگه فکر چشاش نباش

 دنبال خنده هاش نباش
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 اون دلش دیگه تورو نمیخواد

 ای دل دیدی تنهات گذاشتو رفت

 توی غمهات گذاشتو رفت

 آره دوست نداشتو رفت

 رفتش اما عکساش کنارمه

 فقط تنهایی یارمه

 ببین توی صدام غمه

منو دید یه جیغ بلند کشید و گیتارو پرت کرد.دستشو گذاشت رو قلبش.یکی زد به چشماشو باز.و تا 

 :بازومو گفت

 !ببینم جنی؟روحی؟چی؟نگفتی سکته میکنم؟یه اهنی یه اوهونی یه ندایی چیزی!قلبم رفت-

 !خب بابا!اومدم تو حس خوانندگیتون بودین متوجه حضورم نشدین-

 !ایش.لفظ قلمت تو حلقم-ساغر

 .نکنهبپا گیر -

 .ادامو درآورد

ببینم این دو روز که اومدم همش میبینم داری میخونیو گریه میکنی.تا کی میخوای ادامه بدی؟نابود -

 !میشیا

 :ساغر سرشو انداخت پایین و گفت

 .دلم میگیره خب.ببخشید اگه صدام اذیتت کرد-

 .نه اتفاقا صدات قشنگ بود-

 :سرشو گرفت باال و یه لبخند زد.ادامه دادم

 .امشبم باید بخونی-

 :تعجب کرد و گفت

 چی؟!کجا؟چرا؟به چه مناسبت؟
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 .اگه تند حرف زدنش خندم گرفت

 .امشب یه مهمونی دورهمی استاداست که همه توشن.تو هم دعوتی-

 ...ولی-ساغر

 ولی چی؟-

 .لباس ندارم-ساغر

 :پاهامو دراز کردم و دستامو تکیه گاهم کردمو گفتم

 الصه میشه؟همه چیه زنا تو همینا خ-

 چیا؟-ساغر

 .همین که همش خرید کننو بهم پز بدن-

 .نخیر!من اینجوری نیستم.دوست دارم همیشه عالی به نظر برسم-ساغر

 .که اینطور-

 خب؟-ساغر

 !خب به جمال به نقطه ات-

 .ِا!آروین اذیت نکن دیگه-ساغر

 :مهمچین اینو با ناز گفت فکر کردم واقعا زن و شوهریم.نیشم باز شدو گفت

 .خب ببینم چی میشه-

 مهمونی ساعت چنده؟-ساغر

 .شروع میشه7امم،ساعت-

 .االن ساعت دوئه.بیا ناهار بخوریم،بریم خرید-ساغر

 !ناهار؟-

 .اهم.غذا درست کردم-ساغر

 نه بابا!آفرین!حاال چی هس؟-
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 :با شیطنت گفت

 ببینم چی دوس داری؟-

 :با ذوق گفتم

 !فسنجونه؟-

 .اهم.بیا بخوریم بریم-ساغر

خانم یه پیرهن که بند دور گردن 5خالصه ناهارو خوردیمو راه افتادیم به جون پاساژا!باالخره ساعت
سانتی!آخه نمیدونم 7داشتو تا زانو بود،و رنگ مشکی و قرمز بودو انتخاب کرد.با یه کفش مشکی پاشنه

 .اینا چطور با این پاشنه ها راه میرن

 :فتمهمین طور که داشت به خریدانگاه میکرد گ

 همین جوری میخوای بپوشیشون؟-

 چطور؟-ساغر

 یکم پایین تنش باز نیست؟-

 :ساغر با بازوش زد به بازومو گفت

 !نه بابا؟میبینم غیرتی هم که هستی-

 نباشم؟-

 .نه اتفاقا خیلیم خوبه.راستش میخوام با یه جوراب شلواری مشکی بپوشم.با کتش-ساغر

 .خوبه-

 آروین؟-ساغر

 هوم؟-

 ...میگما-ساغر

 :روبروش وایسادمو گفتم

 چرا حاشیه میری؟نکنه خجالت میکشی؟-

 .نه حرف این نیست-ساغر
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 خب؟-

 .منو ببر آرایشگاه-ساغر

 :زدم زیر خنده.اونم با خنده گفت

 .چته؟بگو منم بخندم-ساغر

 .آخه این اینهمه حاشیه داشت؟دخترای دیگه خیلی راحت حرفشونو میزدن-

 .بهم رفتو راه افتادچشماش گرد شد،بعد چشم غره ای 

 .تازه فهمیدم چه گندی زدم.رفتم کنارش

 خب؟کدوم آرایشگاه میری؟-

آرایشگاه خاصی مد نظرم نیست.طرفای خونه یکی هست.منو ببر اونجا.اگه هم قراره اونجا بخونم -ساغر

 .گیتارو از خونه برام بیار

 .رسوندمش آرایشگاه.از ماشین پیاده شد

 .خداحافظ-

 .فعال-ساغر

!چه بهش برخورد!اگه تو مهمونی اینجوری رفتار کنه آبروم میره.باید یه جوری از دلش دربیارم.بعد اوه

 .از یک ساعت رفتم دنبالش

************************** 

 ساغر

جلوی آینه وایسادم.با اینکه آرایش خاصی نکرده بودم ولی خیلی تغییر کرده بودم،لباسامو پوشیده بودم و 
کشیده بودم.گوشیم زنگ خورد،آروین بود حتما بیرون بود،گذاشتم زنگ بخوره.پسره بی موهامم بابلیس 

شعور!چقدر راحت درباره دوست دختراش حرف میزنه.لباسامو پوشیدم و پولو حساب کردم و از 
و با کفشش یه سنگ رو جابه جا میکنه.اومد  3آرایشگاه زدم بیرون.دیدم آروین تکیه داده به مزدا

 :ن سردی گفتمکنارش.با لح

 .بریم-

 .سرشو بلند کردو نگاهم کرد،همین جوری بهم خیره شده بود

 ببینم چیز عجیبی در من میبینی آیا؟-
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نشست تو ماشین.منم نشستم.از شهر بیرون رفتیم و نزدیک یه باغ شدیم.آروین ماشینو پارک کرد،همین 

 :که خواست پیاده شه دستشو گرفتمو گفتم

 ناسبته؟ببینم مهمونی به چه م-

 :اونکه تو جاش نیم خیز شده بود دوباره سرجاش نشستو گفت

 .تولد استاد محمدیه-

 !چی؟-

 چیزی شده؟-آروین

 مگه نمیدونی استاد محمدی پسر عموی شاهینه؟-

 !آره؟-آروین

 !بلـــه-

 .بیخیال.بیا بریم-آروین

 !اوفففف.از دست تو-

 :اومدم پیاده شم که اینبار اون دستمو گرفتو گفت

 اغر؟س-

 هوم؟-

 از دستم عصبانیی؟-آروین

 چرا باید باشم؟-

 .بخاطر حرفم تو پاساژ-آروین

 .بیخیال.خودت گفتی نباید تو زندگیت مداخله کنم.حاال هم بریم که دیر شد-

از ماشین پیاده شد و اومد سمتم.بازوشو طرفم گرفت،منم بازوشو گرفتم.و رفتیم تو باغ.جمعیت زیادی 
بودن و یکی دوتا از فامیالی استاد محمدی.با تک تک استادا احوال پرسی کردیم.و یه نبودن.بیشتر استادا 

گوشه نشستیم.موقع رقص شد و همه داشتن میرقصیدن.منکه حوصلم سر رفته بود پاهامو تکون میدادم و 

 .هی میگفتم اوفففف

 حوصلت سر میره؟-آروین
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 .اهم-

 میای بریم برقصیم؟-آروین

 .بیخیال-

 .یمبیا بر-آروین

بلند شد و دستشو به طرفم دراز کرد،تازه شاهینو دیدم که داره نگمون میکنه،حاال بخاطر ضایع نشدنمونم 

 .که شده باید قبول میکردم،دستمو گذاشتم تو دست آروین و رفتیم به پیست رقص

ایین دستامو حلقه کردم دور گردن آروین و اونم دستاشو حلقه کرده بود دور کمرم.همین جور که سرم پ
 :بود آروین گفت

 !شاهینه بدجور حرصیه ها-

 .خندیدم

سرمو که باال آوردم دیدم آروین داره نگاهم میکنه.نگاهم به نگاهش قفل شد!وقتی آهنگ تموم شد منو 

 .کشید تو بغلش و دم گوشم گفت:واقعا ببخشید

 !تو همین حین یکی گفت:عجب خلوت عاشقونه ای

 .ن آروین که یه دختر دستاشو گرفتهبرگشتیم دیدم یه پسره تقریبا همس

 .سالم فرید جون!خیلی وقته ندیدمت داداش-آروین

 .بله دیگه سرتون با عیال گرمه-فرید

 .و با سرش به من اشاره کرد

 .آروین خنده ای کرد و گفت:خب معرفی میکنم.ساغر همسرم

 .فرید دوست دوران دانشگاهم

 .سالم ساغر خانوم خوشبختم-فرید

 .همچنین-

 !من موندم شما چیکار کردین که این آقا آروین ما میخوان پایبند بمونن-دفری

 .آروین با آرنجش یکی آروم زد به پهلوی فرید
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آخ!وحشی چرا میزنی؟دروغ میگم؟یعنی دارم میگم ایشون حتما خیلی خانومن که توی نره غول -فرید

 .پایبندشون شدی

 .خندیدم

 بگم آبجی؟ساغر خانوم عیبی نداره من به شما -فرید

 .نه عیبی نداره-

 ببینم معرفی نمیکنی فرید جان؟-آروین

 .آها!نامزدم مینا.این دونفرم که معرف حضورت هستن مینا جان-فرید

یه نگاه به دختره انداختم،ریزه میزه بود،یه پیرهن بلند ماکسی پوشیده بود و موهاشو بسته بود باالی 
 .سرش.خوشگل بود و قیافش مهربون میزد

 .خوشوقتم-آروین

 .مینا سری تکون داد

 .خوشبختم مینا جان-

 .مینا اومد کنارم و بهم نگاه کرد

 ساغر؟-مینا

 جان؟-

 .یدفعه بغلم کرد جوری که داشتم خفه میشدم

 دختره دیوونه.منو نمیشناسی؟مینا افرازی؟شیطون کالس دوم دبیرستان؟-مینا

 .الب بود اینجا دیدمشیدفعه یادم اومد،شیطونه کالسمون بود!خیلی بامزه بود!ج

 :از خودم جداش کردمو گفتم

 .مینا؟آخی...قربون آبجی برم.چقد ناز شدی!فلفل کالس-

 همو میشناسین؟-فرید

 !بلــــه!مینا فلفل ریزه کالسمون بود-

 .چقدر جالب-آروین
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 .پس شما خانوما باهم باشین.ما بریم یکم بگردیم-فرید

 .بفرمایین-

 .م یه جا برای خودمون پیدا کردیم و نشستیمآروینو فرید رفتن.منو میناه

 .شنیده بودم ازدواج کردی ولی با معین ساالری.نه با آروین نصر-مینا

آره با معین ازدواج کردم،ولی دوماه بعد ازدواج وقتی با مامانو بابا رفتیم اصفهان تو راه برگشت -

 ...تصادف کردیم و

 .صبری داری!من بودم خودکشی میکردموای نگو!خاله و عمو فوت کردن؟دختر عجب -مینا

 .چندبارم به سرم زد.ولی دلم راضی نشد-

 .و حاال با آروین خان ازدواج کردی-مینا

 .اهم.ولی همش نقشس-

 یعنی چی؟-مینا

ماجرارو از سیر تا پیاز براش تعریف کردم.بعدشم بلند شدم برم دستشویی.وقتی از دستشویی اومدم 

 :ام زدبیرون دیدم یکی از پشت سر صد

 .خانم خوشگله.صبــــــر کن منم بیام

از لحنش معلوم بود مسته.برگشتم سمتش.اومد طرفم خواست بهم دست بزنه که با پاشنه کفشم زدم به 
 :شکمش که افتاد.کفشمو گذاشتم رو گلوی پسره و گفتم

 آخه توئه نفله وقتی جنبه نداری چرا مست میکنی بدبخت؟-

برم که شاهین جلوم سبز شد!اینو چیکار کنم خدایا؟عجب غلطی کردم اومدم  بعدم پامو برداشتم و خواستم

 .ای کاش پیش مینا میموندم

به به!ساغر خانوم!چشممون به جمالتون روشن شد!ببینم آقاتون نیستن؟آخی...تنهاتون -شاهین

 .گذاشتن؟طفلکی

 .نمیدونم چرا ترسیده بودم.عقب عقب میرفتم

 .میخوام باهات حرف بزنمنترس بابا!کاریت ندارم.-شاهین

 !من هیچ حرفی...هیچ حرفی باهات ندارم.برو گمشو-
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 .نه نشد دیگه.نباید اینطوری برخورد کنی-شاهین

 !یدفعه پام خورد به دست اون پسره مسته و نزدیک بود بخورم زمین که شاهین کمرمو گرفت

که رفت!کاری میکنم آروینم  آخرشو اولش برای من بودی!حتی وقتی با معین ازدواج کردی!معین-شاهین

 ...بره

 .برو گمشو کصافط-

 .خواستم از خودم جداش کنم که محکمتر منو گرفت

 !ساغر؟-

 .صدای آروین بود!صورتمو برگردوندم،با فریدو مینا داشتن منو با تعجب نگاه میکردن

 .آ..آروین-

 .از بغض نمیتونستم حرف بزنم.آبروم رفت

 .کرد،آنچنان با شدت بود که خوردم زمین.مینا اومد کنارم آروین اومد و منو از شاهین جدا

 خوبی عزیزم؟آخه چرا از کنارم رفتی؟-مینا

 :با بغض گفتم

 می..مینا؟-

 جونم؟-مینا

 ...میترسم.بخدا من هیچ کاره بودم-

 .میدونم عزیزم میدونم-مینا

 .صدای آروینو شنیدم که با ُتن صدای باال صحبت میکرد

 ه حقی به زن من دست میزنی؟!چشممو دور دیدی؟ببینم تو با چ-آروین

 .ببین آقا استاده من ساغرو دوست دارم و خواهم داشت.هر جور شده به دستش میارم-شاهین

 !تو غلط کردی!مگه من ُمردم که بخوای زنمو ببری؟-آروین

 ...ببین-شاهین

 .آروین نذاشت شاهین حرفش ادامه بده و یه مشت زد تو دهنش و یقشو گرفت
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 !ببینم چی؟!ها دیگه چیو ببینم؟-وینآر

 .فرید که تا اونموقع ساکت بود اومد و شاهین از آروین جدا کرد و شاهینو فرستاد که بره

 .آروم باش آروین-فرید

 آروین فقط نفس های تند میکشید!عجب غلطی کردم حاال چجوری برم خونه؟

 .مینا،آبجی ساغرو بلند کن،ببر بیرون-فرید

 :رد ولی آروینو دستمو گرفت و گفتمینا منو بلند ک

 .خداحافظ-

 .منو برد بیرون باغ.کامال خلوت بود!آروین محکم دستمو رها کرد

 خب؟-آروین

 ها؟-

 توضیح؟-آروین

 چه توضیحی؟-

 .اتفاق همین چند لحظه پیش-آروین

 .آروین بخدا اتفاقی بود.من نمیخواستم اینطور بشه-

 ینو دوست داشتی چرا خواستی این نقشه رو بکشی؟دیگه چی باید بشه؟اصال وقتی شاه-آروین

دیگه نتونستم دووم بیارم.اشکام بی صدا میریختن.دختری نبودم که جلوی هرکی گریه کنم.نمیتونستم اون 

 .موقعیتو تحمل کنم خواستم برم که آروین هلم داد سرجام

ر میتونی غرور کجا داری میری؟میدونستم زیر حرف زور نمیری و دردسر سازی،اما چطو-آروین

 .نداشته باشی و اجازه بدی هرکی بهت دست بزنه؟دیدن تو ناامیدم میکنه و اعصابمو خورد میکنه

 .ُتن صدامون رفت باال

 .پس خواهشا بخاطر چیزی مثل من خودتو اذیت نکن-

 چطور نباید ناراحتو عصبانی نباشم وقتی تورو اینجوری میبینم؟-آروین

 .الن چیکار میکنم؟منکه تو مسائلت دخالت نمیکنم،پس تو هم دخالت نکنبرای تو چه فرقی داره من ا-
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 .پس داری اعتراف میکنی که شاهینو دوست داری-آروین

 چرا انقدر این موضوع اعصابتو خورد میکنه؟-

 .چون بی مالحضه ای و میزاری هرکی هرکاری دلش خواست بکنه-آروین

 بشم ساغر؟ راست میگی،من چرا باید بخاطر تو عصبانی-آروین

آره.چرا باید بخاطر من عصبانی بشی؟منکه نباید در دید تو چیزی باشم.پس خواهش میکنم حضور منو -

 .نادیده بگیرو کاری به کارم نداشته باش

 !چطور میتونم کاری به کاردت نداشته باشم وقتی هر روز جلوی چشممی-آروین

دتی!بخاطر همینه که نمیتونی اطرافیانتو نه تو هیچی رو نمیبینی!اونی که میبینی فقط و فقط خو-
ببینی.ببینی چه سختیایی میکشن.خونه آنچنانی!ماشین آنچنانی!حسود نیستم ولی خیلی به پوالت 

 ...مینازی!بخاطر همین عصبانیتتو سرمن خالی میکنی.پس به من توجه نکن!کی بهت گفته وظیفت اینه؟تو

 .چشمامو بسته بودمهنگ کرده بودم!هیچ کاری نمیتونستم بکنم.فقظ 

 :بعد چند لحظه ازم جداشد.دستی به موهاش کشیدو گفت

 .تو ماشین منتظرم-

 .رفت.نشستم رو زمینو گریه کردم!با خودم حرف میزدم

چرا؟!آخه چرا؟دارم دیوونه میشم چرا انقدر زندگیم پیچیدست؟چرا اونکارو کرد؟خدایا کمکم کن!کمکم -

 !کن

م ورفتم نشستم تو ماشین.واقعا دیگه خجالتم میگرفت به آروین نگاه یکم که تخیله روحی شدم بلند شد
کنم!اونم همین طور.نمیخورد مست کرده باشه.پس اختیار دست خودش بوده؟!تا خونه حرف نزدیم.وقتیم 

رسیدیم بدو بدو رفتم تو خونه و رفتم تو اتاقمو درو قفل کردم.خودمو انداختم رو تخت.به عکس 

 .ق نصب شده بود نگاه کردمنامزدیمون که تو اتا

نه آروین نباید عاشقم بشی!نباید.هه چه خیاالت خامی.تو هم یکی هستی مثل همه اون دخترا.میخواد بازیت 

 .بده ساغر

دلم میخواست خودمو تخیله کنم،دلم گرفته بود.و از طرفی هیجان داشتم.گیتارمو برداشتم و رو تختم 
 .نشستم و شروع کردم به خوندن

 جز عشق تو عالقه ای رواج نیستتوی دلم 

 انقدر هوامو داری که اکسیژن احتیاج نیست
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 کنار تو من فاتح تقدیر این زندگیم

 با تو میفهمم که کیم بعد از یه عمر تازه دارم 

 فراتر از تعهده این پای هم موندنمون 

 قلمرو احساس ما بیشتر از عشق شده

 وقتی که آرامش تو جهانمو تسخیر کرد

 اهامو این حضور تو تعبیر کردتمام روی

 تو بهترین شرایطم حالمو بهتر میکنی

 تجربه ی بهشتو واسم میسر میکنی

 کنار تو هر یه نگاه مثل یه شعر فاخره

 نگاه من نگاه تو چه خوبه این مشاعره

 کنار تو انگار جهان منو رعایت می کنه

 برای آرامشم این حضور کفایت می کنه

 خاطرهاستحضور تو مصوب نفیس ترین 

 روزی که بی تو سر بشه

 برای من بی محتواس

♫♫♫ 

 تو بهترین شرایطم حالمو بهتر میکنی

 تجربه ی بهشتو واسم میسر میکنی

 کنار تو هر یه نگاه مثل یه شعر فاخره

 نگاه من نگاه تو چه خوبه این مشاعره

 .بعد از تموم شدن آهنگ در اتاق زده شد

 بله؟-
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 .درساغر؟یه لحظه بیا دم -آروین

 .رفتم و درو براش باز کردم و تو چهار چوب در موندم.سرمون پایین بود

 .بفرما-

 .یه سوییچ گرفت جلوم

 .بیا.من فردا کالس ندارم.با ماشین من برو-آروین

 .نیازی نیست.خودم میرم-

 .اذیت نکن،بگیرش-آروین

 .سوییچو از دستش گرفتم

 ماله کدومه؟-

 .کوپه-آروین

 .ممنون.شب خوش-

 .درو ببندم که پاشو گذاشت الش.درو دوباره باز کردم اینبار بهش نگاه کردم خواستم

 چیزی شده؟-

 .چیزه...بخاطر امشب..واقعا ببخشید.بیخودی عصبانی شدم-آروین

 .نیازی نیست.فراموشش کردم-

 .ممنون.شب بخیر-آروین

 .شب بخیر-

من کرد و رفت تو اتاقش منم رفتم تو موندم که بره تو اتاقش.لحظه آخری سرشو آورد باال و یه نگاه به 
اتاق و درو قفل کردمو لباسامو عوض کردم و گرفتم دراز کشیدم.یعنی آروین دوسم داره؟ولی ما با این 

قصد ازدواج نکردیم.ما قرار داشتیم.اوففف.حاال نه اینکه واقعا دوسم داره؟برای اون عادیه.اصال به 
 .خودش نمیگیره

 .مبا همین فکرا به خواب رفت

دقیقه ای گرفتم اومدم لباس پوشیدم.یه مانتو سفید با شلوار مشکی با مقعنه 20صبح بیدار شدم یه دوش
مشکی.آروم سرمو از اتاق آوردم بیرون نمیخواستم با آروین روبرو بشم.ازش خجالت میکشیدم.کسی 
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آروین اومد تو.با نبود.انگاری خوابه.آروم آروم از کنار میز تلویزیون گذشتم که در خونه باز شد و 

 :اومدنش خوردم به میز و گلدون از روش افتاد جیغ زدم.اومد طرفم

 چیزیت نشد؟-آروین

 ها؟-

 .نشست رو زمین.و به شیشه ها نگاه کرد

 حالت خوبه؟-آروین

 .آ..آره-

 :اومدم پامو بردارم که آروین گفت

 !وایسا-

 چی شده؟-

 .زیر پات یه عالمه شیشه س-آروین

 پات خونی شد؟-

 .نه با کفش اومدم-روینآ

 !چی؟!با کفش اومدی تو خونه آروین؟-

 .خب بابا!چرا میزنی.خواستم کفشمو دربیارم که صدای شکستن گلدون اومد-آروین

 .اوفففف-

تا اومدم به خودم اومدم دیدم آروین یه دستشو گذاشت زیر زانوم،یه دستشم زیرگردنمو منو بلند کرد.با 
غلش بیام بیرون که نزدیک بود بیفتم،دستمو دور گردنش قفل کردم،اونم تعجب نگاش کردم.خواستم از ب

 .منو بیشتر به خودش فشرد

 اهم.نمیخوای حرکت کنی؟-

 !تازه به خودش اومد.بیچاره هنگیده بود.ایشـــــ

 .از اون منطقه شیشه ای اومد بیرون و منو گذاشت زمین

 .مانتومو مقعنه مو مرتب کردم

 .مرسی-



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

89 

 

 :دستپاچه شده بود گفت آروین که انگار

 .نون گرفتم.برو صبحونه بخور برو-

 !بعدم رفت تو اتاقش.از رفتارش خندم گرفت.بی جنبه

رفتم تو آشپزخونه و صبحونه سرپایی خوردم،آخه دیرم شده بود.رفتم دانشگاه.وقتی از کوپه پیاده شدم 

 .همه نگاهم میکردن.شاهین با دوستاش اومدن جلوم

 مبارک!چنده قیمتش خانم محسنی؟به به!ماشین جدید -

 .فکر نکنم به شما ربطی داشته باشه.با اجازه-

 !وقتی از کنارش رفتم بیشتریا گفتن:هوووووو

مطمئنا فهمیده بودن ماشین آروینه.کالسام که تموم شد.باید برمیگشتم خونه،ولی گفتم یکم خرید کنم آخه 
بود.وقتی ریموت درو زدم،یکی زد به 8هیچی تو خونه نبود!بعد خرید رفتم به سمت خونه.ساعت

 !شیشه.شیشه طرف خودمو پایین آوردم،شاهین بود!ای خدا خونمو پیدا کرد

 بفرمایید؟-

 سالم.خوبی؟-شاهین

 ممنون.امرتون؟-

 .خاک بر سرمن که اومدم گزارش شوهرتو بدم مراقبش باشی-شاهین

 .شوهر من نیازی به گزارشات شما نداره-

 :فتشیطون نگام کرد بعد گ

 .میبینیم.بفرمایید باال-شاهین

 :شیشه رو میدادم باال که گفت

 !به حرفم میرسی ساغر-

وقتی ماشینو پارک کردم با آسانسور رفتم باال.وقتی کفشمو کندم و با کلید درو باز کردم،صدای یه زنو 

 ...شنیدم تو خونه!وای نه!پس شاهین راست میگفت؟ای آروین تازه داشتم بهت

 !،با دیدن چیزی که دیدم تمام وسایل از دستم افتادرفتم تو خونه

 .آروین با یه دختر نشستن بدون روی مبل روبروی هم و میگفتنو میخندیدن.دختره برام آشنا بود
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 !آروین نگاهش بهم افتاد.زبونم قفل شده بود.اونم همین طور.شاهینم اومد باال!ای خدا آبروم رفت

 دیدی گفتم؟-شاهین

 :ود!با صدای آروم و با حرص گفتمبغض گلمو گرفته ب

 !برو گمشو-

 :شاهین زیر گوشم گفت

 !خود دانی-

و رفت.دوباره به آروین نگاه کردم،بلند شد،خواست حرفی بزنه که کف دستمو به عالمت سکوت باال 

 .بردم

 ...هیچی نگو!هیچی-

را انقدر رو آروین و دوییدم بیرون خونه.بی هدف تو خیابونا گشت میزدم.ای خدا!چرا اینجوری شدم؟چ
حساس بودم؟یعنی دوسش داشتم؟چه فایده اونکه یه دختر آورده بود خونه.انقدر فکر کردم که فهمیدم آره 

یه حسایی نسبت بهش دارم.ولی خدا خدا میکردم اگه یه طرفس بیشتر نشه.یا دوطرفه باشه.به ساعتم نگاه 
لی هیچی حس نکردم؟!سعی کردم با سرعت ساعت تو خیابونا میگشتم و3بود!یعنی 11کردم.یا خدا!ساعت

 .برم خونه.آخه هوا خیلی سرد بود

رسیدم خونه.درو جوری که صداش در نیاد باز کردم.خوبه چراغا خاموشه احتماال 11:30حدود ساعت
خوابه.اصال چرا باید براش مهم باشه که بیدار بمونه؟تو دلم صلوات میفرستادم آروین باهام کاری نداشته 

 :هامو در آوردم رفتم تو.رفتم تو راهرو که یدفعه صدای دادش اومدباشه.کفش 

 تا این ساعت کجا بودی؟-

نه بابا!بیدار بود تو تاریکی عینهو برج زهرمار نشسته بود روی مبل.رو به من.با پاشنه پا چرخیدم 

 .طرفش

 .بیرون بودم دیگه.خونه دوستم.خصوصی بود-

 !یه جوری نگاهم کرد که یعنی ساغر خودتی

فکر نمیکنم چیز خصوصی باهم داشته باشیم.ساغر نمیدونم از دست تو چی کار کنم؟حداقل -آروین
میخوای دروغ بگی یه چیزی بگو اینجوری ضایع نشی.از این به بعد میخوای بری بیرون اول به من 

 .میگی

 .پسره ی خیارشور!تازگیا داره بی ادب میشه!کارای غروبش یادش رفته

 .ی.اصال به تو چه؟هر جا دلم بخواد میرمآروین خیلی فضول-
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 .همین که گفتم.حاالم برو تو اتاقت تا بالیی سر خودمو خودت نیاوردم-آروین

 .عصبانی بود ولی بهش حق نمیدادم بهم بی احترامی بکنه

 یوخ بابا؟!تو دوست دخترتو آوردی اینجا من چیزی گفتم؟اصال همین االنم میرم بیرون.آقا حرفیه؟-

 .در ورودی.اگه جلوشو نگیرم بدتر میشه رفتم سمت

 کجا؟مگه با تو نیستم؟َکَرم شدی؟-آروین

کفش هامو پوشیدم،رفتم طرف آسانسور.خواستم برم تو آسانسور که از پشت شونمو گرفت منو برگردوند 

 .طرف خودش

 .همچین محکم برم گردوند که گفتم شونم شکست.چشم هاش از عصبانیت قرمز شده بود

 چته؟-

 .بیا برو تو خونه اون روی سگ منو باال نیار-نآروی

 .نمیخوام.میخوام برم بیرون.به تو هم هیچ ربطی نداره-

 !تو بیخود میکنی این موقعه شب بری بیرون.مگه تو عالفی؟-آروین

 .بی شعور!اصال از لجشم شده باید برم بیرون

 .اومدم برم تو آسانسور که دوباره شونمو گرفت منو برگردوند

 !کجا؟-آروین

 !هرچی صبر میکنم پررو تر میشی!اصال میخوام برم خونه دوست پسرم حرفیه؟-

 .تا این حرفو زدم یه سیلی خوابوند تو گوشم!از کارش تعجب کردم.با یه دستم صورتمو گرفتم

 !مزه تلخ خون تو دهن پخش شد.اشک هام سرازیر شد.به چه حقی رو من دست بلند کرد؟

 .بیا برو تو ببینم-آروین

 .سرمو گرفتم باال تو چشماش نگاه کردم.چشمای میشی ایش از عصبانیت قرمز شده بود

 ...خیلی وحشی آروین!خیلی-

 .گمشو تو اتاقت تا یکی دیگه نزدمت-آروین
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با چشم های گریون رفتم تو اتاقم.تو آینه خودمو نگاه کردم.بی شعور جوری زده بود که گوشه لبم پاره 
تم مونده بود عجیب!عجب سوزشیم داشت.بابا این روانیه باید بره شده بود!جای دستش رو صور

 !تیمارستان

 .زنگ زدم به آرسانا.ب صدای خواب آلود جواب داد

 بله؟-

 آنی؟-

 سالم ساغر خوبی؟چرا صدات گرفته؟-

 :با گریه گفتم

 ..آنی...آن-

 :با صدای مضطربی گفت

 الهی قربونت برم.چی شده؟اتفاقی افتاده؟-

 !شو بیا اینجا.منو زدتورو خدا پا-

 خاک به سرم کی تورو زد؟-آنی

 !آنی،آروین منو زد-

 .خاک عالم!چرا آروین باید تورو بزنه؟!نگران نباش.االن میام اونجا-آنی

 !با گریه گفتم:باشه زود بیایا

تلفنو قطع کردم و لباسامو عوض کردم،شاید برای بقیه اتفاق خاصی نبوده باشه،ولی برای من چرا!چرا 
 ید روی من دست بلند میکرد؟خیر سرم عاشق کی شدم؟عاشق کسی که راحت قضاوت میکنه؟با

دوست نداشتم صدای گریم بره بیرون که فکر کنه ضعیفم.رفتم زیر پتو و گریه کردم.داشتم به آروین 
 فحش میدادم که در اتاق زده شد.یا حسین!حتما سیر نشده اومده دوباره کتکم بزنه!ناخودآگاه ترسیدم و

 .نشستمو پتور تو بغلم گرفتم

 .دستگیره درو چرخوند ولی در قفل بود

 .ساغر بیا بیرون کارت دارم-

 .نه تو خطرناکی عمرا از جام تکون بخورم
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 .ساغر،میدونم بیداری.بیا بیرون-

 !جوابشو ندادم عجب رویی داره

 .ساغر،بیا من اعصاب ندارما!میزنم درو میکشونم-

 .همیچ کاری ندارم من نمیام بیرون.با تو هم-

 .چه عجب!جواب دادی.بیا درو باز کن باهات کار دارم-آروین

دوباره بغض گلومو گرفت،دختر ضعیفی نبودم ولی وقتی ظلمی در حقم بشه و نتونم ازش دفاع کنم بغضم 

 .میگیره

 که دوباره بزنی زیر گوشم آره؟-

 :سکوت کرد،بعد گفت

 .من غلط کردم.ببخشید.حاال بیا بیرون-

 .ن صداش تغییر کرده بود.ولی بازم نمیتونستم برم بیرونلح

 .من بیرون نمیام.االنم آرسانا میاد-

 .اونو چرا بی خواب کردی؟گریه نکن بیا بیرون دختر-آروین

 !من...با...تو..حرفی..ندارم-

دیگه جوابی نداد.با صدای بسته شدن در اتاقش معلوم شد رفت تو اتاقش.دستمو گذاشتم روی 

 !امرد عجب دست سنگینیم داره!بعد از نیم ساعت در اتاق زده شدصورتم.ن

 !گفتم گمشو!من باهات حرفی ندارم-

 !ساغر جان!منم درو باز کن-

 .اصال نفهمیدم کی زنگ زدن!درو باز کردم آنی رو آوردم تو اتاق خودمو انداختم تو بغلش

 عزیز دلم بسه دیگه.ببین سر چشمای خوشگلت چی آوردی؟-آنی

 !وردم باال بهش نگاه کردم.آنی واقعا آرامش بخش بودسرمو آ

 آنی ببین داداش دسته گلت چی به سرم آورده؟-

 .و با دستم به صورتم اشاره کردم
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 الهی قربونت برم.حاال اینطور گریه نکن.آخه چرا اینجوی شد؟-آنی

 .نشوندمش روی تخت و همه چیزو براش تعریف کردم

 .ای همینه که یه ذره نگرانتهخب عزیزم تو دستش امانتی.بر-آنی

 یعنی هرکسی که نگران یکی دیگس باید بزنه تو گوشش؟-

 .آنی از همه چیز خبردار بود.ولی میذاشت رو حساب اینکه تو شناسنامه شوهرمه

 .پاشو بابا!گریه نکن!تو که انقدر دل نازک نبودی.پاشو دختر گنده-آنی

 .اشکامو پاک کردم

 .وایسا من االن میام-آنی

 جا؟ک-

میرم آب بخورم برمیگردم.آروین بدجور عصبی بود میرم آرومش کنم برگردم.ساغری فر کنم -آنی

 خودش فهمیده چه اشتباهی کرده.برم بهش بگم حالت خوبه؟

 !عمرا اون پشیمون باشه!همیشه میزنه همه چیو خراب میکنه.بعدش به جای عذرخواهی آدمو میزنه

 .م ازت پرسید بگو از دستش خیلی ناراحتمآنی بذار بفهمه چی کار کرده!اگه ه-

 :یه لبخند قشنگز د بهم گفت

 .منکه میدونم ته دلت ازش ناراحت نیستی.ولی باشه میگم از دستش عصبانیی-

 :داشت میرفت که برگشتو گفت

 .ساغر حداقل فهمیدی روت غیرت داره.با احساساتش اینجوری بازی نکن-

 من حساسه؟به حرف هاش فکر کردم یعنی آروین روی 

 .از آنی خواستم امشبو پیشم بمونه.اونم با کمال میل قبول کرد.همین که سرو روی بالش رفت خوابم برد

صبح با نوازشی توی موهام چشمامو باز کردم.یا خدا این نره غول اینجا چیکار میکنه؟!یه نگاه به اطرافم 
دیشب صدبار بهش گفتم منو با این  انداختم آرسانا اثرو جای خوابش بود ولی خودش نبود.حاال خوبه

 !روانی تنها نذاره ها

 بیدار شدی خواب آلو؟-آروین

 .بلند شدم نشستم رو تخت و دستی روی موهام کشیدم
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 ببینم تو اینجا چیکار میکنی؟-

 .اومدم توضیح بدم جناب قاضی-آروین

 .برو بابا-

 !وهللا-آروین

 !اونکه قاضیه تویی نه من-

شب برنمیگرده 11اینکه بدون اون دختر تو خونه چیکار میکرده میره و تا ساعتکی دیروز بدون -آروین

 خونه؟

نمیدونم چرا ولی دلم میخواست باهاش شوخی کنم.نشستم لبه تخت پتومو انداختم رو دوشم و دستامو از دو 
نی طرفم در آوردم موهامو سه قسمت کردم دوتاشو دو طرف شونم انداختم و یکیشو گذاشتم جلو لبم،یع

 !سبیله

 :با صدای کلفتی گفتم

 .جناب "آ.ن"اعترافات و دفاع تونو میشنوم-

 :خودشو مرتب کرد و گفت

اون دختری که دیروز تو خونه دیدید خانم قاضی همکار بنده ان.خانم محمدی.باید باهم نمونه سوال برای -
فری افتادید درسته؟احتماال امتحانات انتخاب میکردیم که گفتیم یه بار بشه خونه من.خودتونم با خانم ص

 ...چندباری خانم محمدیو دیدید.اگه فکر میکنید دروغ میگم برید از رییس دانشگاه بپرسید.و بخاطر

 .سرشو انداخت پایین،ولی من همچنان فیگور خودمو نگه داشته بودم

 .قضاوت کنم بخاطر اون سیلی.واقعا منو ببخش.از این به بعد سعی میکنم اول دلیلشو بشنوم.بعد-آروین

 .بعد معصوم نگاهم کردو گفت:منو ببخش

 .آخی...دلم براش سوخت،ولی هنوز باور نکردم حرفشو.باید ببینم تو آینده چی میشه سرقولش هست یا نه

 :موهامو ول کردم پتورو کنار زدمو گفتم

 .بیخیال خیارشور.ولی نباید فقط حرف بزنی باید عمل کنی به حرفت-

 .منونیه لبخند زد و گفت:م

 .بلند شد
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 .راستی مهمون داریم-آروین

 !کیه؟-

 .فریدو مینا-آروین

 اینجا؟این وقت صبح؟-

 .آره آخه میخوایم بریم تفریح-آروین

 کجا؟-

 .رامسر.ویالی من-آروین

 آها!راستی آنی کجاست؟-

 !روز کالس نداریم.میریم عشق و حال2رفت.امروز کالس داشت.ماهم تا-آروین

 .و دستاشو به هم کوبید

 !بلند شدم و به طرف دستشویی رفتم زیرلب جوری که بشنوه گفتم:خل و چل

 !شنیدما-آروین

 :دستمو تو هوا براش تکون دادم و گفتم

 !گفتم که بشنوی-

و رفتم تو دستشویی.چشمام برای گریه دیشب قرمز شده بود!صورتمو گرفتم زیر آب سرد که ورمش 
غ لباسا.یه تونیک چهارخونه آبی مشکی با شلوار مشکی بخوابه.بعد از اومدن از دستشویی رفتم سرا

 .آدیداس و شال مشکی پوشیدم اومدم بیرون

 !سالم-

 سالم عزیزم.خوبی قربونت؟-مینا

 مرسی.تو خوبی؟-

 .ممنون-مینا

 !سالم آبجی کوچولو-فرید

 اومد نزدیکم و آروم گفت:ببینم از اون شب به بعد ندیدمت.آروین اذیتت که نکرد؟
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 .خندیدم

 .نه بابا!اون دارچین نمیتونه منو اذیت کنه-

 !بله ساغر خانوم عجب دروغ گنده ای!دیشبو یادت رفته؟

 :رفتم تو آشپزخونه آروین داشت صبحونه میخورد.با صدای بلند گفتم

 حاال کی میریم؟-

 .ظهر آبجی12تا آماده شیم میشه-فرید

 .آخی...آبجی گفتناش خیلی بامزست

 !شستم.اومدم روی مبل کنار نشستم. بقیه داشتن اخبار میدیدنصبحونه رو خوردم،ظرفارو 

 .آروین جان،میشه این گوشی منو ببری شارژ بزنی؟شارژرشو فراموش کردم بیارم-فرید

 بده من.من شارژرشو ندارم.ولی ساغر داره.ساغر؟-آروین

 هوم؟-

 شارژر اینو داری نه؟-آروین

 .آره.برو تو اتاقمه،زیر میز کامپیوترم-

 :عد چند دقیقه صدام کردرفت ب

 !ساغر-

 !اوففف!چیه دارچین؟-

 .رفتم تو اتاق.درو بستم

 !دارچینو کوفت!اسم به این قشنگی چرا خرابش میکنی؟-آروین

 خب بابا!چرا میزنی؟چیکارم داشتی؟-

آروین که جلوی میز کامپیوترم واستاده بود و دست راستشو روی میز گذاشته بود به زیر میز اشاره 

 :تکردو گف

 !این زیر یه عالمه سیمو پیمه!هزار بار بهت گفتم اینجوری نریزشون!مرتبشون کن-

 .باشه بابا!االن پیداش میکنم-
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خودمو نیم خیز کردم سمت زیر میز.راست میگه هزارتا سیم این زیر بود!از سیم هدفونو موسو کیبوردو 

 :اصی بهم میکرد.گفتمخالصه هرچی!شارژره رو پیدا کردم.به آروین نگاه کردم یه نگاه خ

 نمیخوای بزنیش به شارژ؟-

 آروین که مبهوت مونده بود گفت:هان؟

 !گوشی رو-

 .و به گوشی اشاره کردم

 نمیزنیش به شارژ؟-

 .دیدم نه یارو مات و مبهوته.گوشی رو از دستش گرفتم.نشستم رو صندلی رفتم زیر میز زدمش به

 !داونم انگار از کاری که کرده بود تعجب کرده بو

 :نگاهامون بهم قفل شده بود که یدفعه گفتم

 مینا جان!منو صدا زدی؟-

+روبرو شدم!سریع درو بستم و بهش تکیه دادم و 18از جام بلند شدم در اتاقو باز کردم که با صحنه مثبت

 :دستمو رو قلبم گذاشتم و گفتم

 !واییی-

 چی شد؟-آروین

 ...چیزه...بیرون-

 بیرون چی؟-آروین

 :درو بچرخونه که گفتماومد دستگیره 

 !دارن18نه توروخدا نریا!صحنه مثبت -

 .آروین زد زیر خنده.گوشیشو برداشت و به فرید زنگ زد تا فرید گفت:بله؟آروین قطع کرد

 .خب حاال بریم بیرون-آروین

 !یکی آروم زدم به بازوشو گفتم:ایول داری

 .و از اتاق زدم بیرون.دیدم مینا کنار فرید نشسته
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 .مبل یه نفره و آروینم روبروی من رو مبل یه نفره نشستم رو

 :شیطونیم ُگل کرد گفتم اذیتشون کنم.همین جور که مثال حواسشون به اخبار بود گفتم

 مینا جان؟-

 هوم؟-مینا

 چرا جاتو عوض کردی؟-

وین مینا با تعجب نگاهم کردو سرشو انداخت پایین.رفتم جلوش زانو زدم و با دستم چونشو گرفتم باال.آر

 !داشت ریز میخندید

 آخ!خجالت کشیدی گلم؟بابا چه خجالتی؟-

 .با دقت نگاهش کردم

 مینا؟-

 هوم؟-مینا

 .هومو درد!بگو بلــــــــه-

 بله؟-مینا

 آها!ببینم تو رژت پررنگ تر نبود؟-

 !آروین دیگه نتونست تحمل کنه زد زیر خنده فریدم همین طور

 :به من گفتمینا یه نگاه حرصی به فرید انداخت بعد 

 .وایسا حسابتو برسم-

 !بعد بلند شد افتاد دنبالم حاال من بدو مینا بدو

 !رفتم وسط مبلمانی که نشسته بودیم وایسادم.دقیقا پشتم به آروین بود

 مینا گفت:گیرت انداختم!که حاال منو اذیت میکنی جوجه فنچ؟

 .هبعدم دستاشو به عالمت قلقلک تکون داد!وای نه!خدا به دادم برس

 !مینا جان من!از خیر این یکی بگذر-

 !نخیر.دقیقا نقطه جالب اینجاست-مینا
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 !بابا بیخیال-فرید

 !نه فرید وایسا-مینا

 !اومد نزدیکم و به جونم افتاد.حاال من جیغ میزنمو میخندم

 !عقب رفتم عقب رفتم یدفعه افتادم روی پای آروین!جوری که افتادم تو بغلش

 :افظ درست کردو گفتآروین با دستاش برام مح

 !آبجی بسشه دیگه-

 !اَه برو کنار دیگه آروین-مینا

 !به این ریش قسم-آروین

 !تو که ریش نداری-فرید

 !آها!یادم نبود!به این ریش نداشتم قسم-آروین

 !حاال مگه خنده من بند میاد؟عجب ادکلن خوش بویی زده المصب

 !یکی طلبت ساغر-مینا

 !برو بابا گوجه-

و باز کرد.مینا رفت روی مبل یه نفره نشست.همین جوری رو پاش نشسته بودم.از مینا آروین دستاش

 !میترسیدم بیاد قلقلکم بده

 .خب دیگه برو آماده شو آبجی-فرید

 .بلند شدم.رفتم تو اتاقم.لباسامو در آوردم انداختم تو چمدون.خواستم ببرمشون که آروین اومد تو

 .بده من ببرمشون-آروین

 .ودم میبرمنه بابا!خ-

 !اومدم بلندش کنم که کمرم درد گرفت!اه.به خشکی شانس

 !آی!کمرم-

 چی شد؟-آروین

 .کمرم درد گرفت-
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 .بده بابا!االن کمرت میشکنه-آروین

 :چمدونو برداشت،از پله ها داشتیم میومدیم پایین که گفتم

 !چه عجب!مهربون شدی-

 !بودم-آروین

 !دارچین-

 .ستاش که به حالت قلقلک تکونشون میداد تهدیدم میکرد!بازوی آروینو گرفتمآروین خندید.مینارو دیدم با د

 !چیه؟-آروین

 ...زیرگوشش گفتم:مینا

 !+رو به یادش بیار18بابا نترس.هروقت خواست اذیتت کنه،اون صحنه های-آروین

 !بعدم خندید.منم خندیدم.بابا عجب مغزی داره این آروین

 !تو ماشین خودش دونفری خالصه رفتیم نشستیم تو ماشین هرکی

من یه مانتوی سبز خوش رنگ با شال سفیدو شلوار سفید و کفش سبز اسپرت پوشیده بودم.آروینم پیرهن 
مردونه سبزو مشکی با کت اسپرت مشکی و شلوار مشکی و کفشم مشکی!کال مشکی!یه جورایی باهم 

حرف میزدم که خوابش نبره!ولی  ست کرده بودیم.تو ماشین هی خوابم میومد ولی از هر دری با آروین
 .مگه میشد؟باالخره خوابم برد

************************************ 

 آروین

به ساغر نگاه کردم که خواب بود.وقتی خواب بود دیگه اون غمو ناراحتی تو چهرش دیده نمیشد.دیشب 
بود.تو این مدت حس کردم  بخاطر اون سیلی که بهش زدم هزاربار خودمو لعنو نفرین کردم.قیافش بامزه

 !دوسش دارم ولی هنوز مطمئن نشدم.مخصوصا با اون کاری که اون شب تو تولد محمدی کردم

 پسری نبودم که بی دلیل کاری کنم.و همین برام جای ابهام بود که اینا از روی هوسه یا عشقه؟

 .دیگه نزدیکای رامسر بودیم.ساغر چشماشو باز کرد

 دی؟سالم خانوم!خوب خوابی-

 .آره.ببخشیدا نتونستم بیشتر بحرفم نخوابی-ساغر
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 .نترس من خوابم نمیبره-

 چقد مونده برسیم؟-ساغر

 .نیم ساعت-

بعد ضبطو روشن کردم.آهنگ مازیار فالحی پخش شد.همراه باهاش میخوندم و به ساغر نگاه میکردم و 

 .اونم در جواب یا باهام میخوند یا لبخند میزد

 قربون مست نگاهت

 ون چشمای ماهتقرب

 قربون گرمی دستات

 صدای آروم پاهات

 چرا بارونو ندیدی

 رفتن جونو ندیدی

 خستگیهامو ندیدی

 چرا اشکامو ندیدی

 مگه این دنیا چقدر بود

 بود بدیهاش چندتا سبد

 تو که تنهام نمیذاشتی

 توی غمهام نمیذاشتی

 گفتی با دو تا ستاره

 میشه آسمون بباره

 منم و گریه ی بارون

 خیس خیابون غربت

 توی باغچه نگاهم پر گریه پرآهم

 کاشکی بودیو میدیدی همه ی گالشو چیدی
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 تموم روزای هفته که پره غم شده رفته

 منو گلدونت میشینیم فقط عکساتو میبینیم

 روز پنج شنبه دوباره

 وعده ی دیدن یاره

 روی سنگ سردی از غم

 میریزه اشکای خستم

 تا که قاصدک دوباره

 رهخبری ازت بیا

 با یه دسته گل ارزون

 پیشتم من زیر بارون

 قربون مست نگاهت

 قربون چشمای ماهت

 قربون گرمی دستات

 صدای آروم پاهات

 چرا بارونو ندیدی

 رفتن جونو ندیدی

 خستگیهامو ندیدی

 چرا اشکامو ندیدی

 مگه این دنیا چقدر بود

 بود بدیهاش چندتا سبد

 تو که تنهام نمیذاشتی

 توی غمهام نمیذاشتی
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 گفتی با دو تا ستاره

 میشه آسمون بباره

 منم و گریه ی بارون

 غربت خیس خیابون

 روز پنج شنبه دوباره وعده دیدن یاره

 روی سنگ سردی از غم میریزه اشکای خستم

 تا که قاصدک دوباره

 خبری ازت بیاره

 با یه دسته گل ارزون

 پیشتم من زیر بارون

 ...قربون مست نگاهت

 .ساغر زد زیر خنده

 چته؟-

 !شبیه این موزیک ویدیو های عاشقونه شدا-ساغر

 :با شیطنت گفتم

 خب مگه نیست؟-

 :زد به بازومو گفت

 !آروین-

 !خب بابا!االن تصادف میکنیما-

 .سکوت شد

 ساغر؟-

 بله؟-ساغر



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

105 

 

 .امشب جشن تولد فریده-

 :با جیغ گفت

 آروین!چرا بهم نگفتی بادمجون؟-

 .تبابا پرده گوشم پاره شد.خب یادم رف-

 :ساغر با حرص گفت

 !آره.یادم رفته بود آلزایمر داری-

 :تکیه داد به صندلی و گفت

 !من لباس ندارم که-

 .داری-

 .من هیچی نیاوردم-ساغر

 .ولی من برات خریدم-

 :با ذوق گفت

 راست میگی؟-

 .اهم-

 !مرسی آورین-ساغر

 .فقط یه چیز دیگه-

 بفرما؟-ساغر

 پیانو بلدی؟-

 !آره بابا-ساغر

 .رای تولد برنپس ب-

 مگه پیانو داری؟-ساغر

 .اهم-
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 .اوکی-ساغر

 .دیگه تا رامسر حرف نزدیم.وقتیم که وارد شدیم،فرید سوت کشید

 !ایول داداش-فرید

 .قابل نداره-

 راستی؟چند قیمتش؟-فرید

 !برو بابا-

 .ساغرو مینا محو ویال بودن

 .ساغر،آبجی مینا؟بیاین اتاقاتونو نشون بدم-

یم.یه اتاقو فریدو مینا برداشتن،یه اتاقو منو ساغر!وای که چقدر سر این اتاقه باهم بحث سه تا اتاق داشت

 .کردیم.شب شد و موقع تولد.منو فرید رفته بودیم پیرایشگاه

************************* 

 ساغر

 !قرار شد من مینارو آرایش کنم مینا منو

 !بعد از آرایشمون رفتیم سراغ لباسا

ی سرم بستم جوری که چشمام کشیده شده بود!عین کره ای ها!پیرهنی که آروین برام موهامو صاف باال
خرید بود که پیرهن دکلته طالیی یا روی زانو،که البته!البته که زیر سرافونی سفیدم که آستین سه ربع بود 

د پوشیده خریده بودن آقا!با یه کفش سفید.خوب ترکیب کرده بود رنگ هارو.مینا هم یه پیرهن ماکسی سفی

 .بود که گردنی بود

 !چقد خوشگل شدی بال-مینا

 !تو که شبیه عروسا شدی-

 .خب تولد آقامونه دیگه-مینا

 .شیطون-

 .همچنین-مینا

 .بریم پایین من یکم تمرین کنم با پیانو.قرار شد آهنگ مرحوم مرتضی پاشایی رو بخونم-
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 .ونهداشتم با پیانو تمرین میکردم که آروین و فرید اومدن تو خ

واو!عجب تیپایی!آروین یه شلوار سفید پوشیده بود با پیرهن سرمه ای!فریدم یه کت و شلوار اسپرت 

 .توسی!همین جوری بهشون خیره بودم اونام به منو مینا

 .آروین سرشو انداخت پایین

 .چیزه..االن مهمونا میان-آروین

 !چی مهمون؟نمیدونستم مهمونم دارن

 کیا هستن؟-

 .میلمونجوونای فا-فرید

 .آها-

 آبجی تمرین کردی برامون بخونی؟-فرید

 .داداشی یه وقتش-

بعدم دست مینارو گرفتم و رفتیم تو آشپزخونه.وقتی مهمونا اومدن نکاهای یه پسره خیلی اذیتم 

 .میکرد.نمیدونستم کیه.موقع زدن پیانو شد.آروین از همه دعوت کرد و منم رفتم پشت پیانو نشستم

 :و خوندن شروع کردم به زدن

 باز دوباره با نگاهت

 این دل من زیرو رو شد

 باز سر کالس قلبم درس عاشقی شروع شد

 دل دوباره زیرو رو شد

 با تموم سادگیتو حرفتو داری میگی تو

 میگی عاشقت میمونم میگم عشق آخریتو حرفتو داری میگی تو

دیوار تکیه داده بود بهم نگاه  وقتی اوج آهنگ بود به آروین نگاه کردم.گوشه سالن دست به سینه به
 .میکرد

 میدونی حالم این روزا بدتر از همس

 آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست
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 قول بده که تو از پیشم نری

 واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرفه ست

 میمیرم بری آخرین دفعس

 پرواز تو قفس شدن بی نفس شدن دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم

 گو این یه بازیهراستشو ب

 نکنه همه حرفای تو مثل همه صحنه سازیه این یه بازیه

 انگاری وصف حال خودم بود.نمیدونستم واقعا آروین دوستم داره یا نه؟داره بازیم میده یا نه؟

 بی هوا نوازشم کن

 اشک و غصه هامو کم کن

 با نگاه بی قرارت

 باز دوباره عاشقم کن

 اشک و غصه هامو کم کن

 هونه دارهقلب من ب

 حرف عاشقونه داره

 راه دیگه ای نداره

 غیر از اینکه باز دوباره سر رو شونه هات بزاره

 میدونی حالم این روزا بدتر از همس

 آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست

 قول بده که تو از پیشم نری

 واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرفه ست

 میمیرم بری آخرین دفعس

 بی نفس شدن دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم پرواز تو قفس شدن
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 راستشو بگو این یه بازیه

 نکنه همه حرفای تو مثل همه صحنه سازیه این یه بازیه

 ...میدونی-من

 .بقیه یه تیکه رو میخوندن و دست میزدن.مخصوصا آروین خیلی با احساس میخوند

 ی من رو شکستحالم این روزا بدتر از همس آخه هرکی رسید دله ساده -همه

 ...قول بده که تو از پیشم نری-من

 واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرفست-همه

 ...میمیرم بری-من

 آخرین دفعه ست-همه

 :منو همه باهم خوندیم

 پرواز تو قفس شدن بی نفس شدن دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم

 راستشو بگو این یه بازیه

 زیه این یه بازیهنکنه همه حرفای تو مثل همه صحنه سا

بعد از تموم شدن آهنگ همه دست زدن و ازم تعریف میکردن.یه گوشه نشسته بودم که یه جفت کفش 
مارک دار جلوم دیدم.سرمو آوردم باال.یه پسر خوشتیپ بود،یکمم خوشگل بود.آها!این همون پسره ست 

 .که همش نگاهم میکرد

 بفرمایید؟-

 .حالم از دیدنتونسالم ساغر خانوم.من پرهامم،خوش-پسره

 .خوشبختم-

دقیقه بعد یه نفر در زد.روی تخت نشسته بودم و سرمو بین 10بعدشم بی تفاوت بلند شدم رفتم تو اتاق.یه 
 .دستام گرفته بودم

 .بفرمایید-

 :اومد داخل.سرم درد میکرد به خیال اینکه آروینه در همون حالت گفتم

 آروین.سرم خیلی درد میکنه.قرصی چیزی داری؟-
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 ...ببخشید-

 ای وای!اینکه صدای آروین نیست.سرمو آوردم باال!ای خدا این پرهامه اینجا چیکار میکنه؟

 بله؟کاری داشتید؟-

 از من خوشتون میاد؟-پرهام

 !ای بابا!چه پرروئه

 امری داشتین؟-

 .اومد کنارم رو تخت نشست.ولی از جام ُجم نخوردم

 .شدممیخواستم بگم،چیزه...من بهتون عالقه مند -

 :عین فنر از جام پریدم

 جان؟؟؟؟؟-

 .بخدا قصد بدی ندارم-پرهام

 .برو پسر جون.برو..من نامزد دارم-

 :پرهام با شیطنت گفت

 .جدی؟خب ازش جدا شو.من میتونم خوشبختت کنم-

 .یوخ بابا؟!میدونی چند نفر همین حرفو بهم زدن؟تنها کسی که میتونه خوشبختم کنه آروینه-

 !نامزدته؟ولی داشت با دخترای دیگه میحرفید که ِا؟!آروین-پرهام

 !برو گمشو یالغوز-

 .خود دانی!اما اگه پشیمون شدی من دیگه برنمیگردم-پرهام

 .از این میترسیدم آروین بیاد تو اتاق

 !بری که برنگردی!قاز قولنج-

 .از همین تیکه هات خوشم میاد-پرهام

 !برو گمشو عوضی-
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 .کردم کفشمو در آوردمو باهاش تهدید

 !برو تا نزدمت-

 !اوکی بابا-پرهام

 :بعدم از اتاق رفت بیرون.قلبم تند تند میزد.داشتم کفشمو میپوشیدم که در دوباره باز شد

 ...مگه کری!میگم برو گم-

 .دیدم آروین عین گاوهای خشمگین وایساده دم در.درو محکم بست اومد تو

 آروین...چی شده؟-

که خوردم به کمد،اومد روبروم وایساد.دوتا دستاشو گذاشتم دوطرف اون میومد جلو من میرفتم عقب.

 :سرمو گفت

 چی میگفت؟-

 کی؟-

 !پرهام-آروین

 کردم پرهام؟-

 حاال دروغم میگی؟تو اتاقت چیکار داشت؟-آروین

 !هیچی بخدا آروین-

 !بیرون به من دروغ نگو ساغر!دیدم اومد تو اتاقت!با خنده رفت-با صدایی که شبیه به داد بود گفت:

بغضم گرفته بود،داشت زود قضاوت میکرد.منم وقتی بغضم میگیره نمیتونم حرف بزنم!سرمو انداختم 

 :پایین،چونم میلرزید.با صدایی که از ته چاه میومد گفتم

 ..هیچی...هیچی-

 :دوباره باصدای بلند گفت

 !هیچی؟-

ن چرا الل شده بودم؟!قبال اصال خداروشکر صدای آهنگ خیلی بلند بود هیچ کس صدامونو نمیشنید!نمیدو
 !نمذاشتم کسی باهام اینجوری رفتار کنه!اصال اون موقعه ها من چیزی به اسم بغض نمیشناختم

 !سرشو آورد دم گوشم.نفس هاش به گردنم میخورد!یه جوری شدم
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 !اول گورتو از خونه من گم کن،بعد هر غلطی خواستی بکن ساغر خانوم-آروین

قطره اشک ریخت.از اتاق رفت بیرون.ای خدا!حاال چه جوری بهش ثابت کنم من از گوشه چشم چپم یه 
هیچ کار بودم؟بقیهمهمونی رو تو اتاق بودم حتی برای مراسم کیکو کارو هم نیومدم!مینا خیلی بهم اصرار 

کرد!ولی انگار الل شده بودم.یه کلمه حرف نمیزدم.همین جوری روی تخت دراز کشیده بودم،به ساعت 
شد!صدای چیک چیک بارونو شنیدم،رفتم دم 12یز عسلی کنار تخت نگاه کردم،اوه اوه!کی ساعتروی م

پنجره پرده رو کنار زدم،نم نم داشت بارون میومد!آخ که چقدر از نم نم بارون خوشم میاد!با همون لباسا 
،در اتاق مینا و فرید البته با شلوار لیم و یه پالتو قهوه ای پوشید گیتارمو برداشتم،از اتاق اومدم بیرون

+!از فکرم خندم گرفت!آروینو ندیدم.زدم بیرون،آخیش بوی بارونو 18بسته بود!ای ای ای کارای 
دقیقه.رفتم کنار دریا،دکل های برق همه جارو روشن 4یا3خاک!ویال تا دریا زیاد فاصله نداشت،فوقش

نشستم روی شن های خشک،اه کرده بودن.ولی دریا تاریک بود،و صدای موجهاش بهم آرامش میبخشید.
یادم رفت شالی چیزی بزارم گوش درد نگیرم خوبه!گیتارمو درآوردم،داشتم تصمیم میگرفتم که چه 

آهنگی بزنم،بارون یکم بیشتر شد.با این هوا خواستم منو بارون از بابک جهانبخشو بزنم.شروع کردم به 

 :زدن

 سراغی از ما نگیری

 نپرسی که چه حالیم

 یدونم باعث این جداییمعیبی نداره م

 رفتم شاید که رفتنم

 فکرتو کمتر بکنه

 نبودنم کنار تو حالتو بهتر بکنه

 لج کردم با خودم آخه

 حست به من عالی نبود

 احساس من فرق داشت با تو

 دوست داشتن خالی نبود

 بازم دلم گرفته از این نم نم بارون

 چشام خیره به نوره

 چراغ تو خیابون

 میکشه آروم خاطرات گذشته منو
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 چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون

 بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون

 چشام خیره به نوره چراغ تو خیابون

 خاطرات گذشته منو میکشه آسون

 چه حالی داریم امشب به یادتو منو بارون

ا صدای تقریبا بلند صحبت گیتارو گذاشتم کنارم،دراز کشیدم.االن برم خونه تمام لباسام شنی شده!اوفففف.ب

 :کردم

ای خدا!آخه قربونت برم من دیگه چیکار کنم؟یه جارو جفت و جور میکنی یه طرف دیگه زندگیت از هم -
میپاشه!این آروینه سیب زمینیم که همش برای آدم غیرتی میشه.آخه یکی نیست بگه آخه آدم عاقل تو 

یگی؟نکنه فکر میکنه من مثل این دخترای لوس شوهر سوری منی یا واقعی!اگه دوسم داری چرا بهم نم
ناز میکنم.البته باید ناز کنم!ولی خب من یه بار ازدواج کردم،احساس یه مردم میشناسم.میدونم باید چه 

 !جوری رفتار کنم

 !کالفه دوتا دستامو انداختم تو موهامو،موهامو بهم ریختم و جیغ زدم

 !آروین خیارشور-

 !من هنوز ترشی ننداختم-

ا خدا!این کی بود؟سریع نشستم و درو ورمو نگاه کردم!یا حسین یا ابوالفضل!جن زده شدم!آخه دختر ی
شب میاد بیرون که چی؟گوشیمو از جیبم درآوردم که ساعتو نگاه کنم که از توی شیشه 12عاقل آدم ساعت

 !اش عکس یه نفرو توی قلبش دیدم!وای جن!جیغ زدم

 !ره شما حرف نمیزدم با اون آروین سیب زمینی بودماچیزه...آقا جنه...به وهللا دربا-

 .جلو دهنمو گرفتم

 وای!نکنه آروینه جنه؟آره شما جنین؟-

داشتم غبض روج میشدم که جنه زد زیر خنده!دستامو گذاشتم جلو گوشم و یه جیغ بنفش زدم!صدای خنده 
نارم نشسته بود دوباره جیغ قطع شد!رفت؟چشمامو باز کردم دور و ورمو نگاه کردم،با دیدن آروین که ک

 !زدم!ولی خیلی کوتاه

 .دستمو گذاشتم رو قلبم

 پسره ی دیوونه!نمیگی سکته میکنم؟-
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 :زد زیر خنده!بین حرفهاش گفت

 !ساغر...خیلی...خیلی بامزه ای!وای مردم از خنده-

 :زیرلب طوری که بشنوه گفتم

 ن؟این همون آروینه تا دوساعت پیش میگفت گوتو از خونم گم ک-

ساکت شد.بهش نگاه کردم.سرمو به عالمت چیه تکون دادم!وای خدا جنی شده بود!جدی داشت نگاهم 

 .میکرد

 .ساغر بهم حق بده.شوهرتم روت غیرت دارم-آروین

 !آقا آروین شما باالخره شوهر سوری منی یا واقعی؟-

 !سرشو انداخت پایین.ای وای اگه حرفامو شنیده باشه؟

 :با تته پته گفتم

 ینم حرفامو شنیدی؟بب-

 .اهم-آروین

 .زدم تو سرم

 .آروین سرشو بلند کرد.انگار دودل بود یه حرفیو بزنه.باالخره به حرف اومد

 ساغر؟-آروین

 هوم؟-

 ببینم..تو..تو پرهامو دوست داری؟-آروین

 .با تعجب بهش نگاه کردم

 .باره اینجور چیزا حرف نزنمآقا آروین انقدر بی شرف نیستم تا وقتی اسمم تو شناسنامته با مردی در-

 .سرشو انداخت پایین

 .ولی من دلم نمیخواد اسمت از شناسنامم بره-آروین

 !جان؟؟؟؟این چی گفت؟یه جورایی گفت منو دوست داره؟ای خدا مرسی!الهی قربون اون عظمتت

 .سرمو انداختم پایین
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 تو چی؟-آروین

 .یه لبخند کوچیک زدم که یعنی منم موافقم

 ساغر؟-آروین

... 

******** 

صبح بلند شدم.روی تخت بودم.کی اومدم روی تخت؟آها!دیشب تو بغل آروین خوابم برد.وای!نکنه...نه 
نه!آروین اینکاره نیست که!دور و ورمو نگاه کردم.کسی تو اتاق نبود.یه تونیک سفید مشکی پوشیدم با 

م آروین روی کاناپه شلوار و شال سفید.اومدم بیرون.درحال مرتب کردن شالم بودم که دید
خوابیده.آخی..قربونش برم بخاطر من اونجا خوابیده.رفتم نزدیکش.پتوشو کشیدم روش.چقدر ناز میشد 

 .وقتی میخوابید،یادم باشه دیگه اجازه ندم دخترا بهش نگاه کنن.چشماشو باز کرد.یه لبخند بهم زد

 خوب خوابیدی؟-

منتظره!عین این بچه ها که یه کاریو کردن بعد  !همونجوری خم شده بودم هنگ کرده بودم!چقدر غیر
خجالت کشیدن و سریع رفتن طرف یه جایی که قایم بشن شده بود!رفتم طرف آشپزخونه و مشغول درست 

 .کردن صبحانه شدم.مینا از اتاق اومد بیرون

 به به!سالم خانم!خوش گذشت؟-

 .کوفت!دختره ور پریده!این چه طرز حرف زدنه-مینا

 بابا؟از دنده چپ بلند شدی؟ اووووه!چته-

 .دیگه یه کلمه حرف نزن،که از دستت حسابی شکارم-مینا

 اوا!چرا آخه؟-

 چرا دیشب از اتاق نمیومدی بیرون؟-مینا

 .همین جوری وسط سالن دست به کمر وایساده بود.از حالتش خندم گرفت

 هوی ساغر!چی شده؟-مینا

 :بعد حالت شیطون گرفت و گفت

 .شب چی شد؟دیدم کنار هم تو ساحل نشسته بودینشارژیا!ای بال!دی-

 !بازجوییه؟-
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مینا با صدای آروین که دقیقا پشت سرش بود با تعجب برگشت.آروین با خنده وایساده بود و نگاهش 

 .میکرد

 ...مینا خانم.دیشب شارژبودینا!بعد تولد-آروین

 !ی بودا!ولی خوب حالشو گرفتا ایولدیگه ادامه نداد و یه خنده شیطانی کرد!اوه اوه این آروینم عجب کس

 مینا جان!خوردی؟دیدی آقامون هوامونو داره؟-

و یه چشمک حواله اش کردم که با چشمک جوابمو داد و اومد تو آشپزخونه.زد به شونمو آروم دم گوشم 
 :گفت

 !ای بال-

ین هی برام لقمه خندیدم.بهم کمک کرد که صبحونه رو بچینن.بعدشم که فرید بلند شد.رو میز صبحونه آرو
میگرفت و بهم میرسید، که هی مینا و فرید برای هم چشمو ابرو میومدن.منم هی خجالت میکشیدم.از کی 

تاحاال من خجالتی شده بودم؟از وقتی یادم بود همه فامیل از دست پررویی من عاصی بودن!بعد از 
اشت.توی راه بخاطر بعدازظهر کالس د1صبحونه هم حرکت کردیم به سمت رشت.چون آروین ساعت

دیشب انقدر گوشم درد گرفته بود که یه شالمو گرفته بودم دور سرم و گرفته بودم خوابیده بودم.وقتیم 
رسیدیدم آروین کمکم کرد رفتم تو اتاقم و یه دارویی داد که خوب بشم.رو گوشام حوله داغ گذاشته بودم 

 .که خوابم برد

بود!االنا آروین باید 4تختم نگاه کردم.اوه اوه!ساعت چشمامو باز کردم.به ساعت روی عسلی کنار
بیاد.رفتم و یه سوسیس درست کردم و بخاطر دردم دوباره دراز کشیدم.تازه حوله رو روی گوش راستم 

گذاشته بودم که در ورودی خونه با شدت بازو بسته شد!سریع از جام بلند شدم و رفتم تو سالن.دیدم آروین 
ط سالن و خودش لم داده روی مبل!وا!این چرا اینجوری شده بود؟!رفتم کتو کیفشو پرت کرده وس

 .نزدیکش

 .سالم-

 !چشماش بسته بود وفقط سرتکون داد!بی شعور بی ادب!بهش رو دادم پررو شده

 چیزی شده؟-

 :با قاطعیت و سردی گفت

 .نه-

 غذا خوردی؟-

 :از رو مبل بلند شد و به طرف اتاقش رفت و گفت

 .میل ندارم-
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 ...این سر مبارکم!ایشششش فدای

 .کتو کیفشو برداشتم و رفتم دم در اتاقش و در زدم

 چیه؟-آروین

عوضی!چه پررو شده!انگار نوکرشم.آخ گوشم!همین طور که دستمو گذاشته بودم روی گوشم رفتم داخل 
که  و کیف و کتشو گذاشتم کنار در.همون جوری با لباس دراز کشیده بود رو تخت!داشتم میرفتم بیرون

 :گفت

 !لطفا تا شامم مزاحم نشو-

 !دیگه کفرم باال اومد!فکر کرده کیه

 اونوقت چطور؟-

 .حوصله ندارم-آروین

 !آهااااا!میخوای از این خونه برم؟اینجوری راحت تریا-

 .اذیت نکن ساغر!یکم حالم خوب شد برات توضیح میدم-آروین

 !اصال نیازی به توضیحت ندارم-

ه منتظر جوابش باشم از اتاقش اومدم بیرون و درو با همون شدتی که بست اینو که گفتم بدون اینک
بستم!اعصابمو ریخت بهم!ای خدا فردا تدریس دارم.اصال حوصلشو ندارم!رفتم تو اتاقم و یکم کتابای 

شبه!از اتاق 8درسی رو نگاه کردم که فردا بتونم توضیح بدم.به ساعت نگاه کردم.مثال گفتم یکما!ساعت
رون.اتاق آروین تاریک بود.رفتم تو آشپزخونه و همون ناهارمو خوردم.نشستم و یکم با گیتارم تو اومدم بی

 !بود.کسی جز آروین نمیتونست باشه10اتاق ور رفتم که در اتاق زده شد.ساعت

 .بفرمایید-

 !اومد تو اتاق!اوه اوه!هنوز که هنوز لباساشو در نیاورده!چقدر بهم ریخته شده

 کاری داشتی؟-

 .مد کنارم نشست روی زمیناو

 .بخاطر رفتار بعدازظهر معذرت میخوام-آروین

 :پوزخند زدم و گفتم

 !نه بابا!این چه حرفیه؟صاحب اختیارین-
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 ...یه نگاه معصوم بهم کرد که دلم براش سوخت!آخی

 ساغر؟-آروین

 هوم؟-

 .خندید

 نه نشد!ساغر؟-آروین

 :با کالفگی گفتم

 جانم؟-

 ...بودن بعداظهرم بخاطر این بود که آها!حاال شد!عصبی-آروین

 .بهم نگاه کرد.و ادامه داد

 !لنا داره میاد-آروین

 کی هست این لنا؟-

 گفتم یه دختری بین منو معین فاصله انداخت؟-آروین

 خب؟-

 .همینه لنائه-آروین

 جان؟؟؟؟؟؟میاد که چی بشه؟دوباره زندگیتو بهم بریزه؟-

م زنگ زد!منم وقتی شنیدم داره میاد ایران انقدر عصبی بودم که بابا آروم.وقتی سرکالس بودم به-آروین

 !نفر نمره منفی گذاشتم3دونفرو انداختم بیرون برای 

 !اوه اوه!آمار تلفات زیاده بوده ها!هنوز لنا خانوم نیموده خسارت به بارآورده-

 !منمیاد که مثال خونوادشو ببینه.بعدهم بره.ولی من نمیدونم چرا میاد خونه -آروین

 ِا؟!یعنی چی؟مگه خونه زندگی نداره؟-

بعد از اون ماجرا که بامن اومد لندن ارتباطش با خونوادش قطع شد.حاالهم خونوادش از دستش -آروین

 .دلخورن.میاد که فقط یه سر بهشون بزنه و بره

 :نشستم رو تخت و گفتم
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 !این حرفا!یعنیا...ال االحی هللا آروین!بیاد لوس بازیو جلف بازی دربیاره.بخواد بهت نزدیک بشه و از-

 .آروین خندید

 !اذیت نکن دیگه.قوی باش.قوییییی-آروین

 !و دستاشو مشت کرد

 ببینم گوش دردت خوب شد؟-آروین

 .به گوشم دست زدم

 .ِای.خوبه-

 .یه خمیازه کشیدم

 خوابت میاد؟-آروین

 .اوهوم-

 .خب بگیر بخواب-آروین

 تو چی؟-

 .تا خوابت ببره منم باالی سرت میمونم-آروین

 .نه اینجوری معذبم-

 ...یوخ بابا؟!از من خجالت میکشی؟پس شب-آروین

 :میدونستم چی مخواد بگه،سریع گفتم

 .شبت بخیر-

رو تختم دراز کشیدم و پتم رو کشیدم روم.و پشت بهش خوابیدم.ولی جوری خوابیدم که اونم جا بشه.اومد 

 .با دستاش موهامو نوازش میداد.حس خوبی بود کنارم دراز کشید وکمرشو تکیه داد به پشتی.و

صبح بلند شدم.امروز کالس داشتم.آروین نبود احتماال رفته تو اتاقش.رفتم جلوی میز توالتم.تو آینه نگاه 
کردم.دستمو به موهام کشیدم.دیشب دستای آروین بهش خورده بود.ناخودآگاه لبخند به لبم اومد.وای امروز 

 :میتونم تحملش کنم یا نه؟دوتا دستامو به عالمت دعا به سمت آسمون گرفتم و گفتملنا میاد!اصال نمیدونم 

 !خدایا به من صبر علیم عنایت بفرما!آمین-

 :از اتاق اومدم بیرون.آروین نبود ولی روی یخچال یادداشت نوشته بود
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 .متسالم.ببخشید عزیزم من زودتر کالس داشتم.ببخشید که باید تنها بیای دانشگاه.میبین-

یاد داشتو کندم انداختمش تو سطل آشغال.صبحونه مو خوردم و آماده شدم.یه مانتوی آبی نفتی با شلوارو 
مقنعه سفید.با تاکسی به دانشگاه رفتم.وقتی داشتم میرفتم به طرف کالس نگاهم به شاهین افتاد.داشت 

س همش به فکر میرفت سمت کالسش.یه چشمک زد و رفت که با چشم غره ی من مواجه شد.سرکال
اومدن لنا بودم.یعنی چه شکلیه؟اخالقش چجوریه؟ای خدا!عجب گیری کردما!وقتی کالسام تموم شد تو 

اتاق اساتید آروینو دیدم.باهم رفتیم خونه منو پیاده کرد خودشم رفت دنبال لنا خانوم!نخواستم خودمو سبک 
تلویزیون میدیدم که زنگ در خونه به صدا کنمو برم استقبال!اصال چه معنی میده؟شامو آماده کردم.داشتم 

بود.آروین بود با یه دختر کامال اندامی!اوه اوه!عجب کسی همچینم با عشوه نگام میکرد 10دراومد.ساعت
یه لحظه فکر کردم رفتارایی که خودم دارم اصال شبیه به دخترا نیس.ولی یکم دقت کردم دیدم نه بابا!این 

 :نار که اونا بیان.وقتی آروین اومد داخل منو بغل کردو گفتزیادی جلفه!از جلوی در اومدم ک

 خوبی عزیزم؟-

 .ممنون.خسته نباشی-

منو از خودش جدا کرد.اوه اوه!لنا چه حرصی میخوره!تیپشو چه مانتوی تنگی پوشیده ساپورتشو!شالم که 
 .چه عرض کنم اگه اونو برداره سنگین تره

 .برو لباساتو عوض کن بیا شام بخوریم-

 .باشه.لنا بیا اتاقتو نشون بدم-وینآر

 .اوکی-لنا

اوکیش تو حلقم!چه عشوه ایم میاد!یه لبخند تصنعی بهش زدم که اونم همینجوری جوابمو داد!اصال معلوم 
بود که میخوایم سر به تن همدیگه نباشه!رفتمو میز شامو چیدم.آروین اومد.لنام پشت سرش.این چیه؟!دامن 

پوشیدهب ا تاپ مشکی جذب!موهاشم که شرابی باالی سرش بسته!این بخواد  کوتاه مشکی تا باالی زانو
 .اینجوری جلو آروین برگرده چشاشو درمیارم!اومد نشست روبروی من.آروینم کنارم

 .شروع کردیم به شام خوردن.بعد از مدتی دیدم لنا غذا نمیخوره

 لنا جان؟نمیخوری؟-

 :لوس و کش داری گفتلنا یه نگاهی بهم کردو رو به آروین با حالت 

 .هانـــی!من این غذارو دوس ندارم-

یه دفعه غذا پرید تو گلوم!چی گفت؟هانی؟!چقده لوسه!آروین پشتمو زد و بهم آب داد،یکم حالم جا 

 ...اومد.آروین سرشو انداخته بود پایین و ریز میخندید.بی شعور

 ای کوفت!خنده داره؟-
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 .مون میکردآروین خنده شو جمع کرد.لنا با تعجب نگا

 ببخشید،شما چه نسبتی باهم دارین؟-لنا

 :منوآروین بهم نگاه میکردیم که من پیش دستی کردمو گفتم

 .نامزدیم-

 :لنا با تعجب به آروین نگاه کرد،بعدم زیرلب گفت

 .ماهه5آها.-

 چیزی گفت عزیزم؟-

 :لنا سرشو آورد باال،یه پوزخند زد و گفت

 !نه.احتماال جو گیر شدهفکرنمیکردم آروین پایبند کسی بمو-

 .آروین غذا پرید تو گلوش.منم بهش آب دادم و زدم پشتش

 .بهرحال.عزیزم ممنون.من میرم بخوابم-لنا

 :لنا رفت،وقتی در اتاقشو بست گوش آروینو گرفتم که آخش بلند شد گفتم

 !وشیده؟هانی؟!آره؟ببینش چه میخنده!جای لباسامون عوض نشده؟اون چه لباسیه این دختره جلف پ-

 .ای ای ای!توروخدا ول کن ساغر!غلط کردم-آروین

 .بود.فردا کالس داشتم11:30گوششو ول کردم و نفسمو با حرص دادم بیرون.ساعتو نگاه کردم.

 .من میرم بخوابم.شب خوش-

. 

 .مرسی از غذات خانومی.این لنا که نذاشت خوب غذا بخوریم-آروین

عجب آدمیه!ظرفارو گذاشت برای من!ظرفارو شستم.ساعتو بعدم بدو بدو رفت طرف اتاقش و درو بست!
.دستمو گذاشتم پشت گردنم،و گردنمو چرخوندم.اوه!عجب صدایی داد!قولنجش 12:5نگاه کردم

شکست.رفتم خوابیدم،اوفففف چقدر خسته بودم.با احساس تشنگی از خواب بیدار شدم.ساعتو نگاه کردم. 
برداشتم اومدم تو سالن که ساعتو نگاه کنم.کامال میتونستم داخل بلند شدم رفتم تو آشپزخونه.یه لیوان آب 

صبح بود.صدای باز شدن در یکی از اتاقارو شنیدم برگشتم طرف راهرو 4راهروی اتاقا رو ببینم.ساعت 
که در کمال ناباروری دیدم آروین از اتاق لنا اومد بیرون!همین جوری دستش به دستگیره بود که لیوان 

که برگشت طرف من!با تعجب نگام میکرد!بهش گفته بودم نباید نزدیکش بشه!این موقع  از دستم افتاد
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صبح اونجا چیکار میکرد؟نکنه لنا خانوم میترسیده بخوابه؟به طرف اتاقم رفتم،اومد حرفی بزنه که 

 :انگشت اشاره مو گرفتم جلوی بینیم و گفتم

 .هیس.لنا بیدار میشه!بهت هشدار داده بودم-

تو اتاقم.آروین هی در میزد و میگفت بزار برات توضیح بدم.ولی بهش توجه نکردمو لباسمو بعدم رفتم 
پوشیدم،و به هر آژانسی زنگ زدم همه گفتن ندارن که باالخره یکی پیدا شد.یکم منتظر موندم که آژانس 

 :اومد!در اتاقو باز کردم و به طرف در ورودی رفتم که آروین گفت

 ساغر!صبر کن!کجا؟-

 ستون میای؟قبر-

 شوخی ندارم.کجا؟-آروین

 :اومدم برم که بازومو گرفت طرفش چرخیدم خواستم چیزی بگم که لنا از اتاقش بیرون اومدو گفت

 .هانی...کجایی؟من تشنمه-

 :یه پوزخند زدم و به آروین گفتم

 .برو.برو بهش برس تشنه شه بچم-

ژانس رفتم خونه قبلیم.رفتم تو اتاقمو خودمو بعدم بازومو از دستش بیرون کشیدم و درو محکم بستم.با آ
انداختم رو تختم.و گریه کردم!آخه چرا من شانس ندارم؟!انقدر حالم بد بود که همونجا خوابم برد.وقتی 

دقیقه بود!از همه کالسام جا موندم.خوب شد حوصله 11:38بیدار شدم گوشیمو نگاه کردم.اوه اوه!ساعت
تا تماسم از رییس دانشگاه.بهش زنگ زدم بعد از دوتا بوق 6روین داشتم.درسو نداشتم.یه عالمه تماس از آ

 .برداشت

 الو؟-

 سالم آقای حسینی.خوب هستین؟-

 .ِا؟!خانم محسنی شمایین؟چندبار تماس گرفتم،برنداشتین-حسینی

 ببخشید.حالم بد بود.زنگ زدم بگم میشه برام امروزو مرخصی رد کنین؟-

 .تون خوب بشهبله البته!امیدوارم حال-حسینی

 .ممنونم. خداحافظ-

 .خداحافظ دخترم-حسینی
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 .گوشیو قطع کردم.حاال چیکار کنم؟به آرسانا زنگ زدم

 سالمـ!عروس خانوم گل چطورن؟-آنی

 .سالم آنی-

 الهی آنی برات نمیره.آروین بمیره.چی شده گلم؟-آنی

 آنی کجایی؟بیکاری؟-

 .آره عزیزم.تازه از دانشگاه اومدم بیرون-آنی

 .یزم میتونی بیای بهم سر بزنی؟خونه خودممعز-

 اوا!خونه مامان و بابات؟اونجا چیکار میکنی؟-آنی

 .بیا برات توضیح میدم.فقط به آروین زنگ نزن-

آها!پس ماجرا مربوط به شماست!بینتون شکرآبه آره؟ای خدا اینا چرا آدم نمیشن؟من گفتم آروین زن -آنی

 !ولم نمیکنهمیگیره از دستش خالص میشم.حاال زنش 

 !آنی-

 .جونم؟االن میام.بای عزیزم-

 .مرسی.فعال-

گوشی رو قطع کردم.رفتم تو آشپزخونه و برای خودم صبحونه آماده کردم.آخ که چقد ضعف داشتم.داشتم 
صبحونه میخوردم که زنگ در به صدا در اومد.آنی بود.درو باز کردم و دوباره اومدم سر میز.آنی با دو 

 !اومد تو

 !شده؟!ساغر؟!کجایی خیارشور؟الوووو!ساغیچی -آنی

 .ساغیو کوفت!من اینجام-

 :اومد تو آشپزخونه.دستاشو به کمرش زد و گفت

 !تو اینجایی من دارم حنجره مو جر میدم قاز قولنج؟-

 ببینم عمه داری؟-

 !نه-آنی

 !پس عمته-
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 !بی شعور-آنی

 .بیا بشین-

 .اومد روبروم نشست

 خب؟-آنی

 .خب به جمال به نقطت-

اذیت نکن دیگه.چرا اینجایی؟چرا نیومدی دانشگاه؟چرا جواب تماسای آروینو نمیدی؟همه رو به -آنی

 !ترتیب جواب میدیا

 !همه شون یه جواب داره!لنا-

 لنا!اون اینجا چی کار میکنه؟-آنی

 میشناسیش؟-

 .تکیه داد به صندلیش

 آهان بابا!دختره عنق!برای چی اومده؟-آنی

 .نهاومده خونوادشو ببی-

 خب؟-آنی

هیچی دیگه.چون با خونوادش قطع ارتباط کرده بود،و احتمال داد که خونوادش راهش ندن به خونه.به -

 .نزدیک ترین دوستشون یعنی داداش شما مراجعه کردن

 !همچین میگه داداش من،انگار اصال هفت پشت غریبست!تا دیروز عشقت بود-آنی

 !وا-

 !نگ تر از این حرفامچیه فکر کردی من نفهمیدم؟من زر-آنی

 !یوخ بابا؟-

 جون تو!حاال چرا اینجایی؟-آنی

 !چون دعوام شده،اومدم خونه بابام.اما خونه بابام خالیه خالیه-

با گفتن این حرف بغض سراغ گلوم اومد.سرم پایین بود و لیوان چایی تو دستم.اشک تو چشمام جمع شده 
 !بود
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 :آنی که حالمو دید گفت

 ا چه گندی کاشته؟حاال این داداش م-

صبح از 4قوانینمو رعایت نکرد.بهش گفتم به لنا نزدیک نشه!اما دیدم که در کمال ناباروری آقا ساعت-

 !اتاقش بیرون اومد!حاال دختره با تاپ و دامن کوتاه میاد جلوی آروین رژه میره

 !ای المصب!آروین چه دیوونه ایه!ولی شاید سوتفاهم شده-آنی

 میدونی دختره به آروین چی میگه؟به من ربطی نداره!-

 :صاف وایسادم ادای این دخترای جلفو درآوردم و یه پشت چشم نازک کردمو گفتم

 !هانـــی-

 !آرسانا زد زیر خنده

 !دروغ میگی-آنی

 !جون تو!داشتم میرفتم میگه هانـــی!من تشنمه-

 !اوه اوه!آروین بدبخت-آنی

 !من بدبختم نه اون-

 !میاد به پات میوفته.یه خبرحاال اونو بیخیال!-آنی

 هوم؟-

 !شاهین-آنی

 !شاهین چی؟-

 !ازم خواستگاری کرد-آنی

 !دروغ میگی-

 !نه به جون تو-آنی

 مطمئنی نقشه ای نداره؟-

 !خیلی معصوم بود!منم گفتم بیان خواستگاری-آنی

 کی؟-
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 !امشب-آنی

 !آها!آروینم که هست!من نمیام-

 !ِا؟!یعنی چی ساغر!اذیت نکن-آنی

 !بیام اونجا هم آروینو میبینم،هم شاهینآخه -

شاهین که فعال خطرش خوابید!یعنی برای همیشه.شوئر من میشه.آروینم که نامزدته!باید ببینیش آشتی -آنی

 !کنی

 آنی؟-

 جونم؟-آنی

 تو شاهینو دوس داری؟-

 !خب یکمایی!ولی میگن عالقه بعداز ازدواج است-آنی

 .خندیدم

 !اوکی!میام.ولی تیپ میزنما-

 !تو بیا،هر تیپی خواستی بزن-آنی

 .پس تو برو خونه.شب میبینمت-

 .باشه آجی گلم-آنی

 !اومد و گونمو بوس کرد و خداحافظی کردو رفت

بود پس آروین االن دانشگاه بود!میتونم برم لباسامو 12حاال چی بپوشم؟همه لباسام خونست!ساعت

 .دمبیارم!آماده شدم به طرف خونه.اه!لنا خونست!درو باز کر

 .لنا از اتاق اومد بیرون

 !هانی!تو که گفتی دیرتر میای؟میدونستم باهام آشتی میکنی-لنا

 !پس آروین باهاش دعوا کرده!خوشمان آمد!ایول

 !تا منو دید سرجاش خشک شد

 :بهش محل ندادم،رفتم طرف اتاقم.که گفت
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 .علیک سالم-

 .برگشتم طرفش

 ببخشید؟-

 نباید سالم کنی؟-لنا

 چند سالته؟-

 .22-لنا

 ..تو باید سالم کنی نه من!در ضمن دلیلی نمیبینم بهت سالم کنم23پس منم -

 چرا اومدی؟-لنا

 .با تعجب نگاهش کردم

خونه خودمه!باید از تو اجازه بگیرم جوجه؟آخرین بارت باشه از این سواالی چرتو پرت میپرسی!وگرنه -

 !با لگد پرتت میکنم بیرون

 !پ دکلته صورتی،با شلوار تا زانو جذب سفید!اوففففتازه متوجه لباساش شدم!یه تا

رفتم تو اتاقم.کمدمو باز کردم.خب چی بپوشم؟آها!یه پیرهن سفید که آستینش تا روی بازوم بود با شلوار 
جین مشکی!با صندل مشکیم!عالی میشه!برشون داشتم به عالوه یه چندتا لباس خونه.اومدم بیرون لنا رو 

گر انداخته!داشتم میرفتم از در بیرون که برگشتم که دیدم داره با حرص نگام مبل لم داده بود!چه لن

 :میکنه.با لحن لوس خودش گفتم

 !حرص نخور هانی!ضرر داره برات میترشی-

یه پوزخند زدم و اومدم بیرون!حالشو میگیرم!یه آرایشگاه رفتم یه یکم آرایشم کنه.بعدشم لباسامو پوشیدم و 

 .ن آوا!زنگو زدم در باز شد و وارد شدم.مامان آوا به استقبالم اومدرفتم به طرف خونه ماما

 سالم عروس خوشگلم!خوبی مادر؟-مامان آوا

 مرسی مامان آوا!حالتون خوبه؟-

 به لطف خدا!آروین کو؟-مامان آوا

 .خودش میاد-

 .باشه.بیا تو-مامان آوا
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شده!یه کت و دامن سفید پوشیده منو به سمت اتاق آرسانا راهنمایی کرد.رفتم داخل!اوه چه خوشگل 
بود!موهاشم که مثل خودم کوتاه بود یه تل سفید طده بود روش.داشت جلوی میز توالتش آرایش 

 .میکرد.دقیقا پشتش به من بود.داشت خط چشم میکشید تا منو تو آینه دید برگشت

 !سالمــــــــ!عروس خانم-

 !سالم بر زن داداش گل-آنی

 !خوشگل کردیا بال-

 !چه کنیم دیگه-آنی

 !دوباره برگشت و به آرایشش ادامه داد

 آنی؟-

 هوم؟-آنی

 !چقد اتاقت بهم ریختست-

 :آنی از پشت میزش بلند شد و گفت

 .ببخشید گلم.وقت نکردم تمیزش کنم.بیا برو اون اتاق لباستو عوض کن-

 .منو به سمت یه اتاق راهنمایی کرد که احتمال دادم اتاق قبلی آروین بوده باشه

تا وارد شدم زنگ در به صدا خورد.مانتومو کندم.شالمو درآوردم.صندالمم پام کردم.توی آینه قدی اتاق به 
خودم زل زده بودم که در اتاق باز شد.پشتم به در بود!از تو آینه آروینو دیدم که زل زده بهم.سرمو 

 .انداختم پایین.برگشتم سمتش

 .سالم-

 .سالم-آروین

 .ستمو گرفت.برگشتم سمتشخواستم برم بیرون که د

 میدونی که باید نقش بازی کنیم؟-آروین

 !تازه یادم افتاد!جلوی شاهین مثال باید نقش عاشقارو بازی کنیم

 .اهم.میدونم.فعال-
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از اتاق اومدم بیرون که لنارو دیدم.ایشــــــ!این اینجا چیکار میکنه.مامان آوا براش چایی آورد.داشتم با 

 .ردم پشتش بهم بود.مامان آوا متوجه نگاهای خشمگین من شدحرص به لنا نگاه میک

 .غرجون!بیا تو آشپزخونه کمکم کنسا-مامان آوا

 .متوجه منظورش شدم.بدون توجه به لنا رفتم تو آشپزخونه

 نمیدونی چرا لنا اومده اینجا؟-مامان آوا

د پسش بزنن اومده خونه بخاطر خونوادش.باهاشون قطع رابطه کرده بوده حاالم میخواد ببینتشون.شای-
 .ما.انقد لوس بازی درآورد که از خونه زدم بیرون.رفتم خونه قبلیم

وا!میگم چرا انقد بد نگاش میکنی!حاال بیخالش ولی آروینو تنها نزار.بیاعزیزم.بیا بهم کمک کن -مامان آوا

 .میوه هارو بچینم.داشتم میوه هارو میچیدم که آنی اومد تو آشپزخونه

 !ت رو صندلیبا حرص نشس

 چی شده؟-

 !دختره کورکودیل-آنی

 چی!؟-

 !داشته باشی!بیشتر میخوری23برگشته میگه به قیافت نمیخوره -آنی

 لنا؟-

 !خود بی شعورش-آنی

 :با دستاشو گذاشت روی میز و با حالت شیطونی گفت

 !میخوام حالشو بگیرم-

 !پایه ام-

 !تیم توشبا آرسانا یه لیوان شربت درست کردیم یکمم روغن ریخ

 .آنی رفت طرف لنا

 .بیا عزیزم.بخور جون بگیری-آنی

 !وای هانی!مرسی-لنا

 !آنی برگشت یه چشمک بهم زد
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 .ای وای!یادم رفت نی بیارم-آنی

 !یه دفعه سینی رو ول کرد همه شربت ریخت روی لنائو زمین

 !من مثال با دستپاچگی اومدم پیششون

 وای!چی شد؟خوبی لنا خانوم؟-

 !لباسام کثیف شد!از روسیه گرفته بودمش ایش!همه-لنا

 !حاال لباساش یه دکلته بنفش بود تا روی زانو

 .منم اینو از شو پاریس گرفتم-آنی

 :و به لباسش اشاره کرد.آروین از اتاق اومد بیرون و گفت

 چی شده؟-

 !هانی!خواهرت شربت از دستش افتاد همه ریخت رو لباسام-لنا

 .ید کار ما بوده.یه لبخند زدآروین به ما نگاه کرد،و فهم

 عزیزم کمکم نمیکنی؟-لنا

 :و دستشو به طرف آروین دراز کرد.جوش آوردم!سریع دستمو گرفتم طرف لنا و گفت

 !بیا!دستتو بده من-

لنا با اکراه یه نگاه بهم انداخت و یه چشم غره ای برای آروین رفت!بی شعور!دستشو گذاشت تو 
اش رو روغنا سر خورد با کمر افتاد رو زمین!یدفعه منو آرسانا زدیم زیر دستم،اومد یه قدم برداره که پ

 !خنده

 عزیزم!چرا دقت نمیکنی؟-

 آروین یه نگاه بد بهمون کرد!وا!این چشه؟

اومد دور بازوی لنارو گرفت بلندش کرد!بردش تو اتاق!اه!دلم میخواد دوتاشونو خفه کنم!خودمو پرت 
 :کردم رو مبل و گفتم

 !لعنتی-

 .انا رفت و یه دستما برداشت کف سالنو پاک کرد منم کمکش کردمآرس

 !بیخیال بابا!یه حالی از آروین بگیرم-آنی
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بود که شاهین اینا اومدن!اصال به همدیگه توجه نکردیم.تازه نشسته بودیم که آروین از اتاق اومد 7ساعت

 .بیرون.اومد کنارم نشست و دستشو از پشت دور شونم انداخت

 .شیدببخ-آروین

حرفای اولیه شروع شد و آرسانا و شاهین رفتن برای صحبت.بدبخت شدم!حاال یه عمر باید شاهینو جلو 
چشمام ببینم!نمیتونم بفهمم چه نقشه ای داره!تو فکر بودم که احساس کردم یکی داره نگام میکنه.سرمو 

پایین و دستشو از دور شونم  بلند کردم که دیدم آروین بهم زل زده،ولی تا متوجه نگاهم شد سرشو انداخت

 !باز کرد.خالصه آنی قبول کرد!و قرار عقد شد هفته دیگه.پنجشنبه

چهرشنبه بود و من دانشگاه بودم.داشتم میرفتم کالس که یکی از پشت صدام کرد.برگشتم آروین 
 .بود!وایسادم.اومد جلو

 بفرمایین؟-

 .میخوام باهات حرف بزنم.میخوام برات توضیح بدم-آروین

 .تا وقتی لنا باشه من هیچ حرفی ندارم-

 ...ولی-آروین

 !هانــــی-لنا

لنا اومد و دستشو دور بازوی آروین حلقه کرد.آروین یه نگاه به من و یه نگاه به لنا مرد،خواست دستشو 
 :بکشه که لنا محکم تر گرفتش.چشمم به دستاشون بود که لنا گفت

 ســــالم ساغر خانوم!خوبی عزیزم؟-

شی خیلی خوبم.ببینم اونور بهت یاد ندادن که نباید دست یه مرد زن دارو بگیری یا بهش نزدیک تو نبا-

 .بشی؟البته میدونم بهت یاد ندادن

 :لنا با کمال پررویی گفت

 !ماه بیشتر نامزدش نیستی5ولی تو که-

 :آروین همه چیو بهش گفته بود!با حرص به آروین نگاه کردمو گفتم

 !درسته-

 .و رومو برگردوندم و رفتم به طرف کالس.آروین همش سرش پایین بود!یدفعه شاهین اومد جلوم

 .سالم-شاهین
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 سالم.بفرمایین؟-

 میشه صحبت کنیم؟-شاهین

 :دستمو به سمت محوطه گرفتمو گفتم

 .بفرمایین-

در لحظه آخر چشمای خشم ناک آروین و دستای مشت شدشو دیدم.حقشه!خودش چطور با دخترا 

 !گرده؟می

 .نشستم روی نیمکت،شاهینم جلوم وایساد

 .بفرما-

 این آخرین حرفمه!بازم نیمخوای با من ازدواج کنی؟-شاهین

 !جان؟!من نامزد دارما-

 :شاهین یه پوزخند زد و گفت

 !ولی اون که با دخترای دیگه میپره-

 .اون مهمون موقتشه-

 !چه مهمون صمیمی-شاهین

 .سرشو به گوشم نزدیک کرد

خوب گوش کن!با این کارت آرسانارو نابود میکنی!خودتم همین طور!بهت قول دادم که آروینم -شاهین

 !عین معین بره!معین ناخواسته رفت ولی آروینو با پای خودش میره.مطمئن باش ساغر خانوم

بعدم رفت!تو شوک حرفاش بودم!نمیتونستم حرفاشو هضم کنم!یعنی چی آروین با پای خودش میره؟!آنی 
د میشه؟بلند شدم و به طرف کالس رفتم.انقد که بچه های کالس مسخره بازی درآوردن حالو هوام به نابو

خوابیدم.صبح 10کلی متحول شد!وهللا!رفتم خونه خیلی خسته بودم.واسه فردام نوبت آرایشگاه داشتم.ساعت

 .با صدای گوشیم از خواب بلند شدم.آنی بود

 !بنال-

 !بی شعور-آنی

 !عمه نداشتته-
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 !آروینه-نیآ

 !صدردصد-

 کجایی خل و چل؟هنوز خوابی؟-آنی

 از صدام معلوم نیست؟-

 .پاشو!پاشو!آماده شو میام دنبالت بریم آرایشگاه-آنی

 !ااااااه!راست میگیا!االن آماده میشم!فعال-

کارمون 2سریع بلند شدم یه صبحونه سرپایی خوردم.لباسامو پوشیدم تا آنی اومد.رفتیم آرایشگاه.ساعت
وم شد!اوففف!سرم درد گرفت!به موهام مو وصل کرده بودن!شده بود تا کمرم،بعدشم بابلیس کشیده تم

بودن باالی سرم بسته بودن!لباسامو پوشیدم.یه شلوار کتون مشکی،با تاپ مشکی،که روی سینش توری 
رون!وای بود،بعدش ریون.یه کت قرمزم روش پوشیدم.به قول آنی خوشمل شده بودم.آنی از اتاق اومد بی

 ...خدا!خوشگل بود!یه پیرهن دکلته بنفش پوشیده بود!آخی

 چطورم؟-آنی

 !عالی!براوو-

 !تو هم همینطور عزیزم-آنی

 .همین طور داشت با لباسش ور میرفت

 آنی؟-

 جونم؟-آنی

 !آنی-

 .سرشو گرفت باال

 چته؟-آنی

 !آها!فکر کردم عوضت کردن-

 !برو بابا!بهت محبت نیومده-آنی

 .م که دیر شدخیله خب بری-
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رفتیم سالن تاالر.واو!آروین عجب تیپی زده بود!کت و شلوار مشکی براق!بهش میومد.لنا خیر ندیدم که یه 
پیرهن پوشیده بود که تاپ بود.تا روی رانش!آبی!چه عجب یه لباس نسبتا بلند ازش دیدیم.خالصه خطبه 

 !اوه اوه!پرهامه!ای خداعقدو خوندن!یه گوشه نشسته بودم که یکی دستشو طرفم دراز کرد.

 افتخار میدین؟-پرهام

 ...چیزه-

نگام افتاد به آروین کنار لنا نشسته بود.تا مارو دید بلند شد اومد طرفمون!سریع دستشو سمتم دراز کردو 

 :گفت

 .عزیزم.بیا بریم یه دور برقصیم-

 .تم تو دستشاوه اوه!دونفر جلوم وایساده بودن.صد درصد باید با آروین میرفتم.دستمو گذاش

رفتیم وسط پیست رقص.دستمو گذاشتم دور شونه آروین اونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد.کامال بهش 
چسبیده بودم.آخرین نفرکه باهاش رقصیدم،معین بود!تو اصفهان،عقد دخترخالش.با یادآوری گذشته اشک 

و چشمامو بستم.این آغوش تو چشمام جمع شد،بخاطر اینکه آروین اشکامو نبینه،سرمو گذاشتم رو شونش.
 .بهم آرامش میداد.ولی معلوم نبود چی میخواد بشه؟!بعد تموم شدن آهنگ بالفاصله ازش جداشدم

 .ممنون-

و بالفاصله ازش دور شدم.قلبم تند تند میزد.نشستم روی یه میز ته سالن و یه کم آب خوردم.دستامو عین 

 .و به جشن خیره شدم.آرسانا اومد طرفمبالشت گذاشتم روی هم روی میز،و سرمو گذاشتم روش.

 !ِا!ساغر؟چرا اینجایی؟مثال عقد خواهرشوهرته ها!زن داداشام زن داداشای قدیم!پاشو پاشو-آنی

 .اومد زیر بازومو گرفتو بلندم کرد

 .آنی بخدا حال ندارم-

 .االن حالتو سرجا میارم.بیا باید برامون بزنی-آنی

 چی بزنم؟-

 !گی..تار-آنی

 !!حال داریابرو بابا-

 :با یه حالت معصوم نگاهم کرد.که گفتم

 .باشه عزیز دلم-
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و لپشو کشیدم.گیتارمو برداشتم و یه صندلی برداشتم گذاشتم وسط پیست رقص.طرف چپم رو به جمعیت 
بود.پای چپمو گذاشتم روی اون یکی پام و گیتارو گرفتم دستم که دیدم یکی دیگه صندلی گذاشت روبروم 

 !بلند کردم دیدم آروین با گیتار نشسته روبروم.جمعیت دورمون فقط جوونا بودنو نشست.سرمو 

آرسانا اومد پشت به جمعیت بود،سر هردومونو بهم نزدیک کرد و خودش وسط سرای ما دوتا قرار 

 :گرفت و روبه من گفت

 .آهنگ روز برفی!تو مرتضی پاشایی-

 :رو به آروین گفت

 .تو هم محمدرضا گلزار-

ونو پرت کرد که محکم خوردیم به صندلی.و هرومون یه خنده کوچیک کردیم.این تو روز بعدم سرام

 .عقدشم دست از این خل بازیا برنمیداره

 :اول آروین شروع کرد

 چشامومیبندم میخوام هرچی غصس بمیره

 که تو خواب یکی از تنم عطرتو پس بگیره

 نمیشه…نمیشه

 :من

 عزیزم نمیدونی عشقت چقدر سینه سوزه

 سخته آدم چشم به تاریکی شب بدوزه چه

 همیشه…همیشه

 :آروین

 شبا بیدار و روزا خیره به عکست

 این شده کارم دیگه طاقت ندارم

 دلم میخواد یجایی اونور دنیا خودمو جا بزارم

 :من

 آخه عادت ندارم تو که نباشی
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 خوابم نمیره خیلی دلم میگیره

 فراموشم نمیشه خاطره هامون

 واسه من خیلی دیره

 .آروین زل زده بود بهم.ولی من به زمینو زمان نگاه اال این آروین بدبخت

 :آروین

 یه آدم چقدر طاقت غصه داره

 چجوری

 میشه خنده روی لبام پا بذاره

 دوباره...دوباره

دیدم نه این همین جوری بهم زل زده.به شاهین نگاه کردم،یه پوزخند زدم بهش و درکمال پررویی زل 

 .وینزدم به چشمای آر

 :من

 به جایی رسیدم که با هیچکی حرفی ندارم

 نباشی من هیچ حسی به روز برفی ندارم

 من هیچ حسی به روز برفی ندارم

 نمیخوام ، ببـــاره

 :آروین یه لبخند زد

 شبا بیدار و روزا خیره به عکست

 این شده کارم دیگه طاقت ندارم

 دلم میخواد یجایی اونور دنیا خودمو جا بزارم

 :من

 ه عادت ندارم تو که نباشیآخ

 خوابم نمیره خیلی دلم میگیره
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 فراموشم نمیشه خاطره هامون

 ...واسه من خیلی دیره

همه برامون جیغ و دست و هورا کشیدن!اصال عجیب کیف کردم!گیتارمو گذاشتم تو کیفش.زیپشو بستم 

 .اش میخوندمهمین موقع این آهنگ پخش شد.از بابک جهانبخش.از متنش خوشم اومد زیرلب باه

 من منطق تو دوست ندارم

 هی میگی از هم جدا شیم

 هی میگی حتی موقت

 چند روزی با هم نباشیم

 من منطق تو دوست ندارم

 این حرفا برام جدیده

 تو میگی دوری و دوستی

 من میگم ازت بعیده

 بعیده بعیده

 یه چیزی میگیا

 تمومش کن بیا

 یه جورایی شدی تازگیا

 تمومش کن بیا

 ن بیاتمومش ک

 یه چیزی میگیا تمومش کن بیا

 یه جورایی شدی تازگیا

 تمومش کن بیا تمومش کن بیا

 با توام دیوونه

 تمومش کن بیا
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 !بلند شدم

 !همه باهم گفتن:هووووو

من که چشمام بسته بودم و درجه کیَفم به خر کیفی رسیده بود هیچی نگفتم!فقط تو دلم داشتن قند 

 !میشکستن

 ها باشیمجای اینکه هرکدوم تن

 بیا یه بار دیگه اینجا باشیم

 کی گفته جدایی تنها راه حله

 میتونیم بهتر از اینا باشیم

 هی میگی از هم جدا شیم

 هی میگی با هم نباشیم

 یه چیزی میگیا

 تمومش کن بیا

 یه جورایی شدی تازگیا

 تمومش کن بیا

 تمومش کن بیا

 یه چیزی میگیا

 تمومش کن بیا

 یه جورایی شدی تازگیا

 تمومش کن بیا

 تمومش کن بیا

 با توام دیوونه

 تمومش کن بیا
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آروین ازم جداشد و دستمو گرفت برد بیرون سالن!در ماشینو برام باز کرد و منم بدون معطلی نشستم 
سال به ذهنم 18توش!داشت کجا میرفت؟یکم که گذشت راه خونه رو پیش گرفت.اوخیششش!داشت فکر +

از کرد.پیاده شدم.دستمو گرفت از پله ها برد باال!آخه آدم عاقل من با این میزدا!رسیدیم خونه درو برام ب
پاشنه ها چطوری بیام!همچینم تند میره نمیزاره آدم نفس تازه کنه!چرا یهو جنی شد!در خونه رو باز کرد 

 !رفت کنار من برم داخل.بعد خودش اومد.دوباره دستمو گرفت برد توی اتاق مشترکمون!یا خدا

وی تخت اومد کنارم نشست.سرمو انداخته بودم پایین که با صدای سرفه کوتاهی که کرد سرمو نشوندم ر
 .باال گرفتم

خب!بزار برات توضیح بدم!خودت میدونی اتاق مهمان اتاق کارمم هست!بعدش اینکه من باید -آروین
م دیگه خوابم صبح بلند شد4فرداش میرفتم دانشگاهو هنوز برگه های دانشجوهارو تصحیح نکرده بودم!

نبرد.گفتم حداقل برم برگه هارو بیارم.وقتیم رفتم برگه ارو برداشتم اومدم بیرون که تو دیدیم و اون اتفاق 
 .افتاد.نذاشتی برات توضیح بدم

 :خب تو این مورد بی گناه بود!تو مورد دوم!گفتم

 پس چرا وقتی لنا بهت نزدیک میشد چیزی بهش نمیگفتی؟هان؟-

 !رد شرمندم.خواستم حسادتتو تحریک کنم که برگردیدر اون مو-آروین

خندم گرفت!قیافش بامزه شده بود!اوففف!انقد تند اومدیم گرمم شده!بلند شدم کتمو درآوردم.دیدم آروین زل 
زده بهم.تازه متوجه تاپم شدم،ولی خب چه عیبی داره؟شوهرمه!لنا که بدتر از این جلو آروین 

 .آوردم.آروین سرش پایین بودمیگشت!نشستم رو تخت.صندالمو در

 اوخ!ایییی!ببین چه تند اومدی پاهام زخم شده!مجبور بودی از پله ها بیای باال؟-

 .ببخشید-آروین

 .خندیدم

 .آروین یه نگاه بهم کرد

 .چیزه...برو لباساتو عوض کن-آروین

 چرا؟-

 !آخه داری کار دستم میدی-آروین

 .متوجه منظورش شدم.خواستم اذیتش کنم

 .وام.اصال میخوام همین جوری بخوابمنمیخ-

 .همین جور که پاهام آویزون از تخت بود دراز کشیدم.آؤوین برگشت طرفم



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

140 

 

 !ببین!من تحمل کردم خودت نخواستی-آروین

 ...بعدهم لباشو گذاشت رو لبام و منم همراهیش کردم و

ی هم خندم گرفت هم صبح بیدار شدم.کسی کنارم نبود.صدای سرو صدا از آشپزخونه میومد!با یادآور

 !خجالت کشیدم

بلند شدم!زیر شکمم چه دردی گرفت!به زور بلند شدم و رفتم حموم!رو تختیم عوض کردم.یه پیرهن که 
آستینش روی بازوم بود با سلوارک تا زانوی سفید پوشیدم.اوه اوه!رنگ و رومو!یکم به خودم پودر زدم 

وی اُپن!تا دیدمش از خجالت خواستم برگردم تو تا صورتم جون گرفت!درو باز کردم.آروین اومد جل

 !اتاق!که برگشتنم همانا!برخورد بینی بیچارم با در همانا!افتادم زمین

 !اویییی-

 .آروین اومد پیشم

 چی شد؟-

 !بینیم!فکر کنم شکست-

 چرا یدفعه اینجوری کردی؟-آروین

 :یه نگاه بهش کردم که خودش حساب کا ردستش اومد و گفت

 ی؟خجالت میکش-

 !برو بابا-

 !اشک تو چشمام جمع شد!چه ناز نازی شده بودم خودم نفهمیده بودم

 ساغر؟گریه میکنی؟-آروین

 !درد میکنه-

 !بلند شو.بریم صبحونه بخوریم!تقویت شو یادت میره خانومی!بیا ببین چه کرده آروین خان-آروین

 .چه خودشم تحویل میگیره-

کمرمو گرفت خواستم بلند شم که کمرم صدا داد و وحشت ناک دستمو انداختم دور گردنش،اونم از پشت 

 !تیر کشید

 !اوییییی-
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 چی شد؟-آروین

 !کمرم!فکر کنم ستون فقراتم جا به جا شد-

 !آروین خندید!یه دست دیگشو گذاشت زیر زانوم و بلندم کرد

 !ِا؟!آروین میندازیم-

 نگو خوشت نیومده؟-آروین

 !بزارم زمین!بزارم زمین-

 .ه!غلط کردمباشه باش-

 !منو گذاشت روی صندلی توی آشپزخونه.واو!عجب سلیقه ای!چه باحال میزو چیده بود

 !بفرمایین مادمازل-آروین

 !مقسی-

صبحونه رو که خوردیم،خواستم بلند شم که دوباره آروین بغلم کرد و بردم گذاشت روی تخت!از کی 

 !اینجوری مهربون شده بود

 .بیارم بخواب برات کیسه آب گرم-آروین

 !آروین رفت کیسه آورد گذاشت روی کمرم.همین جور نشسته بود روی تخت که صدای زنگ در اومد

 .االن میام-آروین

 !رفت بعد چند دقیقه لنا اومد تو اتاق

 !یدفعه عین جت از جام پاشدم که دوباره کمرک صدا داد

 !آخ-

 چی شد؟-لنا

 کمرم!آروین کو؟-

 !االن میاد-لنا

برق زد!رد نگاهشو دنبال کردم.وای خدا!آبروم رفت!تمام لباسام کف اتاق بود!نیم خیز  یدفعه چشمای لنا

 :شدم و پرتشون کردم زیر تخت!لنا اومد کنارم نشستو گفت
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 دیشب اینجا چه خبر بود؟-

 !هیچی-

 ...منم که عر عر! بابا بگو که-لنا

 !نذاشتم حرفشو ادامه بده

 !آره همون-

 !ه همین دلیلهپس این در بستر بودن شما ب-

 .بعدم آروینو صدا زد

 :رو به من گفت

 !قربونت برم-

 جان؟؟؟؟این چی گفت؟

 !آروین اومد تو اتاق

 بله؟-آروین

 !لنا بهش چندتا اسم دارو داد که بره از داروخونه بخره.آروینم فل فور رفت

 میشه یه چیزی بپرسم؟-

 .بگو-لنا

 !قو مغرور نیستیدرجه تغییر کردی؟آخه دیگه اون لنا عن180چی شده-

 .چون تو مال آروینی آروینم مال تو!با اتفاق دیشب اینو مطمئن شدم!خوشبخت بشین-لنا

 !تو هم همچین دختر بدی نیستیا-

مرسی.از آروین شنیدم که معین شوهر قبلیت بوده.تسلیت میگم.هم بخاطر معین و هم بخاطر پدرو -لنا

 .مادرت

 .ممنون-

 :گ بهم زد و گفتیه نگاه بهم کرد یه لبخند قشن

 !معینو آروین حق داشتن عاشق دختری مثل تو بشن.تو خیلی دوست داشتنیی-
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 .آخی..چه دختر خوبی بود من نمیدونستم

******* 

 آروین

به سرعت رفتم داروخونه و داروهایی که لنا بهم گفته بودو خریدم.از پله ها اومدم بخاطر همین به محض 
ستمو کشیدم به دیوار و نشستم روی صندلی توی آشپزخونه و سرمو وارد شدن به خونه سرم گیج رفت!د

 .گذاشتم روی میز.صدای در اتاق اومد

 آروین؟!خوبی؟-لنا

 .آره.فقط یکم سرم گیج رفت-

 .سرمو از بلند کردم

 .بیا اینم داروها-

 .اومد طرفم و داروهارو گرفت

 مطمئنی خوبی؟-لنا

 !آره بابا-خندیدم

 .باشه-لنا

 .بعد از ده دقیقه رفتم تو اتاقرفت سمت اتاق.

 لناجون اینا که عوارض نداره؟-ساغر

 .نه گلم.من خودم دکترم-لنا

 .ساغر با تعجب نشست روی تخت

 راست میگی؟تخصص داری؟-ساغر

 !اوهوم.زنان زایمان-لنا

 !یوخ بابا؟-ساغر

 .آروین دروغ میگم-لنا

 .نه راست میگه ساغر-
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 !چقدر جالب-ساغر

 !درجه تغییر کردین؟تا دیروز میخواستین کله همدیگه رو بکنین180ببینم چی شده شما -

 !لنا و ساغر بهم یه نگاه شیطون کردن و آروم خندیدن

 !دیگه دیگه-لنا

 .لبخند زدم.خشوحال شدم که لنا و ساغر باهم خوب شده بودن

 !آها راستی-لنا

 جونم؟-ساغر

 !من امشب خونوادمو میبینم-لنا

 !عا؟واق-منو ساغر باهم گفتیم

 .برمیگردم نیویورک1اهم.بابام باالخره قبول کرد.امشبم ساعت-لنا

 :ساغر انگار حالش گرفته بشه با دلخوری گفت

 .آخه چرا انقدر زود آجی؟ما تازه باهم دوست شدیم-

 :لنا دستشو گذاشت روی دست ساغرو گفت

 .طمئنمآجی جونم اونور کار دارم.این مدت تو مرخصی بودم.بازم همو میبینیم!من م-

 .ساغرم یه لبخند زد و سرشو به عالمت تایید تکون داد

 .لنا رفت دیدن خونوادش.منم زنگ زدم به فرید و آرسانا و گفتم که بری مانزلی6ساعت

بود.رفتم به ساغر سر بزنم.در اتاقشو باز کردم.خواب بود.رفتم جلو خم شدم پیشونیشو 11ساعت

 :لودش سرجا میخکوبم کردبوسیدم.خواستم برم بیرون که صدای خواب آ

 کاری داشتی؟-

 .برگشتم طرفش

 بیدار بودی؟-

 آره.چرا آروم حرف میزنی؟-

 .صدامو عادی کردم.رفتم کنارش نشستم
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 خوب شدی؟-

 .اهم-ساغر

 چرا بیدار موندی؟-

 .منتظر لنائم-ساغر

 !یه خبر-

 هوم؟-ساغر

 !فردا میریم انزلی!با فرید و آرسانا-

 !از حرکتش خوشمان آمدیدفعه ذوق کرد پرید بغلم!

 !وای مرسی آروین!من عاشق دریام-ساغر

 :ازم جداش کردمو گفتم

 !البته شاهینم میاد-

 :بادش خوابیدو گفت

 واقعا؟-

 !آره.خب نامزدشه دیگه.میگه منم میام-

 .خدا به خیر کنه-ساغر

 !زنگ در به صدا دراومد

 .االن میام-

 .درو بزا کردم.لنا بود

 !سالم-لنا

 .سالم-

 ساغر کجاست؟خوب شد؟-لنا

 .مرسی خوب شدم-ساغر
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 .ساغر از اتاق بیرون اومده بود و به سمت ما میومد.اومدو لنارو بغل کرد

 خوش گذشت؟-ساغر

 !اوهوم-لنا

 :بعد با ذوق گفت

 !نمیدونی که!عمه شده بودم خبر نداشتم-

 واقعا؟دختر یا پسر؟چندسالشه؟-ساغر

 .سالشه5دختر.-لنا

 .م سه تا قهوه درست کنماوخی...وایسا بر-ساغر

دقیقه اومد.برخالف همیشه آستین بلند پوشیده بود 10رفت تو آشپزخونه.منم رفتم روی مبل نشستم.لنا بعد

 !با شلوار لی!ساغرم با قهوه ها اومد!با کیک

 طول کشیدا!چیکار میکردی؟چرا کیک درست کردی؟سرپاموندی کمرت درد نگرفت؟-

 !وهللا اوووه!بابا من خوب شدم!به-ساغر

 !آقا آروین خوب هواشو داریا-لنا

 .همه باهم خندیدیمو مشغول قهوه خوردن شدیم

 ساعت چنده؟-لنا

 :یه نگاه به ساعت کردو گفت

 .راه میوفتم برم فرودگاه!وسایلمم آمادست.ببخشید این مدت زحمت دادم12دقیقه است.من11:45ساعت-

 !نه بابا!این چه حرفیه-

 !ماهم باهات میایما-ساغر

 !نه ساغر جون.نیازی نیست-لنا

 .نه!میایم!من برم آماده شم-ساغر

 :بعدشم بلند شد رفت تو اتاق!منم بلند شدم برم تو اتاق آماده شم که لنا گفت

 !خیلی دختر خوبو مهربونیه!از دستش نده آروین-
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 :برگشتم و بهش ی لبخند زدمو گفتم

 !نمیذارم هیچ وقت از دستم بره-

وار لی توسی با پیرهن توسی و کت اسپرت مشکی پوشیدم اومدم بیرون.ساغرم هم رفتم تو اتاقم.یه شل
زمان با من اومد بیرون.یه مانتوی خردلی با شلوارو شال سفید.بهش میومد!ساغرم خوشگل شده بود!البته 

 !همیشه خوشگله ها

مک کنم.رفتم چمدون لنا هم با چمدونش از اتاق اومد بیرون که ساغر با سر بهم اشاره کرد که برم بهش ک

 .رو گرفتم،ساغرم اومد دست لنارو گرفتو گفت:بریم

 :زیرلب گفتم

 !همینه دیگه.خانما باهم میوفتن سختیارو مردای بدبخت باید بکشن-

انگاری که حرفامو شنیده بودن آروم خندیدن!اوفففف!خالصه رفتیم به طرف فرودگاه!توراه که همش لنا و 
م زیاد زیاد!سرمنو بردن!همه داشتن نگامون میکردن!تو فرودگاهم ساغر ساغر آهنگ گذاشته بودن،صدار

دقیقه لنا از 10یکم گریه کرد لناهم همینطور.معلوم نبود اینا یه روزه چجوری انقدر صمیمی شدن!بعد از 
 .نظرمون ناپدید شد!با ساغر رفتیم خونه

**** 

 ساغر

و لباسامو کندم و یه لباس راحتی پوشیدم،یه تاپ  اوفففف!چقدر گرمه.اومدیم خونه رفتم تو اتاقم و مانتو

 .قرمز،با شلوارکش

نشستم رو تخت،پاهامو بردم زیر پتو که در اتاق باز شد!آروین اومد داخل!یه شلوار آدیداس مشکی با 

 !بلوز مشکی آدیداس پوشیده بود.با تعجب نگاش کردم.اومد نشست رو تخت

ورو روی خودش انداخت!پشتش رو به من کرد.من همون جوری یه نگاه بهم انداخت بعدم دراز کشید و پت
 !داشتم نگاش میکردم که با کالفگی برگشت،دستمو کشید و منو انداخت تو بغلش

 چرا با تعجب نگاه میکنی؟-آروین

 ها؟-

 حق ندارم پیش زنم بخوابم؟-آروین

 !نه.یعنی آره!اه نمیدونم-

 .صبح بلند شدم رفتم صبحونه درست کردم
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اتاق،آخی پتو از روش کنار زده شده بود خودشو به حالت جنینی جمع کرده بود.رفتم روی تخت  اومدم تو

 .نشستم

 ...آروین..آروین-

 .تکونش دادم

 .چشاشو باز کرد

 بیدار شو..مگه نباید بریم انزلی؟-

 !اه اه!ببین چه ذوقیم کرده!پاشو مرد گنده-

 :میز.بل صدای پرانرژی گفتبلند شد رفت دستشویی.رفتم تو آشپزخونه،نشستم پشت 

 صبح بخیر!خوبی؟-

 .صبح تو هم بخیر.مرسی.بیا بشین-

نشست،با هم صبحونه رو خوردیم.صبحونه اش تموم شد اومد سمت من و دست راستمو گرفتو 

 .بوسید.ناخودآگاه دستمو کشیدم عقب

 .مرسی خانومی-آروین

دیم برای مسافرت دو روزه مون!یه مانتوی یه لبخند بهش زدم که متقابال با لبخند جوابمو داد.آماده ش
لیمویی با شال و شلوار سفیدو کفش همرنگ مانتو البته اسپرت!آروینم شلوار کتون سفید،با پیرهن 

چهارخونه مشکی سفید.قرار بود دوتا ماشین بریم.رفتیم دنبال آرسانا و شاهین!شاهین جلو نشست و منو 
دید میزد که آروین متوجه شد و یا شاهینو به حرف میگرفت یا  آرسانا پشت!یه وقتایی شاهین از آینه منو

 !جهت آینه رو عوض میکرد

خالصه رسیدیم ویال!یه ویالی دو طبقه.طبقه اول آشپزخونه و دستشویی و حمامو سالن!طبقه دوم اتاقا و 
قو آقایون!ناهارمونو یه بخش مطالعه کامپیوتر.پرهامم با فرید اینا اومده بود.یه اتاقو خانوما برداشتن یه اتا

 .بردیم لب ساحل

 !بچه ها بعد ناهار و قدم زدن عاشقونه میریم سراغ عشق و حال دسته جمعی-پرهام

 دسته جمعی؟-

 .یعنی دورهم میشینیم،سیب زمینی کبابی میخوریم،میزنیمو میرقصیم-مینا

 !آها-

 !بچه ها من گیتار دارما-آروین
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 :همه باهم گفتیم

 !ایول-

دونفری رفتن کنار ساحل برای قدم زدن.بیچاره پرهام!تنها نشسته بود با گوشیش ور  بعد ناهار همه

 .میرفت!فقطم گفته بود نیم ساعت وقت دارین!آروین دستمو گرفته بود و باهم قدم میزدیم

 بابا محمد کی میاد؟-آروین

 تقریبا یه ماه دیگه.چطور؟-

 !کوچلو میخوادچون میخوام زودتر عروسی بگیریم.من دلم نی نی -آروین

 !آروین-

 !جونم؟خب من خیلی بچه دوست دارم چه کنم-آروین

 !صبر-

 !یوخ بابا؟!یه کاری نکن همین امشب کارتو یه سره کنما-آروین

 :با جیغ گفتم

 !آروین!بخدا میکشمت-

 .افتادم دنبالش!حاال من بدو اون بدو!تاجایی که رسیدیم به زیراندازمون و دورش میچرخیدیم

 !مردی وایسا وایسا!اگه-

 !بابا یه دونه بچه که انقدر سرو صدا نداره-آروین

 !دوباره جیغ زدمو دنبالش کردم که صدای پرهام دراومد

 اااااااه!بابا چه خبره؟اصال دوجین بچه!راضی شدی آروین؟-پرهام

 .وای خدا!اصال حواسم به پرهام نبود!خاک بر سرت ساغر همه حرفاتونو شنید

 .دنآرسانا و شاهینم اوم

 چه خبره اینجا؟-آرسانا

هیچی بابا!این داداشت و زن داداشت سر اینکه چندتا بچه بیارن دعواشون شده!آروین به دوجینم -پرهام

 !راضی نمیشه المصب
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 :با جیغ گفتم

 !پرهام-

 !غلط کردم!اصال بچه چیه؟بالی جون-پرهام

هم و سیب زمینی کبابی فریدو میناهم اومده بودن ولی از حضورشون متوجه نشدم.نشستیم دور 
خوردیم.بعدش قرار شد پرهام گیتار بزنه.منم بخونم.خالصه هرکی با جفتش رقصید!بماند که پرهام برای 

رقص فریدو انتخاب کرده بود و چه عشوه ها براش نمیومد که داد مینا در اومده بود!نوبت منو آروین 

 .شد

 .احافظ!شاهین میخوندآهنگ مازیار فالحی با یه ریتم تقریبا تند،اسمشم خد

 دیگه دیره واسه موندن ، دارم از پیش تو میرم

 دستامه ، که دستاتو نمیگیرم جدایی سهم

 تو این بارون تنهایی ، دارم میرم خداحافظ

 قصه تقدیرم ، چه دلگیرم خداحافظ شده این

 دیگه دیره واسه موندن ، دارم از پیش تو

 میرم

 رمجدایی سهم دستامه ، که دستاتو نمیگی

 تو این بارون تنهایی ، دارم میرم خداحافظ

 شده این قصه تقدیرم ، چه دلگیرم خداحافظ

 دیگه دیره دارم میرم ، چه

 قدر این لحظه هاسخته

 جدایی از تو کابوسه ، شبیه مرگ بی وقته

 دارم تو ساحل

 چشمات ، دیگه آهسته گم میشم

 برام جایی تو دنیا نیست ، تو اوج قصه گم میشم
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 دیره دارم میرم ، برام جایی تو دنیا نیستدیگه 

 به غیر از اشک تنهایی ، تو چشمم چیزی پیدا نیست

 باید باور کنم بی تو ، شبیه مرگ تقدیرم

  سکوت من پر از بغضه ، دیگه دیره دارم میرم

 .…...خداحافظ

ز هم جدا شدیم.آروین دستمو گرفت و بوسید!ای خدا!من تنهایی خجالت نمیکشم.ولی االن یکم.ولی حس ا

 :ملکه انگلستان بودن بهم دست داد!همه گفتن

 !هووووو-

 .خب بچه ها داره شب میشه.بریم یه استراحتی بکنیم،دوباره برگردیم-پرهام

 !و جمع کردیم.همه وسایل دست آقایون محترمه بودبلند شدیم وسایلمون

منو آنی و مینا داشتیم جلوتر راه میرفتیم و باهم حرف میزدیم که صدای خنده پسرها از پشت بلند 
شد.برگشتیم دیدم بــــــــــله!آقایون با دوتا از خانومان که از سرو وضعشون پیدا بود که توریست خارجی 

 !وفتنبودن گل میگفتن و گل میشن

با عصبانیت دست به سینه وایسادیم،که متوجه ما شدن.آب دهنشونو به طرز بامزه ای قورت 
دادن.خواستن بیان سمتمون که برگشتیم و به سرعت رفتیم به طرف ویال!رفتیم تو اتاقمون و در اتاقو قف 

 :رآوردو گفتکردیم.اتاقا بهم یه تراس مشترک داشتن.در تراسم قفل کردیم.آرسانا شالشو با حرص د

 !شاهین احمق!خیر سرش نامزد داره!شیطونه میگه بزنم شتو پتش کنما-

 :مینا مانتوشو درآورد و خودشو پرت کرد رو تختو با لهجه مازندرانی گفت

 !االن نباید دست بندازم دهنه منو جر بدم؟-

 از لحنش خندمون گرفت.یه لبخند شیطانی زدمو گفتمک

 حاال کجاشو دیدین؟-

 :لبخند زدو گفتآنیم یه 

 با چه فکری تو اون کلته؟-

 !برین یه قلم کاغذ بیارین-
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 !آقا نشستیم سه نفری نقشه کشیدیم

بود.مینا برای اجرای نقشه رفت پایین.ماهم کلمونو از اتاق درآورده بودیم و نگاه میکردیم.مینا 6ساعت 

 .در اتاقشونو زد.پرهام اومد بیرون

 جونم آبجی؟-پرهام

 :شم نازک کردو گفتمینا یه پشت چ

 !برو بگو فرید بیاد-

 .پرهام رفت فرید ومد

 جونم خانومی؟-فرید

 !برین یه چیزی واسه شام بگیرین!ما حالمون خوب نیس نمیتونیم بایم ساحل-مینا

 واسه چی حالت خوب نیس؟-فرید

 !جزو مسائل خانوماست!زودباشین!همه تون باهم برین-مینا

 .ای به چشم-فرید

 .فعال-مینا

 !کله مونو انداختیم تو که مینا اومد داخل و درو بست ما

 !خب حاال کار من شروع میشه-

آروم رفتم پایین از آشپزخونه یه چاقو برداشتم رفتم بیرون ویال.الستیک هردوتا ماشینارو پنچر کردم!یه 
مه شون بلند خنده شیطانی کردم اومدم تو!رفتم چاقورو تو آشپزخونه گذاشتم اومدم بیرون که صدای "اه"ه

 !شد!فل فور رفتم بیرون که دیدم،تکیه دادن به ماشین

 چی شده؟-

 !پنچر کردن مردم آزارا!خدا ازشون نگذره-آروین

 !ای بی شعور!مثال من پنچر کرده بودما!حاال انگار کار خوبی کردم که انتظار تشویق دارم

 !حاال نه یکی،هردوتا-پرهام

 خب؟-

 .هیچی دیگه نمیریم-فرید
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 .بیاد که جلوشو گرفتمخواست 

 !بابا اسُتپ!ما گشنه مونه-

 !توروخدا بیخیال-شاهین

 !نخیر!میرین زود میاین-

بعدم درو بستم!خندم گرفته بود!رفتم تو اتاق!هردوتاشون داشتن از پنجره نگاه میکردن،زدم پس کلشونو 

 :گفتم

 !چیکار میکنین خیارشورا؟-

 !درد!داشتیم عکس العملشونو میدیدم-آنی

 .ایول ساغر!کیف کردم-امین

 !ما اینیم دیگه-

 !موقعه نقشه بعدیمون رسید!همه چیو آماده کردیم.پسرا اومدن.رفتیم پایین!رو مبال ولو شده بودن

 پس غذاها؟-

 .تو آشپزخونست-آروین

 .رفتیم تو آشپزخونه

 .مینا بیا این شربتارو ببر-

 :مینا یه چشمک زدو گفت

 !فدایی داری آبجی-

 :ون که منوآرسانا کف دستامونو کوبیدیم بهمو گفتیممینا رفت بیر

 !ایول-

باهم رفتیم بیرون.همه شربتو برداشتن.مینا داشت میومد طرفمون و با انگشت شستش عالمت الیکو نشون 

 !ثانیه نکشید که صدای سرفشون بلند شد10میداد.منم براش یه چشمک زدم و منتظر موندم.به 

 !چقد...چقد...شوره-آروین

 !ونم همشون به طرفی پناه بردن!دو نفر رفتن طرف دستشویی!دونفر طرف سینک ظرفشوییبعدش
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 !میتونین برین ساحل!ما نمیایم-

 .بعدشم بدو رفتیم تو اتاقمون و درو قفل کردیم

بعد از ده دقیقه صداشون میومد که آماده شده بودن برن ساحل!هه!کور خوندن!رفتن پایین.رفتیم طرف 
ورودی ویال!هر چهارنفرشون از در اومدن بیرون که رو سر هر سه نفرشون آب  پنجره های طرف در

ریختیم!آخه پرهام بی گناه بود!اون که نامزدو زن نداشت!هیچی دیگه!کال خیسه خیس شدن!ما به عواقب 
بعدش نگاه نکردیم و غذاهارو برداشتیم رفتیم تو اتاقمون!بعدش سه نفری زدیم زیر خنده!آنی میون خنده 

 :ش گفتها

 !وای...عجب تیپی زده بودن!بیچاره ها-

 !آخ گفتی آنی-

 !به وهللا ما روانییم-مینا

 !صدای غر غراشون میومد!این باعث بیشتر شدن خندمون میشد

 !اما هنوز تموم نشده بود

بود.آروم در اتاقو باز کردیم.دیدیم شاهین داره با کامپیوتر ور میره.به آرسانا اشاره کردم که 10ساعت
قشه رو انجام بده!آنی آروم رفت و فیوز کامپیوترو از برق کشید!و سریع اومد تو اتاق!شاهین یه "اه"گفت ن

و رفت پایین!حاال نوبت همشونه!باهم رفتیم پایین!داشتن فوتبال میدیدن!رفتمو پریز تلویزیونو از برق 

 !کشیدم!همه باهم گفتن:اااااه

 کار کی بود؟-آروین

 .ا که پشتشون بودیمهمه شون برگشتن طرف م

 !ما نبودیم-

بعدشم بدو رفتیم تو اتاقا!امروز خیلی شیطونی کردیم!بخاطر همین تا سرمونو روی بالش گذاشتیم 
خوابمون برد!صبح بلند شدیم،اینطور که معلوم بودآقایون رفتن ورزش صبحگاهی!رفتیم و یه صبحونه 

 :مفصل خوردیم.اونام هم اومدن.همه شون گفتن

 !سالم-

 :هم سه نفری گفتیمما

 !سالم-

 !بعد صبحونه رفتیم تو اتاق که مثال یه نقشه جور کنیم
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 .رفتیم پایین

 میشه برین برامون ناهار بگیرین؟-

 دیگه که نمیخواین موش آب کشیده بشیم؟-فرید

 !نه بابا-

نو فریدو دقیقه بعد! آروی10بعدشم رفتیم تو حیاط.آبپاش های توی حیاطو تنظیم کردیم به طرف در!برای 
شاهین اومدن بیرون و جلومون وایسادن!منو آروین روبروی هم و وسط!آنی و شاهینم روبروی هم!مینا 

 !فریدم همین طور

 چیکار میکنین؟-آروین

 !ما؟چیکار باید بکنیم؟هیچی-

 هیچی؟آره مینا؟-فرید

 آره بابا!ما حق نداریم تو حیاط قدم بزنیم؟-مینا

 رین!ولی نه بحثی که بخواین مارو اذیت کنین!درست نمیگم آنی؟حرف که بله صددرصد حق دا-شاهین

 !آره بابا!ما که درباره شما حرف نمیزدیم-آنی

 !بچه بریم سرکارمون-

 !!خیارشورا

یه دفعه صدای موزیک رمانتیک شنیدم!یه کوچولو چشممو باز کردم که دیدم پرهام دستگاه پخششو آورده 
دقیقه ازمون جداشدن!ماهم ماتو مبهوت نگاشون 2و موزیک گذاشته!ای خدا نکشتت پرهام!بعد

 !آنی!بیچاره اولین تجربش بود میکردیم!مخصوصا

آروین برام یه چشمک زد و سه تاشون رفتن!یدفعه احساس کردم خیس شدم!وای!آب پاشا رو خودمون آب 
پاشیده بودن!یه جیغ زدیم و رفتیم دنبالشون!رفتن تو اتاقشون و درو قفل کردن!حاال ما به در بزن!یدفعه 

رم گفتم بیان دنبالم!رفتیم تو اتاق خودمون!سه تا بالش دست کشیدم بقیه رو هم ساکت کردم!با انگشت اشا
برداشتیم رفتیم رو تراس از اونجا در اتاقشونو باز کردیم!اونا که تعجب کرده بودن سرجاشون خشک شده 

 !بودن!فقط پرهام بود که تا مارو دید از اتاق رفت بیرون

 حاال مارو اذیت میکنین؟-

 اونم اینجوری؟با مسائل احساسی؟-آنی

 !حالتونو میگیریم-مینا
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دقیقه ای همدیگه رو زدیم و خندیدیم!بعدشم صلح دادیم و 15بعدشم با بالشتا افتادیم به جونشون!خالصه یه 
به ترتیب رفتیم حموم!عجب تعطیالتی شدا!بعدشم رفتیم خوابیدیم!چون فردا صبح باید زود میرفتیم رشت 

آماده شدن و رفتیم سمت رشت،آنی کالس که هم من هم آروین کالس داشت!صبح خیلی زود همه 
نداشت،ولی شاهین آره.با شاهین رفتیم طرف دانشگاه.من زودتر تعطیل میشدم رفتم خونه و مشغول 

بود که زنگ در به صدا دراومد.رفتم و درو باز کردم.کیف آروینو از 1درست کردن ناهار شدم.ساعت
 .دستش گرفتم و گونشو بوسیدم

 !خسته نباشی-

 .سی خانومیمر-آروین

 .برو لباستو عوض کن بیا ناهار-

 هممممم!چه بوهایی!چی داریم؟-آروین

 :و همین جور که بو میکشید رفت طرف آشپزخونه وایسادم جلوش و گفتم

 .صبرکن!اول لباسا!بعد دستا!بعد ناهار-

 :با دستاش شمرد،بعد گفت

 !اولی رو جا انداختی-

 :رتم و گفتبا قیافه سوالی نگاش کردم،که اومد جلو صو

 ...اینو-

رفتم که میزو آماده کنم.وقتی اومد یه پیرهان جذب سفید با شلوار آبی روشن ورزشی پوشیده بود!جذاب 
 :شده بود!اومد نشست پشت میز.دستاشو بهم زد و گفت

 !آخ جون!فسنجون-

 !قتذوق مرگ نشی یه و-

 !احتمالش هست-آروین

 .خندیدم

 ساغر؟-آروین

 .نگاش کردم.همین جوری مظلوم بهم زل زده بودم.انگار میخواست چیزیو بگه

 جونم؟-
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 :یه لبخند زد و گفت

 .چیزه..من باید یه سفر..برم-

 :با نگرانی نگاش کردم.که با هول گفت

 !بخدا فقط یه هفته ست-

 .جلوش با ناراحتی براش برنج کشیدم،و گذاشتم

 حال کی باید بری؟-

 .پس فردا-آوین

 برای چی؟-

 برم یکم کارای شرکتمو راستو ریست کنم.بیام-آروین

 :با تعجب گفتم

 شرکت؟مگه تو شرکتم داری؟-

 .آره.دوتا یکی تو تهرانه.یکیم تو فرانسه.منم باید برم فرانسه-آروین

 قول میدی زود بیای؟-

 :آروین با بغض گفت

 .قول میدم خانومی-

خیلی وابسته ش شدم بودم تو این مدت کم.برای هردومون سخت بود تازه اول خوشبختی یه هفته از هم 

 !دور بمونیم.ولی چه کنیم زندگی ست دیگر

 .وقتی ناهار تموم شد.تکیه دادم به صندلی

 .اوففف-

 :آروین در حالی که سرش پایین بود و داشت ناهار میخورد گفت

 چی شده؟-

 .حوصلم سر رفته-

 :روین دور دهنشو با یه دستمال پاک کرد و اومد و مثل همیشه دستمو بوسید و گفتآ
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 .من میرم آماده شم.حاضر شدی بیا پایین-

 :با تعجب گفتم

 کجا؟-

 :آروین در حالی که میرفت با خنده گفت

 !عشقو حال-

گذاشتم تو ماشین واقعا ازش ممنون بودم.سریع فهمید دلم چی میخواد!سریع بلند شدم ظرفارو تمیز کردم 
ظرفشویی،رفتم لباس بپوشم.باالخره فرداشب میرفت.باید تیپ آروین کش میزدم!یه مانتو سفید با شلوار 

سفید دم پا،شال خوش رنگ آبی و کفش پاشنه بلند آبی!با یه کیف کوچولو آبی.اومد بیرون،ظرفارو گذاشتم 

 کجاس؟ که خشک بشن.رفتم پایین.هرچی گشتم ماشینی ندیدم.ِا؟پس این

 !من اینجام-

برگشتم پشت سرمو نگاه کردم.اوه اوه!عجب تیپ دختر کشی!یعنی منظورم ساغر کشی زده!یه پیرهن 
سفید با شلوار لی آب و کتونی آبی!با من ست کرده بود!چقدر جالب!همینجوری محوش بودم که با صداش 

 .به خودم اومدم.جلو وایساده بود

 .هفته ازهم دوریمخانوم.خب مارو ببین که یه -آروین

 :با این حرفش بغضم گرفت ولی نخواستم شبمون خراب شه.با خنده گفتم

 پس ماشینت کو؟-

 :آروین که متوجه بغض تو صدام شده بود با دستش زیر چونمو گرفت و سرمو آورد و گفت

ا بعد کارام ببینمت!نبینم وقتی من نیستم گریه کنیا نفسم.تو گریه کنی من اونجا بهم حس بدی دست میده ه-
 !خراب میشه

 :یه لبخند زدم و دور بازوشو گرفتم و گفتم

 حاال نگفتی ماشینت کو؟-

 !تو پارکینگ گفتم یه امشبو پیاده روی کنیم-آروین

 :با تعجب نگاش کردم،بعد با حرص گفتم

 آروین!خب حداقل میگفتی من پاشنه بلند نمیپوشیدم اگه پاشنه بشکنه چی؟-

 :آروین خندیدو گفت



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

159 

 

 دم کولت میکنم.حاال نگفتی قول میدی گریه نکنی؟خو-

 !با لبخند سرمو تکون دادم که یعنی آره

 :آروینم یه لبخند عاشقونه زد و گفت

 !این شد-

 .عاشق این خنده هاشم!باهم راه افتادیم

 خب کجا میریم؟-

 !بریم یه پارکی چیزی-آروین

اشقش بودم!آروین میگفت از این وسیله رفتیم طرف پارک شهر!کلی وسیله سوار شدیم!مخصوصا سفینه!ع

 .خاطره بدی داره ولی من مجبورش کردم بشینه.خالصه خیلی خوش گذشت.موقع شام شد

 گرسنته؟-آروین

 :با حالت بامزه ای گفتم

 !نوچ-

 چیزی نمیخوای؟-آروین

 :یکم فکر کردم و گفتم

 !بازم نوچ-

 :یدفعه وایسادمو گفتم

 !نه یه چیزی میخوام-

 چی؟-آروین

 !!!!!!استیلپ-

 :آروین خندید

 مگه بچه ای دختر؟-

 :یه اخم الکی کردمو گفتم

 مگه کودک درون ندارم؟-



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

160 

 

 .باشه بریم برات بخرم-آروین

بعدم دستمو گرفت و برد به سمت یه سوپر مارکت و از این پاستیالی یه کیلویی خرید!از همه طعم!وای 

 !که چقد عاشقشم!البته بعد آروین

و من پاستیل میخوردم،اصال به این بدبختم نمیدادم!نم نم بارون میومد!بهترین حس بوی  داشتیم راه میرفتیم
 .خاکه بعد بارون!یه نفس عمیق کشیدم و به آروین نگاه کردم که دیدم زل زده بهم.و با لبخند نگام میکنه

 چیه؟-

 !حرکاتت بامزست!مخصوصا پاستیل خوردنت-آروین

 :پشت چشمی نازک کردمو گفتم

 !بودم بامزه-

 !خندید و لپمو کشید

 نمیخوای از اون پاستیال بهم بدی؟-آروین

سرمو به عالمت نه تکون دادم!ولی بعد دیدم بیچاره خیلی مظلوم میزنه.یکی نوشابه ای برداشتم گرفتم 
 .طرفش،ولی ازم نگرفت.نگاش کردم

 !بیا دیگه-

 .خودم بخورم-آروین

 :آخ فهمیدم چی میخواد!یه لبخند زدم و گفتم

 آخه مگه بچه ای میخوای از دست من بخوری؟-

 :با لحن بچگونه گفت

 !آخه از دست عشقت خوردن یه مزه ی دیگه ای میده-

 !خوبه حاال!باز کن اون تونلو-

 !دهنشو باز کرد منم با طمانینه و ناز انداختم داخل دهان مبارکشون

 :دوباره سکوت شد.بعد مدتی گفتم

 آروین؟-

 جونم؟-آروین
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 نظرت اگه قبل رفتنت یه گوبای پارتی بگیریم چطوره؟ میگما،به-

 !من یه هفته ای میرم برمیگردم این جور چیزا نیاز نیست-آروین

جون ساغر!خیلی کیف میده!آخه اگه تنها باشم تو بری خیلی غصه میخورم.اگه شب اول بچه ها کنارم -

 .باشن،راحت ترم

 !باشه خانوم عاشق-آروین

عه!نمیدونم چی شد که آروین دومتر ازم بلندتر شد!بلــــــــه!پاشنه کفشم خندیدیم که یکدفعه!یکدف
 .شکست!آخه من یه چیزی میدونستمو میگفتم.آروم نشستم رو زمین

 .اوییییی-

 چی شد ساغر؟-آروین

 :درحالی که مچ پامو ماساژ میدادم گفتم

 .هیچی.هیچی خوبم-

 .بزار ببینم-آروین

 .شلوارو از مچ پام کنار زد

 .یکم قرمز شده-نآروی

 .ولی درد ندارم-

 :یه نگاه به کفشم کردو برداشتش و با حالتی مثال عصبانیت گفت

 سانتیه؟5-4آخه اینم کفشه تو میپوشی؟پاشنش -

 !سانتی7-

 :با تعجب گفت

 !ِد بدتر-

 !بدم کفشه رو انداخت تو جوب

 ِا!چیکارکردی آروین!خیلی اون کفشه رو دوسش داشتم!حاال چجوری بیام؟-

 .اون کفشی که من دیدم پاشنش دیگه جوش نمیخوره!خودم خوشگلترشو برات میخرم-آروین



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

162 

 

 .یه چشم غره براش رفتم که دیدم پشت بهم نیم خیز شد.یه نگاه بهش کردم

 !بیا دیگه-آروین

 چی؟-

 !زود باش بیا رو کولم-آروین

 !ِا!آروین چی میگی؟کمرت میشکنه منو بلند کنی-

 !سازی رفتم.بیا باالسال بدن5خیر سرم -آروین

 :درحالی که میرفتم رو کولش گفتم

 یوخ بابا؟!پاستیال کو؟-

سرمو چرخوندم یکمش ریخته بود زمین ولی بازم توش بود!برش داشتم،پاهامو رو پهلوهای آروین قف 

 !کردمو دستامو گرفتم دور گردنش

 !آخه بابا یکی میبینتمون آبرومون میره-

 !ه بلند شیبهتر از اینکه هی کوتا-آروین

شب بود و تقریبا همه جا خلوت بود!سرمو 11یه دفعه یه پسر جوون از اونور خیابون داشت میومد.ساعت

 :رو گودی گردن آروین فشردمو گفتم

 !ای وای!خاک بر سر یزید-

 !ولی آروین عین خیالش نبود

 !ه سرمو انداخت پایینسرمو بلند کردم که یه زن تقریبا میان سال از کنارمون با شوهرش گذشت که دوبار

 !بابا بیخی خجالت!یکم از اون پاستیال رو بده بخورم-آروین

 :در حالی که سرم پایین بود یکی از پاستیال رو برداشتم گرفتم طرفشو گفتم

 !بگیر-

 :ولی ازم نگرفت.با کالفگی گفتم

 !باز کن-

شد ولی بعضی وقتا خجالت اونم دهنشو باز کرد و منم بهش پاستیل میدادم یکم که گذشت برام عادی 
میکشیدم و سرمو مینداختم پایین!باالخره رسیدیم خونه.رفتم تو اتاقم و لباسامو عوض کردم.یه تاپ 
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شلوارک لیمویی پوشیدم.که آروین اومد تو اتاق و دراز کشید.هر از چندگاهی دستی به کمرشو شونش 
لند کرده.رفتم کنارش نشستم.شونشو میکشید و آخی میگفت.الهی قربونش برم کمرش درد گرفته منو ب

 .ماساژ دادم.یه نگاه بهش کردم.پشت به من خوابیده بود.لبخند زده بود

 !نگاش کن!چه ذوقیم میکنه-

 :دقیقه گفتم 10بعد از 

 خستگیت در رفت؟-

 !آره.ولی با یه چیزی خستگیم کامل در میره-آروین

 چی؟-

 ادته؟ماجرا نزلی و دریا و دنبال کردن منو که ی-آروین

 :یه لگد بهش زدمو گفتم

 !برو گمشو پسره پررو-

 :که آخش بلند شد!رفتم طرفش!با نگرانی گفتم

 چی شد آروین؟غلط کردم.خوبی؟-

 :در حالی که خودشو جمع کرده بود،گفت

 !گفتم که چجوری حالم خوب میشه!اوییی-

 شکمت درد گرفت؟-

 .آره-آروین

گاه کردم.چشاش بسته بود.نشستمو به پشتی تکیه دراز کشیدم کنارش و شکمشو مالش دادم.بهش ن
دادم،موهاشو نوازش دادم،صورتشو تا دستم به نزدیک لبش رسید متوقف شدم.خواستم دستمو بکشم که 

 :دستمو گرفت.با چشمای بسته گفت

 .کاریو که شروع کردی نصفه ول نکن-

... 

با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.تو بغل آروین بودم.آخی ناز خوابیده بود.گوشیمو برداشتم.با 

 .دیدن اسم شیدا روی صفحه گوشیم تعجب کردم،خیلی وقت بود ندیده بودمش!سریع تماسو برقرار کردم
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 الو؟-

 طوری دا یی دختر؟سالم بی معرفت چ-شیدا

 .خوبی شیدا جونم؟ببخشید عزیزم وقت نکردم دیگه.شما ببخش-

 .میدونم چه خنگولی هستی مارو یادت نمیاد!گفتم ما بیایم ببینیمت-شیدا

 !واقعا؟-

 !نه خوابی من دارم بهت میگم گفتم بهت الهام بشه!خب آره دیگه خنگول جون-شیدا

 خب تنها میای؟-

 .نه با شروین میام-شیدا

 کی میاین؟-

 .6-5شیدا

 !بیاین7خب بزارین-

 وا چرا؟-شیدا

خب آخه آروین میخواد بره فرانسه بخاطر شرکتش بعد یه هفته نمیاد.میخوایم گوبای پارتی بگیریم.همه -

 دعوتن!ساعت چنده شیدا؟

 !دقیقه ست12:26وقت خواب!ظهرت بخیر!ساعت-شیدا

 !شدعین فنر از جام پریدم که بیچاره آروین آخش بلند 

 :شیدا با صدای شیطونش گفت

 خواب بودی در بغل یار؟-

 اینجا باشینا اوکی؟7خفه شو شیدا!کارام عقب موند!ساعت-

 .اوکی قربونت!فعال-شیدا

 .فعال-

 .برگشتم طرف آروین

 خوبی؟-
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 آخ آخ هنوزم کمرم درد میکنه!ساغر چندکیلویی؟-آروین

 !چه میدونم!پنجاهو...هشت-

 :بعدم گونشو بوسیدمو گفتم

 .12ببخشید.حاالم بدو برو حموم که دیرمون شد!ساعت-

 .اوه اوه!راست میگیا!من رفتم-آروین

رفت حموم منم رفتم زنگ زدم به همه برای امشب و دعوتشون کردم.یه قرار آرایشگاهم گذاشتم.ای 
خرید.به خدا!حاال لباسمو چیکار کنم؟باید برم بخرم دیگه خنگه خدا!زنگ زدم به آنی و گفتم باهم بریم 

 .میناهم زنگ زدم که تو آرایشگاه منتظرمون باشه

خالصه رفتیم پاساژ و یه لباس خوشگل بادمجونی دکلته که از جنس ریون بود و کمرش تنگ بود و تا 
روی زانو بود و از کمر به بعد کلوش میشد!خیلی خوشگل بود.رفتیم آرایشگاه.چون موهام کوتاه بود یه 

ی جشنم خرید کردیم اومدیم خونه.باهم کمک کردیم و وسایلو چیدیم که زنگ اصالح کردم با آرایش.برا
دقیقه بود.حتما شیدا بود چون عادت داشت همیشه یه ربع 6:45در به صدا در اومد.ساعتو نگاه کردم

زودتر همه جا حاضر باشه.درو باز کردم نگفتم خود اعجوبشه؟همدیگرو بغل کردیم.اومد داخل و با مینا 

 .ال پرسی کردو آنی احو

 پس شروین کو؟-

 !شروین پایین پیش آقایون هی بهش میگم با این مردای زن دار نپلک کو گوش شنوا-شیدا

 :زدم پس کلشو گفتم

 !مگه شوهرای ما چشونه؟عینهو دسته گل-

 !کمتر واسه آروین خان نوشابه باز کن ساغی جون-شیدا

 ال توئم باید تمرین بدم؟ساغیو زهرمار!من با اینا کار کردم بم نگن ساغی حا-

 !من آدم بشو نیستم،فرشته که آدم نمیشه-شیدا

 !بزن-آنی

 :بعدم دونفری کف دستاشونو بهم زدن.منم دستامو رو سینم قفل کردمو گفتم

 !ولی مقام آدم از فرشته ها بیشتره!وگرنه فرشته ها به حضرت آدم تعظیم نمیکردن-

 !بزن-مینا
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 !هم کوبیدیماینبار منو مینا کف دستامونو ب

 .همه باهم خندیدیم

 !خیله خب دیگه تا دیر نشده برو لباساتو عوض کن-

 :مینا داشت میرفت سمت اتاق که برگشتو گفت

 !راستی تیپت آروین کش شده عجیب!بادمجونی خیلی بهت میاد!از بس که خودت بادمجونی-

 :خندیدمو گفتم

 !در کمپوت مزتو ببند تموم نشه تو مهمونی بازش کن-

من موندم این آروین تورو ببینه یه هفته دووم میاره؟شرط میبندم رفتنو کنسل میکنه همه مارم از -ینام

 ...خونه میندازه بیرونو

 :نذاشتم ادامه بده و جیغ زدم

 !مینا-

که سریع دویید تو اتاق!با گوشیم زنگ زدم به آروین که بیان باال.آروین یه پیرهن طوسی پوشیده بود با 
!و آستین پیرهنشو تا آرنج داده بود باال.ولی همینشم جذابش کرده بود!کم کم مهمونا شلوار مشکی

حرکت میکرد و 1پرواز داشت.باید ساعت2اومدن.کلی بکوب وبکوب بود!شامو خوردیم.آروین ساعت
دقیقه بود و من خیلی ناراحت بودم،رفتم گیتارمو آوردم و شروع کردم به زدن همه 12:10االن ساعت

 .شدن دورم جمع

 خیلی وقته دلم میخواد بگم دوستت دارم بگم دوستت دارم

 بگم دوستت دارم

 از تو چشمای من بخون که من تورو دارم فقط تو رو دارم بی تو کم میارم

 نبینم غمو اشکو تو چشمات

 نبینم داره میلرزه دستات

 نبینم ترسو توی نفس هات ببین دوست دارم

 ته از تموم دنیاممنم مثله تو با خودم تنهام منم خس

 منم سخت میگذره همه شب هام ببین دوستت دارم
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 ببین دوستت دارم

 دوست دارم وقتی که چشماتو میبندی

 با من به درد های این دنیا میخندی

 آروم میشم بگی از غم ها دل کندی

 بیا به هم بگیم دوست دارم

 دوست دارم من اون چشم های قشنگتو

 دارم واست میخونم این آهنگتو

 هر چی میخوایی بگو از دله تنگه تو

 بیا به هم بگیم دوست دارم

 نبینم غمو اشکو تو چشماش؟

 نبینم داره میلرزه دستات

 نبینم ترسو توی نفس هات ببین دوست دارم

 منم مثله تو با خودم تنهام منم خسته از تموم دنیام

 منم سخت میگذره همه شب هام ببین دوست دارم

 ببین دوست دارم

 ارم وقتی که چشماتو میبندیدوست د

 با من به درد های این دنیا میخندی

 آروم میشم بگی از غم ها دل کندی

 بیا به هم بگیم دوست دارم

 دوست دارم من اون چشم های قشنگتو

 دارم واست میخونم این آهنگتو

 هر چی میخوایی بگو از دله تنگه تو
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 بیا به هم بگیم دوست دارم

 آره دوست دارم

 ...دوست دارم

به آروین نگاه کردم تو چشماش اشک جمع شده بود.ندیده بودم حتی بغض کنه.عجب غلطی کردما!بقیه هم 
تو حالو هوای عاشقونه بودن.ولی شاهین چشماش برق میزد!یا خدا اینو یادم نبود!من تنها بشم چی به سرم 

 !جلب شدمیاد؟فرید دستاشو بهم کوبید که همه ساکت بشن.همه توجه ها به طرف فرید 

خب دوستان!خوب می دونید که برای چی اینجایین!آقا آروین ما میخواد برای مدتی به فرانسه بره.و -فرید

 .این جشن هم به همین مناسبته

 ...بغض گلومو گرفته بود.ای کاش میشد نره

حالمون حاال هم یه جشن آتیش بازی تو محوطه آپارتمان برگزاره.بفرمایین پایین که به جشنو عشقو -فرید

 !برسیم

جمعیت کم کم داشتن میرفتن بیرون.ولی من سر جام نشسته بودم.دیگه کامال همه رفته بودن فقط من 
بودمو آروین که به دیوار تکیه داده بود و به زمین خیره شده بود.بغضم ترکید بی صدا گریه میکردم.بلند 

 .د.زل زدم تو چشماششدم برم تو اتاق که وسط راه آروین دستمو گرفت.بدجور کالفه بو

 :آروین اشکامو پاک کردو گفت

 .مگه نگفتم گریه نکن.اینا اشکا حیف نفسم.گریه نکن-

 :ولی من آروم نمیشدم،وایساد روبروم و دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت

 .زود زود زود برمیگردم!اگه میشد هیچ وقت نمیرفتم.ولی آیندمون بهش بستگی داره عمر من!قول میدم-

 :غض گفتمبا ب

 قول؟-

 :با تحکم گفت

 .قول-

 مردونه زنونه؟-

 :خندیدو گفت

 مردونه زنونه!حاال خوب شد؟-
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: 

 !درضمن این عشق من نمیاد فرودگاه-

 :سریع از بغلش اومدم بیرونو گفتم

 .یعنی چی؟!من میام-

 !افظی کنیم بهتره.بچه هام پیشت هستننه دیگه.نمیخوام دوباره گریه کنی.همین جا خداح-آروین

 ...ولی-

 ولی و اما و اگر ن..د...ا..ر..ی..م!باشه؟-آروین

 .باشه-

 :دستشو کشید روی موهامو گفت

 !بریم تا بهمون شک نکردن!شایعه ساز خوبین وهللا-

م و به ترقه خندیدیمو با هم رفتیم پایین.یه شال روی شونم گذاشته بودم ولی بازم سرد بود.کنار آروین بود
ها فشفشه های توی آسمون که آروین پرت میکرد نگاه میکردم.دستمو کشید روی بازوهام و یه لرز کوتاه 

زدم.آروین بهم یه نگاهی کرد.یه نگاهی به اطراف کرد،نزدیک ترین فردی که بهمون بود یعنی 
دش آروین رفت...بهم شیداخانومو صدا زد وبیا اینجا.یه چیزی دم گوش شیدا گفت که شیدا خندید،بع

 .برخورد!ولی خب دختر عممه بهش اطمینان دارم!شیدا اومد کنارم بهش یه چشم غره رفتم

 اوووووه!کی میره این همه راهو؟چی شده از دستم شکاری؟-شیدا

 با آقامون چی پچ پچ میکردی؟-

 :شیدا مثال با هول گفت

 !هیچی!بخدا هیچی-

 .خندیدیم

 !کنارت باشم یه وقت گرگها گوسفندشو نبرنمیدونی آروین گفت بیام -شیدا

 :یکی زدم پس کلشو گفتم

 !این چه طرز حرف زدنه؟گوسفند شوهرته-

 :یه پس گردنی بهم زدو گفت
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کاری به شوهر من نداشته باشا!ولی نه خدایی گفت بیام پیشت این گرگها فرشته کوچولوشو نبرن!منم -
خه یکم براندازت کردم اصال هیکلت با کوچولو بخاطر اینکه بهت گفت فرشته کوچولو خندم گرفت!آ

 !نمیخوره

خندیدیم!فرشته کوچولو!عجب لقبی!بعد چند دقیقه آروین اومد.هم واسه من هم واسه خودش پالتو آورده 

 .بود.واسه خودشو پوشیده بود،اومد پالتورو گذاشت رو شونم

 !خب دیگه من برم صحنه عشوقالنه شد-شیدا

 .عقب رفت و ازمون دور شدبعدم با حالت فرار عقب 

 .ممنون.سردم شده بود-

 هنوز سردته؟-آروین

 ...یکمی-

 :دستشو گذاشت دور شونم و منو تو آغوشش گرفت.زیر گوشش گفتم

 ...من زود وابسته میشما!اگه یه وقت خدایی نکرده-

 :حرفمو قطع کرد دستشو رو سرم کشیدو گفت

 .تا تهش باهاتم.ته تهش-

 :دوتایی خندیدیم.گفتم

 میدونی که یکی قبال تو زندگیم بود که رفتو همه زندگیم بهم ریخت؟-

 :بازم حرفمو قطع کرد منو جلوش قرار داد و با اون چشمای مشکیش یه چشم غره برام رفتو گفت

 اه اه اه!بدم میاد همش حرف از جداییو رفتن میزنی!این حرفا چیه؟-

 .دوتایی خندیدیم

ستم بری.بری من تمومم!خیلی حس بدی داشتم که میخواست خواستم بهش بگم طاقت ندارم از د

 !بره!احساس میکردم آخرین شب خوشبختیمه!وای این حرفا چیه!؟خاک تو سرت ساغر با این سق سیاهت

 .خالصه موقع خداحافظی شد،همه جلو دور جمع شده بودن.قرار بود فرید آروینو ببره فرودگاه

 !،مراقب خودتون باشین!به خصوص مراقب ساغرخب دوستان تو این مدتی که نیستم-آروین

 :و یه چشمک حواله من کرد.اومد سمتم و بغلم کرد.زیر گوشم گفت
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 !جین بچه میخواما2مواظب خودت باش خانمی!من اومدم -

 !به همین خیال باش آقا-

 ...از هم جدا شدیم.رفت سمت ماشین و سوارش شد!و در عرض چند ثانیه از نظرم ناپدید شد!آروین رفت

 .سرجام خشکم زده بود که آنیو مینا و شیدا اومدن جلو

 چیه؟-

 چرا خشکت زده؟-آنی

 همین االن رفت دلت براش تنگ شد؟-مینا

 .بیا بریم تو سرما میخوری-شیدا

یه لبخند زدم و رفتم داخل.بچه ها امشب پیشم میموندن.فردا کاری نداشتم با بچه ها قرار گذاشتیم بریم قلعه 

 !روخان

**** 

 !اوففف خسته شدم!چقدر پله باال برم؟رو کردم به شیدا که داشت پله هارو میشمرد

 چندتا رفتیم شیدا؟-

 !پله!دیگه تقریبا رسیدیم896-شیدا

 منکه دیگه دارم میمیرم!نمیشد اینجا تله کابین بزارن؟-آنی

 !کیفش به همینه دیگه!بیاین باال مسخره بازی درنیارین-مینا

ارد قلعه شدیم!همیشه اینجارو دوست داشتم!بیشتر با بابام میومدم!چقدر دلم براشون خالصه رفتیم باال و و

 .تنگ شده!خیلی وقته سر مزارشون نرفتم!یادم باشه فردا برم

 !بچه ها!بچه ها بیاین عکس بگیریم-شیدا

 .منو آنی کنارهم وایسادیم و مینا و شیدا رو زانوهاشون خم شدن.و یه نفر دیگه ازمون عکس گرفت

 !بچه ها!اونجارو دارن نمایش بازی میکنن-آنی

رفتیم جلو یه نمایش محلی بود.بعد از نیم ساعت،و خوردن اسکیمو و هزارتا قرقروت رفتیم پایین!موقع 
اومدن خیلی سخت تر بود چون سراشیبی داشت!وقتی اومدیم پایین زانوهامون فجیح درد میکرد!بعد از 

خانه خود!رفتم خونه.دلم برای آروین تنگ شده بود.ادکلنشو  خوردن شام،همه نخود نخود هرکه رود
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برداشتم و زدم به بالشتم.دراز کشیدم رو تخت و بوشو استشمام کردم آرامش گرفتم.گوشیمو برداشتم زنگ 

 .زدم به اتاقش تو هتل. بعد از مدتی برداشت

 بله؟-آروین

 .صداشو که شنیدم انرژی گرفتم ولی حرفی نزدم

 ؟بفرمایین-آروین

 .بازم حرفی نزدم

 ...مزاحم-آروین

 .قطع کرد!نمیدونم چم شده بود؟فکام چسبیده بودن بهم!دوباره زنگ زدم سریع برداشت

 ...آخه تو که حرف نمیزنی غلط-آروین

 :حرفشو قطع کردمو گفتم

 !سالم-

 :آروین با صدای متعجب گفت

 ساغر تویی؟-

 !آره-

 پس چرا حرف نمیزدی؟-آروین

 .بشنوممیخواستم صداتو -

 .خندید

 انقد دلم برات تنگ شده؟خب چه خبر؟-آروین

 .هیچی امروز با بچه ها رفتیم قلعه روخان.فرداهم قراره برم سر مزار بابا اینا-

 .که اینطور.مراقب خودت باشا-آروین

 باشه.کارای تو چجوری پیش میره؟-

 !اوضاع از اونی که فکر میکردم بهتره!پس فردا میام-آروین

 :تمبا ذوق گرف
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 !راست میگی؟-

 .آره-آروین

 !وای نمیدونی چقدر خوشحالم-

 .یه خمیازه کشیدم

 خسته ای؟-آروین

 .یکم-

 جین ما چطوره؟2پس برو بخواب!حال -آروین

 :جیغ زدم

 !آروین-

 !غلط کردم شما برو بخواب!بچه ها پیش منن-آروین

 .خندیدم

 .شبت بخیر-

 .شبت بخیر عشقم-آروین

اومدم خونه.خسته و 6برد.فردا صبح رفتم سر مزار بعدشم دانشگاه.ساعت قطع کردم.خیلی زود خوابم

 !کوفته با همون لباسا روی مبل ولو شدم و خوابم برد

با یه خواب بد از خواب بیدار شدم!توی یه بیابون!آروین داشت میرفت منم زجه میزدم که نره!ماشینم چپه 
سامو عوض کردم.خیلی دلشوره داشتم.تصمیم گرفتم شده بود!وای خدا!زیر لب یه بسم هللا گفتم.رفتم لبا

ورقه های داشنجوهارو تصحیح کنم.ولی ورقه ها دستم نبود دست آرسانا بود!چون گفته بودم امتحان 

 :زنگ زدم به آنی!داشنجوهای منو خودشو باهم بگیره منم اومدم خونه.حاال این دانشجوها هم کنه!ای خدا

 :آنی داشت میخندید

 جونم؟-

 !ه!میبینم خندونیبه ب-

 قربونت.مگه این شاهین میزاره آدم یه لحظه ساکت وایسه؟کاری داشتی عزیزم؟-آنی

 آها پس قضیه از این قراره!راستش آجی اون ورقه ها که گفتم از بچه ها امتحان بگیر؟-
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 خب؟-آنی

 میشه برام بیاریشون؟اگه زحمتی نیست؟-

 .نه چه زحمتی؟باشه میرسونم بهت.فعال-آنی

 .ی قربونتمرس-

تماسو قطع کردم،یکم خونه رو جمع و جور کردم.داشتم تلویزیون نگاه میکردم که صدای زنگ در 
شب بود!درو باز کردم با دیدن شاهین که پشت در بود،درو نیمه بسته گذاشتم که 10اومد.حتما آنیه!ساعت

 .پاشو ال در گذاشت

 من گفتم آرسانا!تو اینجا چیکار میکنی؟-

 خونه عشقم بیام؟این چه طرز مهمون نوازیه؟ نمیتونم-شاهین

 !برو گمشو شاهین!ببین هم تو نامزد داری هم من-

 .فکر کردی من آنی رو دوست دارم؟من فقط بخاطر اینکه به تو نزدیک بشم باهاش نامزد کردم-شاهین

 !چی میگی دیوونه؟برو ببینم-

و سرم به دیوار اصابت کرد!اوییی چه  خواستم درو ببندم که درو هل داد و من محکم خوردم به دیوار
 !دردی گرفت

برگه هارو پرت کرد رو زمین و درو بست!خواستم دوباره هلش بدم بیرون که گلدون روی کفاشی رو 

 ...محکم زد توی سرم!یدفعه همه چی سیاه شد

توالتم با رژ  وقتی بلند شدم،لباسام تنم نبود!روی تخت بودم!به دور ورم نگاه کردم که دیدم روی آینه میز

 :قرمز یه چیزی نوشته شده.روش دقیق شدم

 .بخاطر دیشب ممنون.شاهین-

 !وای نه خدا!چه اتفاقی افتاده؟یعنی...وای نه بدبخت شدم

سریع بلند شدم لباسامو پوشیدم.چیزی از دیشب یادم نمیومد!اومدم بیرون و با دیدن خورده های گلدون و 
بود همه چی یادم اومد!ولی تا جایی که شاهین یه گلدون زد تو ورقه ها که آثار کفش مردونه روشون 

سرم!بعدش اتفاقی نیوفتاد!فقط صبح توی گیجی و منگی دیدم شاهین یکی از رژامو برداشت و باهاش 
روی آینه چیزی نوشتو رفت!اتفاقی نیوفتاده ولی چرا من هیچی تنم نبود؟!وای دارم دیوونه 

 !ی لعنتی؟چرا؟میشم!آروین...آروین آخه چرا رفت

 :داد زدم
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 !لعنتی-

رفتم تو اتاق گوشیمو برداشتم که به آنی زنگ بزنم.ولی مونده بودم زنگ بزنم یا نه؟اگه زنگ میزدم 
دنیاش خراب میشد!اگه نمیگفتم انگاری به آروین و آنی خیانت کردم!گوشیمو پرتاب کردم طرف آینه میز 

داختم رو تخت و فقط گریه میکردم تا خوابم برد!با صدای توالتم و آینه هزار تیکه شد!با خشم خودمو ان
کوبیدن در خونه با ترس بلند شدم.یه نفر محکم در خونه رو میزد!یکم که دقت کردم دیدم صدای آنیه!وای 

 !خدا حاال چی کار کنم؟رفتم پشت در

 .زدم به در

 !نکن آنی شکستی درو-

 اومد؟ ساغر...خوبی؟قربونت برم چه بالیی سرت-آنی با بغض

 .نشستم رو زمین

 !باز کن این لعنتیو-آنی

 .نه آنی نمیتونم تو روت نگاه کنم-

قربونت برم.اونی که نمیتونه تو روت نگاه کنه اون منم!من نباید شاهینو میفرستادم.من غلط -آنی

 ...کردم.درو باز کن

بهم ریخته بود نابود شده دستمو برم سمت دستگیره و بازش کردم.داغون بودم!بدتر از این نمیشدم!زندگیم 
 .بود!آنی سریع اومد تو درو بست نشست کنارم رو زمینو بغلم کرد

 :آنی گریه میکردو میگفت

 .قربونت برم.عزیز دلم.حاال چیکار کنم؟من چجوری دووم بیارم؟من برم بمیرم.گریه نکن عزیزم-

 :با گریه گفتم

 بختم؟آخه چرا؟آنی...من تازه زندگیم راستو ریست شده بود!چراانقد بد-

 .بیا قربونت...بیا بریم بشینیم اینجا سرده سرما میخوری-آنی

 .نشستیم روی مبل

 :روی مبل دراز کشیدم و به سقف نگاه کردم.با بغضو لکنت زبون گفتم

 آنی؟-

 جون آنی؟-آنی
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 !دارم..نابود..میشم.وای فردا!آروین-

ب کار منو آنی شده بود زجه زدونو گریه دستمو گذاشتم روی صورتم و دوباره زدم زیر گریه!تا آخر ش

 :کردن!باالخره آنی رو راضی کردم که بره.میخواستم تنها باشم.لحظه آخر آنی برگشت طرفمو گفت

 .بهتره به آروین فعال چیزی نگیم-

 .سرمو به عالمت مثبت تکون دادم

سمش،زدم زیر اونم رفت.روی کاناپه دراز کشیدم.گوشیم زنگ خورد.آروین بود با دیدن عکسشو ا
 .گریه.ولی زود گریمو قطع کردمو جواب دادم.ولی صدام بغض داشت

 ا..الو؟-

 سالم خانومی!خوبی عشقم؟-آروین

 .آره-

 :آروین با نگرانی گفت

 چی شده عزیزم؟چرا بغض کردی؟-

 ...هیچی..هیچی-

 بخاطر دوریه منه؟-آروین

 آره..آره..دلم برات تنگ شده خیلی!کی میای؟-

 .ریه نکن؟امشب پرواز دارم.فردا میرسمنگفتم گ-آروین

 باشه.آروینم من سرم خیلی درد میکنه.میرم بخوابم کاری نداری عشقم؟-

 .نه برو بخواب نفس-آروین

قطع کردم.اگه بیادو بفهمه نابود میشه!چقدر شاد و پر انرژی بود!اگه..اگه از پیشم بره!سرمو فرو کردم به 
دم رفتم صورتمو تو آینه دستشویی نگاه کردم!یا خدا این چشمای من بالش و با گریه خوابیدم.صبح بیدار ش

چقده پف کرده!گرفتمشون زیر شیر آب که پفشون بخوابه.حوصله صبحونه نداشتم یه چایی خوردم آماده 
شدم رفتم طرف دانشگاه.اصال حالو حوصله تدریس نداشتم.چندتا از بچه زرنگارو آوردم که کنفرانس 

ای فهمیده این،وقتی دیدن حالم خوب نیس با کمال میل قبول کردن.از اتاق اساتید بدن.خداروشکر بچه ه

 .بیرون اومدم

**** 
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 آروین

تازه رسیدم رشت..چقدر دلم برای این شهر تنگ شده بود.مخصوصا ساغر..خیلی دلم میخواد 

 .ببینمش.چمدونامو گرفتم داشتم میرفتم سمت در ورودی که یه پسره اومد جلوم

 .آقا..اینو یه نفر دادن بدم به شما سالم-پسره

 کی؟-آروین

پسره یه سمتیو نشون داد.دیدم یه پسره جوون تقریبا همسن خودم یه سوییشرت مشکی با شلوار سفید و 
کاله پره دار از جلو که جلوی صورتشو گرفته بود وایساده و نگام میکنه.انگشت سبابه با انگشت وسطشو 

ش بعدم از سرش دور کرد،یه جورایی یعنی چاکریم دیگه!از پسره یه کنار هم گذاشت،گرفتش طرف شقیق
پاکت گرفتم.چرا انقدر استرس داشتم؟!دستمو کردم تو پاکت انگاری عکس بود. نصفشو بیرون آوردم با 
چیزی که دیدم سریع عکسارو انداختم تو پاکت!وای خدا ساغر با لباس زیر تو تخت بغل شاهین خواب 

یخو ریختن رو سرم!دنیا رو سرم آوار شد!یعنی چی؟!یعنی ساغر؟وای خدا...سرم بود!انگاری سطل آب 

 .گیج رفت.وقتی بیدار شدم توی یه اتاق بودم.یه مرد مسن اومد تو

 خوبی پسرم؟-مرد مسن

 .هیچ حرفی نمیزدم تازه همه چی یادم اومد!وای خدا دارم نابود میشم.اشک تو چشمام جمع شده بود

 ؟حالت خوب نیس؟چرا غش کردی-مرد مسن

 .ممنون آقا-

بلند شدم رفتم بیرون وسایلمو بهم تحویل دادن.سریع یه تاکسی گرفتم رفتم خونه وسایلمو گذاشتم با کوپم 
رفتم سمت دانشگاه!انقدر با سرعت میرفتم که انگاری ماشین داشت پرواز میکرد!تمام عصبانیتمو روی 

فتم داخل محوطه دنبال ساغر.جلوی آب خوری پیداش پدالو بوق ماشین خالی میکردم!رسیدم دانشگاه.ر

 ...کردم.داشت میرفت سمت ساختمون که از پشت شونشو گرفتم

**** 

 ساغر

بدجور حالت تهوع داشتم.یکم به صورتم آب زدم و داشتم میرفتم سمت کالسم که یکی از پشت شونمو 

 بیرون!یا حسین!چیکار کنم؟گرفت.برگشتم.آروین بود!!!وای خدا خیلی عصبانیه رگای گردنشم زده 

 ..آر-

یه سیلی زد تو گوشم!گوشم سوت کشید انگاری پردش پاره شد!بازومو گرفت و منو با خودش برد پشت 
ساختمون!لحظه آخر آنی رو دیدم که مارو دیده بود از ترس نمیتونست از جاش تکون بخوره.رفتیم پشت 

آروین از جیب کتش یه پاکت در آورد و یه چیزایی ساختمون منو ول کرد.داشتم بازومو ماساژ میدادم،که 
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رو ریخت جلو پام!خوب که دقت کردم دیدم عکسای منه!یا خدا این چین؟!شاهین...الهی خدا از زمین 

 .برت داره!زندگیمو نابود کردی!با ترس به آروین نگاه کردم.افتادم زمین...عکسارو جمع کردم

 کردی؟دیدی تو تله افتادی ساغر خانوم؟!دیدی!؟ چیه؟لو رفتی؟به چه حقی همچین غلطی-آروین

 .عکسارو گذاشتم تو کیفم

 :آروین با عصبانیت بیشتری داد زد

آره قایمشون کن!عامل آبرو ریزیتو قایم کن!از کی قایم میکنی؟من؟من اگه مهم بودم که نمیرفتی با اون -
 !پسره الدنگ رو هم بریزی

 ...آروین..بخدا-

 .اشکام نمیذاشت حرف بزنم

 ...من-

 !تو هرکاری کردی غلط کردی!نمیخوام دیگه حرفی بشنوم.هیچی-آروین

بازومو گرفت منو با شدت بلند کرد.تند تند به سمت ماشینش رفت و منو پرت کرد تو ماشین.با سرعت 
 .میرفت.ترسیدم

 ...یکم آروم برو-

 !خفه شو-آروین

 ..میگم آروم برو-

 !هنم.چشمامو بستم!لبم میسوخت.دستت بشکنه لعنتیتا این حرفو گفتم با پشت دستش زد تو د

رسیدیم خونه از ماشین پیاده شدم،بازم بازومو گرفت منو از پله ها برد باال!رسیدیم خونه منو کشید تو 
خونه.هلم داد وسط سالن.نتونستم تعادلمو حفظ کنم خوردم زمین.پیشونیم خورد به میز.خیلی سریع خونش 

رس عقب عقب رفتم.کز کردم وسط مبل یه نفره گوشه سالن.آروین کتشو سرازیر شد روی صورتم.از ت
در آورد.خواست چیزی بهم بگه،که حرفشو خورد.بعدش سرشو انداخت پایین با صدایی که از ته چاه 

 :میومد گفت

 ...شکستم-

زانوهام  بعدم افتاد زمین.من بیشتر شکستم.پاهامو تو بغلم جمع کردم.دستامو روهم گذاشتم،بعدم گذاشتم رو
به حالت بالش درستشون کردم.سرمو گذاشتم روی دستامو گریه کردم.آخه این چه زندگی یه من دارم؟!ای 

 ...خدا
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نمیدونم چقد گذشت.همون جور خوابم برد.با صدای باز شدن در ورودی خونه سرمو بلند کردم.آروین 
ین زل زده بود.از چشماش معلوم آرنجشو گذاشته بود روی مبل و سرشو به دستش تکیه داده بود و به زم

بود گریه کرده.به ویژه صورتش که زیر نور المپ بخاطر اشک خیس شده بودو میدرخشید.آنی اومد تو 

 :خونه.آنی کلیده خونه مارو برای مواقع اضطراری داشت.با هول گفت

 کجایین؟-

 .وقتی مارو تو سالن دید اومد وسطمون

 !رفت!همه صدای داد و بیدادتونو شنیدن چی شد یدفعه رفتین؟آبرو ریزی کردین-

 :به آروین نگاه کرد بعدم به من با ترس گفت

 فهمید؟-

بلند شدم از تو کیفم پاکت عکسارو درآوردم،رفتم جلوش بهش دادم.وقتی دید دستاش میلرزید.تو چشماش 

 .اشک جمع شده بود.خب معلومه شاهینو دوست داشت.بغلش کردم

 .خدا منو ببخشقربونت برم ساغر..تورو-آنی

 .نه تو منو ببخش.اون شوهرت بود-

 ...گور باباش!بره بمیره...مهم تویی عزیز دلم-آنی

 .از آنی جدا شدم

 میخوای چیکار کنی؟-

 :آنی قاطع گفت

 ...طالق توافقی-

آروین بلند شد رفت تو آشپزخونه.بعد از چند لحظه صدای شکستن چیزی از تو آشپزخونه اومد.به سرعت 

 :درش که دیدیم آروین داره میزنه همه ظرفارو میشکونه.همه چیزو بهم میریخت!با داد میگفت رفتیم جلو

 !منم طالق!منم طالق-

پشت سر هم این جمله رو میگفت!وای خدا چی شنیدم؟!نه من میمیرم بدون آروین.نابود میشم.یعنی 
 فت...آروینم آره؟نمیتونست ازم توضیح بخواد؟بهش حق میدم ولی نه به این حد.خدایا معین ر

 .وایساد.دستاش خونی شده بود...آنی رفت جلوش

 بزار ببینم دستتو...چرا اینکارو با خودت میکنی؟-آنی
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 :آروین دست آنیو پس زدو گفت

 !از خونه من برو گمشو...شوهر تو بود که زندگیمو به گند کشید!هرررری-

اومد از کنارم رد شد و بهم تنه زد و رفت  آنی همین جور خشک وایساده بود و آروینو نگاه میکرد.آروین
تو اتاقش!درو آنچنان محکم زد که به خودم اومدم.آنی افتاده بود وسط آشپزخونه..یه لحظه احساس کردم 

 .شونه هاش میلرزه...صدای فینگ فینگشم میومد.رفتم جلوش زانو زدم.داشت گریه میکرد

 قربونت برم...چرا گریه میکنی؟-

ر...اگه من خواستگاری شاهینو قبول نمیکردم...اگه گولشو نمیخوردم...اگه اونشب منو ببخش ساغ-آنی

 !نمیفرستادمش اینجا...اگه...اگه..لعنتی

 .یه نگاه بهم کرد

 چرا انقدر صبوری؟چرا گریه نمیکنی؟چرا تو خودت میریزی؟-

 .بغضم ترکید زدم زیر گریه.خودمو انداختم تو بغل آنی

 ..دیگه نمیتونم...نمیکشم...من نابود میشم...میسوزم...سوختم آنی...سوختمآنی...دارم نابود میشم..-

آنیم همراه من گریه میکرد.یکم که آروم شدیم.من رفتم تو اتاقم که وسایلمو جمع کنم.اگه یه مدت همو 
نمیدیدیم بهتر بود.آنی منو رسوند خونه قبلیم و از اونجا برگشت خونه آروین که یه وقت بال مالیی سر 

 ...خودش نیاره

فردا رفتم دانشگاه اما چه کاری؟اصال دلو دماغ درس دادن نداشتم.روی پله های ساختمون دانشگاه نشسته 
 .بودم.دیدم یه موتور پست،وایساد جلوی ساختمون.از موتور پیاده شد اومد سمت من

 ببخشید خانم ساغر محسنی اینجا کار میکنن؟-پستچی

 .بلند شدم

 .بله.خودم هستم-

 .بفرمایین اینجارو امضا کنین-تچیپس

 :درحالی که داشتم ورقه ای رو امضا میکردم گفتم

 اتفاقی افتاده؟-

 :پست چی یه نامه بهم داد و گفت

 .از طرف دادگاهه-
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 !و رفت.چی شنیدم؟دادگاه؟برای چی؟نامه رو باز کردم خوندم.احضاریه دادگاه بود برای طالق!!!وای نه

این حد ازم متنفره که نمیخواد حتی به حرفام گوش بده؟!خیلی نامردی نشستم رو پله ها.یعنی تا 

 ...آروین...خیلی

با حالی زار بلند شدم رفتم سر کالس.همیشه سرکالس شاد و خندون بودم.ولی وقتی وارد کالس شدم.بچه 
بهم ها قیافه هاشون متعجب شد.نمیدونم برای چی!وقتی داشتم درس میدادم حس میکردم استرس دارن که 

جواب بدن!دانشجوهای من اینطوری نبودن!نشسته بودم داشتم کتابو بررسی میکردم که در کالس زده شد 

 .و آنی اومد تو لبخند به لب داشت اما تا سرمو آوردم باال و نگاهش کردم لبخند رو لبش ماسید

 کاری داشتین؟-

 .با چشمای از حدقه بیرون زده نگام کرد

 کاری داشتین خانم نصر؟-

 ازه متوجه لحن سردم شدم.چرا تغییر کرده بود لحن صحبتم؟ت

 .ببخشید مزاحم شدم-آنی

 .بعدم از کالس رفت بیرون.برگشتم سمت بچه ها که دیدم با تعجب دارن نگاهم میکنن

 چیزی شده؟-

همه سرشونو انداختن پایین.کالس که تموم شد آنی بهم زنگ زد و باهم کنار بوفه قرار گذاشتیم.رسیدم 

 .ته بود و داشت قهوه میخورد.منم یه قهوه گرفتم و اومدم روبروش نشستمنشس

 .سالم-

 .سالم.چقدر دیر کردی-آنی

 ببخشید قهوه ام دیر آماده شد.خب؟-

 آها.احضاریه به دستت رسید؟-آنی

 :با ناراحتی تکیه دادم به صندلی و گفتم

 .آره-

د.همش از اتاقش صدای شکستن میومد.چندبار الهی قربونت برم.نمیدونی دیشب آروین دیوونه شده بو-آنی
 .رفتم دم در اتاقش ولی باز نکرد

 :با هول گفتم
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 بالیی که سرش نیومده؟-

 !نه بابا!بادمجون بم آفت نداره.زده همه وسایل اتاقشو شکونده خودش هیچیش نشده-آنی

 .دور از جونش-

 !حاال چه طرفداریم ازش میکنه!خوبه میخواد طالقت بده-آنی

 .نذاشت توضیح بدم اصال-

منم خواستم براش توضیح بدم.ولی همش یه نگاه میرغضب بهم میکرد که حس میکردم خودمو خیس -آنی

 .کردم

 .یه لبخند تلخ زدم

 ببینم چرا سرکالس اونطوری شده بودی؟-آنی

 چطوری؟-

حنتم اونطوری دیگه!چشات خیلی سرد شده بود!خیلی جدی بودی!تاحاال اینجوری ندیده بودمت!ل-آنی

 !افتضاح شده بود.آدم میترسید دوکلوم باهات حرف بزنه

 نگفتی چیکارم داشتی؟-

 .آها.قراره منو تو یه امتحان بگیریم.خواستم بگم کی سوال دربیاره-آنی

 :با بی حوصلگی گفتم

 !دست خودتو میبوسه جون آنی-

 خیله خب بابا!میدونی تاریخ دادگاه کیه؟-آنی

 رم گیج میره.کیه؟اصال به ورقش نگاه میکنم س-

 .پس فردا-آنی

 :با تعجب گفتم

 انقد زود؟-

آروین تو دادگاه خانواده آشنا داره.خیلی بهش اصرار کردم اینکارو نکنه.ولی حرفمو گوش نمیده!منم -آنی
 .همون روز از شاهین طالق غیابی میگیرم

 چرا غیابی؟-
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 :آنی یکم از قهوه شو خورد و گفت

 .چون غایبه-

 طالقو قبول کنه؟یعنی نمیخواد -

 .نه بابا غلط کرده با این گهی که خورده!از اونشب به بعد غیب شده-آنی

 !بره گور به گور بشه!بگو ایشاهلل-

 .ایشاهلل-آنی

 :آنی به پشت سرمن یه نگاهی انداخت و با عجله در حالی که به اون سمت نگاه میکرد گفت

 .خب آجی من میرم.بازم سعی میکنم آروینو راضی کنم

 .باشه-

برگشتم ببینم کی رو داره نگاه میکنه.دیدم آروین با فاصله از ما به کوپش تکیه داده و داره مارو نگاه 
میکنه.چه خوشگل کرده بود!شلورا جین آبی با پیرهن چهارخونه مشکی سفید و کت آبی نفتی 
شو باز اسپرت.عینکشو روی موهاش زده بود.آنی رفت سوار ماشین شد.آروینم رفت در طرف خود

کرد.همین جوری داشتم نگاهش میکردم که بهم یه نگاه تحقیر آمیز انداخت که واقعا بهم برخورد!بعدشم 
عینکشو گذاشت روی چشمش و سوار ماشین شدو رفتن!پسره ی بی شعور فکر کرده کیه؟!االن واقعا 

 ...مصمم شدم برای طالق!ولی هنوز دوستش دارم.ای کاش یه فرصت بهم بده

*** 

دادگاه بود.واقعا داشتم دیوونه میشدم.ناهارمو که خوردم آماده شدم.یه مانتو مشکی ریون تا باالی روز 
زانوم با شلوار مشکی جینو شال مشکی.رفتم سمت دادگاه.اوه اوه چه شلوغه!مردم انقدر مشکل خونوادگی 

رو نداشتم.ولی چه دارن؟!وقتی وارد شدم صدای داد و بیداد زن و شوهرارو شنیدم.اصال تحمل این فضا
میشه کرد؟!تاحاال پام به کالنتریم نرسیده بود چه برسه به دادگاه!آنیو از دور دیدم واسش دست تکون 

 .دادم.اومد سمت همدیگرو بغل کردم

 خوبی قربونت برم؟-آنی

 :صداش بغض داشت.از خودم جداش کردم.داشت گریه میکرد!از گریه اون منم گریه کردمو گفتم

 .کنی آجی؟گریه نداره کهچرا گریه می-

 .من دوست ندارم ازت جداشم-آنی

 چطور؟-
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 !آروین بعد دادگاه میره پاریس.میخواد منم با خودش ببره.ولی من نمیخوام-آنی

 .اشکامو پاک کردم

 .خب آجی شاید صالح دونسته-

 .اسم مارو صدا زدن.انگار داشتم خفه میشدم

 .بیا بریم-

شتم میرفتم تو اتاق که آروین دستمو گرفت برگشتم نگاش کردم.چشماش آنی جلوتر رفت تو اتاق دادگاه.دا

 :خیلی سرد بود.با لحن سردش گفت

 .هرچی گفتم قبول میکنی،و اعتراضم نمیکنی.وگرنه حقیقتو به قاضی میگم-

 :اومد کنار گوشم و گفت

 .نزار حکم سنگ سارتو بگیرم-

 ...مت آروینبعدشم رفت تو!حرفاش برام خیلی گرون تموم شد!نمی بخش

رفتیم داخل.آروین گفت من سر هرچی بهونه میارم،به کارای زندگی نمیرسم.همش با دوستامم!کارایی که 
از من بعید بود!دم نزدم.قاضیم آزمایش عدم بارداری رو خواست که بهش دادیم.بعدم حکم طالق صادر 

روین موندیم.اونم پاشد بره که شد!!!به همین زودی ازش جدا شدم...همه از دادگاه رفتن بیرون...منو آ

 :برگشت طرفمو یه پوزخند زدو گفت

 ...خوشبخت بشی-

 !و رفت!آخه نامرد تو تموم خوشبختی من بودی!بعد حاال که میری برام آرزوی خوشبختی میکنی؟

از جام بلند شدم.سرم گیج میرفت.خودمو به دیوار تکیه دادم.یکم که حالم سرجاش اومد.رفتم سوار ماشینم 
م.به سمت دریا حرکت کردم.وقتی رسیدم نشستم روی شنها.گریه کردم از ته دلم گریه کردم!من نابود شد

شدم...دیگه نمیتونستم با آرامش زندگی کنم!تمام لحظاتم با آروین میومد جلو چشمم.چقد راحت ولم 

 :مون داد میزدمکرد...یکم که گذشت و آروم شدم.بلند شدم..خواستم برم که برگشتم طرف دریا و روبه آس

حواست هست خدا؟هروقت صدای شکستنمو شنیدم گفتم منم خدایی دارم.حواست هست خدا؟از بچگی -
هروقت ناراحت میشدم میگفتن غصه نخور خدا بزرگه.حواست هست خدا؟حواست هست هر روز باهات 

شمام درد و دل میکنم؟حواست هست همه غصه هام رو دلم سنگینی میکنه؟حواست هست چند وقته چ

 ...بارونیه؟خدایا نمیتونم نفس بکشم...خدیا نفسمو میخوام...خوشی میخوام..زندگی میخوام

 خدایا یه خنده از ته دل میخوام...نه این خنده های تلخو...خدایا چرا شانس ندارم؟چرا؟
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جیغ کشیدمو رفتم سمت ماشینم.با عصبانیت روشنش کردم خواستم دور بزنم که چرخای طرف راست 
روی یه برآمدگی مثل سنگ رفت و بعدشم ماشین چپ کرد...سرم محکم با شیشه اصابت کرد و  ماشین

 ...دیگه هیچی ندیدم

*** 

 آرسانا

واقعا دیگه داشتم دیوونه میشدم.هرچی به ساغر زنگ میزدم گوشیشو جواب نمیداد...نگرانش شده بودم،بد 
.این آروین بی شعورم بجای اینکه ازش ضربه ای خورده بود...هم از طرف شاهین هم از طرف آروین..

توضیح بخواد میره طالقش میده.با آروین داشتیم میرفتیم طرف خونش که گوشیش زنگ خورد.جواب 
 .داد

 بله؟-آروین

-..... 

 بله...میشناسمشون...چطور؟-آروین

-.... 

 برای چی؟-آروین

-..... 

 یا خدا!االن کجاست؟-آروین

-..... 

 .ونیمباشه خودمونو میرس-آروین

 .گوشیو قطع کرد و سریع خیابونو دور زد با تعجب داشتم نگاهش میکردم

 چی شده آروین؟-

 .جواب نداد

 .آروین با توئم-

 ...آنی...ساغر-آروین

 :با ترس گفتم
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 ساغر چی؟-

 ...تصادف کرده...االنم بیمارستانه ساغر-آروین

 :دستمو زدم به سرمو گفتم

 ...یا حسین-

 .تر از آروین پیاده شدم و وارد بیمارستان شدم رسیدیم بیمارستان.سریع

 ...از اطالعات پرسیدم گفتن تو اتاق عمله...آروین اومد باهاش رفتیم سمت راهرو اتاق عمل

دوساعت گذشته بود...ولی خبری از ساغر نبود...من روی صندلی نشسته بودمو هرچی آیه و دعا بلد 
.آروین رفت سمت در اتاق عمل که دکتر از اتاق عمل بودم میخوندم.آروینم طول راهرو رو قدم میزد

 .اومد بیرون.سریع رفتم سمتش

 چی شد آقای دکتر؟حالش خوبه؟-

 نسبت بیمار باهاتون چیه؟-دکتر

 :تا آروین خواست جواب بده پیش دستی کردمو گفتم

 من خواهر شوهرشم.ایشونم شوهرشونه.حالشون چطوره؟-

 مئنخطر از بیخ گوششون گذشت.تو کا-دکتر

 :رو به آروین گفت

 .متاسفم.برای بچتون کاری نتونستم بکنم-

 :آروین بهت زده رنگش پریدو به دکتر با لکنت گفت

 .بچه..ساغر که باردار نبود-

 :روبه من کردو گفت

 مگه نه آنی؟پس آزمایش دادگاه چی؟-

 .نتونستم حرفی بزنم

 .بعد اون...متاسفم..فکرنکنم امیدی بهش باشهدکتر ادامه داد:فقطم تا یک ماه فرصت داره به هوش بیاد...
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بعدشم رفت.اشکم در اومد.نه آجی من بهوش میاد.در اتاق عمل باز شد و ساغرو آوردن بیرون.وای 
صورتش بدجور ضربه دیده بود.ببین چه به روز خودش آورده...آروین داشت خونسرد ساغرو نگاه 

 :میکرد.رفتم جلوشو گفتم

راحت شد؟کشتیش خوب شد؟بچه تم کشتی المصب!دوست داشت بدبخت..اجازه چیه؟نگاش میکنی؟خیالت -

 ...توضیحم بهش ندادی...اگه بمیره

به اینجای حرفم که رسیدم گریم اجازه نداد حرف بزنم.اشکمو پاک کردمو روبه آروین که از حرفام 

 :متعجب شده بود گفتم

 ...بهش مدیونی آروین...مدیونی-

ا صورتمو بشورم.وقتی برگشتم ساغرو برده بودن بخش مراقبت های بعدشم رفتم سمت دستشویی ت
ویژه.رفتم به سمت اتاقش.دیدم آروین جلوی پنجره اتاقش وایساده و داره ساغرو نگاه میکنه.رفتم کنارش 

متوجم نشد.یکم که روش دقیق شدم فهمیدم گریه کرده.هنوزم اشک تو چشماش بود.پس ساغرو دوست 

 :اب که به خودشو ساغر داده چیه؟!آروم گفتمداره.دلیل این همه عذ

 ...داداشی-

 .پشت به من شد و اشکاشو پاک کرد.برگشت سمتم

 جونم آبجی؟-آروین

 .بغلش کردم

 .گریه نکن داداشی ساغر خوب میشه.اون قویه-

یکم که گذشت احساس کردم شونه هاش میلرزه!داشت گریه میکرد.تاحاال گریه کردن آروینو به شخصه 

 ...بودم!!!ازم جدا شد و سریع به طرف دستشویی رفتندیده 

بود.ساغر بهوش نیومده بود.آروین هر روز میرفت پیش ساغر و باهاش حرف میزد.دکتر میگفت 29روز
شاید اینجوری سطح هوشیاریش باال بیاد.منم همین کارو میکردم.روی زمین نشسته بودم و داشتم قرآن 

 .در اومد.بلند شدممیخوندم که آروین با عجله از اتاق 

 چی شده؟-

 ...ساغر...ساغر بهوش اومده-آروین

 :با خوشحالی گفتم

 !جدی؟-

 .و به شیشه اتاقش خیره شدم.آروینم رفت سمت پرستار
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**** 

 ساغر

چشمامو به سختی باز کردم.اینجا کجاست؟در و دیوار سفید!خواستم خودمو تکون بودم که دیدم پای چپمو 
نمم که گردنبند بسته بودن!خب معلومه بیمارستانم!اما چی شده که اینجام؟در دست راستمو گچ گرفتن!گرد

اتاق باز شد و یه پرستار اومد داخل.پشت سرشم آنی اومد تو!پرستار وضیعتمو چک کرد و یه چیزایی به 

 .آنی گفت و بعد رفت بیرون.آنی اومد باال سرم

 ...کردی که قربونت برم.عزیزم.خوبی؟!الهی فدات شم مارو دق مرگ-آنی

 :با صدایی که از ته چاه میومد گفتم

 آنی..من اینجا چیکار میکنم؟-

خنگه خدا ماشینت تو ساحل چپ کرد!خدارو شکر فقط یه دستو پاتو گردنتو گچ گرفتن!چی میشد -آنی

 .مغزتم گچ میگرفتن که دیگه این فکرا به ذهنت نرسه

 .آروم خندیدم

 :یکم سکوت شد.آنی آروم گفت

 غر.تو حامله بودی؟ببینم سا-

 .بودم؟یعنی چی؟سوالمو به زبون آوردم

 بودم؟-

 .قربونت برم.ناراحت نشیا.بازم فرصت هست-آنی

چه آرزوهایی داشتم.با بدختی تونستم اون برگه جعلی رو گیر بیارم که باردار نبودنمو ثابت کنه.ولی 

 ...حاال...از دستش دادم.مثل آروین

و به راهرو بود.یکی گوشه پنجره وایساده بود.یه پسر بود.تا متوجه نگاه چشمم خورد به پنجره اتاقم که ر
 ...من شد از اونجا دور شد

یه هفته ای تو بیمارستان بودم.چه عذابی کشیدم.بعدم مرخص شدم.به خودم قول دادم دیگه نذارم مردی به 
ین قبل تصادف من رفته قلبم وارد بشه.رفتارامو سرد کردم لحنمم همین طور.اینطور که آنی میگفت آرو

 ...بوده پاریس...ای نامرد

**** 

 سال بعد5
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چاییمو خوردم و از اتاق اساتید بیرون اومدم.وارد کالس شدم،دانشجوها به احترامم بلند شدن.سرمو به 

 :عالمت سالم تکون دادم و گفتم

 .بفرمایین-

 :یکی از دانشجوهای دختر گفت

 .خانم محسنی،قرار بود امتحان بگیرین-

 .بله یادمه-

 .ورقه هارو از کیفم درآوردم،و اومدم جلوی میزم و بهش تکیه دادم

 خب،ایشاهلل درس خوندین دیگه؟-

 .پچ پچ شد!اوففف اعصابمو داغون کردن

 :یکی از پسرا گفت

 میشه یه دور مرور کنیم؟-

 :رفتم روی سکو و گفتم

 .نخیر.به هیچ وجه.خودکارا آماده-

ر همین سریع خودکاراشونو درآوردن.ورقه هارو پخش کردمو نشستم همه اخالقمو میدونستن بخاط

 .سرجام

 .دقیقه وقت دارین20شروع کنین.-

 :یکی از دخترا گفت

 .دقیقه25خانم-

 :یه پوزخند زدمو گفتم

 .دقیقه حرف نباشه!شروع کنین22-

دارن تقلب یکی از کتابای رمانمو برداشتم و خوندم.مشغول خوندن بودم که حس کردم محمدیو صالحی 
 !میکنن

 :همین جور که سرم پایین بود گفتم

 .محمدی،صالحی.بیرون-
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 .بازم پچ پچ!انقد بدم میاد!سرمو گرفتم باال

 !مگه نشنیدین؟بیرون-

 :محمدی با لحن لوس دخترونش گفت

 ...آخه خانم-

 !این ترم افتادی محمدی-

 !شما این حقو ندارین بی دلیل اینکارو بکنین-صالحی

بهش نگاه کردم.از وقتی وارد کالس شدم با این پسره آبم تو یه جوب نمیرفت.بلند شدم با عصبانیت 

 .روبروی کالس وایسادم

ببینم به چه حقی داری اظهار نظر میکنی؟تقلب کردی یه چیزی طلبته؟چون محمدی دوست دخترته که -
 !دلیل نمیشه اینکارو بکنی

 :بدجور ضایع شدن!کیف کردم.یه پوزخند زدمو گفتم

 ...حاال بیرون-

بدون حرفی رفتن بیرون.به بقیه بچه ها با عصبانیت نگاه کردم که حساب کار دستشون اومد و به امتحان 
 .دادن مشغول شدن

 .ساعتمو نگاه کردم

 !خب وقتتون تموم شد.یه دقیقه ام آبانستون-

 .ورقه هارو گرفتم

 .خب بچه ها جلسه بعد یه امتحان کلی دارین.موفق باشین-

 .لمو جمع کردم و از اتاق اومدم بیرونوسای

 !ساغر-

 .برگشتم طرف صدا.مینا بود.اومد سمتم،باهم دست دادیمو روبوسی کردیم

 خوبی عزیزم؟-

 .مرسی-مینا

 خبری شده اومدی؟-
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 .اومدم بریم خونه ما-مینا

 .نه مینا جون حالو حوصله ندارم.ایشاهلل یه وقت دیگه-

 ...آخه-مینا

 :با لحن سردم گفتم

 ...ینا...نهم-

 .باشه.حداقل بیا برسونیمت.ماشینتو فروختی تا ماشین جدیدت بیاد خیلیه-مینا

 .نه زحمت میشه-

 .برو بابا!بیا بریم-مینا

مینا دستمو گرفت و به زور منو برد طرف ماشینشون و در پشتو باز کردو منو انداخت تو و خودشم 

 .نشست جلو

 هوی مینا!چه خبرته؟-

 .بودم ببخشید مجبور-مینا

 .سالم ساغر خانوم-فرید

 .خودمو مرتب کردم

 :خیلی خشک گفتم

 سالم.خوبین شما؟-

 .با احوال پرسیای شما-فرید

 .ببخشید دیگه وقت نشد-

 میریم خونه ما؟-فرید

 .نخیر.خانم خستن-مینا

 ...آخه-فرید

 .سال بشناسیش دیگه5چیزی نگو االن قاط میزنه.باید تو این -مینا

 .ونمتونباشه.پس میرس-فرید
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حرفی نزدم.حرکت کرد.بازم ترافیک!از ترافیکای تهران متنفرم!ای کاش رشت میموندم.ولی دیگه تحمل 

 .اونجا رو نداشتم

ساعت رسیدیم خونه.از آلودگی متنفر بودم بخاطر همین غرب تهران خونه گرفتم که نسبت 1باالخره بعد
خونه.از اونجایی که حوصله مهمون به مرکزش خوش آبو هوا تره.باالی شهریم دیگه!رسیدیم دم 

 :نداشتم.سریع گفتم

 .ممنون.بفرمایین باال-

 :مینا که متوجه لحنم شد یه نگاه به فرید کردو فرید گفت

 .نه ممنون.مزاحم نمیشیم

 .ببخشید دیگه من هزار تا کار دارم-

پخشمو روشن سریع از ماشین پیاده شدم و رفتم داخل خونه.آخیششش!هیچی خونه آدم نمیشه.دستگاه 

 .کردم.آهنگ قلب یخی مازیار فالحی پلی شد باهاش میخوندم

 زیر بارون نفساتو دوست دارم

 عطر خوب تو رو بارون می گیره

 با تو زندگیم چه رویایی میشه

 با تو این قلب یخی جون میگیره

 دوست دارم تموم لحظه هامو با تو باشم

 دوست دارم که دست گرمتو بگیرم

 خاطراتم با تو باشهدوست دارم تموم 

 دوست دارم تو انتظار تلخ تو بمیرم

 دوست دارم فقط چشاتو وا کنی

 تا ببینی که چقدر دوست دارم

 همه خوبی هاتو باور می کنم

 نمی تونم بی تو طاقت بیارم

 زیر بارون نفساتو دوست دارم
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 بوی خوب تورو بارون میگیره

 با تو زندگیم چه رویایی میشه

 جون میگیرهباتو این قلب یخی 

 دوست دارم تموم لحظه هامو با تو باشم

 دوست دارم که دست گرمتو بگیرم

 دوست دارم تموم خاطراتم با تو باشه

 دوست دارم تو انتظار تلخ تو بمیرم

میرفتم آموزشگاه فقط وقت 5مانتومو در آوردم.خودمو انداختم رو تختم.بخاطر اینکه باید ساعت

 .فساعت استراحت کنم.اوففف2داشتم

سال گذشت...بعد مرخصی از بیمارستان..بالفاصله انتقالی گرفتم تهران...با کمک مینا و فرید که 5"
سال وضعم از این رو به اون رو شد.بهترین 5تهران زندگی میکردن یه خونه گرفتم.کوچیک بود ولی بعد

یقی باز کردم.بهترین سال از اومدنم یه آموزشگاه موس2خونه غرب تهرانو گرفتم.ماشینمم فردا میاد.بعد

 "!آموزشگاه موسیقی تهران

ساله دیگه دست به آالت موسیقی 5رفتم به طرف آموزشگاه.4از خواب بیدار شدم.سریع بلند شدمو با مزدا

 .نمیزنم.فقط آموزش میدم.آخرای کالس گوشیم زنگ خورد.جواب دادم آنی بود

 بله؟-

 سالم خوبی ساغر؟-آنی

 .قیقه دیگه زنگ میزنمممنون.آنی من سر کالسم یه د-

 .باشه.فعال-آنی

قطع کردم.بعد درسم ادامه دادم.وقتی کالسا تموم شد،درآموزشگاهو بستم و در حین اینکه داشتم میرفتم 
 .سمت ماشینم به آنی زنگ زدم

 .سالم-

 .دقیقه16دقیقه ات شد10درد.-آنی

 .حاال نمیخواد ادامو دربیاری-

 .شده باید بگم که بفهمی اخالقت مزخرف-آنی
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 .نشستم تو ماشین

 آنی کارتو میگی یا قطع کنم؟-

 !سالش میشه ها4باشه بابا!تولد پارسات نمیای؟پس فردا.داره-آنی

 .ای قربونش برم یادم نبود.نمیدونم شاید نتونم-

 .بهانه نیار.یادت نرفته که از فردا برای عید تعطیل میکنن-آنی

 .سم عید نمیشناختمسال من چیزی به ا5اصال حواسم نبود!!!عید؟این 

 !خیله خب بابا!منو تو منگنه قرار دادی دیگه.چه کنم؟-

 آفرین دختر خوب!کی میای؟-آنی

 .امشب میرم خرید عید.فردا حرکت میکنم میام به طرف رشت-

 .اوکی میبینمت-آنی

 .همچنین.فعال-

 .فعال-آنی

سال 5م نمیاد.ولی تو این گوشی رو قطع کردمو به سمت پاساژ ذفتم.اصال از تنهایی خرید کردن خوش
سال!خسته شدم...بدترین سالهای عمرم!جهنمو تجربه کردم!باالخره خریدامو کردم 5سال 5عادت کردم.اه 

 ...برگشتم خونه.پیتزا سفارش دادم.بعد از خوردن شام رفتم وسایلمو جمع کردمو بعدشم خواب

یره میپوشیدم.یه مانتوی آبی نفتی بیدارشدم.صبحونه خوردمو حاضر شدم.دوباره مانتوهای رنگ ت7ساعت
با شلوارو روسری ساتن مشکی پوشیدمو زدم بیرون.وقتی اومدم پایین،کوپه زردی توجهمو جلب 

 ...کرد!!!آخ جون ماشینمو آوردن.رفتم طرف فرودگاه و راه افتادم به سمت رشت

اله دارن به اسم پارسا.تمام س4بعد یکسال از جدایی آنی از شاهین،آنی با پرهام ازدواج کرد.حاالم یه پسر 
خاطره هام با آروین تو رشت بود بخاطر همین نقل مکان کردم.وگرنه دیوونه میشدم.شب شد که رسیدم 

 .رشت!رسیدم خونه آنی.درو زدم اکرم خانم درو باز کرد

 !ِا؟خانم رسیدین؟خوش اومدین-اکرم خانم

 .ممنون اکرم خانم-

 !خاله ساغر-
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.از حوض زیبای وسط حیاطشون گذشت و با طی کردن مسافت طوالنی به من پارسا بود که صدام میکرد

 .رسید.منم رو زانوهام نشستم و بغلش کردم

 سالم عزیز خاله!خوبی؟-

 !پارسا صدبار...ساغر زن داییته نه خاله-آنی

 .آنی بهمون نزدیک شد.عجب تیپ پولدارارو زده بود!از این شنل ساتنا انداخته بود رو شونش

 .ما خاله ساغر میگه صداش کنم خالها-پارسا

خاله ساغرت غلط میکنه.من نمیخوام خواهری مثل این اجوبه داشته باشم.آدم میترسه تو چشماش نگاه -آنی
 .کنه

 .خندیدم

 پس دایی آروین شوهر خاله ساغره؟-پارسا

 :اخمامو تو هم کردمو گفتم

 !نه کی همچین حرفی زده؟-

 .به طرف در خونه که در باز شد و پرهام اومد بیرون بعدم با عصبانیت بلند شدم و رفتم

 سالم آبجی ساغر...چه عجب از این طرفا؟چرا اخمات تو همه؟-پرهام

 .اخمام باز شد و لبخند زدم

 پرهام این چندبار؟صدبار بهت نگفتم به آنی بگو به پارسا یاد نده من زن داییش بودم؟-

 . بیا تو.بده من چمدونوچه کنم؟!دیوونه ام کردن این دوتا!حاال-پرهام

چمدونمو برداشت و برد تو اتاق میهمان طبقه باال!چون آروین سالهای دیگه نیومده بود احتمال صد 
 .درصد میدادم بازم نمیاد

 .نشسته بودیم داشتیم قهوه میخوردیم،آنیم پشت لپ تاپش بود

 !پرهام!بیا ببین آروین برامون عکسفرستاده.میگه شاید نتونه بیاد-آنی

دیدین گفتم نمیاد؟بی احساس تر از این حرفاست.عالقه ای به دیدن عکسش نداشتم.قهوه ام تموم شد،بلند 
شدم خواستم برم سمت آشپزخونه.آنی و پرهام سرشون تو لپ تاپ و پشت من بودن!خواستم به آنی یه 

لی خوشگل شده چیزی بگم که چشمم به لپ تاپ افتاد.سرجام متوقف شدم.قلبم تند تند میزد.آروین خی
بود!یه شلوار جین آبی،با پالتوی توسی!موهاشم روی صورتش ریخته بود که یه چشمشو گرفته بود.کنار 
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برج ایفل وایساده بود،متوجه یه دست رو شونش شدم یکم که دقت کردم دیدم یه دختره با موهای مشکی!با 
خدا این کیه دیگه؟!چه صمیمی هم پالتوی قرمز،یه جوراب شلواری کلفت پوشیده با پوتین تا زانو!یا 

 !هستن!آروین دستش دور کمر دختره بود

ناخودآگاه لیوان از دستم افتادو شکست!سریع گوشیمو از جیبم درآوردم و سرمو کردم توش و خودمو 

 .مشغول نشون دادم

 .آنیو پرهام برگشتن

 !ساغر؟-آنی

 .سرمو با بیخیالی باال آوردم

 جونم؟-

 ان نشدی؟متوجه شکستن لیو-پرهام

 .لیوان؟نه-

 !سال چه غلطی کردی آخه؟5آره جون خودت!هول کردی دختره رو دیدی!خاک تو سرت ساغر!پس این 

 ...تکون نخور-آنی

 :بعدم با صدای بلند گفت

 !اکرم خانم-

 .اکرم خانم فل فور اومد

 جونم خانم؟-اکرم خانم

 .بی زحمت دسته گل ساغرو پاک کنین-آنی

 گفتکاکرم خانم اومد جلو و 

 .ای وای خانم.دستتونو بدین من-

 !دستشو گرفتم و از منطقه خطر پریدم بیرون

 .آخیش...مرسی اکرم خانم-

 این چه حرفیه؟-اکرم خانم
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بعدشم رفت و جارو برقی آورد و اونجارو جارو کرد.اکرم خانم زن میان سال و مهربونی بود.همیشه 

 !یتش با من به اکرم خانم حسودی میکردعین مادر باهام مهربون بود.آنیم بخاطر این صمیم

 .من میرم بخوابم.خیلی خستم-

 .باشه عزیزم برو که بعدش باید آماده کنیم اینجارو-آنی

خونشون خیلی بزرگ بود.البته هم اندازه خونه خودم.یه سالن بزرگ که تهش میز غذاخوری مهمونی 
د.ازش باال رفتم و وارد اتاقم شدم.و خوابیدم.با بود.ته سالنم یه راه پله بزگ بود که به طبقه باال وصل میش

 :صدای ترکیدن چیزی از خواب پریدم و سریع اومدم بیرون!با هول گفتم

 !چی شده؟-

 :آنی که از خنده سرخ شده بود به بازوی پرهام زدو گفت

 دیدی پرهام؟!نگفتم بلند میشه اینکارو نکن؟-

به تزیینات خونه افتاد!آها داشتن بادکنک باد میکردن من با عالمت سوال بهشون نگاه میکردم.بعد چشمم 

 !که ترکیده!اینو از پوست بادکنک تو دست پرهام فهمیدم.هردوتشاون زدن زیر خنده

 !ای کوفت!مرض!یرقان!یاتاقان!چه خبرتونه؟مردم آزارا!خدا میخو تخته رو خوب باهم جور کرده!وهللا-

 خوبی ساغر خانم؟-

به خودم اومدم!با تعجب به سمت چپم نگاه کردم که مامان آوا از آشپزخونه با شنیدن صدای مامان آوا 

 !اومد بیرون.دوییدم پریدم بغلش

 سالم مامانی!خوبی؟-

 .مرسی عزیزم-مامان آوا

 .از خودم جداش کردم

 کی اومدی ساغر جان؟-مامان آوا

 امروز.ساعت چنده؟-

 .11-آنی

 !ساعت خوابیدم1بفرما من فقط-

 !وابخب برو بخ-پرهام
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 !خوابم پرید-

 !باهم خونه رو تزیین کنیم خاله بیا-پارسا

 ِا؟!پرهام مگه نگفتی پارسا خوابه؟-آنی

 ...آره به خدا!خوابیده بود-پرهام

 :پارسا یه لبخند با شیطنت زدو گفت

 !خودمو به خواب زده بودم!ناسالمتی فردا تولدمه-

 !سالشه3وای این بچه چقدر بالئه!مثال فقط

 .و گرفتمرفتم و دستش

 .خب بیا بریم تزیین کنیم-

 .دقیقه رفتیم بخوابیم.فردا وقت آرایشگاه گرفته بود آنی1:25شب باهم خونه رو تزیین کردیمو.1خالصه تا

 ...بلند شدیم و با آنی رفتیم آرایشگاه.پرهام مارو رسوند و بعد رفت سراغ کیکو اینا 9صبح ساعت

دت خیلی بی صبر شده بودم!بلند شدم لباسمو پوشیدم.وقتی کار هردومون طول کشید.تو این م12تا ساعت
از اتاق در اومدم،آنی رو دیدم یه پیرهن ماکسی بلند آبی روشن پوشیده بود و دکلته بود.خیلی ساده و 

 .شیک!موهاشم یه مدلی درست کرده بود

 !خوشگل شدی آنی-

 :آنی بهم نگاهی کردو گفت

 ...مرسی عزی-

 .همین جوری بهم نگاه کرد

 ...آنی-

 !آنی به خودش اومد

 !عجب جیگری شدی-آنی

 !منو با پرهام اشتباه نگیر من ساغرم-

 .کوفت!بیا تو آینه خودتو ببین-آنی
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رفتم جلو آینه!نه خدایی خوشگل شده بودم.یه دکلته سفید کیپ تنم تا باالی زانو.موهامو رنگ طالیی 
دم و شالقیش کرده بودم.انقدر سفت بسته بودنش گذاشته بودمو چون تا کمرم بلند بود باالی سرم بسته بو

چشمام کشیده شده بود!جلوی مومم کوتاه کرده بودن ریخته بودن روی چشم راستم.با اینکه چشمام سبز 

 !سانتی متر پاشنه13بود ولی آنی گفت لنز آبی بهت میاد.بخاطر همین لنز آبی گذاشتم.امان از کفشم!با 

 !دتواوووو!ذوق مرگ نشی.نخور خو-آنی

 !گمشو بابا-

پول آرایشگاهو حساب کردیمو رفتیم خونه.تا اومدن مهمونا تو اتاقم موندم.وقتی احساس کردم همه 
اومدن،کیف کوچیکمو برداشتم و از پله ها رفتم پایین.صدای تق تق کفشم باعص شد همه برگردن طرف 

ی پوشیده بودن!خب منم کمی از من و با تعجب بهم نگاه کنن!خوشگل ندیدن دیگه!همه دخترا لباسای لخت

 !اونا نداشتم ولی صد رحمت به خودم!لباساشون تا روی باسنشون بود

 !!!یدفعه در باز شد و صدای آروین تو گوشیم پیچید

 ...سالم-آروین

صورتمو برگردوندم سمتش.با دیدنم تعجب کرد.ولی من عکس العملی نشون ندادم و سرد نگاهش 

 !ر اومد و کنار آروین وایسادکردم.خواستم برم که یه دخت

 .ساغر جان بیا اینجا-آنی

 !!!رفتم کنار آنی که پیش آروینو اون دختره بود.انصافا خوشگل بود دختره

 ...معرفی میکنم المیرا دوست صمیمی آروین.و ایشونم-آنی

 :المیرا حرفشو قطع کردو گفت

 نامزد قبلی آروین؟درسته؟ساغر؟-

 :ه نگاه خشمگین به آروین کردمو رو به المیرا گفتمبا حرص به آنی نگاه کردم...ی

 ...بودم...دیگه نیستم-

 :و سریع ازشون جدا شدم.یه گوشه نشسته بودم که آنی گفت

 !بیا بریم رقص گروهی-

دستمو گرفت کشوند وسط جمعیت.همه دو به دو رو به روی هم وایسادن.منم با یه پسره افتادم...ای 

 .خدا!پسره دستشو جلو آورد

 .خوشبختم آبجی.مهدی هستم-پسره
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 خب خدارو شکر جایگاهشو میدونه.باهاش دست دادمو گفتمک

 .منم ساغرم.از دیدنت خوشبختم داداش مهدی-

دقیقه یه چرخ میزدیم و به یه نفر دیگه میوفتادیم.به پرهام افتادم.خیلی 2دقیقه به 2رقص شروع شد،
زدم که با قیافه آروین روبرو شدم.خیلی سرد داشت  مسخره بازی درآورد که بدجور بلند خندیدم.یه چرخ

بهم نگاه میکرد.لبخند رو لبم ماسید.منم نگاهمو سرد کردمو به رق کردن ادامه دادم.رقص تموم شد داشتم 

 :از کنار چندتا پسر میگذشتم که یکیشون گفت

 !چشاشو سگ داره-

 :برگشتم با عصبانیت به سه تا پسر جلف نگاه کردمو گفتم

 !مم مثل چشمام سگ داره،فاصلتو حفظ کن تیکه پاره نشی بچه خوشگلاعصاب

 .خواستم برم که دیدم یکیشون خیره شده بهم

 :گفتم

 .شگ چشما من پاچه خیلی هارو گرفته.پس خیره نشو کوچولو-

 .یه پوزخند زدم.اینارو با صدای نسبتا بلندی میگفتم.همشون ترسیده بودن از لحنمو چشمام

 :م که شنیدماز بغلشون ردش د

 !ببین چطوری تیپ زده بعد میخواد پسرا نگاش نکنن.با صدای بلندم که میخندید-

 :دیگه جوش آورده بودم برگشتم با عصبانیت داد زدم

دختری که مشروب میخوره میگین خرابه!بی حجابه خرابه!بی دلیل میخنده خرابه!با آهنگ مرقصه -
سری تو مجالسه خرابه!با همه شوخی میکنه خرابه!با خنده و خرابه!تا دیروقت تو خیابونه خرابه!بدون رو

لبخند صحبت میکنه خرابه!خرا به آقا خرابه!به وهللا قسم خرابه!ولی اون دختر نه فکر شما خرابه!خراب 
تویی که دختر میبینی به تخت خواب فکر میکنی!خراب تویی که میگی مخ بزنم ببرم خونه،بعدم گور 

کر میکنی فقط خودت خواهر و مادر داری!خراب تویی که اگه کسی نگاه چپ به باباش!!خراب تویی که ف
خواهرت کنه رگ غیرتت قلپی میزنه بیرون!ولی تو خیابون میفتی دنبال دختر مردم!بلــــه خراب ما 

 !نیستیم شما پسرا خرابید

دم همه دارن بهم نگاه به نفس نفس افتاده بودم!تا حاال اینجوری تند حرف نزده بودم.یکم که دقت کردم دی
میکنن.مخصوصا آروین با تعجب داره بهم نگاه میکنه!یه چشم غره بهش رفتم.وبا عصبانیت از پله ها 

 :رفتم باال.وسط پله ها وایسادم برگشتم سمتشون و گفتم

 !خراب شماهایید که زندگی مارو خراب میکنید-
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ه!خیلی وقته به خودم قول دادم برای مردا و بعدشم برگشتم و اشکامو پاک کردم.اجازه نمیدم اشکام بریز
مسائل مربوط به اونا گریه نکنم!رفتم تو اتاقم و درو محکم بستم!نشستم رو تخت!بفرما اینم از شمال 

 .اومدنه مون!در اتاق باز شد و المیرا اومد تو.نشست کنارم

 !چی کار داری؟میخوای دلداریم بدی؟پس برو بیرون-

 .خوشم اومد ازت-المیرا

 .برگشتم بهش نگاه کردم

 !خوب از دخترا دفاع کردی!دهن آروینم بستی-المیرا

 آروین؟-

آره.به دخترا اصال اعتماد نداره!بدبین کامل!منم به زور تونستم باهاش دوست بشم.وقتی اومدم از -المیرا

 حرفات تو فکر بود.چرا ازش جدا شدی؟

 خودش بهت نگفته؟-

 تو نگفتی؟چرا.گفته.چرا تو بهش واقعی-المیرا

 .خودش نخواست.نمیذاشت باهاش حرف بزنم-

پس بگو تا حرف تو پیش میومد عصبی میشد.ولی من مطمئنم کارتو نبوده...من یه بازپرسم.اومدم -المیرا

 .ایران این ماجرارو بفهمم

 :یه پوزخند زدمو گفتم

 .من دنبالش نیستم.تو دنبالشی؟شاهین ناپدید شده-

 !آروین ثابت کنیم دخترا اونجور که فکر میکنه نیستن پیداش میکنم.بیا به-المیرا

 !بیخال بابا-

 .ِا؟!ساغر!بیا دیگه-المیرا

 .دستشو آورد جلو

 اوکی؟-المیرا

 .با تردید دستشو گرفتم.من هنوزم آروینو دوست داشتم میخواستم بهش ثابت کنم بی گناهم

 .لبخند زدم



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

202 

 

 !پایه ام بدجور-

 !منم ناجور-المیرا

یین منم آخرای جشن رفتم و یه گوشه دور از همه وایسادم که شمع فوت کردنو کیک بردین المیرا رفت پا
پارسارو ببینم.تازه متوجه تیپ آروین شدم.یه شلوار جین مشکی.با پیرهن چهارخونه سبز و سفید،با کت 

 اسپرت مشکی.موهاشم همون مدلی جلو چشم راستش بود.وای این پسر چقدر جذابه!خدایا چی میشه یه

 روزی مال من شه؟

شب آروین و المیرا موندن.منم بعد از اتمام جشن رفتم حموم.یه شلوار گلبهی ورزشی با سوشرتش پوشیده 
بودم. بدون هیچ توجهی به آروین به المیرا یه شب بخیر گفتم و رفتم تو اتاقم بخوابم که المیرا اومد تو 

 .اتاقم.با بالشتو یه دونه پتو

 اینجا چیکار میکنی؟-

 !کجا میرفتم؟اینجا فقط دوتا اتاق مهمان داره!نمیتونم برم پیش آروین بخوابم که-المیرا

 !خوشمان آمد!خوب حالیشه

 .خب بابا!بیا بخواب این پایین.برقم خاموش کن-

 .دراز کشیدم رو تخت و پتو رو روی خودم کشیدم.المیرا برقو خاموش کردو اومد دراز کشید

 ساغر؟-المیرا

 بله؟-

 آروینو دوست داری؟-المیرا

 .نمیدونم-

 !ای خاک بر سرت چرا دروغ میگی؟بگو آره آره

 .میدونم دوستش داری.بخاطر خونوادت تسلیت میگم گلم-المیرا

 ممنون.ببینم تو از کی خارج زندگی میکنی؟-

سالم که شد 18سالگی به بعد.بخاطر کار بابام رفتیم فرانسه.منم همونجا درس خوندم.ولی 6از -المیرا
 .ابامو مامانم رفتن روسیه.االنم اونجان.من پاریس درس میخوندم و همون جا کار میکنمب

 چند سالته؟-

 .26-المیرا
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 !سال ازم کوچیک تری2پس-

 سالته؟28داری میگی -المیرا

 بهم بیشتر میخوره؟-

 !نه گفتم حتما هم سن منی-المیرا

 .ممنون-

 !کوچیکتیم آبجی بزرگه-المیرا

 !ز کجا یاد گرفته؟!همچین با لحن داش مشتی صحبت میکرد گفتم بچه نافه تهرونهخندیدم.این حرفارو ا

 .شبت بخیر المیرا-

 .شب تو هم بخیر-المیرا

 !!!انقد خوابم برد که به محض شب بخیر گفتن خوابم برد

صبح با آالرم گوشیم بیدار شدم.المیرا خواب بود.بلند شدم رفتم صورتمو آب زدم.موهام شل بستم 7ساعت
اال سرم.لباس ورزشیمم که از دیشب پوشیده بودم.کاله سوشرتمو گذاشتم روسرم اومدم پایین.کسی ب

 .نبود.فقط اکرم خانم بیدار بود.رفتم تو آشپز خونه

 !سالم اکرم جون-

 .برگشت طرفم

 .سالم دختر گلم-اکرم خانم

 صبحتون بخیر.خوبین؟-

 کردی؟میری ورزش؟ صبح تو هم بخیر.ممنون.ساغر جان شالو کاله-اکرم خانم

 .آره میرم تو حیاط یکم ورزش کنم-

 .باشه قربونت برم.برو-اکرم خانم

 .با اجازه-

رفتم طرف در و کتونی هامو پوشیدم.خونه آنی اینا خیلی حیاطش بزرگ بود.دور حیاط میدوییدم و نرمش 
روین نون به میکردم.وقتی رسیدم به حوض یکم نشستم و آب به صورتم زدم که در حیاط باز شد و آ
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دست اومد تو اونم گرمکن با شلوار ورزشی مشکی پوشیده بود.نگاهامون تو هم قفل شد.سرمو انداختم تو 

 :و گفتم

 .سالم.صبح بخیر-

 .به خودش اومد ولی همون جور زل زده بود بهم

 .صبح تو هم بخیر-آروین

اختم!آها پس قضیه از این این چرا اینطوری شده؟!من مشکلی دارم؟یه نگاه به خودم تو آب حوض اند
 !قراره!کالم افتاده بود،موهامم چون شل بسته بودم کامل باز شده بود!بدبخت تو بلندی موهام هنگ کرده

 .با اجازه-

 .رفتم داخل خونه.آروینم همراه باهام وارد شد.آنی و پرهام نشسته بودن پشت میز صبحونه

 !ربه به!نونم که رسید!اکرم خانم چایی هارو بیا-آنی

 !چشم آنی خانم-اکرم خانم

 پارسا بیدار نشده؟-پرهام

 .نه..ساغر قربون دستت برو پارساو المیرا رو بیدار کن-آنی

 !من میرم سراغ المیرا،حوصله نق نقای پارسارو ندارم.ببخشیدا-

 .دوییدم تو اتاقمون!رفتم پیش المیرا نشستم

 ...الی...هوی الی-

 .چشماشو باز کرد

 .بحونه بخوریمپاشو بیا پایین ص-

 :الی چشماشو مالیدو گفت

 .صبح بخیر-

 .صبحت تو هم بخیر-

المیرا بلند شد رفت طرف دستشویی تو اتاق.بلند شدم رفتم بیرون که صدای دادو بیداد پارسا رو 
شنیدم.داشت با یکی دعوا میکرد!رفتم داخل اتاقش!اوه اوه چه جنگی آروین سعی داره پارسارو بیدار 

 !ی پشت و چیز ومیز طرف پارسا پرت میکنه و داد میزنهکنه،پارساهم ه
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 :با لحن استادیم گفتم

 !این جا چه خبره؟-

 :هردوتاشون با تعجب بهم نگاه کردن!از لحنم تعجب کرده بودن!به پارسا نگاه کردم و با همون لحن گفتم

 !پارسا زود باش برو دستشویی بعدشم بیا سر میز.زودباش-

 :سریع رفت طرف دستشویی!آروین از جاش بلند شدو گفت پارسا از لحنم ترسید و

 ...آخیش-

 .بعدم از اتاق اومد بیرون.پشت سرش رفتم و نشستیم سر میز صبحانه

 میگم فردا عیده.بعدش بریم ویالی من تو انزلی؟-پرهام

 .آره.من موافقم.پارسا خیلی دریارو دوست داره-آنی

 .منم همین طور-المیرا

 تو چی آروین؟-پرهام

 .مشکلی ندارم-آروین

 پرهام با کالفگی گفت:شما چی ساغر خانوم؟

آنیو پرهامو المیرا با ترس منتظر جوابم بودن.آروین با تمانینه داشت صبحونشو میخورد!تو گلوت گیر 
کنه!یدفعه سرفه کرد!اه نفرینم انقدر کارسازه؟ای کاش یه چیز دیگه خواسته بودم.المیرا زد پشت آروین.یه 

 .م و منم با ناز به خوردنم ادامه دادمپوزخند زد

 .من تابعه جمعم-

 .پس اوکی شد!امشب میریم عشقو حال!فردا بعد عید دیدنی خونه مامان آوا میریم سمت انزلی-پرهام

 .من نمیام-

 کجا؟-آنی

 !عشقو حال-

 چرا؟-المیرا

 .بم برنمیگردمچون میخوام یه سر برم سر خاک مامان و بابا و معین.دلم براشون تنگ شده.تا ش-
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 ...آخه-آنی

 با چشمای سردم بهش خیره شدمو گفتمک

 .اصرار نکنین-

 :آنی هول شدو گفت

 ..باشه..باشه-

همه از رفتار آنی تعجب کردن.بلند شدم رفتم باال آماده شم.یه مانتوی تنگ مشکی تا زانو با شلوار مشکی 

 .پایینو شال توسی،کفش پاشنه بلند توسی.یکمم به خودم رسیدم.اومدم 

 .خب من رفتم.فعال-

 .مراقب خودت باش-آنی

 .حتما-

رفتم بیرون تو حیاط.ای خدا!حاال کی اینهمه راهو بره؟دشاتم میرفتم سمت در حیاط که صدای آروین سر 

 .جام میخکوبم کرد

 .صبر کن میرسونمت-آروین

 !برگشتم طرفش.تو چارچوب در ورودی وایساده بود.آماده

 .نه ممنون.خودم میرم-

 .میدونم با کفش پاشنه بلند عادت نداری.ماشینم نیاوردی-روینآ

رفت طرف ماشینش.ریموتو باز کردو ماشینو برد بیرون.منم از در ریموت دارم اومدم بیرون.خب بهتر 
از پیاده رفتنه.حوصله منتظر آژانس موندن نداشتم.سوار شدم.البته جلو.فکر نکنه رانندمه!بگه بی احترمی 

 !ن چیزاکردیو خالصه ای

تا تازه آباد باهم حرف نزدیم.وقتی رسیدیم سریع پیاده شدم و با گفتن ممنون به سمت مزار شون 

 .رفتم.روی خاک نشستم

 .خدارو شکر آروین نیومد کنارم.یکم آروم گریه کردم.میون گریه هام باهاشون حرف میزدم

نمیشه.دیگه از حرفهای عاشقونه  مامانی خیله وقته به کسی فک نمیکنم.خیلی وقته دلم برای کسی تنگ-
خوشم نمیاد که هیچ ازشون متنفرم.نه منتظر کسیم نه میخوام کسی منتظرم باشه.با تنهاییم خوش 

میگذرونم.ولی بابایی دلم تنگ شده واسه روزایی که دلم واسه کسی تنگ میشد.روزایی که اینجوری 

 .ولی میخوام برات بخونم سنگدل نبودم.معین به خودم دیگه به آالت موسیقی دست نزنم



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

207 

 

 :شروع کردم آهنگ محمدرضا گلزارو که نام من دلم تنگ میشه

 میگن شبا یکی میاد تو خواب آدما

 میگن میاد اونکه رفته پیشه ستاره ها

 صداش هنوز الالیی میخونه تو خواب برام

 بارون بازم دست میکشه رو اشک گونه هام

 الالیی میخونه تو خواب برام

 میشه واست فاصله چقدر زیادهمن دلم تنگ 

 اینکه تو نیستی عزیزم منو دست گریه داده

 خیلی وقتا گریه کردم خیلی وقتا غصه خوردم

 خیلی آدما رو دیدم تورو از یادم نبردم

 تو نیستی پیشمو دیوونه میشمو دلواپسم هنوز

 من از خدا میخوام تویه بیداریام ببینمت یه روز

 , هنوز به یادتم نرفتی از دلمهنوز به یادتم نرفتی از دلم 

 من دلم تنگ میشه واست فاصله چقدر زیاده

 اینکه تو نیستی عزیزم منو دست گریه داده

 خیلی وقتا گریه کردم خیلی وقتا غصه خوردم

 خیلی آدما رو دیدم تورو از یادم نبردم

گه من چقدر یکم که موندم بلند شدم ازشون خداحافظی کردم و رفتم طرف ماشین.آقا خواب بود!م
ساعته اینجام!زدم به شیشه کوپه سبزشون!سریع بلند شد اینو و انورو 2موندم؟ساعتمو نگاه کردم.اوه اوه

نگاه کرد.از حرکت خندم گرفت ولی خودمو گه داشتم و با نگاه سردم بهش چشم دوختم.که اونم تا منو دید 
 .بی خیال درو باز کرد سوار شدم

 کجا میخوای بری؟-آروین

 .گاه قبلیدانش-
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حرفی نزد و به اون سمت رفتیم.جلوی ساختمون دانشگاه نگه داشت.وقتی به محوطه اش نگاه کردم یاد 
خاطراتم افتادم.اشک تو چشمام جمع شد.بخاطر اینکه آروین اشکامو نبینه و ضایع نشم.سریع از ماشین 

م ولی یه قطره اشک از گونه پیاده شدم،رفتم پشت ماشین و به صندوقش تکیه دادم.خیلی خودمو نگه داشت
چشم سمت راستم چکید.از جیب مانتوم یه دستمال برداشتم و اشکمو پاک کردم.یه نفس عمیق 

کشیدم.برگشتم که دیدم آروین از آینه ماشین بهم زل زده.وقتی متوجه نگاهم شد سریع روشو برگردوند 
 .طرف جلو.رفتم با اخم نشستم تو ماشین

 .گوشیش زنگ خورد

 له؟ب-آروین

-.... 

 .نمیدونم-آروین

-...... 

 .باشه.فعال-آروین

 :گوشیو قطع کرد و بهم گفت

 پرهام بود.گفت میخوان برن شهربازی.میری؟-

 .نه.میخوام برم خونه.اگه زحمتی نیست منو برسونین-

 .بسیار خب-آروین

 .ماشینو روشن کرد و منو رسوند دم خونه.پیاده شدم و رفتم تو

 !سالم اکرم خانم-

 .م خانم مالقه به دست از آشپزخونه اومد بیروناکر

 .سالم دختر گلم.فکر میکردم تو هم میخوای باهاشون بری-اکرم خانم

 .شالمو در آوردمو خودمو انداختم رو مبل

 !اکرم خانم کی حوصله این جنگولک بازیارو داره؟!شهربازی...اه اه اه اه-

 .بودین ولی آنی خانم میگفت شما عاشق شهربازی-اکرم خانم

 !سال پیش جاهایی که با آروین میرفتمو به خودم تحریم کردم5آره بودم...آخرین نفر با آروین رفتم.از
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 .سالمه.اینجور چیزا بهم نمیسازه28بی خیال اکرم خانم.من-

 .سال دارن دیگه31سالشه.آقا آروینو آقا پرهامم58سالمه انگار28اال همچین میگهح-اکرم خانم

 :شده بود.چشمامو بستم و یه لبخند عصبی زدم.با حرص گفتمدیگه اعصابم خورد 

 !اکرم خانم ..من..از...شهربازی...متنفرم-

 :اکرم خانم که متوجه لحنم شد سریع بحثو عوض کرد

 ساغرخانوم چیزی نمیخورین؟-

 .چرا عصرونه میخورم-

 :بلند شدم رفتم سمت پله ها و گفتم

 کی میان اینا؟-

 .شب معموال بیرونن1..تانمیدونم وهللا-اکرم خانم

 .اوکی-

دقیقه ای گرفتم.موهامو خشک کردمو شونه اش کردم.عاشق شونه کردن موهامم!یه 10رفتم و یه دوش 
شلوار جین آبی بابلوز آستین بلند چهارخونه صورتی سفید پوشیدم،موهامو گیس کردم،گذاشتم رو شونه 

 .راستم اومدم پایین

 .ورساغرجان بیا عصرونه بخ-اکرم خانم

 !اومدم-

رفتم تو آشپزخونه.نشستم پشت میز عصرونه رو خوردم.رفتم رو مبل دراز کشیدم با گوشیم ور 
بود. نشستم و تلویزیون تماشا کردم.همین جوری شبکه هارو اینور اونور میکردم که یدفعه 8رفتم.ساعت

 !!!نشون میداد18یه شبکه فیلمای خاک برسری+

و قفل والدین بزاره!االن جای من پارسا بود چی میشد.محو این فیمای ای آنی صدبار گفتم این شبکه هار
خاک بر سری بودم که در با شدت باز و بسته شد!اه این کنترل لعنیتم کار نمیکنه!عین جت بلند شدم رفتم 

 :جلو و خاموشش کردم که یکی از پشت گفت

 !چی بود؟-

 ...سریع برگشتم سمتش!آروین بود...آبروم رفت

 ...یچی نبودهیچی...ه-
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یه پوزخند زد که دوباره در خونه محکم بازو بسته شد و آنی و المیرا و پرهام که پارسا بغلش بود اومدن 
تو!آروین یه نگاه با عصبانیت بهشون کرد و رفت طبقه باال!این چرا رفتارش عین گاوهای خشمگین شده 

 !بود

 ...پسره خیارشور-

 !آخ گفتی ساغر-المیرا

 .اره!رفتم پیششونعجب گوش تیزی د

 این گوجه چش بود؟-

 .آنی و پرهام داشتن با تعجب بهم نگاه میکردن.دستمو جلو صورتشون تکون دادم

 هویی آنی!چی شدین؟-

 !آنی به خودش اومد و محکم بغلم کرد

 !هوی خفه شدم بی شعور!ولم کن-

 :آنی ازم جدا شدو گفت

 !ه هاتو حرص خوردناتو ندیده بودیمساله اون تیک5ساغر دوباره اون تیکه هات شروع شد!-

 !سال؟5اااااااااااااه!-المیرا

 ...آره.بخاطر همون ماجرا-پرهام

 !پرهام میزنمتا-

 !غلط کردم...من برم ببینم این چش شد-پرهام

 !پارسارو گذاشت زمین و بدو رفت طرف پله ها.رفتم و پارسارو بغل کردم.گریه کرده بود

 ده؟الهی خاله قربونت بره...چی ش-

 :پارسا در حالی که چشماشو میمالید گفت

 خاله بخدا بهش هیچی نگفتم...چرا عصبانی شد؟-

 کی؟-

 ...دایی آروین-پارسا
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 پس کار این میرغضبه؟

 ببینم این ابولهل بهت چی گفته؟-

 !هیچی فقط ازش پرسیدم خاله ساغر زن داییمه؟اونم جوش آورد سرم داد زد که نه-پارسا

 .نگاه کردم که شونشو باال انداخت که من تقصیری ندارمبا عصبانیت به آنی 

 .خیله خب پارسا..گریه نکن عزیز خاله...برو لباساتو عوض کن بیا شام بخوریم-

 ...باشه-پارسا

 گذاشتمش زمین و اونم رفت طرف اتاقش.وقتی در اتاقشو بست یکی محکم زدم پس کله آنی و گفتمک

 !یش بودم؟صدبار بهت نگفتم بهش نگو من زن دای-

 :المیرا زد زیر خنده...آنی گردنشو ماساژ دادو گفت

سال پیش چه سنگین شده!بابا چیکار کنم این بچه خیلی کنجکاوه...عکسای عقد تو 5دستت بشکنه...از-
آرونو دیده بود تو لپ تاپ گیر داده بود چرا خاله ساغر لباس عروس پوشیده چرا کنار دایی آروین 

 !وایساده!چیکارکنم

 !وففففف از دست توا-

 .من میرم لباسمو عوض کنم-المیرا

 ...آنی بیا بریم کمک اکرم خانم بکنیم میز شامو بچینه-

 ...تو برو من برم لباسمو عوض کنم-آنی

 ...اوکی-

رفتم تو آشپزخونه و به اکرم خانم کمک کردم میز شامو بچینه.آنی هم به کمکمون اومد.همه سر میز 
 !و آروین!!!الحق که حالل زاده به داییش میره!هردوشون لجوجننشسته بودن بجز پارسا 

 .من میرم پارسا رو بیارم-

 .آروینم صدا کن بی زحمت-المیرا

با عصبانیت برگشتم بهش نگاه کردم که یه چشمک بهم زد.ناخودآگاه لبخندی زدم که آنی و پرهام 
بخندمو بگیرم.به سمت اتاق پارسا مشکوک نگاهم کردن!تک سرفه ای کردم،برگشتم ولی نتونستم جلوی ل

 :رفتم.در زدم و وارد شدم.رو تختش نشسته بود و با تبلتش بازی می کرد.با لحن سردم گفتم
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 !پارسا-

 .با ترس تبلتشو قایم کرد.یه لبخند بهش زدم که اونم جوابمو داد.رفتم کنارش نشستم

 چرا نمیای شام بخوریم خاله؟-

 .خجالت می کشم-پارسا

 از کی؟-

 .دایی آروین.ناراحتش کردم-رساپا

 :دستمو رو موهاش کشیدمو گفتم

 ...قربون شعورت برم.بلند شو،بلند شو بریم از داییت عذر خواهی کن انگاری اونم قهر کرده-

 .باشه بریم-پارسا

 .دستشو گرفتم و رفتیم دم اتاق آروین.در زدم

 .بفرمایین-آروین

ت که پارسا ترسید و پشت من قایم شد.برگشتم طرف پارسا رفتیم تو.با دیدن پارسا بهش چشم غره ای رف

 و نشستم جلوش.دم گوشش آروم گفتمک

 .برو برای شام بیارش-

 .میترسم-پارسا

 .نترس اونقد بد نیست.اون بامزه بازیات دربیار-

 .خندید.بلند شدم و رفتم بیرون.نشستم سر میز و به شام خوردن مشغول شدم

 پس پارسا و آروین کوشن؟-آنی

 .االن میان-

بعد از چند دقیقه،صدای باز شدن در و خنده هاشون بلند شد!!!پارسا بغل آروین بود و هی یه چیزی دم 

 ...گوش آروین میگفت که آروین میخندید.از اون خنده هاش که من عاشقشون بودم.اه بازم شروع شد

 !ببینم چی شد؟االن داشتین کله همو میکندیدین-پرهام

هم نگاه کردن و لبخند زدن.منم متقابال جوابشونو با یه لبخند کوچیک دادم.نشستن سر میز آروین و پارسا ب
 .و شروع کردن به شام خوردن
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 میشه بعد رفتن خونه مامان آوا.خونه عمو و عمه های منم بریم بعد بریم انزلی؟-

 .آره بریم-پرهام

 .منم همین طور-آنی

 !آخ جون!عیدی-پارسا

از شام رفتم بیرون خونه،روی لبه حوضشون نشستم و به آسمون نگاه کردم.به  همه زدیم زیر خنده.بعد
قول مامان هروقت آسمون زیاد ستاره داشت میگفت فردا هوای خوبیه.بغضم گرفت،چی میشه اینجا 

بودن؟اگه اونا اینجا بودن من هیچ وقت اینجا نبودم!هیچ وقت این عذابارو نمی کشیدم.اشکام سرازیر شد 

 .پاکشون کردمولی سریع 

 چی شده؟-

 .برگشتم دیدم آروین کنارم نشسته.سرمو پایین انداختم

 .مهم نیست-

 چرا سرتو پایین میندازی؟-آروین

 .مهم نیست-

 به معین فکر میکردی؟-آروین

 .مهم نیست-

 عاشق شدی؟-آروین

 .مهم نیست-

 :ناراحت شد.لبخند آرامش بخشی زدو گفت

 .اگه مهم نبود که نمی پرسیدم-

 :م گفتمباز

 ("مهم نیست!)سی دیم گیر کرده بود!تمام کلمات یادم رفته بود بجز همین یه کلمه،"مهم نیست-

 ...مهم نیست-آروین

 چی؟-

 .پس از نظر تو هیچی مهم نیست-آروین
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 :بلند شد و رفت سمت در حیاط.سرمو بلند کردم که نگاهش کنم.گفت

 !!!نگاه نکن چیزی رو که برات مهم نیست-

یاط خارج شد.تو بهت حرفش بودم.یعنی هنوزم بهم فکر میکنه؟مگه من چی گفتم انقدر ناراحت و از در ح
شد؟من نگفتم که برام مهم نیستی...گفتم مهم نیست خاطراتی که عذابم میدن...مهم نیست صدای ضربان 

هم نیست قلبم...مهم نیست عاشق بودن یا نبودنم...مهم نیست درد دالم...مهم نیست بی صدا شکستنم...م

 ...هنوزم که هنوزه برات میمیرم..."مهم تویی که تنهام گذاشتی و رفتی

دیگه هیچی مهم نیست برام.روی لبه حوض دراز کشیدم و به آسمون نگاه کردم.چشم هامو بسته بودم که 

 .یکی تکونم داد.چشمامو باز کردم،پارسارو دیدم

 جونم؟-

 ...بیا میوه و چایی بخور خاله-پارسا

 :ستشو گرفتمو گفتمنشستم.د

 .بریم-

رفتیم نشستیم تو،و مشغول میوه خوردن شدیم.ظرف میوه مو بردم داخل آشپزخونه تا اومدم بیرون در باز 

 ...شد و آروین وارد پذیرایی شد،فقط گفت شب بخیر و رفت طبقه باال!!!وا این چشه؟رفتم نشستم کنار بقیه

 !بازم که این شد مجسمه ابولهل-

 ...دنهمه ریز خندی

 وای که چقد خوابم میاد...عید ساعت چنده؟-المیرا

 ...بعدازظهر2ساعت-آنی

 .عید دیدنی ایم6پس تقریبا تا ساعت-

 آره..بعدشم میرم صفا و؟-پرهام

 :همه باهم گفتیم

 !سیتی-

 .من میرم بخوابم.شبتون بخیر-

لباس خواب بودم.موهامم  جوابمو دادن.منم رفتم باال و یه تاپ و شلوارک مشکی جذب پوشیدم. عاشق این
دوتا گیس کردم انداختم رو شونه هام.دراز کشیدم و زود خوابم برد.از اونجایی که با کوچیک ترین صدا 
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دقیقه.کیه نصفه شبی زاه 2:12بلند میشدم،سریع چشمامو باز کردم.گوشیمو برداشتم و ساعتو نگاه کردم.

 ...به راهمون کرده آخه؟!مردم آزار بی شعور

م که بلکه بهش تذکر بدم ساکت شه.صدا از آشپزخونه میومد.صدای ظرفها!!!یه لحظه یاد این بلند شد
فیلمائو داستانای جنی افتادم!آخه بیشتر تو آشپزخونه بودن!بسم هللا ی زیر لبم گفتم وارد آشپزخونه شدم.نه 

.با لحن شیطون بابا جن کجا بود؟آروینه...ای خدا آخه نصفه شبی داره چیکار میکنه؟رفتم پشت سرش

 :گفتم

 چیکار میکنی؟-

 !با هیعـــــــــی برگشت طرفم

 .خندیدم

 مگه داشتی جرم میکردی ترسیدی؟-

 !نه یاد داستانای جنی افتادم-آروین

 !ِا؟منم فکر میکردم تو جنی-

 :چشم غره ای رفتو گفت

 .دستت درد نکنه-

 .خندیدم آخه خدایی خیلی بانمک شده بود

 ردی نصفه شبی مردمو زاه به راه کردی؟خوبه حاال!چیکار میک-

 :آروین برگشت طرف کابینتا و گفت

 منظور از مردم خودتی دیگه؟-

 !حاال-

 ببینم چیزی نیست من بخورم؟-آروین

 گشنته؟-

 .اوهوم-آروین

 .رفتم طرف در یخچال و بازش کردم

 .اینجا باید شام امشب باشه-
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 .نگرد نیست-آروین

 :در یخچالو بستمو گفتم

 چی نیست؟ یعنی-

آروین به سینک ظرفشویی اشاره کرد.رفتم باال سر ظرف شویی و دیدم قابلمه برنج و خورشت افتاده 

 :توش!با تعجب گفتم

 خوردیشون؟-

 .نه من نخوردم.پرهام خورد-آروین

 .خندم گرفت

 .پرهام؟!اون که سر شام خیلی خورد-

 :شونه هاشو باال انداخت و گفت

 ...چه کنم-

 :دم.رفتم سمت یخچالو گفتمیه خنده ریز کر

 خــــب!چی هست؟-

 .انقدر گشتم که یه تخم مرغ پیدا کردم با یه کم نون!البته خرما هم بود

 :وسایلو از کابینت در آوردم و گفتم

 به تخم مرغ با خرما راضیی؟-

 :سرشو تکون داد و گفت

 !کفش کهنه در بیابان نعمتی ست-

و مشغول ور رفتن با گوشیم شدم.نمیدونم چرا خوابم نمی  براش غذارو درست کردم و نشستم پشت میز
برد.اونم مشغول خوردن شد.بعد از چند دقیقه صدای قاشق زدناش به تابه رو نشنیدم.گوشیمو از جلو 

 .صورتم کنار بردم.یه لقمه گرفته بود جلوم

 چیه؟-

 .بگیر دیگه خسته شد دستم-آروین

 .نمیخورم-
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 .دوباره گوشیو گذاشتم جلو چشمام

 ...میدونم دوست داری چرا جلو خودتو میگیری؟بیا-آروین

 ...اوفففف-

 .گوشیمو گذاشتم رو میز و صورتمو جلو بردم

 ...بده من-

 .داد دستم و منم گذاشتم دهنم

 ...دوباره سرم رفت تو گوشی.داشتم تو وایبر چت میکردم.اونم هی تو گوشیم فضولی میکرد...بدم میاد

 .ممنون-آروین

د شده وسایلو ببره که زودتر برشون داشتم و رفتم بشورمشون.به مردا اعتمادی نیست خوب خواست بلن

 !بشورن یانه!وهللا

نمیدونم چرا وسواسی شده بودم.وقتی تابه رو شستم برگشتم که دیدم سرشو گذاشته رو میز و 

 ...بودخوابیده...آخی...اه نباید بهش فکر کنی ساغر!نباید!ولی مگه می شد؟چقد معصوم شده 

 :رفتم باالسرش و خم شدم.آروم گفتم

 ...آروین..هویی آروین-

شونه شو تکون دادم که چشماشو باز کرد و بهم نگاه کرد...مشکی مشکی!عاشق این چشما بودم...ای 
 :کاش مال من می شد.همین جوری بهم زل زده بودیم که گفتم

 ...پاشو برو سرجات...گردنت درد میگیره ها-

 .داز جاش بلند ش

 ..دستت درد نکنه...شب بخیر-آروین

 ...شبت تو هم بخیر-

 :رفت تو اتاقش...یدفعه بغضم گرفت...نشستم رو صندلی..زیرلب زمزمه میکردم

 ...لعنتی...لعنت به شاهین...لعنت به هرچی برگه و امتحانه...لعنت به هرچی سفره کاریه...لعنت-

*** 

 زودتر بیدار نشدم؟وقتی بیدار شدم همه توی تکاپو بودن...چرا 
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 :الی اومد تو اتاقو گفت

 !پاشو خانم خوابالو...داره ظهر میشه ها-

 :عین جت از سر تخت بلند شدم در حالی که به طرف دستشویی می رفتم گفتم

 الی...ساعت چنده؟-

 !1:30-الی

ساتن آبی وای نیم ساعت دیگه عیده!سریع صورتمو شستم و بیرون اومدم.لباس عیدمو پوشیدم.یه مانتوی 
فیروزه ای..با شلوار جین یخی...و روسری ساتن که به صورت مدلی دور گردنم پیچش دادم و گره اش 

 ...سانتی سفید...یکم به خودم رسیدم اومدم پایین5زدم...کفش ورنی 

سالم بلند باالیی دادم که همه جوابمو دادن...آروینو نمیدیدم...داشتم به طرف آشپزخونه می رفتم که در 
تاقش باز شد و اومد بیرون...واو!خدا چه خوشگل شده المصب!خدا زیاد کنه از این پسرا!یه شلوار جین ا

سفید،با پیرهن چهارخونه سفید مشکی،آستینشم طبق معمول تا آرنج زده بود باال و همون مدل مو!با اون 

 ...مدل مو جذاب شده بود.یه دستش تو جیب شلوارش بود و یه دست دیگش گوشی

 ...ر بخیرظه-

 :آروین سرشو بلند کردو لبخند زد و گفت

 ...ظهر تو هم بخیر-

لبخند تلخی زدم...و رفتم به طرف آشپزخونه...وقتی نشستم پشت میز دیدم هنوزم بهم خیره مونده...وقتی 
 .متوجه نگاهم شد روشو برگردوند

 ...وای خیلی خوش حالم-آنی

 ...وای خیلی خوش حالم-پارسا

 ....بوی بهاربازم عید..-آنی

 ...بازم عید...بوی بهار-پارسا

 :آنی به پارسا اخم کردو گفت

 ببینم چرا حرفامو تکرار میکنی؟-

 :پارسا دستشو به کمرش زدو گفت

 ببینم چرا حرفامو تکرار میکنی؟-
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 :آنی با اعتراض گفت

 !ِا؟پرهام ببین-

 !ِا؟بابا ببین-پارسا

 :پرهام با خنده گفت

 !ده هابابا بسه!آنی..ازت بعی-

 :آنی با دلخوری به صندلی تکیه دادو گفت

 !همینه دیگه...همیشه بچه ها عزیز باباهاشونن-

 :پرهام لپ آنیو کشیدو گفت

 !شما گل منی-

 :آنی نیشش باز شد اما با خنده ریز من والمیرا نیششو بستو گفت

 !ببینم...چیش خنده داره؟حسودا-

 :الی کف دست راستمونو زدیم بهمو گفتیم بعدم بلند شد رفت تو اتاقشون.وقتی رفت منو

 !ایول-

موقع عید شد!همه دور سفره هفت سین روی زمین نشسته بودیم و دعا می خوندیم...چه لحظه ی پر 
استرسی بود...تلویزیون روشن بود و دعای یا"مقلب قلوب"رو میخوند.منو آروین روبروی هم 

بهم برسیم!اگه بشه؟یعنی میشه؟چشمامو بستم...وقتی باز سال از خدا خواستم منو آروین دوباره 5بودیم.بعد
کردم آروین سرشو از کتابچه تقویم که توش دعا نوشته بود درآورد و بهم خیره شد.همین جوری بهم 

خیره بودیم که با صدای ترکیدن توپ و اعالم سال نو نگاهامونو از هم گرفتیم و به روبوسی و تبریک 
ی میدادن!!!البته پسرا به دخترا!بازار ماچ و بوس و عیدی و تبریک تموم شد عید پرداختیم...همه بهم عید

 ...به طرف خونه مامان آوا حرکت کردیم

بعد عید دیدنی خونه مامان آوا خواستیم بریم خونه عموم که همه خونش جمع بودن.مامان و بابای پرهام 
خونه مامان آوا از اونور میاد  کانادا بودن.فقط تلفنی بهشون تبریک گفتیم. آروین گفت میمونه

 :انزلی.تعجب کردم چرا نمیخواست بیاد؟وقتی نشستیم تو ماشین به آنی گفتم

 آروین چرا نخواست بیاد؟-

 :آنی و پرهام بهم نگاه کردنو آنی گفت

 ...از خونوادت خجالت میکشه-
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بزنن!!!مخصوصا  حرفشو گرفتم هروقت تو مراسمی همو میدیدیم عمرا اگه عمو اینا با آروین حرفی

 .شروین عین خواهرو برادر بودیم.خالصه رفتیم خونه عمو و بعد اون به سمت انزلی حرکت کردیم

رسیدیم انزلی.عجب ویالیی!المصب خیلی خوشگله!نمای قصرو داشت.تاحاال اینجارو ندیده 5ساعت
 :بودم.مگه قرار نبود بریم ویالی پرهام؟پیاده شدیم.رو به پرهام گفتم

 گه قرار نبود بریم ویالی تو؟پرهام؟م-

 :پرهام در حالی که ساک هارو از صندوق میاورد بیرون گفت

 .چرا!ولی آروین گفت بریم ویالی خودش-

آها!پس ویال ماله آروینه!ولی عجب ویالییه!تــــوپ!تو همین فکرا بودم که در ویال باز شد و آروین از پله 
من چقدر حواسم پرته!ماشینش ته حیاط بود.یه جنسیس مشکی ها اومد پایین!این زودتر رسیده بود...ِا..

 !خوشگل مامانی

 سالم..باالخره رسیدین؟-آروین

 .ساعت دیگه میرسیم1پ.ن.پ!تو راهیم -پرهام

 ...بعدم دو نفری زدن زیر خنده

 ...بده من اون چمدون هارو-آروین

 .ه اونم آروم جوابمو دادباهم کمک کردن چمدون هارو ببرن..از کنارم گذشت سالم آرومی دادم ک

رفتیم داخل ویال!واو!داخلش از بیرونشم قشنگ تره!دوبلکس!در ورودی ویال از حیاط پله میخورد میومد 

 .به طبقه باال...یه راه پله مارپیچم به طبقه پایین داشت

 کی اینجارو خریدی آروین؟-المیرا

 :برد گفتآروین در حالی که از راه پله پایین میرفت و چمدون هارو می

 .یه دو سه سالی میشه...تازه ساخته-

 :همه باهم گفتیم

 !مبارکه-

 .ممنون...بیاین اتاقاتونو نشون بدم-آروین

 !منو المیرا باهم افتادیم تو یه اتاق.بقیه هم اتاقای مجزا
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سریع لباسامو عوض کردم رفتم سمت دریا...نشستم رو شن ها!آخ چه حس خوبی داشت...باد مالیم 
صورتم میخورد...چشمامو بسته بودم که حضور کسی رو کنارم احساس کردم.چشمامو باز  بهاری به

 ...کردم.المیرا بود

 !کیف میکنیا-الی

 .لبخندی زدم.پشت سر الی،آروینم اومد و سه نفری نشستیم رو شنها!من وسطشون بودم

 ...چقد آرامش بخشه-آروین

 .و یه نفس عمیق کشید

 ...برام زیاده کرده تعریف اینجارو آروین-المیرا

 :بعد با ذوق گفت

 ...مخصوصا بالهایی که شما تو انزلی سرشون آوردین-

 ...یدفعه بغضم گرفت...عجب روزایی بود

 ...سرمو پایین انداختم

 ...حرف بدی زدم عزیزم..ببخشید-الی

 ...سرمو بلند کردم...لبامو رو هم فشار میدادم که اشکم نریزه

 ی؟من میرم آب بازی میا-الی

 ...نه عزیزم...خوشم نمیاد خیس بشم-

 ...آروین هم که دیگه هیچی...خودم میرم-الی

 .الی ازمون دور شد

 همه چیو بهش گفتی؟-

 ...خیلی ازت سوال میپرسید...خب-آروین

 !عیبی نداره...آدم نباید چیزیو از نامزد آینده اش پنهون کنه-

 .ملشو ببینم.با تعجب بهم نگاه میکردیدفعه این حرف از دهنم پرید!برگشتم سمتش عکس الع

 چی میگی ساغر؟نامزد آینده دیگه کیه؟-آروین
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 .پوزخندی زدم و به المیرا اشاره کردم

 :آروین عصبی شد دندوناشو بهم فشرد و گفت

 خوشت میاد منو به همه وصل کنی نه؟-

 :شونه هامو باال انداختمو گفتم

 !ه اجازه دادی باهات دوست بشه...حتما دوسش داری دیگهسال تنها دختریه ک5خب چیکار کنم...تو این -

 ...خودم داشتم از این حرفا می سوختم

 :آروین با صدای آرومی دم گوشم با صدای حرصی گفت

 آره..اصال عاشقشم...مشکلیه؟-

بعدم بلند شد رفت طرف المیرا!رفت تو آب!اون از رفتن تو دریا بدش میومد...بله دیگه خودشم گفت 

 !..آدم برای عشقش هرکاری میکنه.تقصیر خودم دیگه!خیره سرم بحث کشیدم وسطعاشقشه.

 !اه!لعنتی-

بلند شدم رفتم تو ویال.به سمت اتاقم رفتم و دراز کشیدم یه ُچرتی بزنم آروم میشم.خسته بودم 

 .عجیب...سریع به خواب رفتم

 .با صدای تق تق در بیدار شدم

 بله؟-

 ساغر جان؟نمیای شام بخوری؟-آنی

 ...اومدم...اومدم-

لباسامو عوض کردم.یه تونیک آستین کوتاه یشمی پوشیدم تا رونم،یه شلوار سفید هم پوشیدم و موهامو شل 
بستم و انداختم رو شونه راستم.سر میز نشستم.با دیدن آروین حرفاش کنار دریا یادم اومد.و یه پوزخند 

 !تو هم رفت.به درکزدم البته پوزخندم دور از چشم آروین نموند و اخماش 

 !خب بروبچ!بعد شام میریم یه گشتی میزنیم ویه سیب زمینی آتیشی هم میخوریم-پرهام

 :با ذوق گفتم

 !وای عاشق سیب زمینی آتیشی ام-

 !همه از لحنم تعجب کردن،بعدم پقی زدن زیر خنده!بجز آروین...بیخی بابا
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و در حال سیب زمینی خوردن بودیم که آنی خالصه یه پالتو پوشیدم و رفتیم بیرون.دور آتیش نشستیم 

 :گفت

 پرهام؟-

 جونم؟-پرهام

 االن چی میچسبه؟-آنی

 !آهنگ-پرهام

 !موافقم-الی

 کی میخونه؟-آنی

 .همه به آروین نگاه کردن

 ...منو بیخیال...صدام یکم خش دار شده،اومدم سرما خوردم-آروین

 !همه انگار بادشون عین بادکنک خالی شد...فـــــس

 !نگاها برگشت طرف من!!!وای نههمه 

 :با لحنی تند گفتم

 !من دست به گیتار نمیزنما-

 :آنی خندیدو گفت

 !تو بخون!زدنش با آروین-

 :نگاه منو آروین بهم گره خورد!ولی زود سرمو پایین انداختم.آروین دستاشو پاک کردو گفت

 !من برم گیتارو بیارم-

 !ای خدا!عجب رودروایسی گیر کردما

 :کله آنی و گفتمزدم پس 

 !حاال منو تو آمپاس میزاری بادمجون؟-

 :آنی دستشو رو گردنش کشید و گفت

 ...خب دلم برای صدات تنگ شده بود-
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 ...و با حالت مظلومی که مثل گربه شرک شده بود نگاهم کرد!خندم گرفت.اونم خندید.آروین اومد

 خب چیو بزنم؟-آروین

 ...یه چیز پاپ و عاشقونه-پرهام

 !ه چیز غمگینو بغض داری-الی

 :یدفعه آنی و پرهام بشکن زدنو گفتن

 !بغض-

 :با کالفگی گفتم

 مرتضی پاشایی؟-

 !هردو سرشونو تکون دادن

 :با لبخند گفتم

 !اوکی-

 ...خب بزن آروین-پرهام

پارسا کوچولو تو جمع بزرگها نبود و تو ویال خواب بود خاله قربونش بره...ماشاهلل تپل که هست تو عید 

 ...پل تر هم میشهت

 .آروین شروع کرد به زدن و بعد من شروع کردم به خوندن

 بغضم گرفته وقتشه ببارم

 چه بی هوا هوای گریه دارم

 باز کاغذم با تو خط خطی شد

 خدایا این حس و حال و دوست ندارم

 باز دور پنجره قفس کشیدم ، دوباره عطرت و نفس کشیدم

 ره از ترانه دست کشیدمقلم تو دست من پر از سکوته ، دوبا

 باز خاطرات تو همین حوالیه

 حالم همینه و یه چند سالیه
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 جای تو خالیه

 جز تو تمام شهر میدونن حالمو

 مثل کبوترم که سنگ آدما شکسته بالمو

 این قلب بی قرار و از تو دارم

 این حس انتظار و از تو دارم

 اسمت هنوز دور گردنم هست

 رممن این طناب دار و از تو دا

 اسمت نوشته رو بخار شیشه ، دلی که بی تو باشه دل نمیشه

 من موندمو یه سایه توی خونه ، میترسم اونم حتی رفتنی شه

داشت گذاشتم زیر لباسم بود و معلوم نبود.یعنی هیچ کس نباید می A دستمو رو گردنبندی که شکل

 ...یش بیفتم.اما حاالسال اینو انداختم که با دیدنش یاد آروین و بی رحم5دیدش!تو این 

 ...واقعا وصف حالم بود.بغضم گرفته بود...سریع از جمع جدا شدم و به سمت دریا رفتم.رو شن ها نشستم

کی میشه این بدبختی و غصه هام تموم بشه؟باالخره اون روی خوش زندگی که میگن کی میخواد خودشو 

 ینو ببینمو داغ دلم تازه شه؟برای چی؟بهم نشون ِبده؟آخه...آخه تا کی؟اصال چرا باید دوباره آرو

بود!اینجا؟این ساعت؟اوفففف!بلند شدم و 1به ساعت بند چرم طرح الو سفیدم نگاه کردم...اوه اوه!ساعت
پالتومو که شنی شده بود تکون دادم...تا برگشتم با یه قیافه ترسناک مواجه شدم و جیغ بنفشی کشیدم!جدیدا 

گوشام بود و چشمامو بسته بود که اون لولوئه با صدای ترسناک و خش چه جیغ جیغو شده بودم!دستام رو 

 :دارش گفت

 تا این ساعت اینجا چیکار میکنید خانم؟-

یکم که دقت کردم دیدم صدا آشناست!چشمامو باز کردم و دیدم پرهام با قیافه خندون که نور چراغ قوه رو 
 :یغ داد زدمروی صورتش انداخته بود داره نگاهم میکنه!!!با خشم و ج

 !پــــرهام!بخدا میکشمت!وایسا-

 ...و دنبالش به سمت ویال دوییدم

**** 
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صبح با خارشی تو بینیم بیدار شدم.هرچی سعی میکردم دورش کنم بیش تر میرفت تو بینیم!!!اه 
عجبا!شبیه مگس بود!عجب مگس کنه ای!شایدم زنبور!وای نه...سریع از تخت پریدم بیرون...و جیغ 

دم...که الی و پارسارو در حالی که از خنده شکمشونو گرفته بودن و رو تخت ولو شده بودن خفیف کشی
دیدم...هنوز تو شک بودم...عین منگها نگاشون میکردم که یه پر تو دست الی دیدم و یه جیغ بنفش که 

ون...با توش تخصص داشتم کشیدم!هردوشون با دو از اتاق رفتن بیرون...موهامو مرتب کردم و رفتم بیر
دیدن آروین بازم پوزخند زدم...ای خدا عجب حالی میکنما!نمیدونم چه حکمتیه تا آروینو میبینم پوزخنده 

 .به لبم میاد

 !نشستم پشت میز...الی و پارسا باهم پچ پچ میکردن و میخندیدن

 !یه نگاه خشمگین بهشون کردم که خندشونو خوردن

 ببینم چه دسته گلی به آب دادین؟-آنی

 :سا با خنده گفتپار

 ...مامانی...داخل بینی خاله ساغر...پر انداختیم-

 .انتظار نداشتم اینو بگه!چایی تو گلوم پرید!همه پقی زدن زیر خنده!حتی آروینم اخمهاش باز شد

 :آنی زد پشتم.حالم که جا اومد به الی که کنار دستم بود یه پس گردنی زدم و گفتم

 !ارم!حالتونو میگیرمای بی شعورا!من به پر آلرژی د-

 ...و یه عطسه زدم!احساس خارش تو بینیم داشتم!ای خدا

 ...وای ساغر راست میگی؟!ببخشید-الی

 !برو بابا-

 !خب بعد صبحونه بریم گردش بعدشم واسه ناهار بریم خرید-پرهام

 !و من دوباره عطسه زدم و خنده بقیه

مانتو سبز لیمویی پوشیده بودم با شلوار سفید و شال گردشمونو رفتیم و به سمت فروشگاه راه افتادیم...یه 
هم رنگش که تقریبا ساتن بود و هی رو سرم ُسر می خورد!و کفش آل استار سفید.یه وقتهایی که زیادی 

موهام بیرون می اومد آروین چپ چپ نگام می کرد!نمیدونم چش بود!با یه سبد چرخ دار مشغول دید 
ل و ترشک و چیپسو پفک بود و دستم میومد میخریدم.یه دفعه چشمم زدن قفسه ها بودم و هرچی پاستی

خورد به پاستیل یک کیلویی از همه طعم!چشمام برق خاصی زد!آخ جون!بدو رفتم برش دارم که یکی 

 :زودتر برش داشت.اه...داشتم میرفتم که یکی گفت

 ساغر خانوم؟-
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 .تمانمو ازم خریده بود.اومد نزدیکبرگشتم سمت صدا...ِا؟!اینکه ماهانه!یکی از واحدهای آپار

 سالم.خوبید شما؟-ماهان

 .به خودم اومدم

 سالم خوبین آقا ماهان؟-

 ممنون...این ورا؟-ماهان

 :شالمو مرتب کردمو گفتم

 ...راستیتش...واسه عید با-

 !با صدای مردونه آروین حرفم قطع شد

 خریداتو کردی؟-آروین

 .ن کرداومد کنارم وایساد.یه نگاه به منو ماها

 معرفی نمی کنین ساغر خانوم؟-ماهان

 :آروین زودتر از من پیش دستی کردو گفت

 ...بردارشم-

 یه نگاه چپ بهش کردم...اه اه داداشم باشه!اونم کی؟آروین؟

 !آها...خوشبختم...اما ساغر خانوم نگفته بودن برادر دارن-ماهان

 .پاریس بودم-آروین

شدم...شماره منو که دارین...اگه مشکلی پیش اومد تماس  که این طور...بهر حال..خوشحال-ماهان

 !بگیرین

 !ای پسره پررو!حاال کی تیکه های آروینو تحمل کنه؟

 .ماهان رفت.به آروین نگاه کردم...داشت با پوزخند به رفتن ماهان نگاه میکرد

 !چته؟!پوزخند میزنی؟-

 :آروین بهم نگاه کرد و کامال جدی گفت

 !یرهمعلومه گلوش پیشت گ-
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 :اینبار من بهش یه پوزخند زدمو گفتم

 ..ذهنت خرابه به من ربطی نداره آقای به نسبت برادر-

برادرو با حرص خاصی گفتم و ازش دور شدم...عصبی شده بود!حقشه کیف کردم!تا اون باشه تو کارای 

 !من دخالت نکنه

سفید با آستین کوتاه مشکی.موهامم  رفتیم به ویال.بدو رفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم.یه شلوار کتون
دورم باز گذاشتم...به قول آنی افشونش کردم!رفتم طبقه باال...همه دور میز نشسته بودن...همه جاها پر 

شده بود جز یه جا اونم دقیقا کنار آروین!برای شام کالباس گرفته بودیم!یادش بخیر آروین از کالباس بدش 
اخودآگاه نگاهم به آروین افتاد..اونم با دیدن ظرف کالباس رفت تو می اومد...اما بخاطر من خورد...ن

 .فکر...یه پوزخند به افکارم زدم.بشقابمو برداشتم و نشستم رو فرش...میخواستم حرص آروینو دربیارم

 :آنی با تعجب گفت

 ِا؟!ساغر؟چرا نشستی پایین؟مگه میز نیست؟-

 :در حالی که لقمه مینداختم دهنم گفتم

 ...کیفش بیشترهاینجوری -

 !به آروین نگاه کردم با حرص روشو ازم برگردوند!وا!این چشه؟خدا عالمه

 .پارسا با بشقابش اومد کنارم نشست

 ِا خاله؟!چرا نشستی زمین؟-

 :پارسا یه لقمه انداخت دهنش..بهم یه چشمک زدو گفت

 ..اینجوری کیفش بیشتره-

 .د بهش زدم و به خوردن ادامه دادمالهی خاله قربونش بره به خودم رفته بچم!یه لبخن

داشتم تلویزیون نگاه میکردیم و تخمه میشکوندیم!من روی زمین چهار زانو نشسته بودم و روی پام بالش 
گذاشته بودم.روی بالشم دستامو!فضا کامال سکوت بود و صدای فیلم و تخمه شکستن میومد که یدفعه 

 :پرهام گفت

 !داره؟ ااااااه!پس چرا بهش نمیگه دوستش-

 :بدون اینکه نگاهمو از تلویزیون بگیرم گفتم

 !غرور آقا پرهام!غرور-
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 !آخه خب دخترم عنقه دیگه!عینهو تو ساغر-آنی

 .با تعجب نگاهش کردم

 آنی!من؟-

 .و به خودم اشاره کردم

 !آره تو!خودتو ندیدی که!هرکی نشناستت فکر میکنه دیو دوسری-آنی

 :جیغ کشیدم

 !آنــــی-

 !دمغلط کر-آنی

 !بابا بزارین ببینیم چی میشه-الی

 !دوباره همه ساکت شدیم و به تلویزیون چشم دوختیم

 !آخ جون!باالخره گفت دوستش داره-پرهام

 !ببینم بوسی بغلی نداره؟!اینا که خارجین-آنی

 !+سال اومد!که آنی و پرهام و الی دست زدن!خاک بر سر منحرفشون18در همین لحظه یه صحنه

 !ن بودیم که داشتیم با تعجب بهشون نگاه میکردیم و صدتا رنگ عوض کردیمفقط منو آروی

 !یدفعه آروین تلویزیونو خاموش کرد

 !پرهامو آنی و الی با هم گفتن:اه!آروین

 !درد!این چه طرز فیلم دیدنه؟کوفتمون کردین-آروین

اون یکی و با ژست بعدم رفت بیرون ویال!بالشو کنار زدم نشستم روی مبل و یه پامو انداختم روی 

 :خاصی گفتم

 !حاال کیف کردین؟-

 :هرسه شون با هم گفتن

 !ساغی-

 :بلند شدم و با اعتراض گفتم
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 !ساغی و کوفت!ساغیو درد!ساغیو یرقانو یاتاقان!ساغیو جذام!حقتونه!دلم خنک شد-

من چه؟!روی تخت  بعدم رفتم تو اتاقم.رفتم لب پنجره...آروین داشت تو حیاط قدم میزد...کالفه میومد...به

 .دراز کشیدم و زود خوابم برد

روز هشتمی بود که انزلی بودیم.به من که حسابی خوش گذشت!البته اگه پوزخندا و تیکه های آروینو 
فاکتور بگیرم.کال خیلی این چند روز حرص آروینو درآوردم.تمام سعیم این بود که حتی برای خاموش 

 .کردن برق اتاقم ازش چیزی نخوام

 !ساغر...ساغر هی-

چشمامو باز کردم...الی باال سرم بود.نشستم رو تخت و چشمامو مالیدم...ساعتو نگاه کردم...اوه 

 !صبحه7اوه

 چته صبح اوله صبحی؟-

 آنی میگه میخوایم بریم کافه سنتی عمو کریم...میای؟-الی

 .رو تخت دراز کشیدم

 !نوچ-

 چرا؟-الی

 ..م نمیاد...حوصله ندارم الی...بیخیچونکه....چونکه...از این جور جاها خوش-

 ...باشه هرجور میلته-الی

 .نگاهش کردم...دمق بود

 الی؟-

 بله؟-الی

 چیزی شده؟-

 ..ها؟نه...نه-الی

 .اومد بلند شه بره که دستشو گرفتم دوباره نشوندمش رو تخت

 بگو چته دختر؟-

 :یه نگاه غمگین بهم کردو گفت
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 ..ساغر...بابام-

 :گفتمسریع نشستم!با ترس 

 !بابات چی؟-

 .بابام قلبش درد گرفته...بیمارستانه...میخوام برم پیشش ولی مامانم میگه نیازی نیست.خیلی نگرانشم-الی

 .بغلش کردم

 .اینکه ناراحتی نداره عزیزم...اگه مهم بود مامانت حتما میگفت که بری..پس نگران نباش-

 .باشه-الی

 :اومده بودو پاک کردو گفت از خودم جداش کردم.قطره اشکی که از چشمش

 پس نمیای؟-

 .نه جونم-

 .باشه.مراقب خودت باش-

 .چشمامو به عالمت باشه باز و بسته کردم

بود!همون 12الی رفت.دوباره خوابیدم...اینبار باصدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.اوه اوه!ساعت

 .جور که دراز کشیده بودم و چشمام بسته بود جواب دادم

 الو؟-

 خانوم محسنی؟ -

 .خودم هستم-

 .سالم.من اسدی هستم.استاد دانشکده موسیقی-

 آه...بله بله.خوب هستین؟-

 .ممنون..ببخشید باهاتون کاری داشتم-اسدی

 .بفرمایین-

استاد مهدوی خواستن که یه امتحان کلی دورس برای دانشجوها بعد تعطیالت عید برگزار کنیم.به -اسدی

 .باید دانشکده باشین برای طرح سواالت همین خاطر تا دو روز دیگه
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 .که این طور..بسیار خب.ممنون خانم اسدی.میبینمتون-

 .خواهش میکنم.وظیفه بود.خداحافظ-اسدی

 .خداحافظ-

گوشیو قطع کردم.موهامو شونه کردم و محکم باالی سرم بستم.لباسمم که خوب بود.شلوار آدیداس مشکی 

 .با تیشرت زرد

 .کردم به صبحونه خوردن رفتم آشپزخونه و شروع

 ...سکوت...چقدر خوبه بعضی وقتها آدم تنها باشه

 !صبحونه رو که خوردم سریع یه پالتو پوشیدم و زدم به ساحل

همین جور قدم میزدم که صدای سازهای گیتارو شنیدم...خیلی ضعیف بود و تشخیصش سخت ولی خب 
االخره رسیدم به صخره ها!دیدم یه پسر پشت یه عمر موسیقی کار کردم خیر سرم.به طرف صدا رفتم...ب

به من نشسته و داره شروع میکنه به گیتار زدن.بهش نزدیک شدم و با فاصله باهاش نشستم.وقتی شروع 
کرد به خوندن و زدن صدا برام آشنا اومد و تازه فهمیدم آروینه!مگه این نرفته بود بیرون؟!شروع کرد به 

 :خوندن

 از دلم جداست من عاشق کسی شدم که راهش

 انقدر خودشو دوست داره فکر میکنه خود خداست

 من عاشق کسی شدم که دلش از همه پره

 بیخودی دل خوشم بهش

 بیخودی از من دلخوره

 زل میزنه توی چشمام ولی منو نمیبینه

 وقتی باهم میریم یه جا کنار من نمیشینه

 هرکاری واسش میکنم

 اما به چشمش نمیاد

 ه یه باز ازم چیزی بخوادتو این همه سال نشد

 خیلیا میگن منو اون وصله ی ناجور همیم
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 خیلیام فکر میکنن که دوستای دور همیم

آروین داره درباره کی میگه؟!یعنی واقعا عاشق شده؟!چه عشق تلخیم هست...بدبخت...کسی که قلب 

 ...آروینو دزدیده کیه؟

 انقد غریبی میکنه که حس من یخ میزنه

 که مطمئنم مال منه فقط یه خوبی داره

 خوب میدونم با هیچ کسی اندازه من راه نمیاد

 به چشمش هیچ کی غیر من اینهمه زیبا نمیاد

 هرکاری واسش میکنم اما به چشمش نمیاد

 تو اینهمه سال نشده یه بار ازم چیزی بخواد

 خیلیا میگن منو اون وصله ناجور همیم

 خیلیا هم فکر میکنن که دوستای دور همیم

تو فکر رفتم...یعنی کیه؟اصال حواسم بهش نبود که کفشای خوشگل آل استارشو جلوی روم خیلی 

 .دیدم.سریع بلند شدم و بهش نگاه کردم سرجاش خشکش زده بود!وا!رفتم جلو

 خوبی؟آروین؟-

 ...به خودش اومد و اخم کرد.اه

 و؟ببینم مثال استاد دانشگاهی نباید بدونی استراق سمع چیز بدیه کوچول-آروین

سالمه!به کجام میخوره کوچولو باشم؟!بعدشم قشنگ میزدی گفتم گوش بدم چیز بدی نبود 28هوی!من-
 .که!فقط فهمیدم دلت پیش یکی گیره

 و یه چشمک زدم.سرشو انداخت پایین!این چش شد؟

 :آروین با صدای آرومی گفت

 !خواهشا دیگه گوش نده...هیچ وقت-

 !دو دقیقه میخوای باهاش خوب بشی خودش نمیزاره...بادمجون و رفت!پامو روی صخره ها کوبیدم!اه!تا

نشستم رو صخره ها...بعد از مدتی دیدم ماشین پرهام اینا رفت تو ویال.بلند شدم رفتم سمت ویال.وقتی 
درشو باز کردم صدای گریه از پشت خونه شنیدم...یعنی چی شده؟رفتم پشت خونه و در کمال ناباروری 
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آروینه و داره گریه میکنه!تو بغل آروین؟پس راست بوده!هرچی فکر میکردم راست دیدم المیرا تو بغل 
بوده!یدفعه نگاه المیرا به من افتاد و سریع از آروین جدا شد.آروینم برگشت سمت من!یه پوزخند زدم و با 

 :حالت تمسخر گفتم

 !راحت باشین-

 !هم روی شکم پرهام نشسته بود و رفتم به سمت ویال.پرهام و آنی روی مبل ولو شده بودن پارسا

 !سالم-

 ...سالم-آنی

 واسه چی ولویین؟-

الی و آنی دیوونمون کردن!البته منو با یه پسره دیگه!داشتیم والیبال بازی میکردیم منو فرشید یه -پرهام

 !طرف الی و آنی یه طرف!ترکوندن مارو به وهللا

 !پس دوست جدید پیدا کردی-

 !...آدرسو شماره تلفنشم گرفتم.ولی آنی اینا جرزنی کردنآره بابا!تهرانی بود-پرهام

 !گمشو بابا!کجاش جرزنی بود؟!خیارشور-آنی

 !هوی آنی!به داداش من چیکار داری؟در ضمن اینا تیکه کالمای منه-

 .پرهام خندید

 !اوکی بابا-آنی

 .و بعد به بحثش با پرهام ادامه داد.من از پله های مارپیچ به طرف اتاق رفتم

******* 

 آروین

اه...گند زدم!گند...یعنی نشده یه بار بخوام خوب رفتار کنم نشه!این ساغرم که شده قوز باالقوز!همش مچ 

 !میگیره

 آروین چیکار کنیم؟-الی

 !چیو چی کار کنیم؟گند زدیم دیگه-

 ...و رفتم به سمت ویال...آنی و پرهام داشتن با هم بحث میکردن
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 پرهام!ساغر کوش؟-

 ...رفت طبقه پاییناالن -پرهام

رفتم به طرف پله ها داشت میرفت سمت اتاقش...تا خواست درو باز کنه شونشو گرفتم و برش 

 .گردوندم.چسبوندمش به دیوار...با تعجب داشت نگاهم میکرد

 :با حرص گفتم

 تو مشکلت با من چیه؟-

 !یه پوزخند زد!همیشه از پوزخنداش بدم میومد!میرفت رو اعصابم

 .با وجودت مشکل دارم من کال-ساغر

 واسه چی؟-

از وقتی برگشتی ایران مشکل ایجاد کردی برام!دوباره خاطرات گذشتم برگشتن...اذیتم  -ساغر
 !میکنن!میفهمی؟اذیت

تو همیشه از من بدت میومد!کامال حس میکنم اون چند ماهیم که با هم نامزد بودیم از رو ترحم تحملم -
 !میکردی

شو خورد و تو چشمام زل زد...انگاری بغض کرده بود...از حرفم پشیمون خواست چیزی بگه ولی حرف

 ...شدم...با اون چشمای عسلیش تموم وجودمو ذوب میکرد

 ...هولم داد عقب و رفت تو اتاقش

خدایا...چی کار کنم؟!احساسی که بهش داشتم کم کم داره برمیگرده...ولی نه...اون اتفاقات!اون اتفاقا سدی 
ساغر.ای کاش دستم میشکست قرار داد اونو شکرتو امضا نمیکردمو نمیخریدمش.ای کاش بودن بین منو 

 ...پام میشکست نمی رفتم پاریس

لعنتی!به دیوار تکیه زدم...کمکم کن خدا...سکوت شد انگاری آنی و پرهام بحثشون تموم شده 
ریه ای رو شنیدم...صدا از اتاق بود...خواستم از پله ها برم باال پام به اولین پله که رسید صدای خفه ی گ

ساغر میومد!نمیخواست کسی صداشو بشنوه خیلی داشت سعی میکرد آروم گریه کنه.گذاشتم راحت 
 .باشه..رفتم باال.صدای گریه اش عذابم میداد

***** 

 ساغر
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دیگه داشت اعصابم خورد میشد!آره..دوسش داشتم..هنوزم که هنوزه دوسش دارم!نمیتونم فراموشش 
ور فکر کرده اون چند ماهی که با عشق و حبت کنارش بودم از روی ترحم بوده باشه؟بی رحم کنم!چط

 ...بی احساس!ای خدا

بلند شدم اشکامو پاک کردم...یکی از ویژگی هام اینکه وقتی گریه میکنم هیچ اثری از گریه کردنم 
داشت با اسباب بازیهاش بازی  نیست.رفتم تو سالن الی نبود...آنی و پرهامم حتما تو اتاقشونن.پارسا هم

میکرد.آروین...حوصلشو ندارم به من چه اون کجاست!رفتم تو حیاط پشت خونه الی رو پیدا کردم.رفتم 
 :جلوش...با تعجب نگاهم میکرد.با کمال خونسردی بهش گفتم

اگه عشقم...عشقت شد؟پس عشقش باش!پس بزار باهات آشناش کنم...بهش دورغ نگو..از دروغ متنفره...-
واست آهنگ خوند تو هم باهاش بخون!خیلی خوشحال میشه پایشی.اگه بهت گفت دوستت دارم زرتی نگو 
منم همین طور.باهاش کل کل کن آخرش بگو عاشقتمو اینا!اونم در جواب میگه داغونتم به موال!بهت گفت 

ت میگم"المیرا"مدیونی کوچولو یا جوجه ناراحت نشو.داره ابراز عالقه میکنه!از اینجا با همه وجودم به

 !اگه یه بار عشقمو ناراحت کنی و دلشو بشکنی!اون هنوزم عشق منه

الی که معلوم بود حسابی از حرفام تعجب کرده فکش افتاده بود زمین!بغش گرفته بود و لباشو روی هم 
و زیر  فشار میداد تا اشکاش نریزه!به من چه میخواستن حواسشون باشه مچشونو نگیرم!سریع بغلش کردم

 :گوشش با صدای آروم گفتم

 !اون هنوزم عشق منه-

ازش جدا شدم و به طرف دریا رفتم...خیلی دلم پر بود!خیلی...اشکام بی صدا میریختن!نابود شدم...عشقم 
یکی دیگه رو دوست داره...دوست ندارم نفر سوم جمع دونفره باشم!خیلی از ویال دور شدم...هیچ کی 

 :ر ساحل قدم میزدم...با صدایی نسبتا بلند داد زدمنبود!مگسم پر نمیزد.کنا

خدایا!ببخش اگه دنیاتو میفروشم به یه نگاهش!ببخش اگه اونو بیشتر از اون جونی که بهم دادی دوسش -
سال سرت داد زدمو عشقمو ازت خواستم!ببخش اگه یه موقع هایی عاشقانه 5دارم!ببخش اگه تو این 

 !صه میشه تو صداشمیپرستمش...ببخش اگه آرامشم خال

 :نشستم رو شنها!سرمو گذاشتم رو زانوهامو آروم گفتم

 !خدایا...ببخش اگه دنیاتو نمیخوام اگه دنیام نباشه-

با صدای زنگ گوشیم سرمو از رو زانو هام برداشتم...هوا گرگ و میش غروب بود!گوشیمو جواب دادم 

 !الی بود

 بله؟-

 !ساغری؟کجایی؟داره شب میشه-الی

 ..زیز دلم...ببخش...زمان از دستم رفت...االن میامببخش ع-

 .زودباش..فعال-الی
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 .گوشیو قطع کردم...رفتم به سمت ویال...الی دم در وایساده بود.وقتی متوجهم شد بهم نزدیک شد

 ...کجا بودی دختر؟میخواستم بگم-الی

 :حرفشو قطع کردمو گفتم

 .اگه ماجرای بعدازظهره نمیخوام دربارش حرف بزنم-

 !ولی...تو دوسش داری-الی

 .اونم تورو دوست داره!قاعده روزگار اینه باید باهاش بسازم-

 :داشتم میرفتم که زیر لب آروم گفت

 .من درستش میکنم-

 .برگشتم طرفش

 نمیای تو؟-

 .چرا..چرا بریم-الی

 .سر میز شام بودیم

 ساغر؟-پرهام

 بله؟-

 .راستش...الی میخواد باهات بیاد تهران-پرهام

 .الی نگاه کردمبه 

 !البته همراه آروین-الی

 .یه پوزخند زدم

 خب دلیلش چیه؟-

 .میخوام اونجا زندگی کنم.اونجا کار کنم.برای کشور خودم-الی

 و آقا آروین؟-

 :آروین خیلی خشک وسرد گفت
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 .میخوام بیام دانشکده موسیقی تدریس-

 .ممیخوام یه مدت پیشت بمونم...تا پول دستم بیاد خونه بگیر-الی

 :یعنی چی؟!یعنی آروینم میاد؟وای نه خدا!به الی زل زده بودم که آروین با همون لحنش گفت

 .من تهران خونه دارم.نگران نباش!الی اصرار داره پیشت بمونه-

 !ای خدا!انگاری فکر خونم شده!گوشاش بس نبود؟

دا صبح حرکت سالم در میام.ولی من فر5بسیار خب!هیچ مشکلی نیست.اتفاقا از تنهایی این -

 میکنم.مشکلی نیست؟

 .نه...هیچ مشکلی نیست-الی

 .بعد شام ظرفارو شستم و رفتم وسایلمو جمع کنم.پارسا اومد تو اتاقم.نشست رو تخت کنارم

 خاله؟-پارسا

 جون خاله؟-

 چرا انقدر زود میری؟-پارسا

 .زیپ چمدونمو بستم و گذاشتمش کنار تختم

 خاله؟-

 جونم خاله؟-پارسا

کار میکنم گفتن بیام یه کاری براشون انجام بدم.فقط من نیستم خیلیای دیگم هستن.قول میدم تو  جایی که-

 !تابستون بیام پیشت یه عالمه پیشت بمونم

 قول میدی؟-پارسا

 !قول میدم-

 مردونه زنونه؟-پارسا

 !خندیدم...قربونش برم به خودم رفته

 !مردونه زنونه-

 !پرید بغلم!داشتم خفه میشدم
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 !قربونت بره!خفه شدمخاله -

 .ازم جدا شد.الی و آنی اومدن داخل

 !مرسی خاله-پارسا

 :به الی گفتم

 وسایالتو جمع کردی؟-

 .اومدم جمع کنم-الی

 !باشه-

 .آنی اومد و بغلم کرد

 !دلم برات تنگ میشه آجی-آنی

 !منم همین طور خوشملم-

 !خنیدد و ازم جدا شد

 !سال پیش5دوباره داری میشه ساغر -آنی

 :بخند تلخی زدم.و بعد برای عوض شدن جو گفتمل

 آنی..به پارسا هم قول دادم که تابستون بیام پیشتون!مگه نه خاله؟-

 :پارسا با ذوق بچگانش گفت

 !خاله راست میگه مامانی-

 :آنی پارسا رو بغل گرفتو گفت

 !باشه!قول خاله ساغر قوله!مردونه زنونه-

 .دمو یه چشمک زد.منم یه لبخند تحویلش دا

 !خب بریم که خاله هات باید بخوابن-آنی

 !مامانی بریم از دایی آروینم خداحافظی کنم-پارسا

 !باشه بریم-آنی
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الی و پارسا رفتن.بالفاصله بعد از رفتنشون دراز کشیدم و خودمو زدم به خواب که الی نتونه حرفی بهم 

 .بزنه.و خیلی سریع خوابم برد

 .کردم تو صداشو قطع کردم المیرا هم چشماشو باز کردبا صدای آالرم گوشیم چشمامو باز 

 .صبح بخیر-الی

 :خیلی خشک گفتم

 .صبح بخیر-

 .رفتم تو دستشویی،آبی به صورتم زدم و به آینه زل زدم

سال بودم.خشک و مغرور و بی احساس!از سنگ بی احساس تر!آره 5باید بشم همون ساغر که تو همین 
 ...ها بودی و تنها میمونی!تنهاساغر همینه!ساغر یادت نره تو تن

از دستشویی بیرون اومدم.یه مانتو قهوه ای روشن کتی پوشیدم با شلوار مشکی جین.یه مقنعه قهوه ای هم 
گذاشتم.با کتونی های مشکیم.رفتم باال.همه نشسته بودن دور میز.سالم دادم.که همشون جواب دادن.همون 

چایی رو تلخ تلخ سر کشیدم.رفتم چمدونمو برداشتم دوباره جور سرپا یه لقمه تقریبا بزرگ گرفتمو یه 
اومدم پیششون.آنی و بغل کردم.با پرهام دست دادم و رفتم تو حیاط.بعد از مدتی آروین و الی اومدن.الی 
یه مانتو سفید با شلوار و شال سفید پوشیده بود.آروینم یه پیرهن مردونه قهوه ای سوخته با شلوار جین به 

بق معمول آستینا باال.ولی موهاشو داده بود باال!انگاری میخواست برگرده به همون آروینه همون رنگ ط
خشکی که بود قبل از آشناییمون!چمدون هارو گذاشت صندوق عقب و ماشینو آورد بیرون.من عقب 
تو  نشستم و الی هم پیشم عقب.آنی و پرهام و پارسا برای بدرقمون اومده بودن.از تو ماشین برای پارسا

 .هوا گرفت و به لپش چسبوند.یه لبخند مهربون بهش زدم و راه افتادیم

 ساغر؟-الی

 بله؟-

 میتونم چندتا سوال بپرسم؟-الی

 .بپرس-

 خونت کجای تهرونه؟-الی

 !شمال-

 دروغ؟-الی

 :آروم خندیدم و گفتم

 !جون تو-
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 !نآخه میگن شمال تهرون پولدارا میشین-الی

 :با اخم الکی گفتم

 دستت درد نکنه دیگه!یعنی بهم نمیخوره جزو پولدارا باشم؟-

 :الی با هول گفت

 !نه بابا!تو که رو دست تموم پولدارارو زدی گلم-

خندیدم...کم کم الی رو شونه من خوابش برد...من سرمو روی سرش گذاشتم و خوابیدم ولی خواب خواب 
کردم ببینم آروین خوابه یانه،ولی همش اخمهاش تو هم بود و به جلو نبودم،هراز گاهی چشمامو باز می

خیره شده بود!عد از یک ساعتی بیدار شدم به گردنم کش و قوسی دادم و به بیرون خیره شدم.از مناطق 

 ...سبز و زیبای شمال در اومده بودیم و به کویر نگاه میکردم!حاال خیلی دیدن داره؟وهللا

 .الخره الی خانم رضایت دادن بیدار شنوقتی رسیدیم تهران با

 !وای اینجا تهرانه؟-الی

 ...خب آره-

 !واو!آروین اینجام مثل پاریس ترافیکه که-الی

 ...آروین فقط سرشو تکون داد!بی ادب

 :الی با ذوق نگاه میکرد که یدفعه گفت

 !اَاَاَاَ!ساغر...میدان آزادی-

 .کردسالش بود عین بچه ها ذوق می26خندیدم خیر سرش 

 :باالخره آروین به حرف اومد خیلی سرد گفت

 آدرست خونتو میگی لطفا ساغر خانوم؟-

آدرسو بهش گفتم.با هزار فالکت باالخره رسیدیم.مارو پیاده کرد و خودش رفت خونش.واسه فردا قرار 
یکرد رفت گذاشتیم که باهم بریم دانشکده.آنی محو دیدن خونم شده بود!همین جور که به درو دیوار نگاه م

 .رومبل نشست منم رفتم برقارو روشن کنم.وقتی روشن شدن اومدم پیش الی

 او الال!عجب خونه ایه بال!پولشو از کجا آوردی؟-الی

 ...پس انداز این چند سالم.میدونی چقدر زحمت کشیدم!خون دلها خوردم-
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 چند متر ساغر؟-الی

-160. 

 .وینم از اون قصرهاستتو تهران این خونه ها کم پیدا میشه.خونه آر-الی

 .نشستم کنارش

 مگه دیدیش؟-

یه بار عکسشو دیدم.فقط نمای بیرون!کاخ به تمام معنا!المصب پولشو از کجا آورده خدا -الی

 !متره خونش220عالمه!

 !فکم افتاد زمین!دهنم همین جور باز مونده بود که الی زیر چونمو گرفت و بستش

 خوبی ساغر؟چرا ُکپ کردی؟-الی

 .م اومدم و داشتم میرفتم سمت اتاقمبه خود

 .بیا اتاقتو نشون بدم-

وقتی الی رو راهنمایی کردم اومدم اتاقم و لباسامو مرتب چیدم تو کمدم و لباس راحتی پوشیدم و رو 

 ...تختم...نشستم.سیستمو ضبطو روشن کردم و یه آهنگ آرامش بخش بی کالم گذاشتم و خزیدم زیر پتو

گ خونه از جا پریدم.وقتی به آیفون رسیدم الیم پشت سرم بود.ای لعنتی!بی با صدای سرسام آور زن
 .شعور آروینه.هنوزم دستشو برنداشته.سریع آیفونو برداشتم

 !هوی چته؟!پدر زنگو در آوردی!بردار اون المصبو-

 .دستشو از روی زنگ برداشت و با عصبانیت خیره شد به دوربین

 .بیا باال-

شدم.اومد باال وا!این چشه؟چرا انقد عصبانیه؟الی رو مبل نشسته بود و من تکیه  درو باز کردم و منتظرش

 .دادم بود به دیوار

 چته؟چرا عین گاوهای خشمگین دود از کلت میزنه بیرون آقای نصر؟-

 .عصبانتیش فروکش کرد و از زور خنده قرمز شد

 .یه نگاه به الی کردم که داشت میخندید

 !؟چته الی؟تو چه مرضی داری-
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 !تا اینو گفتم هردو منفجر شدند.وا...به حق چیزای ندیده

 :آروین در حالی که کتشو در میاورد گفت

 یه ساعته دارم زنگ میزنم چرا در وا نمیکنین؟-

 !خواب آقا!خستگی-

 ببینم نمیخوایم بریم دانشکده؟-آروین

بیرون.در حالی که کفش آل یدفعه عین جبت پریدم تو اتاق!یادم نبود.همون تیپ بعدازظهرو زدم.اومدم 

 :استارمو میپوشیدم گفتم

 .زود باش بریم.الی خونه خودته راحت باش.هرچی خواستی بردار.مشکلی پیش اومد زنگ بزن-

 .اوکی آجی-الی با خنده

 :با آروین رفتیم به البی داشتم میرفتم سمت فراری خوشگلم که آروین گفت

 کجا مگه با من نمیای؟-

 .ت.با ماشین خودت بیانوچ!فراری خودم هس-

 !بیخیال رفت به طرف ماشینش!ای بی شعور آخه چقدر بی احساسی تو پسر؟

نشستم پشت فراریم و با آخرین سرعت به طرف دانشکده حرکت کردم.آروین هی میخواست ازم جلو 
ادم.با بزنه!کورس گذاشته بود.منم بدم نیومد یکم حالشو بگیرم.سر فراری رو بداشتم،و کنار ماشینش وایس

 :دست اشاره کردم شیشه رو بیاره پایین.با صدای تقریبا بلند گفتم

 !دلت رالی میخواد؟-

 :با شیطنت گفت

 !اوه چه جورم-

 :منم با شیطنت گفتم

 !پس مواظب باش شکست کورسی نخوری جناب دکتر-

دفعه اومد کنارم و پامو گذاشتم رو پدال گاز.با سرعت بین ماشینا الیی میکشیدیم!آخ که چه کیفی میداد!ی

 :گفت

 هوی ساغر خانوم؟-
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 .برگشتم طرفش

 !مراقب باش باد شالتو نبره-آروین

من با بهت نگاهش کردم.همین کافی بود که ازم جلو بزنه!اه...لعنتی!من که شال نداشتم!وقتی رسیدم به 
با حرص پیاده پارکینگ دانشکده اون زودتر اومده بود و به ماشین تکیه داده بود.ماشینو پارک کردم و 

 :شدم رفتم سمتش.با کیفم زدم به سرش و گفتم

 .ای دقل باز!همیشه کارات با تقلب پیش میره-

سرشو ماساژ داد و خندید.یه قدم عقب برداشتم و خواستم برگردم برم سمت دانشکده که منو کشید توی 
داره به سمتی نگاه  بغلش!مات موندم!بعد از چند لحظه ازم جداشد نگاهش که کردم دیدم با عصبانیت

میکنه،رد نگاهشو دنبال کردم دیدم به چندتا پسر که داشتن میرفتن و هی برمیگشتن منو نگاه میکردن 
 !!!نگاه میکنه.آها..خواستن بهم تنه بزنن آقا منو در آغوشش کشید

 :با تته پته گفتم

 .بیا بریم-

 .شونه به شونم راه افتاد

 ببینم همیشه اینجا اینجوریه؟-آروین

 چجوریه؟-

 اینکه به استاداشونم احترام نمیزارن؟-آروین

 .من عادت کردم.تهران اینجوریه دیگه.همه جا همین طوره-

 .ولی دانشگاه رشت اینطوری نبود.باید همون جا میموندی-آروین

 ...ولی نمیشد.چون-

ا بودیم و سوال شب اونج11حرفمو خوردم و با هم وارد دانشکده شدیم.اونم دنبال حرفمو نگرفت.تا ساعت
 .طرح کردیم.وقتی اومدیم بیرون روی پله ها نشستم و کش و قوسی به بدنم دادم

 ...آیییی-

 .آروینم نشست کنارم

 !بدجور خسته شدی-آروین

 !اوففف.بدجور-
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 .آروین رفت بعد چند دقیقه برگشت با یه لیوان قهوه.گرفت طرفم

 .بخور خستگیت در بره-آروین

 پس خودت؟-

 .رمنمیخو-آروین

ازش گرفتم.یکم که خوردم دیگه نتونستم بخورم.گذاشتمش کنارم که دیدم آروین برداشت و دقیقا از همون 

 :جایی که من خوردم خورد!وقتی تموم شد لیوانو انداخت تو سطل آشغال و گفت

 .آخیششش.خستگیم کامل در رفت-

 .بلند شو بریم خونه ما شام-

 .نه مزاحم نمیشم-آروین

 :ه بازوش و گفتمبا خنده زدم ب

 !چه تعارفیم شده برا من!بیا بابا-

با هم راه افتادیم به سمت خونه،درو با ریموت باز کردم و خواستم برم تو که یکی اومد جلو ماشین.چون 
نور تو صورتش بود دقیق نمیدیدمش.بخاطر همین نور پایین زدم و با کمال تعجب دیدم ماهانه!از ماشین 

 .متش.آروین تو ماشینش نشسته بود و با اخم نگاه میکرد بهمونپیاده شدم و رفتم به س

 سالم.تو اینجا چیکار میکنی؟-

 .میخوام باهات حرف بزنم ساغر-ماهان

 .اوه چه زود پسرخاله شد!آخ بزار یکم حاله آروینو بگیرم

 .خب بفرما باال-

 .نه ممنون.تو البی راحت ترم-ماهان

 .باشه هرجور میلته-

و گذاشتمش تو پارکینگ.آروینم ماشینو آورد داخل و پیاده شد.ماهان کنارم رفتم سمت ماشینم 

 !وایساد.آروین همچین اخم کرده بود که گفتم چسب زدن به ابروهاش

 .آروین برو باال.ماهم میایم-

 :آروین یه نگاه چپی به ماهان کرد و با بی خیالی گفت
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 .باشه-

 ...ال حرف بزنین.ولی از اون بعیدهو رفت باال!چه بی خیال!دوست داشتم بگه بیا با

 :تکیه دادم به ماشین و گفتم

 .خب میشنوم آقا ماهان-

 :ماهانم تکیه داد به ماشین و گفت

 راستش...اومدم بگم...واسه فردا شب؟-

 خب؟-

 کار نداری؟-ماهان

 .نه-

 .میسازم راستش ساغر...میخواستم با خونواده بیام خواستگاریت.بخدا بهترین زندگی رو برات-ماهان

 .دهنم باز موند عین تونل!ماهان به من عالقه مند شده بود؟!وای نه من آروینو میخواستم

 چی میگی ماهان؟-

 .از روز اولی که دیدمت جذبت شدم.ازت خواهش میکنم-ماهان

 ...یکم فکر کردم.آروین به یه تلنگر نیاز داره...شاید اینجوری

 .باشه.بیاین.منتظرم-

 :با ذوق گفت

 .ساغر...واقعا مرسیمرسی -

 .فعال-

و رفتم به سمت خونه.درو باز کردم و رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم و اومدم بیرون.الی غذارو آماده 

 .کرده بود.نشستم پشت میز و مشغول خوردن شدم

 ساغر؟-الی

 جونم؟-

 .تونستم مدرکای بی گناهیتو پیدا کنم-الی
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 چه جوری؟ -با تعجب گفتم:

 :دو گفتخنده شیطونی کر

 .ببخشید دیگه.رفتم تو اتاقت عکسای شش سال پیش اون شب کذایی توی کشوی عسلیت بود-

 خب خب؟-

 .الی عکسارو از روی اپن آورد و اومد پیشم

 ...ببین..این آینه-الی

 خب؟-

 چرا باید یادداشت بنویسه برات؟اصال چرا باید عکسارو برات بفرسته؟-الی

 .ما نبود گوشاش تیز شد آروین که تا اون لحظه حواسش به

 :با تعجب عکسارو گرفتم و نگاشون کردم و با حیرت گفتم

 !الی-

 چی شده؟-الی

تا حاال دقت نکرده بودم که عکس از زاویه های مختلف گرفته شده...یه دوربین مگه میتونه با پایش کجم -

 !بمونه؟

 !نفر سوم-الی

 !دقیقا-

 ...یه چیز دیگه...شاهین ایرانه-الی

 .حرف منو آروین با چشمایی از حدقه بیرون زده نگاهش کردیم با این

 :الی دوباره نشست پشت میز و ادامه داد

امروز با اینکه اولین روز کاریم بود ولی یه دوست دارم تو اداره خیلی وقته دنبالش میگرده و فهمیده که -

 .ایرانه..فعال هم دنبال آدرسشه

 :با خوشحالی الی رو بغل کردم و گفتم

 .وای الی!مرسی عزیزم-
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 .ازش که جدا شدم چشمم به آروین افتاد

 .خواهش میشه عزیزم-الی

آروین دستاش میلرزید...قاشق از دستش افتاد.بی توجه بلند شد و از پشت سرمون گذشت..زیر لب زمزمه 

 :کرد

 ..ساغر بی گناهه...بی گناه-

 ...پس عذاب وجدان گرفته بود...چقدر دیر

 .مهمون داریمراستی الی!فردا -

 .آروین سر جاش خشک شد

 .قراره خواستگار بیاد برام-

 !به آروین که نگاه کردم دیدم سریع کتشو پوشید و با عصبانیت درو بست و رفت

 :الی با تعجب پرسید

 راست میگی ساغر؟!ولی مگه...تو آروینو دوست نداری؟-

 .خندیدم

 ..چرا..ولی نمیدونم دوسم داره یا نه-

 .قته دیوونهاون عاش -الی

 :اینبار من با بهت گفتم

 !چی؟-

خودش بهم میگفت..که نمیتونه فراموشت کنه...ولی هروقت بهت فکر میکنه اون شب کذایی یادش -الی

 میاد...حاال که فهمید تو بی گناهی..حاال که خواستگار داری داره آتیش میگیره...نمیبینی؟

 .ولی تا خودش نگه...من هیچی کاری نمیکنم-

 ...باشه.هرجور میلته ولی آخرش به من ربطی نداره-الی

 .یه لبخند تلخ زدم

***** 
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اصال حوصله نداشتم همه کارارو الی انجام میداد و من بی حال نشسته بودم روی صندلی..آماده 
بود که زنگ در به صدا در اومد الی به من نگاه کرد و من رفتم سمت آیفون.آروین بود 7:30بودم.ساعت

 ...ه رو زدم اومد باال.رفتم تو آشپزخونه..آروین اومد داخلبی حرف دکم

 .سالم-آروین

 .الیجوابشو داد ولی من حتی حوصله اونم نداشتم.الی یه سینی جلوم گرفت که توش یه لیوان شربت بود

 چیه؟-

 .ببر برای آروین-الی

 .خودت ببر-

رفش.یکم نگام کرد و دستشو دراز به زور سینی رو بهم داد و هلم داد سمت پذیرایی.سینی رو گرفتم ط

 :کرد که لیوانو برداره.در همون حال گفت

 .خوش به حال اونی که میخواد یه عمر در کنارت بمونه-

 نگاهش کردم.نگاهش پر غم بود.آخه چرا حرفی نمیزد؟

در همون حال بودیم که زنگ به صدا در اومد و ما به خودمون اومدیم.رفتم سمت آیفون خودشون 
و باز کردم و منتظر شدم.اون شب به خیری گذشت ولی وقتی منو ماهان از تو اتاق در اومدیم بودن.در

عصبی بودن آروینو به وضوح میشد دید!با پاهاش رو زمین ضرب گرفته بود و دست مشت شده اشو 
آروم میزد روی پاش.ازشون یه هفته مهلت خواستم که فکر کنم.کل هفته برای امتحانات گذشت...اصال 

قت سر خاروندن نداشتم.از آخرین جلسه که داشتیم میومدیم بیرون استاد مهدوی مارو به یه مهمونی و
توپ دعوت کرد!ماهم از خدا خواسته قبول کردیم.مهمونی شب بود و منم فرصت زیادی نداشتم.فردا قرار 

بود ولی...این  بود جواب ماهانو بدم.خودم میدونستم جوابم منفیه ولی دودل بودم.ماهان کیس مناسبی
خیانت بود که باهاش ازدواج کنم و فکرم سمت آروین باشه.آروین و الی امشب خونم بودن.و هرچی 

اصرار کردم نیومدن مهمونی!یه پیرهن حلقه ای مشکی چرم با شلوار لوله تفنگی مشکی پوشیدم،موهامو 
 .ونبابلیس کشیدم و آرایش مالیمی کردم..پالتو و شالمو گذاشتم و اومد بیر

 .الی من دارم میرم.مراقب خودتون باشین-

 !به به!خانم تیپی زده!آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه خانوم گل-الی

 !بامزه-

رفتم سمت در و بوت های مشکی تا زانومو پوشیدم داشتم میرفتم سمت ماشینم که ماشین آروین اومد تو 

 !شده بودیم.بی توجهش راه افتادم به سمت مهمونی پارکینگ.این چند روزه خیلی بیش از پیش باهم سرد

***** 
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اصال فکر نمیکردم همچین مهمونی باشه!همه دختر پسرا تو بغل هم بودن!منم یه گوشه نشسته بودم و 
نگاهشون میکردم و با ظرف مشروب توی دستم بازی میکردم.یکم ازش خوردم که سوختم.فکر کنم از 

عادت کرده بودم.همین بود که میتونست آرومم کنه.رفتم تو حلقم بتا معدم به کلی سوخت!ولی 
فکر...آروین عاشقم بود؟پس چرا بهم نمیگفت؟چرا هنوز غرورشو داشت؟باید ماهانو قبول میکردم؟ای 
خدا...کمکم کن!ناگهان دستی دور شونم حلقه شد.با تعجب اطرفمو نگاه کردم که دیدم یه پسر که معلوم 

 .نهبود مسته داره نگاهم میک

 :با صدای کش و دار و چندشش گفت

 !وای..چه چشمایی!گربه سبز خودمی-

 .خواستم دستشو از دور شونم بردارم که سفت تر منو گرفت

 !گمشو عوضی-

 !من هنوز کارم باهات تموم نشده.چه بی صبــــری!اینجا راحت نیستی؟خونه هم میریم-پسره

آنچنان زدم تو صورتش که پخش زمین شد با پاشنه بوتم  یا باب الحوائج!این چی میگه؟!دستمو بردم باال و
 :دستشو فشار دادم و گفتم

 !نکبت-

دیگه نمیتونستم این وضعو تحمل کنم سریع آمده شدم و از باغشون زدم بیرون!بدنم داشت داغ 
میشد...مشروب داشت اثر میکرد.تلو تلو خوران رفتم نشستم توی ماشین...رانندگی خطرناک بود ولی 

 استم هر جور شده برم خونه.اشکام میریختن...چرا انقدر ضعیف بودم؟چرا یه پشتیبان نداشتم؟میخو

رسیدم خونه...ماشینو آنچنان جلوی در پارکینگ ترمز دادم که جیغ الستیکاش رفت هوا!پیاده شدم و زنگ 
 .آیفونو زدم.تکیه دادم به دیوار.صدای جذاب و مردونه آروین از آیفون پخش شد

 بله؟-

 .باز کن منم-

 !منم؟-آروین

 .منم ساغر-

درو باز کرد...داشتم از پله میرفتم باال...درو باز کرد و با دیدنم سریع از پله ها اومد پایین به دیوار تکیه 

 .دادم.اومد و شونه هامو گرفت

 ساغر...خوبی؟چرا اینجوری شدی؟-آروین

 :با صدایی پر از بغض و مستی گفتم
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 الی کــــوش؟-

 :تعجب گفت آروین با

 رفت کالنتری...ساغر؟مستی؟-

 .خندیدم

 !جواب منو بده!مستی؟-آروین

 !آره.مشکلیه؟برو اونور بابا-

 .هلش دادم و رفتم داخل خونه.از پشت دستمو گرفت و منو برگردوند سمت خودش

 !چرا مست کردی؟!نمیدونی ضرر داره برات؟-آروین

 ورم؟ااااه آروین!تو دیگه چرا؟نمیدونی برای چی میخ-

 .آروین سوالی نگام کرد

 :دستمو گذاشتم رو قلبم و گفتم

 واسه این دل دیوونه!المصب حرف حساب سرش نمیشه!ببینم قلب تو حرف گوش میده؟-

 !ساغر حالت خوبه؟!بدجور مستی-آروین

 :هلش دادم عقب و گفتم

 ...مستی و راستی!بدجور حالم خرابه!خراب-

 .یدم رو تختمو رفتم تو اتاقم با همون لباسا خواب

با لرز ار خواب پاشدم.عرق کرده بودم...میلرزیدم...حالم خیلی بد بود...احساس حالت تهوع کردم...سریع 
رفتم سمت دستشویی.همه محتویات معده بدبختم خالی شد.نمیتونستم تحمل کنم پالتومو پوشیدم و رفتم 

ال نمیتونستم خودمو نگه دارم.هرآن بیرون.آروین روی کاناپه خواب بود.هنوزم احساس مستی میکردم.اص
 .فکر میکردم میفتم زمین.درو که باز کردم صدای آروین پیچید تو گوشم

 ساغر؟-آروین

دیگه نتونستم وایسام.نشستم رو زمین.بدجور فشارم افتاده بود...باالخره این مشروبا کار دستم داد.آروین 

 :سریع جلو زانو زد

 ...چی شدی؟!بلند شو بریم دکتر-
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 ...یم شروع شدگر

 .ِا؟گریه واسه چیه؟گریه نکن عزیزم-آروین

 :با هق هق گفتم

 ...پاهام جون نداره...نمیتونم...نمیتونم-

سریع یه دستشو گذاشت زیر زانوم و اون یکی رو زیر گردنم و بغلم کرد.هنوزم گریه میکردم.چقدر 

 !نازک نارنجی شدم من

 :آروین آروم میگفت

 .نکن دلم ریش شدگریه نکن ساغری...گریه -

 .چقدر با محبت حرف میزد...ای کاش..همیشه اینجور بود

منو گذاشت توی ماشین و خودش با سرعت نور رفت سمت بیمارستان.دوباره بغلم کرد و منو برد داخل 
 .بیمارستان

چشممو که باز کردم دیدم روی تخت بیمارستان و سرم به دستم!آروین سرش روی تخت بود و دستمو 
 ...بود.یکم که تکون خوردم سریع سرشو گرفت باال.وای چشماشو!خون افتاده بودگرفته 

 :آروین لبخندی زد و گفت

 بیدار شدی؟-

 .وای ببخشید..بیدارت کردم-

 :آروین کش و قوسی به خودش داد و گفت

 !نه بابا!یه ساعته که خوابیم-

 !خوابیم؟-

 !آره منو تو-آروین

 مگه من چم شد که خواب بودم؟-

 .بیهوش بودی...تب باال بود-نآروی

 .دست گذاشت روی پیشونیم

 نه تبت پایین اومد خدارو شکر.میتونی بلند شی؟-آروین
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 .آره-

 .نشستم رو تخت

 مست که نیستی؟-آروین

 :با خنده گفتم

 !نه بابا!پرید-

 :اونم خندید و گفت

 .بیا بریم دکتر کارت داره...خواهشا دیگه مست نکن-

 .اهش رفتم پشت در اتاق دکترلبخند تلخی زدم و همر

 .برو من منتظرم-آروین

 .برگشتم طرفش...هنوزم جون نداشتم حتی انگشتمو حرکت بدم

 آروین؟-

 جونم؟-آروین

 ...جان؟!جونم؟چه عجب

 میشه کمک کنی دکمه هامو ببندم؟-

کرد و  دکمه پالتوم باز بود و لباسم کامال معلوم بود.چشماش برقی زد و دکمه هاشو بست.شالمم مرتب

 :گفت

 .خب خانوم کوچولو!بفرمایید-

 :اخم بامزه ای براش کردم و رفتم داخل اتاق.دکتر یه مرد مسن بود.با لبخند گفت

 .بفرمایید-

 .نشستم روی مبل روبروش

 ببینم اون مرد شوهرتونه؟-دکتر

 .لبخند تلخی زدم

 .بود...خیله وقته طالق گرفتیم-
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 :دکترم لبخند تلخی زد و گفت

 .که معلومه دوباره عالقه اش بهتون برگشته..چون خیلی نگرانت بوداینجور -

 .بحثو عوض کردم

 دکتر کاری داشتین؟-

 :دکتر نفس عمیقی کشید و گفت

 .ببین دخترم...عرق و مشروب واسه سالمتیت ضرر داره-

 .یه خنده هستریک کردم

 :با حرص گفتم

 .المتی عشقمدکتر...من که برای سالمتی خودم نمیخورم..میخورم به س-

 !انقدر الکل نخور میمیری-دکتر

 :گفتم

 .نخورم میمیرم-

 .اگه بخوری با درد میمیری دخترم-دکتر

 .اگه نخورم از درد میمیرم-

 :دکتر یه کم عصبی گفت

 !مستی که جلوی دردو نمیگیره-

 :منم عصبی تر از خودش گفتم

 !پاکی هم جلوی مرگو نمیگیره!پس بازم میخورم به سالمتی عشقم-

 .و با عصبانیت بلند شدم رفتم بیرون اتاق.آروین اومد طرفم

 چی میگفت؟-آروین

 !یه مشت چرت و پرت-

 حرف بدی زد؟-آروین
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 !آره!میگه مشروب نخور!عوضی-

 ...اون که حرفه بدی نزده-آروین

 !ولی من اینجوری میمیرم.میفهمی میمیرم-

شستم روی جدوال و به آسمون خیره و راهمو کشیدم به سمت بیرون بیمارستان...کنار خیابون ن

 شدم.معین؟منو میبینی؟چرا کمکم نمیکنی بی معرفت؟

 .آروین اومد کنارم

 !بلند شو بریم.االن سرما هم میخوری-آروین

 :با دستم زدم روی جدول کنارم و گفتم

 .بشین-

 .نشست کنارم.سنگینی نگاهشو حس میکردم.یه دفعه لرز زدم

 سردته؟-آروین

 .بخاطر فشارمه-

دستشو حلقه کرد دور شونم و منو چسبوند به خودش...سرمو گذاشتم روی شونش...چقدر آغوشش آرامش 

 ...بخشه

 آروین؟-

 جونم؟-آروین

 فردا باید جواب ماهانو بدم...دوست داری جوابم چی باشه؟-

 :چیزی نگفت...بعد از چند لحظه سکوت گفت

 ...بلند شو...بلند شو..سرما میخوری-

به سمت ماشین و منو نشوند.رفتیم سمت خونه.زودتر رفتم داخل خونه.الی داشتم قدم رو و دستمو کشید 
 .میرفت.با دیدنم اومد به سمتم

 !ساغر-

 چیه؟!چرا ذوق کردی؟-

 !پیداش کردم-الی
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 کیو؟-

 !شاهینو-الی

 .آروین اومده بود کنارم

 :تعجب کردم

 !راست میگی الی؟!بگو جون ساغر-

 !پارتین جون ساغر!االنم تو یه-الی

 کجا هست؟-

الی آدرسو گفت...ناخوداگاه اسلحه کمریشو از کمرش آزاد کردم و بدو رفتم سمت ماشینم صدای الی رو 
مشینیدم که صدام میکرد.اهمیت ندادم!رسیدم به همون باغی که الی میگفت!رفتم داخلش پر از دود 

انو کنارش دیدم!نشسته بودن دور یه بود!انقدر گشتم تا باالخره پیداش کردم...ولی در کمال تعجب آرم
میز.خودشون دو نفر...هرهر و کرکر میکردن.نامردا!زندگی منو خراب کردن بعد...وای خدا...پس هم 

 :دست بودن!رفتم نزدیکشون.اسلحه رو گذاشتم پشت سر شاهین و گفتم

 .زود بلند شین!وگرنه تیر خالصو حرومت میکنم-

دادم سمت پشت باغ!باالخره برگشتن و با دیدنم کلی تعجب  بدون اینکه برگردن بلند شدن،هلشون

 :کردن.شاهین با مستی گفت

 !به به!ساغر خانوم گل!چشممون به جمالتون روشن شد-

 !خفه شو نکبت-

 .و با پشت اسلحه زدم تو دهنش که نشست رو زمین

 :با پشت دست خونه روی لبشو پاک کرد و گفت

 ه اسقبال از معشوقت؟آی..آی..نشد...بعد اینهمه سال این-

 !اون دهن کثیفتو ببند عوضی-

 :شاهین رو کرد به آرمان و گفت

 !سال پیش از دست آروین خالصش کردم...اینه دست مزدم5میبینی آرمان؟-

 .با کفشم زدم تو شکمش
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 چته وحشی!بشکنه دستی که نمک نداره..اینه دستمزد ما؟-آرمان

 .زمینبا پشت اسلحه زدم تو دهنش که پرت شد روی 

آره عزیزم..میدونم واسه چی اومدی..اومدی بی گناهیتو بشنوی آره؟آره..بی گناهی...ما هیچ کاری -شاهین

 !باهات نکردیم...فقط چندتا عکس نقابل ازت گرفتیم فرستادیم واسه شوهر عاشقت

 .بغضم گرفته بود..چه راحت درباره اش حرف میزد.صدای آروین سرجام میخکوبم کرد

 !تخفه شو نکب-

با عصبانیت زل زده بود بهشون...پس فهمیده بود من بی گناهم...اومد جلو و چندتا مشت آب دار نثارشون 
کرد.دلم خنک شد...بعدم دستمو گرفت و برد بیرون باغ...نشستیم تو ماشین...اسلحه رو ازم گرفت...و به 

اط خلوت و نشستم رو سمت خونه حرکت کرد.وقتی رسید سریع از ماشین پیاده شدم و رفتم توی حی
تاب...یه دل سیر گریه کردم...یه دفعه یکی دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو کشید تو بغلش...آروین 

 ...بود...از عطر خوبش فهمیدم

 ...گریه نکن خانومم...همه چی تموم شد-آروین

 :یکم که آروم شدم ازش جدا شدم خواستم برم باال که دستمو گرفتو گفت

 ...ساغر...میشه-

 ...یه نفس عمیق کشید

 :منو نشوند روی پاهاش!!!زل زد توی چشمام و گفت

 جوابت به ماهان چیه؟-

 ...نمیدونم-

 میشه جوابت منفی باشه؟-آروین

 .با تعجب نگاهش کردم

 !برای چی؟-

 ...برای من-آروین

 .قلبم افتاد تو پاچم...ولی خواستم اذیتش کنم

 واسه چی برای تو؟-
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 ...چون-آروین

 .انداخت پایین سرشو

 ...چون دوست دارم دوباره اسمت بره تو شناسنامه ام.تو هنوز زنمی-آروین

آره...هنوز زنش بودم...بخاطر بچه ای که نیومده رفت...چون من باردار بودمو طالق گرفتم...با بغض 

 :گفتم

 .نه..نمیشه..من خیلی سختی کشیدم-

 :اومدم بلند بشم برم که روبروم قرار گرفت و گفت

 .خواهش میکنم به حرفام گوش بده-

 .میشنوم-

 .دوباره منو نشوند روی تاب

سال ازت 5سال کم نیست.بعد از به هوش اومدنت رفتم...5میدونم اشتباه کردم.زود قضاوت کردم.-آروین
سال گذشت.دلمو سنگ کردم که کسی بهم نزدیک نشه.المیرا 2دور شدم با اینکه خیلی برام سخت بود..

د که اجازه دادم وارد حریمم بشه.به عنوان یک دوست!بهم کمک کرد همه ماجرارو بهش تنها کسی بو
گفتم،اونم گفت باید غرورو کنار بزارم و بیام بهت بگم هنوزم میخوامت.ولی من نتونستم غرور لعنتیم بر 

م متنفر احساسم غلبه کرد.تو این مدت همش از خودمو المیرا عکس میفرستادم تا شاید تو ببینیشون و از
سال گذشت و من دیگه نتونستم درخواست آرسانارو برای تولد پارسا رد کنم.اومدم..ولی چه 3بشی.

اومدنی؟داغ دلم..عشقم دوباره برگشت..دیگه نمیتونستم رهات کنم.ولی هرکاری میکردم ازم دور 
حس  بشی.اون بار توی انزلی که الیمرا رو بغل کردم بخاطر ناراحتیش برای پدرش بود.برای

دوستانم.المیرا بهم قول داد بود بی گناهی تورو ثابت کنه و اینکارو کرد.ولی دیگه برای من بی گناهیت 
مهم نبود.من فقط تورو میخواستم.بخاطرهمینم خواستم بیام تهران برای کار.که کنارت بمونم.مراقبت 

ه سوختم.نابود شدم.گفتم باشم.ولی نمیدونستم خاطرخواه داری.وقتی شنیدم ماهان ازت خواستگاری کرد
حتما برای لج منم شده بهش جواب مثبت میدی.تو شب خواستگاریت شکستم...خیلی برام سخت بود..تو 

مال من بودی..نباید میذاشتم از دستم بری..تا همین امشب که باالخره غرورو کنار زدم و از احساسم بهت 

 ی؟گفتم.من عاشقتم ساغر...دیوونتم...چرا میخوای اذیتم کن

بهش نگاه کردم،چشماش پراز اشک بود.آروین مغرور من داشت گریه میکرد!اشک منم از اشکاش 
 :دراومد.دستامو دو طرف صورتش قرار دادم و اشکاشو پاک کردم و گفتم

سال اگه بگم هر لحظه بهت فکر میکردم دروغ نگفتم.برای منم سخت بود فراموش کردنت...پس 5تو این-

 .اهاتم..عاشقتم آقای منزدنت...ولی تا آخرش ب

برق خوشحالی تو چشمای آروین میدرخشید.آروم صورتشو بهم نزدیک کرد و با دستاش دو طرف 

 .صورتمو گرفت و لباشو گذاشت رو لبام.منم همراهیش کردم



                 

 

 

بغض شب های تنهایی منرمان   
 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

259 

 

***** 

 !!!سال بعد26

گذاشت زنگ در به صدا در اومد.دستکشامو در اوردم و انداختم تو ظرفشویی...آروین لیوان چاییشو 

 :روی اپن و گفت

 .بفرما...عروس خانومت اومد-

 !حسود-

رفتم و آیفونو باز کردم.آرتام و آیتان شونه به شونه هم اومدن داخل.بغلشون کردم.داشتم درو میبستم که 
 .پارسا با ساحلم اومدن

 .آرسانا و پرهامم پشت سرشون اومدن

 ر فاصله داشت؟ببینم..چرا انقد دیر اومدین؟مگه خونه ما با شما چقد-

از دختر و پسرت بپرس!پدر مارو درآوردن...حاال نامزد بازیشون گرفته..هرچی میگیم بابا مارو ول -آنی

 ...کنین..میگن بی شما صفا نداره

 .خب خب!هندونه زیر بغلت پر شد-

وقتی همه نشستن،بهشون نگاه کردم.همه بودن!مهسا و میالد،مینا و فرید،شیدا و علی،شروین و 
فر.آرتام و ساحل بچه های گل من بودن!آیتانم عروس گلمو دختر آنی بود.پارسا که قربونش برم خب نیلو

 !دل ساحلمو برده...آرتام به کلی به آروین رفته...ساحلم به من

 :ِا!المیرا نیست!منو آروین بهم نگاه کردیم که صدای زنگ در اومد.باهم گفتیم

 !الیمراست-

 :وان اومد باال.در حالی که نفس نفس میزد گفتدرو باز کردم.المیرا دوان د

 .وای!امان از ترافیک!رشتم شده مثل تهران!اوففف-

 .یه نگاه به بقیه کرد که همه در سکوت نگاهش میکردن

 !سالم-المیرا

 .همه زدن زیر خنده!المیرا رو بغل کردم و باهاش احوالپرسی کردم.هنوزم که هنوزه نمیخواد ازدواج کنه

 شصتیم گرفتی!پس کو ازدواج؟ دختر تو که-
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 !ایشاهلل...ایشاهلل-المیرا

 .با صدایی شلیک توپ بازار ماچ و بوسه گرم شد!همه ازم خواستن که گیتار بزنم

 !مامان جان توروخدا-آرتام

 مامان گلم؟-ساحل

 !مامان ساغر بیار دیگه اون گیتارو-پارسا

 !مامان ساغر،لطفا-آیتان

 :خندیدم و گفتم

 !سرو عروسو داماد افتادن به جونمااووه!دخترو پ-

 :چهارنفریشون گفتن

 !توروخدا-

 .اه ناز نکن دیگه ساغر...بچه ها دلشون آب شد-آنی

 .برو دیگه ساغر!برو گیتارو بیار-پرهام

 !بدو!بدو-الی

 .باشه بابا!باشه-

 .رفتم توی اتاق که آروینم اومد

 عیدتو ازم نمیخوای؟-آروین

 !ِا...توکه بهم عیدی دادی-

 .نه..عیدی اصلیتو میگم-آروین

 :دست به سینه وایسادم و گفتم

 .منتظرم-

از کمدش یه جعبه کاغذ کادو پیچی شده با یه ربان سرخابی داد دستم.نشست کنارم.وقتی بازش کردم 

 :داخلش یه لباس خواب سرخابی دیدم!!!هزار تا رنگ عوض کردم و زدم به بازوی آروینو گفتم

 ی با این سنت؟مرد گنده!خجالت نمیکش-
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 :آروین آخی گفت و بادی به غبغب انداختو گفت

 !سال سنه؟57-

 :از لحنش خندم گرفت و خندیدم. بغلم کردو گفت

 ...خانم خجالتی من...تو همیشه برای من همون ساغری...ساغرم-

ی همه دوباره خندیدم.از ته دلم...برای خوشبختیم...برای عشقم که هنوزم زندست...و جوونه...به سالمت

 !عاشقا

 "پایان"

1393/10/8 

Negin.H 

 


