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

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

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

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

 Roman4u@:  تلگرام کانال

 ییتنها رانگریونام رمان : 

 کاربر رمان فوریو مارل_ع_زنویسنده : 

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Romankhone , @Roman4u@کانال تلگرام : 
 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 ییتنها رانگریو
 یباسمه تعال

 

 Matisa_ماتیسا
 .ماتیسا کن فرار-

 .کن فرار
 .افتاد لرزه به بدنم کل که افتاد جونم به ترسی

 .دویدم می فقط
 .کردم تهی قالب ترس از

 .شد اکو سرم تو صداش،حرفاش
 .چرخه می توسرم چی همه هنوز

 .رهب زیرابی برام بخواد که رو کسی کنم می نابود من رویا دونی می:فر فروزان
 .اى دیگه َخر هر یا دخترم یا باشه زنم کنه نمی فرقی
 نه؟ شناسی؛مگه می خوب منو دیگه
 .کشید می مادرم لب رو چاقو

 .کرد می نگاه فر فروزان دست توى چاقوى به و بود ایستاده آروم مامانم
 کجاست؟ ماتیسا-

 .بینمش نمی
 .کنم نمی رحمی دیگه کنم پیداش اگه دونی می

 نه؟ مگه
 کار؟ چی خواى می رو ماتیسا:رویا
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 :زد داد
 کردى؟ قایمش کجا گفتم-
 .بزنه قدم اطراف این رفته نیست-
 .بزنه قدم که-

 .زمین رو افتاد که زد مادرم به محكمی ى کشیده
 ...که بیرون رفت می در از داشت
 .خوره می زنگ موقع بد که موبایلی به لعنت

 .کرد باز رو کمد در و زد پوزخندى
 خارج کمد از سددریع و شدددم خم کمر از اختیار بی من و آورد باال رو چاقوش

 .شدم
 . ماتیسا کن فرار:رویا
 .کن فرار
 .رفتم می پایین یكی تا دو هارو پله

 .بگیریدش بره در نذارید:فر فروزان
 .شد برابر چند من ترس و زد ناکی وحشت برق و رعد
 .مادرم به رسیدن آسیب از برابر چند

 .دبی هب شدنم فرستاده یا اربابزاده و پولدار پسراى خونه به شدنم فرستاده 
 .ام جاده تو نفهمیدم که نفس یك و دوییدم می تند انقدر
 .وزید می سردى باد و بارید می تندى بارون
 .دوییدم می فقط من و بودن دنبالم

 .زد چشممو نورش و ایستادم ماشینی بوق با که بودم جاده از شدن رد حال در
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 .آزرد رو گوشم زمین رو الستیكش کشیدن صداى
 

 .زمین افتادم و نتونستم اما نیافتم که کنم حفظ رو تعادلم کردم سعی
 .سرم باال اومد و شد پیاده ازش پسرى و شد باز ماشین در
 :گفت تندى با
 مگه؟ کورى-

 جاده؟ جلوماشین؛وسط پره می یهو آدم
 .نبودم حرفاش و زمان متوجه اصلا 

 .رفتم می باید
 .بود موقعیت بهترین االن

 .سرم واى-
 .پام

 .بدم تكونش تونم نمی
 گی؟ می چرت چرا-

 .نزدم بهت که من
 :زدم داد

 .دارم درد من-
 .فقط داشتم کم رو یكی تو-

 .پرید جاده از ایشون پرى و جن بود کم
 .اومد می ماشین صداى
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 لندمب و گرفت کمرمو زیر دیگش دست با و گذاشت هام زانو زیر دستشو تندى
 .کرد

 .شد سوار سریع و ماشین تو انداختم
 .دونستم نمی رو عجلش دلیل
 .رفت می و داد می گاز فقط

 رى؟ می تند انقد چرا-
 دهنتوبندى؟ میتونی-
 .باشا مؤدب هوووى-

 .گرفت رو یكی شماره و دراورد موبایلشو من حرف به تفاوت بی
 .میان دنبالم هنوز اینا سامیار الو-

 .کردم تصادفم
 .کن کارى یه

 .شدن ماشین تا چند چرا ببینم وایسا
 :گفت و کرد من به رو
 توان؟ دنبال اینا-

 .داد فشار گاز رو پاشو که ندادم جوابی و برگردوندم سرمو تفاوت بی
 

Matisa_ماتیسا 
 .اومد می بارون شدت به

 .پیچید فرعی ى تو که روند می سرعت با رو ماشین
 :زدم داد
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 .رفتی اشتباه-
 ببندى؟ میشه-
 .باش مؤدب گفتم-
 شد؟ پیدات کجا از تو آخه-

 .شدى اضافه توام داشتم دردسر خودم کم
 .جنگل تو پیچید

 کنی؟ می کار چی-
 .استتار-
 چی؟-
 !ضعیفه ادبیاتتم که بینم می-
 .دونم نمی رو معنیش نگفتم-

 کنی؟ استتار خواى می کجا
 .ها بوته سمت رفت راست یه و داد گاز و نداد جواب

 .ادنیافت اتفاقی ولی گذاشتم روشون رو دستام و هاموبستم چشم و زدم جیغ
 .کردم باز رو انگشتام الى و کردم باز هامو چشم

 .بود تاریك جا همه
 .خنده می داره که شدم متوجه

 .بیچاره ى ترسو-
 کردى؟ فرار خونه از شهامتت این با

 گفت؟ چی این زرشك
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 فرارى؟ دختر گفت من به
 ترسو؟ گفت من به

 .من از دونه می چی این
 .کرد بیجا خیلی

 :گفتم غرور با
 کردم؟ فرار خونه از من گفته کی-
 :گفت جانبی به حق ى قیافه با
 جلو جاده وسددط پرى می یهو که کنی می کار چی جا این سدداعت این پس-

 مردم؟ ماشین
 .بدم توضیح بینم نمی دلیلی-
 .گرفتی سوارى کافی اندازه به خوشومدى باشه-
 .کرد اشاره ماشین در به
 .شو پیاده-
 .شم نمی-

 .انداخت پیشونیش به چینی
 .سریع پیاده-

 .کردن می پیدام مسلماا  شدم می پیاده اگه
 .خدا واى

 اونوقت؟ چرا-
 .دارم درد من

 برم؟ کجا طلبكارى؟االن تازه بهم زدى
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 !بدهكاریم چیزیم یه َپ  َن -
 .شد من نزدیك و ماشین عقب اومد ماشین جلو از

 .خوردم ماشین در به که و عقب کشیدم خودمو
 .جلوتر اومد و گذاشت پاهام طرف دو دستشو

 یم صددورتم به هاش نفس که طورى و بود صددورتم مترى سددانتی دو صددورتش
 .خورد

 .داشت پسندى مورد و جذاب صورت
 .داد ادامه خاصی لحن با
 .نزدم بهت من که دونیم می تو هم من هم-

 شماشین در شدن باز صداى که بستم چشمامو که آورد صورتم سمت دستاشو
 .اومد

 .سریع شو پیاده-
 .گرفت بازى به جور بد گلمو بغض

 .اومد می دردم که انداخت می چنگ جورى
 برم؟ کجا خدا
 .کنن می پیدام حتماا  نباشه ماشین اگه

 .برسم تهران به باید
 .داد نمی التماس ى اجازه غرورم
 .اومد ماشین صداى

 .شو پیاده باش زود-
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 .زد داد تقریباا 
 .باشه نداشته اصابتی بدنش با بدنم که شدم پیاده ماشین از جورى

 .خورد زنگ موبایلش
 .همونجام آره-

 .بیا
شینا همون دیدن با که زدن قدم به کردم شروع جاده کنار  راه و دوییدم سریع ما

  رو برگشت
 .گرفتم پیش

 
Matisa_ماتیسا 

 .بود کرده قفلش که کنم روباز ماشین در که ها بوته بین رفتم
 ماردمنش جایز رو موندن دیگه و برداشتم دستگیره از رو دستم کرد نگاهم خیره

 .رفتم فقط و
 .زمین خوردم که دویدم می رو جاده طول هدف بی

 .پیچید پام تو بدى درد
 .کنم حرکت که شدم بلند

 .اومد تیر صداى
 .نشستم و زدم جیغ

 .کردیم پیداش-
 .نبود تشخیص قابل زیرش اشكام و اومد می بارون
 .زدم جیغ که خورد بهم یكیشون دست
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 .بودن نفر سه
 .ایه تیكه چه جووون-

 .کردم می نگاه رو اطراف فقط
 .بودند کرده دورم نفرشون سه

 .وایستم پاهام رو کرد مجبورم و کشید و موهام پشت از یكیشون
 .کرد می باز مانتومو هاى دکمه داشت یكی اون و زدم جیغ

 :گفت کشید رو موهام اول از که همونی
 .رئیسو بعد کن سرگرم مارو اول-
 .کرد باز مانتومو که که اونی پاى وسط تو زدم پام با
 .وحشی ى دختره-

 .کردم حس دهنم تو رو خون ى مزه که زد بهم محكمی ى کشیده
 .شد می کشیده هم موهام چون زدم جیغ فقط

 گاز صددداى که خواسددتم می کمك و زدم می جیغ فقط و اورد هجوم سددمتم
 .کرد خودش ى متوجه منو ماشینی

 .اومد سمتمون و داد گاز باسرعت
 و پاشدم سختی به عقب رفت خودش و کرد پرت منو مرد

 .داد گاز سریع که ماشین تو انداختم خودمو سریع و شدم خیره صورتش به
 .دنبالمون افتاد ماشین

 .گرفت رو شماره موبایلش با
 اى؟ آماده سامیار-
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 .بیا
 بهترى؟ تو هی

 .پوشندم رو تنم باال دستم با
 .بود شده پاره لباسام

 .مرسی-
 بودن؟ کی اینا-
 تهران؟ رید می-
 .اوهوم-

 .بده جوابمو
 .بینم می تار دارم شدم متوجه
 .مطلق تاریكی و رفت سیاهی چشام

 
Matisa_ماتیسا 

 .نرمه چه آِخیش
 گره آبی ى تیله دو با نگاهم که کردم باز هامو چشددم الى و زدم غلت تخت رو

 .خورد
 .اومد یادم چی همه که کردم متمایل راست سمت به سرمو کمی یه

شم که شدم بلند جام از جت مثل شاد هاش چ  و کرد نگاهم تعجب با و شد گ
 .برگردوند روشو بلفاصله

 . شدم لباسم پاره تنه باال متوجه که خوردم جا منم حرکتش از
 .نكبت اه



wWw.Roman4u.iR  14 

 

 .باال آوردم پتورو سریع
 .برگرد حاال خوب خیله-

 کجاست؟ اینجا
 .انداخت بهم نگاهی نیم و داد بدنش به وقوسی کش و شد بلند مبل رو از
 .کردى استراحت کافی اندازه به-

 .ندارم تازه دردسر حوصله برو اینجا از غذات خوردن از بعد
 .دور انداختمش و نبود استفاده قابل دیگه مانتوتم درضمن

 .کن کم زحمتو و بپوش رو یكی اون
 .بود باز چارتاق کمدم در و کرد اشاره کمد داخل مانتو به

 .نداد بهم زدن حرف مهلت و شد خارج اتاق از بلفاصله
سبتاا  خانوم یك و شد زده اتاق در که بودم غرق خودم بهت تو  اتاق وارد جوان ن

 .شد
 .بود غذا توش که بود سینی یك دستش تو
 .کنید میل غذا این از خانوم بفرمایید-

 :گفتم آروم
 .مرسی-
 .جان نوش-
 .شد خارج اتاق از

 .پام رو گذاشتم رو سینی
 .بود دوغ و ماست کنارش و بود سبزى قرمه غذا
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 .خورد در به اى تقه دوباره که خوردن به کردم شروع
 :گفتم غذام دادن قورت از بعد

 .بفرمایید-
 .آورد غذا برام که بود خانومی همون

ستش تو ستیك یك د  که ودب صورتی خرس یه عكس روش که و بود سفید پل
 .زنه می چشمك داره

 چیه؟ این-
 .شما به بدم که گفتند و دادند آقا اینو خانوم دونم نمی-
 کیه؟ آقا-
 :گفتم که کرد نگاهم تعجب با
 بشناسم؟ شمارو آقاى باید من مگه-
 من؟ ى آقا-
 .هستن اربابزاده منظورم خانوم نه

 .اینجا آوردن شمارو که آقایی همین
 آبیه؟ چشم پسر همین گرفتم آها-

 آقا؟ گید می بهش
 .آقا گیم می ایشون به نباشند ارباب اگر بله-
 .زنی می حرف ادب با چه واى-

 .چیه ببینم پلستیكو اون بده
 .بفرمایید-
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ستی  غیر رد شه صحبت احترام با افراد بقیه و مهمان با که قانون اینجا خانوم را
 .میشی تنبیه اینصورت

 .بود لباس توش انداختم پلستیك داخل به نگاهی
 کنار میز رو گذاشتم و برداشتم پام رو از رو سینی و کنارم گذاشتم رو پلستیك

 .تخت
 .کردم ونگاهش دراوردم پلستیك تو از رو لباس

 .بود قرمز رز گل یك طرح روش که بود سفید تاپ به
 .کردم تشكر ناشناس فرد این از دلم تو و زدم لبخندى
 .بهم زده زل خانوم همون دیدم که بیارم در تنم از پارمو لباس خواستم

 :گفتم و کردم بهش رو
 .ببر غذارم سینی این فقط و برى تونی می-
 .چشم خوام می معذرت-

 .شد خارج اتاق از و زدم لبخندى
 .حموم برم رفتنم از قبل که گرفتم تصمیم

 
Matisa_ماتیسا 

 .بیرون اومدم حموم از
 و برداشددتم سددفید ى حوله یك بود اتاق تو حموم جلو توراهروى که کمدى از

 .دورم بستم
 .زدم شونه رو موهام و نشستم توالت میز جلوى
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 .نبود آرایش لوازم اینجا که حیف
 .شدم خارج اتاق از و کردم باز رو اتاق در و کردم تن به رو لباسام
 .پایین رفتم ها پله از و کردم نگاه رو اطراف
 .کنم پیدا رو خروجی در شاید که رفتم می رو خونه طول  مستقیم داشتم
 .بود بزرگی خیلی خونه

 .وایستادم سرم پشت صداى با که دادم می ادامه رفتنم راه به داشتم
 .راسته سمت خروجی در-
 .هاش چشم به شدم خیره و برگشتم نرمی به
 .دونستم نمی ببخشید-
 :دادم ادامه پرویی با
 .آخه نداره غیب علم-
 سددریع که عقب رفتم قدم چند سددمتم اومد سددرعت به و کرد نگاهم حرص با

 .خودش دنبال کشید شدت با و گرفت دستمو
 چته؟ آروم-

 .حیوون کندى دستمو
 .کثیفتو دهن اون ببند-

 ورو؟ چشم بی و پرو انقد دخترم
 .خونه از بیرون کرد پرتم و کرد باز رو خونه در
 .بَهم کوبید درو شدت با

 :زدم داد
 .بیشعورى خیلی-
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 :زد داد
 .زشت پروى بیرون گمشو توام مثل-
 .خودتی-

 .ماسید دهنم تو حرفم ى بقیه که رفت بهم اى غره چشم و کرد باز درو
 .کوبید بهم درو باز

 .انداختم اطراف به نگاهی
 .نبود بود،خونه عمارت

 .زدم می قدم خیابونا تو هدف بی و شدم خارج کوفتی عمارت اون از
 .افتادم درسا یاد که

 .برم تونستم می اون خونه فقط حاضر حال در و بود دوستم بهترین درسا
 .بود نظر تحت مسلماا  خودمون خونه

 .نداشت خط ولی بود همراهم موبایلم
 .بودم شكسته خطمو

 .خوره می درد چه به خاموش گوشی آخه
 مگه؟ داریم بدتر این از َاه
 

MatiSa _ماتیسا 
 .پوکید پاهام که رفتم راه انقد

 .پیچید فضا تو ماشین بوق صداى که کردم پوفی
 برسونمت؟ جیگر خانومی هی-
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 .بدو بیا
 .دادم ادامه رفتنم راه به بهش اعتنا بی

 .زد بوق دوباره
 .بدو دیگه بیا-

 .شو سوار
 :زدم داد

 .کثافت لجن گمشو-
 .شیم مشترى کن حساب ارزون ُاه-

 .کنی می ناز قد چه
 چند؟ شبی

 .زد چنگ دلم به جور بد حرفش
 .مردم این ذات تو تف

 .بیرون میومد خونه از داشت که دیدم مردرو یه
 .زد سرم به فكرى یه
 بگم؟ بابام به یا رى می-

 .خنده زیر زد و کرد نگاهم مات
 .بخند تر بخند،بلند آره
 :زدم داد

 .مزاحمه این بیا بابا،بابایی-
 .سمتش رفتم
 .برگشت سمتم مرد
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 .رفت گازو رو گذاشت پاشو پسر
 :گفت مرد

 منید؟ با-
 .پدرخودمه کردم کردم؛فكر اشتباه ببخشید نه نه-
 .دخترم باشه-

 .پدر
 .بودم محروم نعمت ازاین همیشه

 .شد باز زندگیمون به فر فروزان کله و سر که کردم می زندگی مادرم با
 .داره دوست دخترش مثل منو و مادرمه عاشق که کرد ادعا

 .نشد ولی بشه فر فروزان بیخیال مادرم که کردم تونستم که کارى هر
 .پولی بی به لعنت
 .فر فروزان به لعنت
 .من به لعنت
 .همه به لعنت
 .کرد نقاب رو صورتم اشكام

 .داشت نگه جلوم جوانی خانم و داشت نگه جلوم پراید یك که این تا
 .بود ماشین تو دخترشم

 خوبه؟ حالت خانوم دختر-
 جان؟-

 .نیستم خوب نه بگم خواستم
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 .نیستم خوب واحد و احد خداى به
 .پناهم بی دختر یك
 .تنهام دختر یك

 خوبه؟ حالت-
 .خوبم بله-
 مطمئنی؟-
 .مرسی بله بله-

 .ببخشید
 بله؟-
 برسونید؟ جایی منوتا میشه-
 .تاریكه تقریباا  هوا شو سوار بیا گلم آره-

 .شدم خوشحال
 .خدا مرسی

 .چشم-
 :دادم ادامه و شدم ماشین سوار

 .ممنون خیلی-
 .کنه می فرقی چه خودم دختر مثل توام کنم می خواهش-

 .دادم بهش رو آدرس
 .درسا خونه رسیدم بعد ساعت نیم

 .کردید لطف خیلی-
 .ممنونم واقعاا 
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 .شهبا دخترتون سر باال سایتون و بده بهتون خدا خواید می چی هر ایشاالله
 :گفت و کرد تشكر و زد لبخندى

 .گل خانوم خداحافظ-
 .زدم رو زنگ
 بله؟:درسا

 .درسا،ماتیسام-
 .باال بیا-

 .باال رفتم ها پله از سریع و زد درو
 دل ته از و آغوشددش تو کردم پرت خودمو دیدمش وقتی کرد باز رو خونه در

 .کردم گریه
 شم؟ فدات شده چی ماتیسا-
 مامان؟ کیه درسا-
 .مامان ماتیساست-
 ماتیسا؟-

 شب؟ وقت این
 .منم خاله-
 کنی؟ می گریه دارى چرا-

 .بده در دم تو بیا
 .تو رفتم

 .عمو سلم-
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 شده؟ چی دخترم سلم-
 .باشه خیر

 .عمو؟شر چیه خیر-
 نكنین؟ پیج سؤال شه می:درسا

 .ماتی بیا
 .اتاقش سمت رفتیم و گرفت دستمو

 .زدى گندى چه ببینم بنال:درسا
 .هیچی خدا به-
 هیچی؟ چی یعنی-

 .کردن تعریف براش رو داستان کردم شروع
سا ست می خانوادم و من راجب رو چی همه در  راجب رو چی همه منم و دون

 .اون
 .نداشتیم پنهون هم از هیچی

 .گفتم بهش هم پسرناشناس اون راجب حتی
 :گفت بعد ولی چكید چشماش از اشك قطره چند دیدم

 .شم فدات-
 بود؟ کی پسر حاال

 .دونم نمی-
 اسمش؟-
 .دونم نمی که گفتم-
 .شام بریم پاشو-
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 .بیا توام دوستامه از یكی مهمونی فردا
 .باشه-
 

Matisa_ماتیسا 
 .شدیم می آماده مهمونی براى داشتیم که بود عصر
شنه اىه کفش با لی برمودا شلوار یه با بود پوشیده طوسی تنه نیم یك درسا  پا

 .طوسی بلند
 که ذبج مشكی تاپ یك با بود تور پایین به زانو از که پوشدم سیاه لگ یه منم

 .بود آویزون گردن از یقش
 .بود مشكی جلوش که بنفش بلند پاشنه هاى کفش با

 .گذاشتم آزاد موهامو
 .همینطور درسا

 .بریم-
 .افتاد راه دوستش خونه سمت و شدم ماشینش سوار

 :گفت درسا که رسیدیم
 .جیگر شو پیاده-
 .باشه-

 .شد پیاده خودشم و کرد پارك رو ماشین
 .تو رفتیم کردن باز درو اینكه از بعد زدیم رو زنگ و افتادیم راه

 .خوشومدى درسا سلم:پریوش
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 .ندیدمت وقته خیلی ماتیسا سلم اِ 
 .نمیومد خوشم پریوش از اصلا 

 .زد دکورى لبخندى که انداختم درسا به نگاهی
 عسلم؟ چطورى پریوشی سلم-
 .خوشومدى مرسی اممم-

 .تو بیاین
 .بود منفجر سالن که تو رفتیم

 .پیچید سالن تو یهو دخترا جیغ صداى
 شد؟ چی:ماتیسا

 .دونم نمی:درسا
 .چیه ببینیم بیا
 .شدم شوکه دوبارش دیدن با که شدیم رد جمعیت بین از

 ابتث من رو نگاهش و برگردوند رو سرش یهو که بود دستش تو دختر یه دست
 .موند
 .چرخید من رو ها نگاه همه بعد ثانیه چند

 :گفت آروم درسا
 ماتیسا؟-

 آروم و کرد صدددام باره دو و کرد نگاه بهم هم درسددا که گرفت پسددررو نگاه رد
 :گفت

 ماتیسا؟-
 گفتی؟ می آرادو ماتیسا
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 .بودیم خیره بَهم
 .مردمو پسر خوردى بسه-

 .بغلش تو کشید دختررو و گرفت ازم روشو
 .کردن می نگاه بهم همه هنوز

 .مکن نصفش خوام افتم،می می شدم پسر این ى وسیله به که تحقیرى یاد
 .اتاق تو رفتم درسا به اعتنا بی

 شده؟ چی:درسا
 .خودشه-

 .پسر همون
 آراد؟-
 آراد؟ اسمش-
 .آره-
؟-  واقعاا
 .داره ونسب واصل اربابزادست اینكه تر مهم از و جذابه پولدارو خیلی آره-
 .دوسته منم با

 .راحتیم هم با خیلی یعنی
 .بریم درار مانتوتو

 .درسا کرد تحقیرم-
 .بیرون انداختتم

 .بابا کن درك
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 .واال دونم نمی-
 .بریم بیا-
 .باشه-
 

AraD_آراد 
 .فتادا آشنا نگاه یه به نگاهم چرخوندم سرم یهو که بود دستم تو پارمیس دست

 .داشت اى کننده خیره جذابیت
 .بهش شدم خیره

 .بود زده گره نگاهم تو نگاهشو
 .کرد نگاهم نفرت با

 .داشت گفتن براى حرف نهایت بی نگاهش
 .نداشت روزو دو اون رنگ نگاهش

 خیره دختر اون به و بودن کرده دنبال نگاهمو رد که شددددم جمعیت ى متوجه
 .بودن

 .گرفتم ازش نگاهمو
 شدم؟ خیره بهش یهو چرا

فاق خاطر به یت خاطر به یا بود داده رخ  که بود جالبی هاى ات  خیره جذاب
 کنندش؟
 دیدم که یدن*ر*ق*ص* باهاش کردم شددروع و بغلم تو کشددیدم رو پارمیس

 .سمتم میاد داره دختر اون با درسا
 .ایستادم و برداشتم *ر*ق*ص* از دست
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 .خانوم خوشگل سلم-
 .خوشتیپ سلم:درسا
 .فشرد باوقار رو دستم و دادم دست بهش
 کردى؟ خاك و گرد باز خبره چه: درسا

 !کنن می شلوغش اینا بابا هیچی-
 .مشخصه-

 .بود پایین سرش که انداختم دختر به نگاهی نیم
 :گفت درسا که
 .ماتیسا دوستم آراد راستی-

 .آراد دوستم ماتیسا
 بیجان به حق ى قیافه بعدش و کرد نازك هاشو چشم و درسا به  شد خیره پوکر

 .کرد نگاه من به گرفتو
 :گفت غرور با
 .خدمتشون دارم ارادت-

 نواز؟ مهمان آقاى چطوره حالتون
 :گفتم و زدم پوزخندى

 .خوبم شما ى اندازه از بیش مزاحمت لطف به-
 .مراحمم و نیستم مزاحم من-
 .مزاحمی همیشه من من،براى براى نه-

 گرفتم؛ رو پارمیس دست و گرفتم ازش رومو
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 .*ر*ق*ص* براى سالن وسط رفتم
 دبع ثانیه چند و داد *ر*ق*ص* پیشددنهاد بهش رفت فرهود که بود حین همین

 .یدن*ر*ق*ص* به کرد شروع من موازات به درست و سالن وسط اون با
 .گیرم می حالتو جور بد

 .حاال ببین بشین
 

 Arad_آراد
 .بگیرم حالشو خواست می دلم بدجور

 .نیاى ها مهمونی جور این دیگه که بترسونمت همچین
 .ه*ر*ق*ص* می پسر بغل جورى چه ببین اِ  اِ 

 .کشه می آب جانماز من واسه میاد بعد
 .شد بلند داد و جیغ صداى و شد خاموش ها چراغ

 .ماتیسا پشت  کشیدم رو خودم من و شد خارج بغلم از پارمیس
 .بود ترسوندنش براى موقعیت بهترین

 وت کشددیدمش و گرفتم کمرشددو بیرون اومده فرهود بغل از شدددم متوجه وقتی
 .بغلم
 .نیستم فرهود که نشد متوجه اصلا 

 .دبیا در بغلم از کرد سعی که بردم فرو گردنش تو سرمو و برگرده نذاشتم
 .کردم می قدرت احساس من و رسید نمی زورش
 .کشیدم شیكمش رو دستمو

 .کن ولم-
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ست ستم بزنه جیغ که خوا شتم رو د شوندمش و دهنش رو گذا شه ک  دیوار گو
 .بود تاریك کاملا 

 .کمرش رو گذاشت رو دسش که دیوار سمت دادم هولش
 .درومد اشكش و زد جیغ که بهش چسبوندم خودمو

 :گفت التماس با
 .کن ولم توروخدا-
 .شد شروع شمارش که کردم لمس رو بازوش دستم با

10-9-8-7-6... 
 .شه روشن چراغا بود وقتش االن

 .سالن وسط رفتن سریع و کردم ولش
شن ها چراغ شه همون دیدم که و شد رو سته دیوار ى گو ش  داره بهت با و بود ن

 .کنه می نگاه رو اطراف
 .کرد پاك اشكاشو

 .نذاره دمم رو پا خواست می بود حقش
 .سمتش دویید درسا
 شده؟ چی:درسا

 رفتی؟ کجا ماتیسا:فرهود
 .فرهود گوش تو زد محكم و شد بلند

 .شدم خنك آخیش
 .نشست لبم رو محوى لبخند
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 .اونا سمت چرخید نگاها همه
 .زمین به رسید متر دو فكاشون همه

 :گفت بهت با فرهود
 ماتیسا؟-

 :زد داد ماتیسا
 .کثیفی خیلی-

 ها؟ کردى فكرى چه من راجب
 دادى؟ اجازه خودت به چطور

 کردم؟ کار چی چی؟مگه-
 .آشغال شو خفه-

 .شد خارج خونه در از و پوشید مانتوشو و اتاق سمت رفت سریع
 .رفت دنبالش هم درسا

 .کردند نگاهم همه که شد قهقهه به تبدیل لبخندم
 :گفتم و کردم فرهود به رو
 .واقعاا  هستی آدمی عجب-

 .کردى نمی رو نگو
 .عجب
 .کرد نگاهم ساکت

،به  .اومد نمی خوشم ازش وجه هیچ اصلا
 .کردم چك رو موبایلم و مبل رو نشستم رفتم
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Matisa_ماتیسا 
 .شدم خارج مهمونی از گریه با

 .ماتی هوى ماتی.وایسا ماتیسا؟ماتیسا:درسا
 ..ماتیس

 .شد قطع صداش یهو ولی کرد می صدام مدام درسا
 مگفت خودم به آن یه ولی گه می مخفف اسممو همیشه مثل که کردم فكر اولش

 .ماتیس گه نمی وقت هیچ درسا که
 .کنه نمی صدام دیگه چرا ببینم که کنم چك رو دیوار پشت که برگشتم

 یم تق تق جور بد هاى کفش دیدم که دویدم سریع فر فروزان هاى آدم دیدن با
 .کنه

 .پارکینك سمت دوییدم برهنه پا و آوردم درشون
 .شدم قایم مشكی BMW پشت منم و دویدن دنبالم

 .اومد BMW قفل شدن باز صداى
 ایمق ماشین کف راننده صندلی پشت و کردم باز ماشینو عقب در یواشكی منم

 .بستم درو و شدم
 .شد باز راننده سمت در بعد دقیقه سه

 .نداشتم آنالیز وقت که بودم شك تو انقد ولی بود آشنا خیلی صداش
 .کرد جلب رو توجهم پسر حرفاى

 .اونجا از بیرون بیا خطرناکه خیلی فر فروزان سامیار-
 .گم می چی ببین کن گوش
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 .بفهم باشی اونجا خوام نمی
 :داد ادامه پسر و شد باز ماشین در
 کجا؟ تو-
 برسونی؟ منو خواى نمی-

 عشقم؟ برم تنها
 .نمیاد خوشم بازیا لوس این از گفتم دفعه صد-

 .افتاد راه و کرد روشن ماشینو
 .دارما فرق بریات و دور بقیه با من عشقم اِ -
 زده؟ حرفی چنین کی-
 ندارم؟-
 .نه-
 .شخصیت ذره یه بابا خندیدم می دختر به فقط دلم تو
 چرا؟-

 .نیست بقیه با هست من با که اونجور رابطتت
 اى؟ رابطه چه-

 !جدى برسه باشم؛چه داشته اى رابطه باهات نمیاد یادم
 .کنیم می جدیش بخواى اگه-
 .کن تمومش-

 .شد زیاد ماشین سرعت
 .خورد بهم حالم اه اه

 هول؟ انقدر دخترم
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 .داشت نگه بعد دقیقه ده
 .خداحافظ-
 .بینمت بیبی،می خداحافظ-

 .روند می سرعت به و داد گاز دوباره
 .داشت نگه که گذشت اى دقیقه بیست حدود

 .شد پیاده ماشین از
 .رفته کردم فكر

 که بیرون اومدم خودم و بیرون کردم پرت هامو کفش و کردم باز رو ماشددین در
 .شدم مواجه دخترى جیغ صداى با

 .افتاد بود پوشیده خدمتكار لباس که دخترى به نگاهم
 تو؟:آراد

 .کردم کپ که پسر سمت برگشتم
 .اومد نمی در خونش زدى می بهش کارد

 کنی؟ می کار چی من ماشین تو تو؟تو-
 .عقب رفتم که سمتم اومد
 .عقب رفتم می من و جلو اومد می اون

 .چیزه من من..م-
 ..من بردن رو درسا،درسا

 .بود اومده بند نفسم
 .ماشین این پشت شدم قایم رفتم منم و دزدین رو درسا راستش
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 خوب؟ شماس ماشین دونستم نمی که من
 .شدم سوار من و زدین درو

 برد؟ رو درسا کی-
 ...دست از اونشب که همونایی-

 :گفت و کنم کامل رو جملم نذاشت
 هستی؟ مهمی آدم خیلی بگی خواى می االٓن-

 َخَرم؟ من کردى فكر
 .بیرون برو حاال زدى حرفاتو

 .هرى
 .مزاحم

 .کنی می اشتباه-
 ..من کن باور

 .ساکت-
 حكمتیه؟ چه این آخه خدا
 این؟ چرا

 باز؟ وایستادى چرا َهه دِ -
 کنی؟ می رفتار باهام اینطورى که فروختم بهت ترى هیزم چه بابا-

 .شد ساکت
 :گفت وملیم زد نمی داد دیگه

 خواى؟ می چی-
 چیه؟ جریان
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 .بمونم اینجا خوام می-
 

Matisa_ماتیسا 
 خواى؟ می چی-

 چیه؟ جریان
 .بمونم اینجا خوام می-

 :گفت خاصی لحن با و شد گرد تعجب از هاش چشم
 گفتی؟ چی-
 .بمونم اینجا خوام می-

 :داد ادامه و خنده زیر زد یهو
 کنی؟ می شوخی-

 !خوب دختر بردار دست
 .ها چیزیه خوب خجالتم

 .قدیم هاى دختر حیاى هم حیا
 .مجرد پسر یك خونه تو اونم بمونم اینجا خوام می گه می اومده
 :داد ادامه و شد جدى

 .شه نمی-
 .خونتون برو
 .کشید تیر دلم

 .دریم به در و پناهیم بی از خوردم غصه
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 .کرد ردم اون اما اوردم می پناه بهش داشتم من
 :گفتم غمناکی لحن با
 .برم که ندارم رو جایی من اما-

 .آبیم هاى گوى به شد خیره
 :کردم باز دهن دردم از مملو آروم آواى با
 .میارم پناه بهت دارم-

 .یباش گرسنه گرگ تا هزار میون بیرون اون اینكه از بهتر خیلی موندن اینجا
 .خورد سر کردو لغزیدن ه*و*س چشمم ى گوشه از مرواریدى

 میاد؟ رحم به دلش یعنی
 کنم؟ کوچیك انقدر خودمو آسونه برام کردى فكر

 شه؟ خاکستر احساساتم بدم اجازه
 .شدم بازى مشغول انگشتام با و پایین انداختم سرمو
 حال عین در ولی کرد می تحقیرم فقط که بودم کسددی طرف از جواب منتظر
 .بود عذابم هاى لحظه نجات ى فرشته
 .تنهایی جنس از دخترى هاى دردسر نجات ى فرشته

 .ایستاد من پشت و برد فرو موهاش تو دستشو
 .گرفت پیش رو رفتن راه

 .وایسا نرو بگم خواستم
 چی؟ من پس
 .زد می حرف جاش اشكام و کرد نمی یارى زبونم اما

 .اومدم خودم به صداش آرامش پر نجواى با که زمین رو نشستم
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 .بیا همراهم-
 .پوشیدم هامو کفش شدم بلند

 .اومد یادم چیزى یه که شدم عمارت وارد دنبالش
 

DorSa_درسا 
 شددیدک منو یكی که بودم ماتیسددا دنبال یادمه فقط و رفت می گیج بدجور سددرم

 .گرفت دهنم جلوى چیزى یه و بغلش
 .بست یخ دلم و انداختم اطراف به نگاهی

 .اومد می دختر جیغ صداى فقط که پیچ در پیچ تاریك و سرد جاى یه
 .کردم گم رو پام دستو

 .شد بلند دخترى جیغ. که رفتم راه پشت به و شدم بلند جام از
 .زدم جیغ منم اون جیغ از
 چته؟-

 .کردى له پامو
 کجاست؟ اینجا ببخشید-
 هستی؟ فرارى دختر-
 .نه-

 کجاست؟ اینجا
 چیه؟ براى دخترا جیغ این

 .جهنم اینجا-
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 .کنی رو مرگت آرزوى بار ده روزى که کنن می کارى
 .ابدیه درد اینجا

 .شد بد حالم حرفاش از
 چی؟ یعنی-
 .نگیر می دخترارو سیرت و بكارت اتاقا از یكی تو اینجا وارد تازه ببین-

شون می شكنجه شنت شاید بدتر همه از و دن ضاى و بك شن اع  ای  بدنتوبفرو
 .کنن صادرت

 .ببینم دخترو صورت تونستم که شد اتاق وارد نورى و شد باز در
 و شد قهحل موهام تو دستی که بود نشسته دیوار گوشه خونی بدن و برهنه تن با

 .کرد بلند
 .زمین خوردم که کرد پرتم بیرون طرف به
 

DorSa_درسا 
 .شد مشكل برام هم کشیدن نفس حتی که افتاد جونم به دردى

 .دادم فشار هم به چشامو و کردم مشت درد از دستمو
 .دستم بغل انداختن هم رو دیگه دختر تا چند

 .بود آور سرسام دخترا هاى جیغ و درد این تحمل
 .شد می اکو سرم تو دخترا جیغ مداوم صداى

 .انداخت می چنگ دلم به جور بد ترس و بست یخ دلم
 .دادند می دست از رو بكارتشون و سیرت مجاور اتاق تو که دخترهایی

 .برداشت قدم سمتم و شد خارج اتاق از خونی لباس با مردى
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 .بیافته منم براى اتفاق این که ترسیدم
 .رئیس براى کن انتخاب اینارو از یكی-
 .باشه-
 .زد می سفیدى به رنگم و ترشد بد حالم سمتم اومد که مردى دیدن با
 کوچولو؟ ترسیدى چرا تو-
 ...که اتاق تو فرستادم و کرد بلندم موهام از و شد چندشم لحنش از
 

MatiSa_ماتیسا 
 تا ور راهرو و راست سمت پیچید و رفت باال ها پله از و رسید سالن انتهاى به

 .رفت انتها
 .زد رو چراغ و کرد باز رو اتاق یه در

 .داشت سیاه و سفید ست اتاقش
تاق وسددط خت یه ا  تضددداد سددوختش اى قهوه هاى چوب که بود نفره دو ت

 .کرده ایجاد تخت سفید رنگ با خوشگلی
 رنگش هک بود تخت با همسان بلندیش که بود پاتختی میز تا دو تخت طرف دو

 .بود اى قهوه و سیاه و سفید
 .بود تضاد همش اتاق رنگ کلا  و

 .بنشینم میز کنار مبل رو که کرد اشاره و نشست میز پشت
 .نشستم روش به رو و رفتم

 .زد بهش عمیقی پك و کرد روشن برگی سیگار و داد تكیه مبل به
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 .شدم جذابیتش محو و کردم نگاهش خونسرد
 .کرد ایجاد جذابی ى منظره واقعاا  سیگارش هاى دود بین صورتش

 .کرد مست منو سیگارش دود با مردونش ادکلن بوى
 :انداخت طنین غرور با
 .شنوم می-
 :کردم نجوا آرومی به
 چیو؟-
 .ندارم ورى درى کل در و پیجوندن و زدن دور و بازى خنگ حوصله-
 .داستان اصل سر برو راست یه
 .شه نمی مربوط شما به من شخصی زندگی-

 .کرد خاموش طلش سیگارى جا تو رو سیگارش و زد پوزخندى
 .شه می مربوط من به اینجا بودنت ولی-
 هم خدمه زندگی حتی بمونه اینجا کسی هر دیم نمی اجازه خانوادم نه و من نه
 .مربوطه ما به

 .برى بهتر پس بزنی حرفی خواى نمی اگه
 .کنم خردت این از بیشتر خوام نمی

 .داشت گفتن براى حرف خیلی من به نگاهت
 .داشت گفتن براى حرف خیلی جاده تو دیدارمون اولین
 .خواى می کمك بگی خواى می دلت ته ولی چیه قضیه دونم نمی
 .موندن براى پناه
 .تنهایی از ترسی می
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 .گرفت بغضم
 .گی می آره،راست-

 .دارم گفتن براى حرف خیلی
 بگم؟ بهش چی ولی

 بگم؟ چی از
 !نیست دوتا یكی که من درد
 بگم؟ چی
 پناهم؟ بی من،من بگم
 رسه؟ نمی بهش زورم چون کنم می فرار دارم من

 ترسم؟ می چون
 نذاره؟ زنده رو مادرم که این از ترسم می
 بكشونه؟ تباهی به منو که این از ترسم می

 .کرد باز لب دلم و ریخت فرو  هام چشم مروارید
 .ده نمی پناهی نداره ازش شناختی هیچ که کسی به کسی اگر مسلماا 

 :گفتم و کردم باز لب
 .گفتی فر فروزان از ماشین تو-

 .منتظر و شد گرد هاش چشم
 

Arad_آراد 
 .گفتی فر فروزان از ماشین تو-
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 .کردم نگاهش منتظر و شد گرد هام چشم
 .شد ایجاد برام سؤال علمت از دنیایی

 .انداخت چنگ دلم به عجیبی حس
 :شد بلند صدام تن اختیار بی
 چی؟ فر فروزان خوب-

 دونی؟ می چی ازش
 .کرده گیر  دوراهی یه سر و دله دو که شدم متوجه و پرید رنگش

 :گفتم آروم
 .دونی می چی فر فروزان از که بدونم خوام می اما بترسی ازم نیست نیازى-
 کنی؟ می فرار اون از

 چرا؟
 .شد بازى مشغول دستاش با و پایین انداخت رو سرش و شد جارى اشكاش

 .شد می لبریز صبرم داشت
 :گفتم حرص با
 نه؟ یا گی می-

 یرهخ آسمانم رنگ به هاى تیله به دریاش رنگ به هاى گوى با و باال آورد سرشو
 .شد

 .زد می موج توش ترس و شك
 .بود صداقت از حاوى آرامش دنبال هاش چشم تو
 

Arad_آراد 
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 .ماتیسا ببین-
 .انداخت بهم منتظر نگاهی
 .قرار بی نگاهی

 :دادم ادامه
 .رف فروزان پیش اونجا تر نزدیك بهم برادرم از که دوستم من خانومی ببین-

شب شینامون کنیم،باهم فرار بتونیم ما اینكه براى اون  اونا و کردیم عوض رو ما
 .گرفتن اونو ما بگم بهتر یا من جاى به

 .بشه اونا ى دسته عضو و شه اونا قاطی بره خواد می اون حاال
 .کنم کله فرو فروزان و بگیرم جلوشو خوام می

 .باشه جاسوس سامیار خوام نمی
 .شه کشته خوام نمی
 .کنم ثابت پدرم به خودمو خوام می

 .بگو بهم ماتیسا
 .بزن حرف

 .کن فكر درسا به
ست ما همش اینجایی،اگه االن اگه  می خدا تقدیرپس خوریم،همش می هم پ

 .خواد
 .کنی اعتماد بهم خوادم می
 .بگو

 .افتاد هق هق به و ریخت اختیار بی اشكاش
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 .شه خالی گذاشتم و کردم بغلش
 .شه گم آغوشم جغرافیاى تو گذاشتم

 .بزنه حرف ترسه می حتی که داره درد خیلی حتماا 
 .انداخت چنگ لباسم  به و برد فرو سینم تو سرشو

 ترسه؟ می چی از دختر این
 شده؟ پنهان مصنوعیش هاى لبخند پشت چی
 دختره؟ این نقاب پشت  مچهولی و تاریك دنیاى چه

 
Arad_آراد 
 .شد خیس اشكاش از لباسم و نمیومد بند گریش
 .لرزه می داره که شدم متوجه

 :گفتم مهربانی با
 .ببینمت ماتیسا،ماتیسا-
 .کرد نگاه بهم اشكبارش هاى چشم با
 .باشی ضعیف انقدر که نمیومد نظرم به-

 کنی؟ می فرار چی از آخه
 کی؟ از

 .کن وایسا،مقاومت
 .باش قوى
 .بجنگ رهاییت براى
 .عزیزانت براى



wWw.Roman4u.iR  46 

 

 نمی پیش از کارى نزنی وحرف  بترسددی و بریزى اشددك و بنشددینی اینجا اینكه
 .بره

 .نباش سوراخ تو موش مثل
 .باش جنگل تو شیر مثل
 لرزى؟ می چرا
 ترسی؟ می چرا

 :گفت اشك با
 .تونم نمی اما،اما بگم خوام می-

 .کرده چیكار من با وحشی اون که کنی تصور حتی تونی نمی
 .پسته و وحشی چقدر که کنی تصور تونی نمی

 .سنگدله و خطرناك خیلی اون،اون
 دونی؟ می چی ازش-
 شناسیش؟ می کجا از
 .ناتنیمه پدر آشغال اون اون-
 !چی؟-

 شنیدم؟ درست
 .بگم بهت بذار ببین-

 .کنی می فكر تو که نیست اونطورى داستان
 .گرفت رنگ خشم از و باخت رنگ مهربانی از نگاهش رنگ
 .شه کباب حالم به دلش بدونه داستانمو اگر شاید
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 .خورد لیز قطره قطره هام اشك و شدم خیره اتاق از اى نقطه به
 .دادم دست از پدرمو که بود سالم چهارده من

 .شد می عمل باید و بود مریض
 .داد بابام عمل خرج براى و فروخت رو داشتیم چی هر مامانم

 .چی هر خلصه زمین و ماشین،طل
 .مرد عمل زیر بابام
 .مرد باهاش منم هاى رویا

 .داشتیم خوبی ولی معمولی زندگی
 .محبت و عشق از پر زندگی

 .شد اما باشه تلخ هام خاطره که نبود قرار
 .کنه نوازشم که نبود موهام تو بابام دست دیگه

 .برداشت ترك ام خونه دیگه ستون و شد نابود خونه ستون
 .بود کار دنبال در به در مامانم

 .کارى هر
 منشی هم که هست شرکت یك توى کار یك گه می دوستاش از یكی روز یك
 .کارخونه از قسمتی توى مدیرداخلی هم خواد می

 .کرد قبول و شد خوشحال منم مامان
 .شد استخدام و رفت

 .داخلی مدیرت قسمت تو تومن میلیون سه ماهی بود خوب حقوقش
 .فرو فروزان بار اولین براى دیدمش که شرکت رفتم روز یه

 ....بدبختیم شروع
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 ...شكنجم براى شد اى نگاه،جرقه یك همون
 

Matisa_ماتیسا 
 "گذشته"

 .کرد می کار توش مامانم که شرکتی رفتم
 .کرد می امضا رو برگه تا چند داشت و بود نشسته میزش پشت

 .زدم گونش به اى ه*ب*و*س* سمتشو دوییدم
 .زندگیم عشق نباشی خسته-
 .دلم عزیز مرسی-

 .بیارن برات نوشیدنی بگم بشین
 .ندارم میل شم فدات مرسی-

 خرید؟ بریم امروز مامان
 .خستم که دونی می ماتیسا-

 .تو اومد فر فروزان که زدم می حرف باهاش داشتم
 .شدم بلند منم و شد بلند جاش از مامانم
 .بدید اطلع بهم باید ملقات میاد کس هر نگفتم من:فر فروزان

 .یرهم بعد و بگه بهم چیزى اومدن و هستند دخترم ایشون رئیس جناب نه:رویا
 :گفت و انداخت بهم اى موشكافانه نگاه

 .دارید زیبایی دختر-
 .نشه تكرار دیگه ولی مونه می خودتون مثل



 49 ییتنها رانگریو

 .دارید لطف مرسی-
 .خوام می معذرت حتماا 

 
 حال

 .شد تموم مادرم توبیخ با که بود ما دیدار اولین روز اون-
 .زدم نمی زنگ بهش حتی و نرفتم مادرم دیدن سراغ دیگه اون از بعد
 چرا؟ دروغ دونی می

 .نداشتم اجازه
 .بود ریخته سرش رو کار کلی و خونه میومد دیر مامان مرور به

 یرونب ره می شرکت از بعد فر فروزان با که فهمیدم اومدن دیر هفته چند از بعد
 .گه نمی من وبه

 .خونه اومد شب یه
 .شد مامانم با هام دعوا استارت

 
 گذشته

 داشتید؟ تشریف کجا-
 .شرکت البد

 زدنه؟ حرف وضع چه این-
 بدم؟ پس جواب بهت باید مگه

 باشم؟ کجا داشتی دوست
 !قبرستون؟
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ست بودى که جا هر خانوم مامان- شتم دو  بیرون الشخور ى مرتیكه اون با ندا
 .رستوران اونم باشید

 زنی؟ می چوب منو سیاى زاغ تو تو-
 بدى؟ اى اجازه چنین خودت به تونستی چطور

ستم نمی من-  نگیرم جلوتو االن از اگر ولی بزنم چوب شمارو سیاى زاغ خوا
 .نیاى خونه اصلا  دیگه و بكشه باریكد جاهاى به کار ترسم می

 .گوشم تو زد محكم و اومد
 .شرم بی زنی می حرف مامانت با اینطورى-

 .نداره نمك که دست این بشكنه
 

Matisa_ماتیسا 
 "حال"

 .زد نمی حرف باهام اصلا  مامان و گذشت می دعوامون از روز چند
 .بود فر فروزان فكروذکرش تمام

 .اتاقم تو اومد مامان که کردم می چت درسا با داشتم و بودم اتاقم تو شب یه
 "گذشته"

 محترم؟ خانوم دارید کارى-
 .ماتیسا کن تمومش-

 .غلط چی و درسته چی دونم می و بالغم و عاقل خودم من
 :زدم داد
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 .من مادر دونی نمی دونی نمی نه-
 .نكردم قبول اما بشم دخترش دوست که خواست ازم  اشكان-

 .زدم تلخی پوزخند
 .جالبه-
 شددرعاا  منو اینكه و خواسددتگارى میاد فردا و داره علقه بهم خیلی گفت اما-

 .کنه می رسمیش همسر
 .نمیارى در بازى عفریته و پذیرى می چرا و چون بی توهم
 .کردم نگاه مامانم به مات
 .بود کرده کورش فر فروزان هاى حرف و پول
 تونه؟ می چطور آخه

سی تونه می چطور شم به بهش اول که بپذیره رو ک ست چ  یم نگاه دخترش دو
 !کرده؟

 :زدم داد
 .خوام نمی-

 .شه نمی
 تونی؟ می چطور

 .کردم می گریه و کوبیدم می زمین رو پاهامو و زدم می جیغ
 .خواستم می مامانمو

 .نكنم حس بابارو خالی جاى تا کنه نوازشم خواستم می
 .نداشتم اونم دیگه اما
 .زدم می قدم تنها و بودم گم دنیایی تو
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 .اومد فرداشب
 .بود کرده پر راهرو ادکلنش بوى

 .آبیم اشكبار هاى چشم به زد زل موزیش سیاه هاى چشم اون با
 .کرد بهم آورى درد ى خنده

 .کردم درك خندرو اون معنی بعداا  چون آور درد گم می اگر
 .نبود مامانم هدفش

 .بودم من
 
 "حال"

 .هاش چشم آبی آسمان به شدم خیره
 .داشت سؤال علمت از دنیایی
 .بود تلخم داستان منتظر که نگاهی

 
Matisa_ماتیسا 

 .داشت درد ها *ب*و*س*کا اون آورى یاد حتی
 :دادم ادامه درد از پر صدایی با
 .فرارسید زندگیم تلخ شب-

 .شد عوضی اون شناسنامه وارد مادرم اسم که شبی
 .خندیدم نمی و نبودم خوشحال

 .گذشت پدرم بدون که چهارسالی این تو بود شده خم کمرش مامانم
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 .نكرد اعتنا من به و کرد ازدواج
 .زدنام زجه و هام التماس به

 .نكن مامان گفتم
 .نكن بدبخت منو و خودتو

 .تمام و بله یه
 .شد ناتنیم پدر عوضی اون

 :گفت گوشم در و سمتم اومد
 .خوشومدى جهنم به-

 .کردم نگاهش گیج و نفهمیدم رو حرفش معنی
 .بود باالشهر که اون ى خونه رفتیم

 .گذشت ازدواجشون از هفته دو
 .بودم تنها خونه تو عصر روز یه یادمه خوب
 .خرید بود رفته دوستاش با مامان
 .دید نمی منو و نبودم من انگار

 .در سمت دوییدم و شدم خوشحال اومده مامان کردم فكر اومد در صداى
 :زد داد که گرفتم پیش رو رفتن راه سریع فر فروزان دیدن با
 .سرجات وایسا-
 .کشید پشت از رو موهام و سمتم دویید که دادم ادامه رفتنم راه به

 .دم می یاد رو کردن رفتار درست بهت:فر فروزان
 .دم می یاد رو گفتن چشم
 .خودش دنبال منو و کشید رو موهام
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 .جونم به افتاد و کرد باز رو کمربندش و زمین رو کرد پرتم
 .میزد هی و میزد هی

 .نداشتم جون دیگه ضربش ششمین با
 .افتادم زمین رو حال بی

 .نداشتم کردنم گریه توان حتی و بستم هامو چشم
 .خوردم کمی تكون منم و زد پهلوم به لگدى

 .کردم می حس تنشو تمام سنگینی منم و روم افتاد
 :گفت و گرفت رو چونم

 .چشم بگو فقط و نیار در بازى سر خیره من دختر،واسه-
 .شد بلند روم از و کرد ول رو چونم

 .بود کارش اولین این
 رستد پدرم با بگیرم یاد باید گفت و کرد سكوت اون کار این مقابل در مامانم

 .نداشتم برخوردى اصلا  من اما کنم برخورد
 

Matisa_ماتیسا 
 .گذشت قضیه اون از ماه یك

 .داشت ادامه شب هشت تا که بود دوستام از یكی رومینا تولد
 .برگشت موقع

 .چكید اشكام و  شكست باز بغضم
 .افتاد جونم به بدى لرز
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 چی؟:آراد
 افتاد؟ اتفاقی چه

 .شد تداعی برام ها *ب*و*س*کا اون تمام
 .وحشتناکش کار

 
 .بگم تونم نمی-

 .بذار راحتم
 .باشه-

 .زنم می حرف من حاال
 .کردم نگاهش خیره

 .بگو-
 :گفت و داد بیرون پوفی

 ...بمونی اینجا تونی نمی-
 .شد بیشتر لرزم و بست یخ تنم شنیدم که رو جمله این

 .کارها و ها شكنجه اون دوباره و کنه پیدام اون بازم اینكه تصور
 :داد ادامه که
 .شی اینجا خدمه از یكی اینكه مگر-

 .بمونی اینجا که بگم والدینم به چی دونم نمی
 .کنم معرفیت چی دونم نمی

 .عنوانی چه به
 .بهتره باشی خدمه از یكی همین براى
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 :زدم داد بهت با
 شم؟ خدمتكار یعنی-
 .واال شو سرم تاج بیا پس نه-

 دارى؟ توقعی چه
 .باشی داشته شدنم خدمتكار عرضه اگر تازه

 آخه؟ دارى هنر تو اصلا 
 .دارم شك شدنتم خدمتكار همون
 .رفت می نشونه رو قلبم دیواره که بود تیرى مثل هاش حرف

 ارجخ اتاقش از و پوشیدم رو هام کفش و شدم بلند جام از عصبانیت شدت با
 .باشه بگم خوام می کرد فكر که برگشتم باز ولی شدم

 .زدم داد که زد پوزخندى
 .شم خار تو مثل اى عقده بچه یك توسط که این جاى به بمیرم حاضرم-

 .کنن شخصیتت بی شعور بی برسر خاك
 .باباته خونه خوبه حاال

 .شد بلند عصبانی و ماسید پوزخندش
 .شدن جمع خدمتكارا همه که شدم خارج اتاق از
 .شه می سگ باز االن ُاه ُاه

 .زایید گاوم
 .رفتم در بدو د و زدم تصنعی لبخند
 .شم خارج خونه از خواستم می فقط من و اومد دنبالم
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 .وایسا گفتم بهت وایسا وایسا-
 .سیاه و مرموز هاى چشم اون دوباره که کردم باز رو خونه در

 .شد سست پاهام و افتاد شماره به نفسام
 .بود اینجا اون

 ...فر فروزان
 

DorSa_درسا 
 .کردند پرتم اتاق تو

 .سمتم اومد مردى
 .شو بلند-

 .شد خشك وسایل رو نگاهم و کردم نگاهش مات
 .بود خون از پر فلزى میز روز که بود خونی چاقوى یك همه از بدتر و

 :زد داد دوباره
 گم؟ می چی نشنیدى ه*ه*ر*ز* شو بلند-

 .بودم فرار راه  دنبال فقط و گرفت شدت هام اشك
 .شدم بلند جام از که برداشت قدم سمتم به
 .بدو شو ت*خ*ل حاال خوبه-

 .کن کمك ابوالفضل به تورو خدایا
 .بیرون اومد اتاق از خوشتیپ و بلند قد پسر یك و شد باز اتاق یك در
 .ه*ه*ر*ز* دِ  باش زود-
 چرا؟ آخه-
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 .دخترم من توروجدت کنی چیكار خواى می
 .افتاد پیشونیش به چینی و کرد نگاهم خیره پسره
 .شدم دوال که میز سمت داد هول محكم منو مرد یكی اون

 درسددت زمین به خوردم افتادم سددر با که زد بهم محكمی سددیلی و برمگردوند
 .پسر پاى جلوى
 .پسره کفش رو ریخت که آوردم باال خون و بد حالم

 :گفت خوارى پاچه لحن با مرد
 .قربان ببخشید-

 .کنه درستش گم می االن
 .کن پاك آقا کفش از خونتو باش زود
 .بدو
 .افتادم پسر کنار که زد پهلوم به محكمی لگد

 .دید می تار هام چشم
 :گفتم و بهش شدم خیره

 .بدم دست از هامو دخترونه خوام نمی دخترم کن؛من کمكم توروخدا-
 .ه*ه*ر*ز* شو خفه-
 .میز اون رو خوابوندم و کرد بلندم موهام از

 .خواستم می کمك و زدم می جیغ
 .نه توووورووووخدا-

 .کن کمكم خداااا
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 .بمیرى ماتیسا
 .آورد می در پام از رو شلوارم زور به داشت و زدم می هق فقط

 .دادم می تكون میز رو خودمو فقط من و بست دهنمو
 .کردم می گریه

 .سمتم اومد و برداشت رو دستی ماشین یه
 .بود شدنم نابود شاهد خیره و زد پوزخندى پسره
 .داد حرکت رو ماشین دستم مچ روى

 .سوخت خودم حال به دلم که زدم جیغی بسته دهن اون با
 .وجودم عمق از کردم می گریه

شت ستم رو طرح یه دا ست شدن وکنده زد می د ستم پو شی د  می ایجاد سوز
 .آتیش روى جوش آب تو انداختنت زنده انگار که کرد

 
Matisa_ماتیسا 

 .وایسا:آراد
 .گفتم بهت وایسا

 .کردم باز رو خونه در
 .شد حبس نفسم دیدنش با

 :گفت و زد مرموزى لبخند
 .کردم پیدات زمین رو ولی گشتم می دنبالت آسمونا تو-

 .باشی اینجا کردم نمی فكر
 ...من...مم-
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 شما؟:رادجو پرهام 
 .خورد جا که ایستاد کنارم کرد باز درو اومد آراد حین همین

 :گفت و شد مسلط خودش به زود
 .پدر سلم-

 .فر فروزان آقاى سلم
 .جوان رادجوى سلم:فر فروزان

 شناسی؟ می رو خانوم این شما سلم،آراد-
 .کاملا  نه-
 .کردم نگاهش بهت با
 .گرفت التماس رنگ نگاهم بعد و
 می داشددت ایشددونم و رفتن دوسددتام االن دوسددتمه دوسددتاى از یكی یعنی-

 .شناسمش می رفت،تقریباا 
 .بده در دم لطفاا  تو بیاید

قت یه پرهام:فر فروزان گه و جا از دخترم با من فعلا  زنیم می حرف دی  می این
 .ریم

 .نمیام جایی من-
 .بمونه تنها نداره دوست مادرت-

 .کن مراعات ذره یه احواله مریض که دونی می
 .آورده مامانم سر بلیی یه که فهمیدم حرفاش با

 دخترته؟:پرهام



 61 ییتنها رانگریو

 .سرکشه خیلی و ناتنیمه دختر-
 :گفت و زد مصنوعی لبخند

 .فعلا -
 .ماتیسا بیا

 .کرد همراه خودش با منو کردو حلقه دستم تو رو دستش
 .کردم نگاه آراد به التماس با

 .بود کلفه و عصبانی
 .رفتیم ماشین سمت و بست رو خونه در

 .زد زنگ گوشم گوشمو تو کوبوند محكم
 رى؟ می در من دست از-

 .انتظارته در چیزایی چه دونی می
 .نكردم گریه
 .ببینه منو ضعف خواستم نمی
 .خواستم نمی

 
Arad_آراد 
 .صندلیم رو نشستم کلفه
 .گفت می هاش چشم ولی گفت نمی زبونش شاید

 .کن کمكم برم خوام نمی گفت می
 .زدم سیگارم به پكی
 .زدم در به اى تقه و بابام اتاق در سمت رفتم
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 .بیاتو-
 بابا؟-
 .دارم کار بزن حرفتو-
 عصبی؟ دستم از-

 .کرد نگاهم خونسرد
 کنی؟ می فكرى چه خودت-

 :گفتم آروم
 .کرده فرار ازش دختر دختر،اون اون-

 .باشه خوبی کمك تونه می ولی ناتنیشه دختر
 .کافیه-

 .کرده شك کلی احتماالا  هم االنش همین
 .بابا-
 .آراد بیرون برو-
 .کن گوش بابا-
 .ریختی بهم رو چی همه که کن گوش تو نه-

 .گانت بچه س*و*ه سر
 فر؟ فروزان دختر با برى باید دختر همه این

 .بفرستن برات بگم بگو خواى می دختر
 حرفیه؟ چه این بابا-

 .دنبالش هم فر فروزان و بوده مهمونی تو ماتیسا
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 .شده من ماشین سوار یواشكی رفته اونم
 .کن تمومش-

 بچم؟ من کردى فكر
 .اعظمیه پسر تولد شو آماده فردا مهمونی براى برو
 .برو من طرف از تو

 .اى بچه کنم فكر نذار آراد
 و دیدم گردنبد یه که رفتم اتاق سددمت و اومدم بیرون اتاق از حرفی هیچ بی

 .کردم بازش
 .بود باباش و مامانش و ماتیسا عكس

 .خورد می وجودمو ذره ذره داشت وجدان عذاب و بود آشوب دلم
 تونم؟ می یعنی گردونم می برش

 
matisa_سایمات 

 بره؟یم کجا منو داره دونستمینم
 تروکم ى خونه کار هی ىجلو نیماش ساعت مین از بعد بود آشنا نا برام رشیمس
 .داشت نگه

 .انداخت پام تا سر به ریتحق از پر ی؛نگاه شدم ادهیپ نیماش از
 . دمیفهم می خوب رو نگاه نیا یمعن

 . داد نمی خوب ىاتفاقا از خبر که ینگاه
 .نداشت رحم از ییبو که ینگاه

 .کرد می برابر دو رو قلبم تپش که نگاهی
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 . یوفتیب التماس به تا زنمت یم و كنمیم رتیتحق انقدر گفت می که ینگاه
 .رفتم که ببخش کنم می بسه،خواهش یبگ التماس با

 .ندادم بروز اما انداخت چنگ دلم به لرز و دمیترس
 :گفتم و دادم جرئت خودم به
 کجاست؟ نجایا_
 . حقارته ىبرا و لذت من برا که ییجا_
 کجاست؟ مامانم_
 .ینیب یم مامانتو خواب تو ها حاال حاال یول ىری م ىزود به توام که ییجا_

 هی مه با قبلش یول درسددا تیجون جون دوسددت شیپ ببرمت خوام یم سددایمات
 نه؟ میدار حساب هیتسو

 . میشد چشم تو چشم و ستادیا روبروم
 .بود سكوت فقط حرفاش مقابل در جوابم
شت از یكی که داد تكون سرشو ناگهان ستم ىزانو به پ  درد و زد لگد محكم را

 .دیچیپ راستم ىپا ىتو ىبد
 .فر فروزان ىجلو درست نشستم زانو دو ىرو
 .امیم در زانو به راحت چه که دمیخند خودم به دلم تو
 :گفت ىغرور پر و محكم ىصدا با
 .ینیبب منو حرف از یچیپ سر ىجزا تا کن آماده خودتو سایمات_
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شتم شو دا ستمال که کردم یم یمعن سرم ىتو حرفا  تگرف قرار دهنم ىجلو ید
 مبست فرو رو چشمام و شد نیسنگ سرم و کردم حس رو یخنك ذرات عبور که

. 
 

matisa_سایمات 
 .کردم باز چشامو صدا سر و غیج ىصدا با

 . داد یم آزارشون سخت و زبر یجسم و کرد یم درد دستام مچ
 .داد یم آزار گوشمو مختلف ىصداها

شامو شخ بتونم تا کردم زیت گو صل گهیم یچ کس هر بدم صیت  نبودم همتوج ا
 .میعیتیوض چه تو االن که

 . شدم لباسام متوجه که انداختم پام تا سر به ینگاه
 . نداشتم تن به ییمانتو و نبود سرم ىروسر

 شده ستهب پشت به طناب با دستام و بودم نشسته سخت و سفت یصندل هی رو
 .بود
 . بود شده جادیا برام سوال علمت از ییایدن بودم یبیعج شک تو
 . آشنا ینگاه و صدا کی از غیدر
 درد از مملو که ىا جمله هر دنیشن با شدم زمان و مكان طیشرا متوجه کم کم

 . شدیم جادیا برام ىشتریب ىها سوال علمت بود التماس و
 .كردیم جادیا برام ىدیشد ترس جمله هر دنیشن

 .بدم سوق در سمت به رو نگاهم شد باعث قفل ىتو دیکل دنیچرخ ىصدا
 .زدم یهوشیب به خودمو یول کردم هنگ
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 .شدیم تر کینزد و کینزد نفر چند ىها قدم ىصدا
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 . شد تموم کوچولو خب لیخ_

 . بود کرده قاب صورتمو اشكام
 . نداشتم یحس چیه و بود شده لمس دستم
 و دادا و غیج باز که ارهیب درش پام از خواسددت و رفت شددلوارم سددمت دوباره

 .شد شروع من ىالتماسا
 مروت یب دخترم هنوز من قسددم مقدسدداتت به ترو نكن کارو نیا روخدا تو_

 .دمیم بهت ىبخوا پول چقدر هر کن رحم
 . شد چندان دو ترسم که داد سر ىا قهقه

 من رفتن یتباه به ىتماشا محو روح یب و سرد که دیچرخ پسره سمت نگاهم
 .بود
 صیتشخ توان یحت که ییها چشم وبه ختمیر چشام تو داشتم التماس یچ هر

 .بود تفاوت یب یول شدم رهیخ نداشتم رنگشو
 .گرفت شدت میگر

 .کرد یم ىشرویپ کارش تو داشت مرد اون
 . فرستادم یم لعنت شناختم یم که یک هر به و زدم غیج وجود تمام با

 من به لعنت اراد به لعنت سدددایمات به لعنت فر فوروزان به لعنت تو به لعنت_ 
 . همتون به لعنت
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 ...که اومد سمتم به پسره نیح نیهم در
 

Matisa_ماتیسا 
شم توى محكمی چك زدن و سرم روى یخ آب سطل شدن ریخته با  و لرز گو

 .شد وارد بهم آنی شوك
 .کردم حس دهنم تو رو خونم گرم ى مزه

 .کرد لرزش به شروع تنم کل سرما از
 جیغ و کرد اصددابت گردنم به سددختی جسددم که آوردم باال رو سددرم تندى با

 .کشیدم
 .شد می شنیده وضوح به عصبیش هاى نفس صداى

 .داستان اصل سر بریم خوب خوب-
 باهاش و کنی می آمد و رفت مهم هاى آدم خونه تو که شدددى پرو اونقدر دیگه

 مهمونی؛آره؟ رین می
 نه؟ دارى دوست بازى هه*ر*ز**

 .کشید سوت گوشم که زد گوشم به اى دیگه محكم ى کشیده
 کنی؟ می فرار من دست از-

 .زد داد
 .درومد لرزه به بدنم چهارستون که دادى
 بمیرى؟ باید بمیر گم می وقتی دونی نمی

 .افتادم زمین به صندلی با پشت از که زد معدم به لگد با محكم
 .کرد باز اشكام براى رو راه و پیچید کمرم تو نشدنی وصف و شدید درد



wWw.Roman4u.iR  68 

 

 .کشیدم می نفس سختی به
 :گفت دارى خش صداى با
 .ننشستی دلم به اولم ماتیسا،از دونی می-

 .کنی مرگتو آرزوى بار صد روزى کنم می کارى
 .داریم خوب نمایش یه قبلش

 .شدم جا جابه باهاش منم که برگردوند اولش جاى رو صندلی
 :زد داد

 .بیار ماشینو اون-
 

MatiSa_ماتیسا 
 .کشید نمی بدنم و بود زیادى دردها این تحمل

 :زد داد بلندى تن چنان با
 پس؟ کوش-

 .بیار ماشینو اون بدو
 .شد خارج اتاق از بلند هاى قدم با

 .یومد می التماس داد و جیغ صداى هنوزم
 .ناشناس افراد از صداهایی

 .چیه دیوارا این در،پشت این پشت دونم نمی
 .کنن می التماس چی براى و چرا دونم نمی

 .کن رحم خدداااا توووووورووو-
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 .خدا تورو نكن نننننههه
 .نكن دارى دوست کی هر جون

 .دادم تكون سرمو و بستم چشامو
 .بشنوم خواستم نمی

 .شد باز شدت با اتاق در که
 بودیم؟ کجا خوب-

 .اومد یادم آها
شن رو سرم باال چراغ شین و کرد رو ستش تو ما شمام جلوى رو د  و گرفت چ
 .کرد روشن رو ماشین کنار ى دکمه
 .کرد چرخیدن به شروع ماشین فلزى ى تیغه نوك

 .ایستاد کنارم و رفت
 .کردم احساس دستم تو رو نشدنی وصف سوزش بعد ثانیه چند
 .دادم می تكون صندلی رو خودمو و زدم می جیغ
 .خندید می فقط

 .زدم می جیغ و کردم می احساس دستم رو خونو حرکت
 .کردم نمی التماس ولی ریخت می اختیار بی اشكام

 .خواست می همینو اونم دونستم می
 .التماس
 .نیست زندگیم پایان این که دونستم می چون نكردم التماس

 
DoRsa_درسا  
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 :زد داد تقریباا  و سمتم اومد پسر
 .دار نگه دست-
 ...اما-
 گفتم؟ چی نشنیدى-

 .بیرون برو هم حاال
 .بودم شده خیره دوتا اون به و لرزید می بدنم تمام
 .گرفت پیش رو خروج راه پایینو انداخت سرشو مرد

 .شد خاکستریم هاى گوى به خیره و ایستاد فلزى تخته کنار
 .چرخوندم رو سرم و بستم چشمامو اختیار بی که جلو آورد دستشو

 :گفت آروم
 .بترسی نیست نیازى-

 .زد کنار و بود ریخته صورتم جلوتوى که موهام از اى طره
 :کرد نجوا آروم گوشم کنار درست و جلو آورد سرشو

 چیه؟ گفتی اسمشو که آراد فامیلی-
 .دوخت چشم بهم باز و باال آورد سرشو

 .بزنم حرف که داشتم شك و ترسیدم می هنوز
 :گفت

 .بیاد باز بگم شم می مجبور نزنی دیگه؛حرف نشد دِ -
 که؟ گرفتی

 .بدم دست از هامو دخترونه خواستم نمی



 71 ییتنها رانگریو

 .کردم می خودکشی اونا بدون یقیناا 
 :گفتم مرتعشی صداى با
 ندارید؟ باهام کارى اونوقت-

 ندم؟ دست رواز چیزى کنی می تضمین
 .آره-
 .راد آراد-
 رادجو؟ یا راد-
 .رادجو-
 شناسیش؟ می کجا از-
 .دوستمه-
 اینجایی؟ چرا-
 منو که سددرش پشددت منم و شددد خارج خونه از دوسددتم که بودیم مهمونی تو-

 کجاست؟ اون دونم نمی و دزدیدن
 داره؟ ربطی چه آراد به-
 .باشم اینجا من و بیرون بیاد مهمونی از دوستم که شد باعث اون-
 اسمت؟-
 .درسا-

 .اتاق تو رفت و گرفت رو شماره یك و دراورد رو موبایلش
 :گفت و بیرون اومد دقیقه چند از بعد

 دوستت؟ اسم-
 .ماتیسا-
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 .نزدى زدى حرفی-
 واضحه؟.نشنیدى شنیدى چیزى
 .باشه:گفتم و دادم تكون سرمو

 .بغلم کرد پرت شلوارمو و کرد باز دستامو
 .بپوشش؛سریع-
 برگردى؟ میشه-
 کنه؟ می فرقی چه حاال دیدم که من بابا اى-
 :گفتم آروم و شدم سرخ حرفش از
 .کشم می خجالت خوب-

 .برگشت
 :گفت دقیقه چند از بعد

 پوشیدى؟-
 .اوهوم-
 .بیافت راه-

 .رفت خروجی در سمت و گرفت بازومو
 .دستش بغل کشیدم باز که پسره پشت رفتم که سمتمون اومد مرد اون که

 .انداخت بهم حقارت از پر و ه*و*س پراز نگاهی
 بریدش؟ می کجا قربان-
 رئیس؛اومده؟ پیش-
 .بله-
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 خب،کجاست؟-
 .ناتنیش دختر ادب حال در ها اتاق از یكی تو-

سته  نزمی بخورم بود نزدیك و رفت تحلیل پاهام و شد وارد بهم شوکی ناخوا
 .داشت نگهم که
 .برس کارت باشه؛به-
 .چشم-

 .بودن کنارم قبلش که دخترا اون از یكی سمت رفت
 .اتاق تو انداخت و گرفت رو یكیشون مو از
 .توروخدا نكن نه نه-

 .کرد می گریه شدت به دختره
 .شد می بد داشت حالم باز
 .کن کمكش خدا تورو-
 .نمیشه-

 .کردم هنر کنم رد زیرسیبیلی تورو همون
 .بده نجات رو ماتیسا ماتیسا-

 .توروخدا
 نه؟ یا شی الل تونی می-
 .ِکشه دونی؛نمی نمی ازش هیچی-

 .کشتش می فر فروزان
 .نگرفتمش گل تا دهنتو ببند-
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MatiSa/ماتیسا 
 :گفتم جیغ با
 خواى؟ می جونم از بردار؛چی سرم از بسه؛دست-

 .بود خیس اشك از صورتم
 :گفت حرص از صدایی با
 .ببینم شدنتو آب لحظه لحظه خوام می دارم ها برنامه برات-
 .خوره می بهم حالم تو مثل مغرور دختراى از
 فهمی؟ هستی؛می روانی یه تو-

 :زدم داد
 .روانی-

 .من نه کشن می لجن به رو جامعه که هستن تو امثال
 .کثافت دزد آدم
 .مینز افتادم صندلی با که زد بهم محكمی کشیده که صورتش تو انداختم تف

 .زد ضربه رونم به محكم و کرد باز کمربندشو
 .زدم درد از جیغی

 .فرسا طاقت درد
 .زدم می جیغ فقط و زد ضربه بهم متوالی
 .کرد جدام صندلی از و کرد باز دستامو

 .نداشتم رو کارى انجام توان و بودم جسد مثل
 .کنم می آدمت االن-
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 .کردم نگاهش رمق بی
 جعبه از و دراورد جعبه یك توش از و کرد باز رو اتاق گوشددده دیوارى کمد در

 .اسپرى یك
 .ببین ماتیسا کن نگاهش

 .اومد بند نفسم اسمش خوندن با
 .فلفلی اسپرى

 .کرد باز درشو و داد تكونش بار دو
 .باال گرفت بود تراشیده حرفو یك روش که دستمو قسمت همون

 وىجل گرفت اسددپرى و نتونسددتم اما کنم آزاد دسددتش از دسددتمو که کردم تقل
 .دستم

 .بزنی جیغ که دارى جون قدر چه ببینم خوام می-
 .گرفت اوج گریم و دادم تكون سرمو

 :گفتم درمیومد چاه ته از که صدایی وبا شكستم غرورمو
 .نكن کردم نكن؛غلط-

 .داد فشار رو اسپرى و زد اى قهقهه
 .نشدنی وصف سوزش از زدم جیغی

 .زد می قهقهه فقط
 .کوبیدم می زمین رو پامو و دادم تكون خودمو محكم

 .کن تمومش-
 .کردم غلط
 .نداد فشار رو اسپرى دیگه
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 .کافیه امروز براى کنم خوبه؛فكر-
 :گفت و کرد مردا اون از یكی روبه-
 .کنید آمادش فردا براى و ببریدش-
شم- ساده وقته خیلی سامیار رئیس چ  كی و بزنه حرف باهاتون خواد می و وای

 .همراهشه دخترم
 .بیاد بگو-

 .خورد گره خاکسترى چشم با نگاهم که بودم دوتا اون ى مكامله محو
 

Samiyar/سامیار 
 .شدم اتاق داخل درسا با

 .بود افتاده زمین رو رمق بی که افتاد زخمی دختر به نگاهم
 .داشت فردى به منحصر زیبایی

 .بود درسا به خیره که کردم دنبال نگاهشو رد
 .بایسته کنارم باید دونست می دادم فشار درسارو دست

 .زدى دید حد از بسه؛بیش:فر فروزان
 بگی؟ خواستی می چی

 .شدم خیره فر فروزان به و گرفتم دختره از نگاهمو
 .شد خیره بهم خشم با که پاش جلوى کردم پرت رو درسا

 .خرم می ازت دخترو این من-
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سوالى بچه اون یا عرب باز ه*و*س هاى شیخ اون به بدیش اینكه جاى به  سو
 .خرمش می ازت پولدار،خودم

 ماتیسارو؟ دوست-
 کردى؟ خارجش اتاق از حقی چه به
 .بیشتره قیمتش خیلی دختر باش منطقی-
 .باش سودت فكر به
 .نده ادامه دیگه نظرم به

 .دم می باالش خوبیم قیمت خرمش می
 .زدم عمیقی پك و کردم روشن سیگارمو

 .باشی چیزا جور این اهل کردم نمی فكر-
 .کنه می راضیم نظرم به-
 .زنیم می حرف هم با قیمتش سر ولی خودت به دمش می باشه-
 :گفتم و کردم اشاره ماتیسا به
 چی؟ اون-

 .دارم براش خوبی مشترى
 ؟یفروشیم چند

 .دارم ها برنامه فروشم؛براش نمی اونو-
 .بده باالش میلیارد دو حاضره مشتریم-
 کیه؟ مشتریت-
 .بینیش می دادى اکی اگه-
 کیه؟ گفتم-
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Samiyar_سامیار 

 کیه؟ گفتم-
 بدونی؟ خواى می چرا نیستی فروشنده-

 .خوشگذرونی ى واسه جذاب و لوند خواد می دختر
 .فروشی نمی هیچی که بدم پیشنهاد بهش اونو خواستم می

 .برم خوام می معامله پاى بریم
 بیا-

 .دقیقه پنج فقط پیشش برم میشه:درسا
 .بینیش می که آخرته باره برو:فر فروزان

 .رفتیم فر فروزان اتاق سمت به و شدیم خارج اتاق از
Dorsa/درسا 

 .نشستم زمین و سمتش دویدم سرعت با
 :گفتم گریه با و پام رو گذاشتم سرشو

 شدى؟ چی دلم عزیز-
 :گفت شد می شنیده سختی به که آرومی صداى با
 .ببخشید درسا-
 حرفیه؟ چه این-

 :دادم وادامه کردم پاك اشكاشو
 ىبود قوى که زشت؟تو شدى ریختی این چرا-
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 .کنی می فكر-
 .دارم درد خیلی

 .شه می درست چی همه باش قوى ماتیسا-
 .بكشه منو خواد می اون-

 بینی؟ نمی
 .کرد اى سرفه

 فكرشه؟ تو چی دونم نمی-
 .نیست کمی پول میلیارد دو
 فهمی؟ می آدمه یك قیمت میلیارد دو درسا-
 .زنده موجوده یه

 نظرت؟ به خوبیه کار فروشی آدم
 ارک یك و هزار و کنه کنه،اختراع بره،کار کنه،راه فكر تونه می که زنده آدم یعنی

 نداره؟ ارزش میلیارد دیگه،دو
 .ماتیسا-

 :دادم ادامه و کردم نوازش موهاشو
 .کنن نمی فكر تو مثل همه-

 .تو اومدن نفر دو و شد باز اتاق در
 .کرد بلند رو ماتیسا یكیشون

 بریدش؟ می کجا-
 .منتظره جدیدت صاحب بیرون نداره؛برو ربطی تو به-
 نهكیم نگاه منو داره و داده تكیه دیوار به پسره دیدم که بیرون رفتم اتاق از
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 .سمتم اومد و برداشت دیوار از اشو تكیه
 .بیا-

 .چشمام به بست بند چشم یه که رفتم دنبالش
 .کرد هدایتم و گرفت دستمو

 .شد ماشین سوار و کرد باز بندو چشم دقیقه چند از بعد
 .شو سوار-
 چی؟ سرى رو و مانتو پس-

 :زد داد عصبی
 چه؟ من به-
 آخه؟ بهت بدم مانتو گورى کدوم از

 .بابا سوارشو
 .ببینن تورو وایسادن ملت انگار
 .کرد حرکت ماشین و شدم ماشین سوار

 
DorSa_درسا 

 .زد بوق دوتا و داشت نگه خونه یه جلوى
 .کرد باز درو و بیرون اومد خونه از هیكل درشت نسبتاا  مرد یه

 .خونه داخل رفت
 .بود حیاطش وسط بزرگ خیلی استخر یه

 .جلو سمت داد هولم ریز خیلی پشت از دستی
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 .سمتش برگشتم
 :گفت کنه نگاهم اینكه بدون

 .زیاده آنالیز براى وقت تو برو-
 .کردید لطف و کشیدید زحمت خیلی اینجا تا مرسی دیگه نه-

 .رم می خودم من بدید چیزى شالی و مانتو یه فقط
 .زد قهقهه بعد ثانیه چند و زد پوزخندى

 خندى؟ می چی به-
 .تو به-
 مگه؟ دیدى دارى خنده چیز-
 .شنیدم اما نه-

 :گفت و شد جدى
 !بره جایی نیست قرار کسی-
 :گفتم تمام پرویی با
 .یك جناب،درسام؛این نیستم کسی من-

 نبود؟ کمك قصدت اگه اینجا آوردى منو داشتی مرض پس اینكه دوم
 .گردونم برمی بهت دادى پول چقدرم هر سوم
 .زدم پرویی لبخند باالو دادم ابرومو تاى یك

 .زد مرموزى لبخند و کرد وبسته باز و چشماشو
 !اینطور که-
 .طور همین بله بله-

 .رفت غره چشم بهم وعصبی هم تو کشید ابروهاشو
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 .خونه داخل کشیدم و داد فشار محكم و دستش تو گرفت بازومو
 .زدى حرف خیلی-

 .زمین رو کرد پرتم و کرد باز رو خونه در
 .بگم من کن گوش حاال-

 فهمه؟ شیر معطل ول متل اتل نیست قرار اینجا
 .کار و کار و کار اینجا

 .من به مربوط هاى کارى؛کار هر نه اونم کنی می کار فقط تو
 .گیره می قرار اختیارم در خواستم چیزى وقت هر
 .چیزى هر
 .روحی نه دارى جسمی نه خودت از تو

 .برگردونی بهم بتونی عمراا  دادم باالت که پولیم اون
 بدى؟ بهم میلیارد پنج دارى ببینم بگو

سلماا   زتا گیرم می میلیارد ده پس خریدمت دادم میلیارد پنج من تازه ندارى م
 .کنم آزادت تا

 .پس باش خوبی دختر
 گفت؟ چی این،این

 چی؟-
 نخودچی-

 نقوى؟ خانوم
 .بله-
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 .بیار خدمتكار لباس دست یه-
 .کنم فكر وشش سی سایز

 .آقا چشم-
 .شد می گردتر لحظه هر چشمام
 بهش داد لباسارو

 .آقا بفرمایید -
 :گفت جدیت با
 .شو بلند-

 .شدم بلند زمین رو از آروم
 :زد طنین گوشم در و دستم داد لباسارو

 .میاد بهت مطمئنم-
 نقوى؟ خانوم

 آقا؟ بله-
 .کنه می آماده رو من لباس و غذا ایشون امروز از-

 ..من به مربوط هاى کار بقیه و کنه می تمیز اتاقمو
 .کن نظارت خودت

 .آقا چشم-
 .بودم هنگ من که سمت به برگشت

 .بگیرى یاد که کن گوش خوب هم شما-
 .شی می تنبیه بدى انجام اشتباه کارتو

 :گفت دقیقه یك از بعد
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 !چشم یبگ نشنیدم-
 :گفتم آروم

 .چشم-
 .برس کارت به برو-
 .باال رفت ها پله از سنگین هاى قدم با-
 .بیزاره مسئولیتی بی از آقا جون دختر بجنب-
 شدم؟ خدمتكار من االن-
 خوبه؟ حالت-
 .نه-
 کنی؟ می گریه چرا-

 .نشستم زمین رو و ندادم جوابی
 .عجیبیه دنیاى چه
 .رسی می فرش به عرش از لحظه یك تو
 .شی می خاکستر زدن هم بر چشم یك تو
 

dorsa_درسا 
 .داد نشون بهم اتاقمو ىنقو خانم
 :ىنقو خانم

 .اتاقته نجایا_
 : گفتم و انداختم اتاق به ینگاه
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 کنم؟ چكار قایدق دیبا االن_
 .بگم بهت اول نیهم زویچ چند بزار جون دختر نیبب_

 .داره دنبال به ىبد عواقب آقا دستورات از یچیسرپ
 از بعد هسددتی آقا مخصددوص خدمتكار که تو و زانیم احترام هم به همه نجایا
 داریب ۵ ساعت سر ىدیخواب یساعت هر و یبخواب ىبر یتونیم گفتن آقا نكهیا
 ۷ سدداعت و یكنیم آماده رو بپوشددن اقا روز اون قراره که ییها لباس و یشددیم

 ،سدداعت یكنیم زیتم رو اتاقشددون رفتن آقا موقع هر و ىبریم اقارو صددبحانه
 .شام ۹ ساعت و اقا اتاق ىبریم غذارو ۱ ساعت و ینیچیم زویم ۱2:۳۰

 . ینكن یکوتاه فتیوظا انجام در دوارمیام
 .شد خارج و اتاق در سمت به رفت حرف نیا گفتن با

 .نشستم تختم رو
 . ستمین درسا که نیزم نزنم تورو من خب
 .یوفتیب کردن غلط به كنمیم ىکار یول دمیم انجام برات،کاراتو دارم

 ..که بودم دنیکش نقشه فكر تو
 . اتاق تو اومد انداخت سرش گاو نیع یكی

 .کرد پاره رو افكارم رشته
 .لعنت معرکه مگس خر بر اه
 ؟یكنیم یغلط چه ىدار_

 .بود گرفته حرصم
 . ستادمیا رخش به رخ و شدم بلند جام از

 . انداخت پام تا سر به ریتحق از پر ینگاه
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 .ادیم بهت دتیجد لباس چقدر_
 . بود گرفته حرصم دایشد

 کامل قتونیسل ىداد که یزشت لباس نیا با یول نداره حرف من لباس خور تن_
باس نیا كلمیه خوش و بایز یلیخ من که ییجا اون از یول مشددخصددده  ل

 .ادیم بهم ختمیریب
شو و زد ىزیآم ریتحق ىپوزخند شت با انداخت نییپا سر ستش انگ شول ش  ب

 .کرد لمس
 .گرفته خندش بود مشخص

 .شدم خندش باعث که اومد بدم خودم از
 .ختیر بهم سنسورامو نحسش ىصدا که كردمیم ىخور خود داشتم

 
 ؟ىدار دوست ىخدمتكار لباس یبگ ىخوایم-

 .ىدیم ادامه کارت به عشق با حداقل ىدار دوسش که خوبه
 ریدرگ رو ذهنم که ىزیچ نیشددتریب یول بود گرفته حرصددم حرفش از که نیا با

 .بود مانیزا حال در خره عر عر هیشب صداش چرا که نیا بود کرده
 .خنده از دمیپاچ و کنم کنترل خودمو نتونستم همیتشب نیا با
 

samiar_اریسام  
 .شد منفجر خنده از هوی که كردمیم نگاش داشتم

 .خندهیم من به داره دونستمیم چون بودم شده یعصب
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 : گفتم بلند ىصدا با
 ؟ىخندیم ىدار یچ به_

 بده دست از کنترولشو ممكنه هرآن بود مشخص یول کرد کنترل خندشو
 :گفت و چشام تو شد رهیخ حال نیا با یول
 .مانهیزا حال در خره عر عر هیشب تینها یب صدات_
 .کنم كاریچ دونستمینم تیعصبان و تعجب از

 :گفتم و کردم باز دهنمو ىنطوریهم
 .مونهیم رکیرجیج هیشب صدات توام_

 .كننینم مانیزا ها مرد ضمن در
 .نمیبینم جلوم ىمرد من واال_
 .ىدار اسمشو فقط بودن مرد از تو

 .خر نره نه باشه مرد دیبا آدم
 رتشصو تو ىریتغ یول زدم گوشش تو یمحكم دهیکش و دمیکش هم تو اخمامو

 .چشام تو زد زل ییپرو با و نشد جادیا
 

DorSa/درسا 
 :گفت که دمیشن صداشو

  ؟یوندیم من از یچ تو یلعنت اخه نر؟د ای َمردم که یكنیم نییتع من ىبرا تو_
 :گفت ىتر بلند ىصدا با
 هاااااااااااااان؟_
 .خدمتكارت ىکرد منو و خانوادم شیپ برم ینزاشت که ىهمونقدر_
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 .نشم ریتحق انقدر تا رمیبم حاضرم من
 .اتاق از رونیب برد کشون کشون و من و گرفت موهام از اریسام

 :گفت و کرد باز اتاقشو در
 هان؟ ىریبم ىحاضر که_

 :گفت و کرد باز رو پنجره
 . برسونمت ارزوت به خوامیم_
 کنم؟ پرتت ای ىپریم
 ندارم؟ وجودشو ىکرد فكر پرمیم که معلومه_

 .زد ىپوزخند
 .شدم پرت و کردم حس کمرم پشت یدست که سادمیوا پنجره دم رفتم

 
Matisa_ماتیسا 

 .تو کردن پرتم و کردن باز رو اتاقی دره
 .خبره چه دید شد می اما بود تاریك نسبتاا 
 .سوخت می هنوز دستم

 .انداختم بهش نگاهی
 .کردم لمسش و کشیدم دستم ساعد روى شده هك حرف اون روى دستمو
 .A حرف

 :کردم زمزمه آروم و زدم لبخندىA حرف دیدن با
 .آراد-
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 .خندیدم چرا نفهمیدم
 .خندیدم آره
 .زدم رو کسی چه به که خندیدم خودم به

 :کردم زمزمه آروم
 .بخشمت بند؛نمی خالی-

 .شدم مچاله خودم تو اتاق از اى گوشه
 .گرفتم آغوش تو خودمو

 .داشتم نیاز خلوت این به
 .هستند هامون زندگی تو هایی آدم چه که این به کردم فكر

 .نداشتم شانس اولم از من هه-
 .ما پست به خوره می عتیقست چی هر
 .اى عقده  روانِی  جانِی  یه

 .جونم از خواد می چی نیست معلوم مرتیكه
 کجاست؟ مامانم
 خوبه؟ حالش

 چطوره؟ درسا
 بود؟ کی پسره این
 بخره؟ منو خواست می کی

 .بگیره آغوش در هامو چشم خواب گذاشتم و بستم چشمامو افكار این با
 

Matisa_ماتیسا 
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 .شد باز شدت با اتاق در
 :زد داد خراشی گوش صداى با

 کپی؟ می قدر چه:فر فروزان
 .پاشو

 :گفت که کردم نگاهش بهت با
 .کنید آمادش ببریدش وایسادید چرا-
 .چشم-

 :گفت آروم خیلی یكیشون که سمتم اومدن دختر تا سه
 .دخی پاشو-
 .ایستادم و شدم بلند جام از
 چی؟ که شدم پا بیا-
 .کنیم آمادت بریم بیا-
 کنید؟ آمادم-

 چی؟ یعنی
 چی؟ براى

 .کن گم گورتو دهنتو ببند:فر فروزان
 .لشو تن این ببرید

 :گفتم خودم با که بدم جوابشو خواستم
 بشه؟ چی که بدى جواب

 شه؟ می دوا دردى مگه
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 .کنی می تر حریص اونو و خورى می کتك فقط
 .افتادم راه دخترا دنبال

 .بیرون بیا سریع و کن حموم برو-
 .ایستادم آب زیر و شدم حموم داخل

 .آرامشی چه
 .آبم زیر که دقیقست چند که نشدم متوجه

 .دیگه بیرون بیا-
 .بده حوله-

 .کرد رد در الى از دستشو و کرد باز نیمه درو
 .بگیر-

 :گفتم و گرفتم دستش از رو حوله
 .مرسی-
 .گرفتن سمتم قرمزى پیرهن که شدم خارج حموم از
 .بپوش-
 بپوشمش؟ باید چرا-
 .باش ها؛زود کنه می تنبیه مارو میاد االن بپوش-

 :زدم داد
 چرا؟ بگید خوب-

 .پوشم نمی چیزى و کنم نمی کارى نفهمم تا من
 خوب؟ دختر بدونیم کجا از ما آخه-
 .کنیم آماده تورو داریم وظیفه ما



wWw.Roman4u.iR  92 

 

 .بپوش جدت تورو
 .ندارم ضربه تحمل دیگه خدا به
 .پوشیدم پیرهنو اکراه با
 .بازه خیلی این-
 .بدیم بهت که دادن ما به اینو-

 .کنیم آرایشت بشین حاال
 .نشستم

 بسوزن؟ من لجبازى پاى اینا چرا
 .ببند چشماتو-

 .بستم چشمامو
 .موهام سراغ رفتن بعد و کشید طول آرایشم ساعت نیم حدود

 :گفت یشگفت از مال ال مال یلحن با
 !شدى معرکه خدا واى-:

 .شدى زیبا واقعاا 
 .ببین

 .دیدم خودمو گرفت جلوم که اى آینه تو
 .بودم شده خوشگل آره

 .نیستم من این انگار
 :گفتم بغض با
 شه؟هان؟ می خرج کی براى خوشگلی این ولی شدم خوشگل آره-
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 .مهمه این
 .شدم خوشگل قدر چه نیست مهم

 .انداخت پام تا سر به نگاهی و شد داخل محكم هاى قدم با و شد باز در
 .بهش بدین شالشم و مانتو خوبه-

 .ایستاد روم روبه
 شه؟ می چی درارى بازى سر خیره برام باز بخواى اگر دونی می-

 .زد موج جدیت از لحنش
 :گفتم بغض با
 ...مامانم-
 .بینی نمی زنده دیگه مامانتو!آفرین-
 کنم؟ کار بایدچی-

 چیه؟ براى ها لباس و آرایش این
 
 .میاى فردا و رى می امشب.داره سود  خیلی اى اجاره دختر جدیداا  دونی می-

 :زدم داد
 چی؟-
 .کن خداحافظی هات دخترونه با آره-

 .کن اینكارو گفت مغزم و افتادم پاش به اختیار بی
 .کردم غلط توروخدا-

 .نكن باهام کارو این
 .دخترتم مثل من لعنتی
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 هاى توله نمیاد خوشددم اصددلا  و باشددم داشددته بچه تونم نمی وقت هیچ من-
 .کنم بزرگ مردمو

 .نره یادت مامانت
 .ببریدش

 :زدم می جیغ
 .کنید ولم-

 .کشم می خودمو من
 لعنتی؟ شنوى می

 .کردن پرتم ماشین تو زور به
 .نكردى کردى گریه-

 .بودم وسطشون من و کنارم نشستن نفر دو
 .بودنش بسته ستون به که داد نشون رو مامانم عكس یكیشون

 چی؟ مامانم ولی نبودم دخترش من حاال
 نبود؟ زنش اونم

 
Matisa_ماتیسا 

 نهخو زنگ و داشددتن نگه نیاوران تو بزرگ ویلیی خونه یك جلوى رو نیماشدد  
 .زدن رو
 . شد داخل ماشین و شد باز پارکینگ در
 .شدم پیاده ماشین از
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 .یومد می موزیك صداى خونه داخل از
 رسید؟ من امانتی:آرش

 .موند ثابت روم نگاهش و زد چندشی لبخند که برگشتم صدا سمت
 دختره؟.خوشگله و جذاب چه-
 .کردم نگاهش خشم با
 .بده رو پول.دختره بله-
 .دستش داد پاکتی و چشمام تو زد زل 

 چندتاست؟-
 .تا بیست-
 .زبلیه و خشن دختر که باشه حواستون فقط حله-

 .نره در
 .دیگه گمشید-

 :ایستاد روم به رو
 کوچولو؟ خانوم پریده رنگت چرا-

 .برن غول نره تا سه اون وایسادم
 .کردم نگاه پسره به رفتشون از بعد

 :گفتم عصبانیت و حرص با
 .زنی می بهم حالمو-
 .زد بهم اى کشیده خشم با  که صورتش تو انداختم یتف و 

 .گرگم خودم که نیار در بازى دریده براى ببین-
 .ستادیا قلبم دنشید با که داخل کشوند خودش دنبال منو



wWw.Roman4u.iR  96 
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 .خورد گره آبی ى تیله دو با نگاهم
 .شد تند قلبم ضربان

 .ببینه وضعیت این تو منو خواستم نمی چرا دونم نمی
 !جیگره زیدت چه آرش:کیان

 .پایین انداختم سرمو
 .شدم آب خجالت از

 .نكنم گریه تا داشتم نگه رو خدوم چقدر دونه می خدا
 .سرگرمیه واسه.بود کجا زید بابا نه-

 :فتگ خاصی لحن با و زد ىخند شین که انداختم عوضیش ى قیافه به نگاهی
 .ه*ى*ا*ه*ر*ا*ج*ا-
 .شدم خرد کاملا .  شكستم. تموم 

 .خنده زیر زدن دورش پسراى
 .کنن خردت طورى این سخته قدر چه دونه می خدا

 .بزنن گی*ه*ر*ز* ننگ بهت و کنن تحقیرت
 .کنن رفتار آشغال مثل باهات که داره دردى چه دونه می خدا
 .بگذرن ازت و کنن لهت آشغال مثل

 .کردم نگاه آراد به و کردم بلند سرمو
 .کرد یم نگاه بهم ناراحتی و تعجب از پر هایی چشم با
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 .گرفتم ازش نگاهمو و ریخت  اشكام
 .گرفت بغض وجودمو تمام
 گرفتنا؟ خود و اصوال ادا این به چه رو اي اجاره دختر:کیان
 .خندیدن بازم

 .ببینم برامون *ر*ق*ص*ب پاشو:آرش
 چراغا که خروجی در سددمت دویدم سددریع و دادم دسددت از اختیارمو دیگه

 ....کشید و گرفت پشت از موهامو کسی و شد خاموش
 

Matisa_ماتیسا 
 
 

 :زدم جیغ
 .لعنتی کن ولم-
 .گرفت شدت گریم ناخوداگاه 

 :گفت آلود ه*و*س صداى با و کرد بغلم پشت از
 .اى اجاره دختر اینجا اومدى چی براى دونی نمی اینكه کجا؟مثل-

 .بود دستاش اسیر هنوز موهام
 .شدیم اتاق داخل و اتاق سمت کشوندم زور به
 .کرد  قفل رو در

 .زد خیمه روم و تخت رو کرد پرتم
 ...کشیدم بنفشی جیغ و کردم حس که  تنشو سنگینی
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 خواب چراغ دیدن با که چرخوندم اتاق دور دفاع ىبرا ىزیچ دنبال  رو نگاهم 
 .داشتم برش و کردم دراز سمتش رو دستم عیسر  سرم باال

 .شد بلند آخش که سرش پشت زدم و بردم باال شدت به 
 .بیرون کشیدم زیرش از خودمو سختی به

 .کردم پایین باال رو دستگیره درو سمت دویدم
 .بود قفل

 .گشتم می کلید دنبال و کردم نگاه زمین به
 :زد داد بادرد

 .کنم می حالیت االن وحشی ى دختره -
 .سمتش برگشتم

 .کشید سرش پشت دستی و شد بلند
 .شد خونی دستش

 .زدم در به محكم و برگشتم منم و سمتم اومد حرص با
 .کردم می التماس و زدم می ضربه توان تمام با
 .توروخدا کنه کمك یكی-

 نیست؟؟ کسی
 .تخت تو کرد پرتم و شدم حلقه کمرم دور دستش
 .برداشت قدم سمتم
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 .سوخت خودم حالم به دلم  که زدم جیغی
 .افتاد تخت روى کلید به نگاهم

 .خمارش مشكی هاى چشم به زدم زل
 .بود زدم وحشت هاى چشم تو خیره
 .کردم مشتش و گذاشتم کلید رو دستمو شه متوجه اینكه بدون

 
Matisa_ماتیسا 

 .در سمت رفتم تند و پایین پریدم تخت از منم و آورد هجوم سمتم
 .کشید پشت از موهامو که و چرخوندم در قفل تو کلیدو

 .شد باز در که کشیدم رو دستگیره
 .خواستم می کمك جیغ با
 .کنه کمك یكی خدا رو تو کمك-

 .گرفتم دستش از  گازمحكمی که گرفت دهنم جلوى  رو دستش
 .شدم خارج بغلش از و زدم پهلوش به ارنجم با محكم منم و شد شل دستش
 .دوید می دنبالم

شو که دویدم می نفس بی بلند هاى کفش اون با شت پا  هک حریرلباس رو گذا
 .زمین خوردم مخ با

 .پیچید سرم تو بدى درد
 .کمرم روى دقیقاا  پشتم نشست
 .زدم جیغ که کشید ومحكم باشتاب موهامو

 .شد خم عقب سمت به گردن از سرم
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ستمو ستش روى د شتم د سم ى متوجه اما  کنم کم شدتش که گذا  و سرد ج
 .شدم گردنم رو اى برنده

 .بود خیس اشك از صورتم
 .کوچولو شد تموم بازى-

 ..تو مثل وحشی و هار دختراى از اصلا 
 .زدم جیغ و کردم حس پشتم رو رو تنش سنگینی و شد قطع صداش

 چشماش و کشیده دراز کنارم آرش دیدم که کردم سبكی احساس بعد ثانیه چند
 ...بستست

 
Matisa_ماتیسا 

 :داد نوازش گوشمو آشنا صدایی که زدم جیغ
 .هوشه بی زهر؛فقط-

 .دوختم آبیش هاى چشم به نگاهمو
 .منتظرم ماشین تو تخت رو بندازید اینو:آراد

 .چشم:نگهبان
 .ننداخت بهم هم نگاهی و گرفت پیش رو رفتن راه

 :زدم صداش
 .آراد-

 :گفت چیه دقیقاا  دونستم نمی که لحنی با کنه نگاهم اینكه بدون
 .کردم باور حرفاتو که برات دونی،متأسفم می-
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 :گفتم بغض با
 !مجبورم.نیستم فروش خود و ه*ه*ر*ز* من-
 .ندارم مزخرفتو هاى حرف شنیدن حوصله.کن تمومش-
 .داد ادامه زدنش قدم به
 

 :زدم داد
 .نیستم اى نیستم؛اجاره ه*ه*ر*ز* بفهم؛من نیستم-

 .کشه می مامانمو گفت
 .دیدم مامانمو هاى دیدم؛عكس

 .بودتش بسته ستون به عوضی اون دیدم
 .نداره جون دیگه دیدم

 
 :برگشت و ایستاد

 چی؟ دیدیش؛که گی می راست باشه-
 کنی؟ فروشی تن و خودفروشی که راضیه مادرت کردى فكر
 باشه؟ اى اجاره جونش نجات براى دخترش که راضیه کردى فكر

 .متأسفم
 .پوچت عقاید و طرزفكرت براى متأسفم

 
 .مامانم نه بودم زنده من نه که کردم نمی قبول اگه لعنتی ِدآخه-

 .کردم می گریه فقط و داد نمی امان بهم اشكام
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 :دادم ادامه
 .کردم نمی فرار که بودم راضی اگه-

 .ندارم هیچكسو من
 بگم؟ کی به دردمو

 :زدم داد
 .دیگه بگو-

 ساکتی؟ چرا
 ها؟ بگم کی به
 

Matisa_ماتیسا 
 .نشستم زمین رو
 .گذاشتم زانوهام روب رو سرم و

 .کشیدم آغوش در هامو وتنهایی بستم هامو چشم
 .گذشته من به چی دونه می خدا
 .سنگ نه ام شیشه جنس از من
 .داغونم و شكسته من

 .باشم امیدوار نورش با که نیست خورشیدى دیگه
 .امیدیه نا و تاریكی سراسر وجودم
 .کنی خم  کمر همه جلوى سخته
 .بگی غریبه به درداتو سخته
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 .تونم نمی واقعاا  من اما بگیر دستامو ضعیفم من بگی که برات سخته
 .تونم نمی تنها

 .کردم احساس برهنم شونه روى دستشو
 .شدم آسمانیش آبی آرامش به خیره و کردم بلندم سرمو
 .انداخت هام شونه رو کتشو

 :کردم نجوا آروم و کردم بسته و باز چشمامو
 .مرسی-

 .کرد اکتفا سرش دادن تكون به و نزد حرفی
 .کرد قدم هم خودش با ومنو کرد بلندم

 
 DorSa_درسدا

 
 .ایستادم پنجره جلوى

 رتپ یهو که کردم حس کمرم پشت رو دستی که بودم نكرده نگاه پایین به هنوز
 .شدم

 .کردم حس بدنم هاى سلول تك تك با رو ترس و کشیدم جیغ اختیار بی
 .ام بادى و نرم جسم یه روى کردم حس که نكشید  هم دقیقه به

 .قلبم رو گذاشتم دستمو و گریه زیر زدم یهو
 .کنم آروم رو خودم کردم سعی

 .بردارم اینجا از رو بادى تشك این گفتم هی َاه-
 .نیست مرگت روز امروز بیا
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 .بعد سرى انشاالله
 .زدم زل بهش خشم با و برگشتم صداش سمت به

 .سمتش رفتم عصبی و محكم هاى قدم با و اومدم پایین بادى تشك از سریع
 :گفتم بلند صداى با
 بیاد؟ سرم بلیی نگفتی کثافت-

 .ایستادم رخش به رخ
 :گفت کن تحكم پر صدایی با
 !کوچولو داشتی وجود که تو-

 پس؟ شد بمیرى؛چی خواستی می
 جیغش؟ صداى اون با بمیره خواد نمی جوجو

 رکتح یه با و گرفت هوا تو دسددتمو که گوشددش تو بزنم که کردم بلند دسددتمو
 .پیچوند

 وحشی؟ خرِ  نره چته آخ-
 .حیوون دستم

 .بغلش تو کشید منو پشت از و چرخوندم
 .داد می قلقلك رو گردنم وضوح به گرمش هاى نفس ُهرم

 :کرد زمزمه گوشم در
 نم؟ک واضح برات یا واضحه.نگیرتت دیگه هار وحشی،سِگ  ى دختره ببین-
 :گفتم درد با
 .دستم-
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 .نشد دِ -
 .نیست این جوابم
 .افتاد فرو چشمم از اشكم

 .باشه-
 .دستمو؛شكست کن ول

 .بقیش؛بدو-
 .ببخشید-

 .زمین رو کرد پرتم و کرد ول دستمو
 .خونه سمت رفت و کرد کج راهشو

 
 DorSa_درسدا

 
 ...کشیدم دراز تختم رو و اتاقم تو برگشتم
 .برد خوابم کی نفهمیدم ک کردم یم فكر داشتم

 .پاشدم خواب از جیغی صداى با که بودم خواب در غرق
 خوابیدى؟ اینجا تو خدا، واى-
 

 .کردم نگاه نقوى خانوم به گیج
 :دمیپرس بهت با
 شده؟ چیزى مگه-
 نشده؟ ىزیچ-
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 .نیست آماده شامشون هنوز و میاد آقا االن
 کردى؟ تمیز رو اتاقشون

 
 .شده چی گفتم که زدید جیغ همچین وا-

 .بیارن شام براش بزنه زنگ داره که پول
 .کنه تمیز اتاقشو خودش داره که دستم

 تونه؟ینم
 .کنن تمیز اونا کنه؛بده زیادترشون خدا ماشالله داره خدمتكار

 
 .کشیدم دراز تخت رو دوباره و گرفتم ازش رومو

 !.ها شه می بد برات ببینه وضعیتو این بیاد آقا پاشو دختر-
 .بخوابم خوام می خستم کرده، غلط-
 

 :زد داد عصبانیت با و کرد هینی
 .چیز همه بی ى دختره پاشو-

 .ندیدى آقارو روى واون نگرفتی جدى کارتو اینكه مثل
 .جلوش وایستادم پاشدمو تخت رو از برخورد بهم خیلی
 :گفتم چشامو تو ختمیر بود نفرت یهرچ

 کردى؟ صدا چی منو بگو دیگه بار یه دارى جرئت-
 



 107 ییتنها رانگریو

 ....ز*ى*چ*ه*م*ه*ى*ب ِشُنفتی که همون-
 
 .کردم نثارش محكمی ى کشیده کردمو شل کردم،دستمو داغ تیعصبان از
 

 .کوبید بهم درو و گوشم تو زد محكم
 .اومد در شدن قفل صداى که
 

 .خوابیدم و تختم رو رفتم دوباره اهمیت بی
 

 DorSa_درسدا
 .چرخید قفل توى کلید که بود نشده گرم چشمام هنوز

یال با كه خ یه خانوم این مت حتی نقو یدن زح خت روى چرخ  خودم به هم ت
 .ندادم

 .بسته چشمام و بود دیوار به روم
 .زمین رو خودم محكم و شد کشیده زیرم پتوى آن یه

 .نمیاد باال نفسم کردم حس که پیچید سینم ى قفسه توى بدى درد
 .افتادم سرفه به

ستمو سه رو د شتم سینم ى قف  به نمت که بود بلند آنچنان دادش صداى که گذا
 .درومد لرزه

 .کردم نگاه بهش بهت بود؛با سینم قفسه رو دستم که حالی در
 ندادى؟ انجام کاراتو جرئتی چه با آشغال ى ه*ه*ر*ز*-
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 کردى؟ بلند خدمتكارت سر رو دست حقی چه به
 ها؟ هستی کی کردى فكر

 .کرد بلندم و کرد حلقه موهام الى دستشو
 :زد داد

 .بده جواب-
 .شكست و آینه به خوردم که توالت میز رو کرد پرتم محكم

 .زمین رو افتادم بعد
 .پیچید بدنم تمام تو بدى در

 .شد پاره دستم مچ
 .کردم سرفه بازم و گرفت شدت گریم

 .کردم سكوت و نزدم حرفی
 .دادم فشار دستم تو هارو شیشه و کردم مشت دستمو

 :گفتم و زدم جیغ
 .آشغال نامرد متنفرم ازت-
 .افتادم هق هق به
 .شی نمی آدم اینكه مثل نه-
 .رفت کمربندش سمت که کردم دنبال دستشو ترس با

 .کمرم پشت زد محكم و کرد بازش
 .زد رو بعدى ى ضربه که زدم جیغ درد از
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 هگوش نشستم و دیوار سمت چرخوندم خودم حال این با ولی بودم ها شیشه رو
 .اتاق ى

 .برداشت قدم سمتم
 .بود پوشونده رو خاکستریش هاى چشم ایش قهوه حالت خوش موهاى

 .بود شده قرمز عصبانیت از
 .افتادم التماس به گریه با که برد باال رو دستش دوباره

 .ببخشید کن تمومش-
 .دم می انجام کارامو دیگه ببخشید

 :گفت قاطع و داد بیرون عصبیشو هاى نفس
 .بود آخرت بار-

 .شد خارج اتاق از که دادم تكون تند سرمو
 .کردم می گریه باسوز و سوخت خودم حال به دلم

 .کنم نگاه روم به رو به شد باعث بلندش پاشنه هاى کفش تق تق صداى
 .کردم نگاهش نفرت با من که زد پوزخندى

 :گفت تمسخر با
 .آقا اتاق برو و شو آماده کم کم-

 .شی می پا هم پنج ساعت و خوابی می دادن خواب ى اجازه
 .پاشو

 .چشم بگی نشنیدم
 :گفتم حرص با
 .چشم-
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 .شد خارج اتاق از
 

 DorSa_درسدا
شه دونه دونه ستم از هارو شی شك نگاهی و دراوردم د ست به آلود ا  خونیم د
 .کردم

 .کردم وقفلش بستم شدم؛درو بلند جام از
 .نشستم در پشت
 .ریختم اشك صدا بی و گذاشتم زانوم رو سرمو

 .انداختم پام تا سر به نگاهی و شدم بلند جام از بیاد باز که اینكه ترس از
 .گرفتم مختصرى دوش و حموم سمت رفتم
 .پوشیدم نو هاى تنم،لباس کردن خشك از بعد

 .دورم انداختم و کردم شونه بورمو موهاى
 .شدم خارج اتاق واز  کردم ملیمی آرایش

 .گرفتم پیش اتاقشو راه و رفتم باال ها پله از
 :گفت که زدم در به اى تقه

 .تو بیا-
 .شدم داخل و کشیدم پایین سمت به درو دستگیره آرومی به

 .کرد می نگاه اى برگه به دقت با و بود نشسته اتاقش میز پشت
 :گفت و داد سوق من سمت رو نگاهش

 کنی؟ می نگاه چی به-
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 .بكن کارتو
 :گفتم ناراحتی و حرص با
 .چشم-

 .چرخوندم اتاق دور تا دور رو نگاهم
 .بود شده تزئین سفید و سبز هاى سرامیك با کِفش که اتاقی
 .بود شده پر سامیار هاى عكس با اتاق دیوار

باش که بود اتاق وسددط یقشددنگ ى دونفره تخت  رو و بود سددیاه رنگ به چو
 .سفید رنگ به تخت تختی،

 .بود اتاق راست سمت درست کارش میزه
 .اومدم خودم به صداش با
 .برس کارت به شد تموم بررسیت اگه-
 .چشم-

 بدم؟ انجام باید کارى چه دقیقاا  االن
 .پایین انداختم سرمو که رفت بهم اى غره چشم

 .داد می آزارم شدت به نگاهش سنگینی
 .شد بلند جاش از

 .شد می شنیده وضوح به عصبیش هاى قدم صداى
 .کنم نگاهش نتونستم ترس از من و ایستاد روم روبه
 .کردم احساس بدى سوزش که گرفت دستمو مچ

 .شده خیره دستم به دیدم که کردم بسته و باز چشامو
 :گفت که شدم صورتش رخ نیم محو
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 .بیا بعد ببند دستتو برو-
 .نیست نیازى-

 .بدم انجام کارو همون کنم کار چی بگید
 به خاکسددتریش هاى چشددم از نگاهم که کرد نگام جدیتی و خشددم چنان با

 .خورد سر زمین سمت
 ....عقب رفتم قدم یك و جلو اومد قدم یك

 
Arad_آراد 

 و سرم یاهنگ ینیسنگ با که گرفتمیم کام گارمیس از و بودم نشسته یمهمون تو
 .شد اشنا ینگاه محو نگاهم و اوردم باال

 .خوردم جا کمرش دوره دستش شدن حلقه و آرش کنار دنشید با
 ىادست حصار از خودشو کرد یسع و نییپا انداخت سرشو من تعجب دنید با

 .کنه آزاد آرش
 .گرفت شكل لبم رو ىپوزخند تلشش دنید با
 :گفت که انیک ىصدا با
 .گرهیج دتیز چه ارش-

 .داد آزارم دلم ته چیزى
 .هیسرگرم واسه بابا بود کجا دیز_
شو که کردم نگاش یناراحت و بهت با  رخس خجالت از بودو انداخته نییپا سر

 .بود شده
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 :گفت یخواص لحن با و کرد سایمات ى شده سرخ صورت به ینگاه
 .ه*ى*ا*ه*ر*ا*ج*ا_
 .خنده رهیز زدن همه و

 ناراحتی و تعجب با که کرد من به عمیق نگاهی و انداخت آرش به نگاهی نیم
 .کردم می نگاهش تأسف البته صد و

 .دادم تكون تأسف ى نشانه به سرمو
 .بزنه موج تا بود کرده رها آبیش اقیانوس تو درداشو و حرفاش که نگاهی

 .بزنه حرف تا شد نمی باز که لبی
 .دیدم اقیانوسش عمق تو رو خجالت و شرم و درد

 .گرفت ازم نگاهشو
 :گفت تحقرآمیزى کاملا  لحن با که کیان حرف با
 *ر*ق*ص*ب گرفتنا؛پاشددو خود و اصددوال و ادا این به چه ایو اجاره دختر-

 .ببینم برامون
 . شد خاموش چراغا که رفت خروجی در سمت سریع و شد پا

 .بود کرده پر رو فضا دود و کیموز ىصدا
 . داشتم یبیعج حس هی 
 . دنبالش برو گفتیم بهم یحس هی

 .بود اروم نا دلم ته
 .رفت دنبالش و شد بلند جاش از ارش شدم بلند جام از که نیهم

 
Arad_آراد 
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 .نشستم جام سر دوباره
 دنبالش؟ برم چرا
 داد؟ بازیم و گفت دروغ بهم که ایِن  از غیر مگه

 .نه
 .کردم روشن اى دیگه سیگار و صندلی رو نشستم

 .جونم به افتاد دلشوره بازم که زدم بهش عمیقی پك
 کشید؟ خجالت چرا پس
 ریخت؟ اشك چرا
 دنبالش؟ برم که کنه می ترغیب منو که چیه کوفتی حس این

 .رفتم دنبالش و شدم بلند جام از کلفه
 یدهکش موهاشو و بود نشسته کمرش پشت آرش که روم به رو ى صحنه دیدن با

 .فرستادم لعنت بهش دلم تو بود
شید گلوش روى که چاقویی دیدن با شت از ک  ىا ضربه و شدم نزدیك بهش پ
 .زدم سرش به

 :گفتم که زد جیغی بعد ثانیه چند
 .هوشه بی فقط زهر؛-

 .کرد تشكر ازم هاش چشم با و انداخت بهم به نگاهی
 :گفتم بود کنارم که نگهبانی روبه

 .منتظرم ماشین تو تخت رو بندازید اینو-
 .چشم-
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 .گرفتم پیش رو رفتن راه بندازم بهش نگاهی اینكه بدون
 :زد صدام زد می موج توش لرز که صدایی با
 .آراد-

 :گفتم تأسف با و نگاهی نیم حتی بدون و  بهش توجه بی
 .کردم باور حرفاتو که برات دونی،متأسفم می-
 :گفت بغض با
 .نیستم فروش خود و ه*ه*ر*ز* من-

 .مجبورم
 :گفتم تندى با
 .کن تمومش-

 .ندارم مزخرفتو هاى حرف شنیدن حوصله
 .دادم ادامه زدنم قدم به

 :زد داد
 .نیستم اى نیستم؛اجاره ه*ه*ر*ز* بفهم؛من نیستم-

 .کشه می مامانمو گفت
 .دیدم مامانمو هاى دیدم؛عكس

 .بودتش بسته ستون به عوضی اون دیدم
 .نداره جون دیگه دیدم

 :گفتم داد با و برگشتم غیض با
 چی؟ دیدیش؛که گی می راست باشه-

 کنی؟ فروشی تن و خودفروشی که راضیه مادرت کردى فكر
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 باشه؟ اى اجاره جونش نجات براى دخترش که راضیه کردى فكر
 .متأسفم
 .پوچت عقاید و طرزفكرت براى متأسفم

 :گفت گریه با
 .مامانم نه بودم زنده من نه که کردم نمی قبول اگه لعنتی ِدآخه-
 .کردم نمی فرار که بودم راضی اگه-

 .ندارم هیچكسو من
 بگم؟ کی به دردمو

 .دیگه بگو
 ساکتی؟ چرا

 ها؟ بگم کی به
 .گذاشت زانوهاش رو سرشو و نشست زمین رو
 .بریده امونشو اشكاش انگار و افتاد هق هق به

 .کشه می دوش به رو زیادى درداى سن این تو که بودم دخترى به خیره
 .کنه می طی رو تاریك راه این هدف بی که دخترى
 .بریده رو امانش درد و درد از پر که دخترى
 .خوابه نمی ترس بی و آروم شبا دیگه که دخترى
 .ایستاده و نشكسته هنوز ولی کرده خم کمر مشكلت جلوى که دخترى

 .جنگه می آزادیش جنگه؛براى می
 .درد از پر که دخترى
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 .میگه من به رو درداش
 .داره ارزش برام این

 .انداختم دوشش رو کتمو
 :کرد نجوا آروم و کردم بسته و باز  چشماشو

 .مرسی-
 .دادم تكون سرى و کردم سكوت
 .کردم قدم باهام،هم اونو و کردم بلندش

 
# 

Arad_آراد 
 .بردارم رو روسریم و مانتو برم من:ماتیسا

 .شه نمی-
 چرا؟-

 .شه می بد دوتامون هر براى و کنن می شك برى اگه چون
 .اومده سرش بلیی آرش فهمن می اونوقت

 .داد تكون رو سرش و کرد فكر کمی
 .رفت حیاط از اى گوشه به که شدیم خارج خونه از هم با

سمتی سش حریر از ق شت از و سرش رو انداخت و کرد پاره رو لبا  رهگ گردن پ
 .زد
 :گرفت پیش رو رفتن راه پیاده و شد خارج خونه حیاط از
 کجا؟-
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 .فر فروزان پیش گردم می بر-
 :گفتم بلندى نسبتاا  تن با
 چی؟-

 شدى؟ دیوونه
 ندارم اى دیگه راه-
 .برم ندارم هم جایی هیچ 

 .خوندم َخر گوش تو یاسین  گفتم چی هر اینكه مثل-
 :گفت و ایستاد روم به رو
 .بیوفتی دردسر ىتو هم تو خوام نمی-
 .کردى کمكم خیلی االنم تا

 .آراد مرسی
 .رفت و شد رد کنارم از
 برى؟ خواى می وضع و سر این با آخه-

 :گفت و انداخت پاش تا سر به نگاهی برگرده اینكه بدون
 .نیست اى چاره-

 .خداحافظ
 .لیاقت بی برو اصلا  درك به-

 .رفت و نداد جوابی
 

Matisa_ماتیسا 
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 .میاد دنبالم داره ماشینی کردم احساس خلوت و تاریك ها کوچه
 .بیاد دنبالم که اینه از تر مغرور دونستم می ولی باشه آراد شاید کردم فكر
 .اى کوچه تو دویدم عجله با بعد و کردم تند رو هام قدم

 .نیست ماشینی دیگه که دیدم برگشتم
سم خیابون به که کردم تند هامو قدم ستی که بر شید منو د  لوىج و بغلش تو ک

 .گرفت دهنمو
 .کردم تهی قالب ترس از کیان دیدن با
 .هیسسسس-

 .بگذرونیم خوش باهم خوام می فقط و ندارم باهات کارى اى اجاره دختر
 .نرفتم آراد با چرا که فرستادم لعنت خودم به و شد جارى اشكام
 .دمیکش اى خفه جیغ که کرد حرکت بدنم رو دستش
 .گرفت شدت اشكام که برد فرو گردنم تو سرشو

 .دمیکش اى خفه جیغ که گرفت پهلوم از نیشگونی
 .ماشین همون دوباره و خورد کیان صورت به مشتی حین همین در

 .زد می رو کیان داشت آراد
 .بیام تا ماشین تو برو-
 :زد داد که کردم نگاهش بهت با
 وایستادى؟ چرا-

 .شدم سوار و ماشین سمت رفتم سریع
 

samiar_اریسام  
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 . شهینم ادم دختر نیا
 .ارهیم در ىباز سرتق بازم زدمش همه نیا
 .عقب رفت قدم هی اون و جلو رفتم قدم هی

 . کردم قدرت احساس ازم داشت که یترس از
 .ریختم چشمام تو رو عصبانیتم و انداختم بهش سردى نگاه

 .کرد نگاه زمین به و پایین انداخت سرشو
 .بود شده تند هاش نفس

 .گرفت شكل صورتم رو پوزخند هی
 :گفتم اروم و بردم گوشش کینزد و سرم

 .یكنینم گوش که بازم_
 .شد رهیخ چشمام تو و باال اورد سرشو نفرت با
 :گفت آروم ولی حرص با
 .چشم_
 . اشهب بسته دهنم خواد ومی  ترسه می ازم نكهیا خاطر به فقط االن دونستم یم

 .كنهینم یعفون زد و بندهیم دستشو
 .گرفتم دستشو و رفتم جلو

 .کشوندمش نییپا سمت به خودم با
 :زدم داد

 ؟ىنقو خانوم_
 .شدیم کینزد داشت که دمیشن پاهاشو دنیدو ىصدا
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  اقا؟ بله_
 .برام اریب باند و نیبتاد_
 : گفت و انداخت درسا به ینگاه هی

 .اقا چشم_
 .بود دهیبر جا چند از که دوختم درسا دست به نگاهمو

 .داشت الزم بخیه دستش کنم فكر
 و سدددادمیوا اتاقش در دم باال  بردمش ها پله از کردم بلندش بهش توجه بدون
 :گفتم

 .رفتم ىا گهید حرف بدون و باش حاضر گهید قهیدق پنج تا_ 
 

Dorsa_درسا 
 ارهد بچه قبر از بزرگتر هاى دسددت اون با بعد ِانقراض حال در گوالخ هیشددب اه 

 خوده ى وسددیله به شددده هم یزخم تازه که منو فیظر و فینح هاى دسددت
 .ده می فشار وحشیش حیوون

 .بود کرده ىزیخونر باز دستم
 کنم؟ كاریچ دونستم نمی

 .افتاد اتاق میز روى ىکاغذ دستمال به چشمم 
 .دستم رو گذاشتم و برداشتم دستمال چهارتا
 .افتاد ساعت به  نگاهم

 .ادیم جغجغه صدا نیا االن اوه اوه
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 با و دهسایوا اتاق در دم دمید که رونیب اومدم و دمیپوش ىسرسر لباس هی عیسر
 .شده خیره بهم  اخم

 :گفت و کرد اشاره دستش رو ساعت به چشم با
 .ىکرد رید قهیدق سه-

 : گفتم و کردم اخم منم
ست اون با اوالا _ شت که بچتون قبر اندازه بزرگ هاى د ست دیدا شا منو د  یم رف

 .بود روش دستمال که کردم اشاره دستم به و کرد  خونریزى دستم  دادید
 .شم آماده کشه می طول و دخترم من ثانیاا 

 مدست دنید با و داد سوق دستم سمت به نگاهشو بعد و شد خیره هام چشم به
 :زد وداد  هم تو دیکش اخماشو

 ىکاغذ دسددتمال داره خونریزى و شددده دهیبر که یدسددت رو خر احمق اخه د_
 .بچسبه که زارنیم

 .نبود حواسم اصل ىواا
 :گفتم تیعصبان با
 ببندم دستمو نییپا ینزاشت که گهید نره بز تو ریتقص همش_
 تجغجغ صدا اون با بعد باال ىکشوند من،منو جون از دور البته گله سگ نیع
 :یگیم
 .شو اماده گهید قهیدق پنج تا برو-
 

samiar_اریسام 
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 .زدیم حرف فقط و بود بسته هاشو چشم
 .کردم اخم و کردم کنترل خودمو یول بود گرفته خندم

 :زدم داد شد تموم حرفش یوقت
 شد؟ تموووووووم-

 .گرفت درد سرم
 مرغی؟ مگه کنی می قد قد قدر چه اه

 :زد وداد کرد اخم اونم بلفاصله یول شد درشت تعجب از هاش چشم اول
 .ارهههههههه-

 .شد تموم
 :گفتم و رفتم غره چشم هی

 .نییپا ایب عیسر-
 . ادیم داره اونم دمیفهم ها پله سمت افتادم راه

 .کرد می غرغر داشت که ومدیم زمزمش صدا
 :گفت می که کردم زیت گوشامو

 زنه؟یم داد یه چرا چنارش قد اون با قواره یب گوالخ نیا دونمینم من_
 قشنگه؟ یلیخ صداش کرده فكر 

 ده؟ می یمعن چه واال
 .اینه ىصدا از تر قشنگ خر کردن عر عر اصل
شنگه هشانپانز نیا برا صدا نیا نگذریم ازحق حاال  ادد هی سر بر خاک ولی ق

 .زنه می
 .شه می پاره اش پرده خوب گوشه این باش آدم حیوون خوب اه
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 .دارم زحله خوب آدمم منم
 .زشت بزِ 

 بلند ىصدا با یول بود دنمیپاچ امكان لحظه هر من و زد می حرف داشت اون
 :گفتم

شنگ یلیخ صدام دونم می- ش ىصدا چرا دونم نمی یول جذابه و ق  و نیدلن
 .ىبشنو زده خی ماموت تو دیبا رو بامیز

 .زنی می حرف من ى درباره ىنطوریا  شنوم یم که اخر بار ضمن در
 .شد قطع پاش ىصدا
 .دمیشن ىچطور که کرده هنگ دمیفهم

 . دارم ىزیت ىگوشا من یول بود کم صداش که درسته
 :گفتم و زدم داد

 راه یکن برانداز پشت از منو وزغ مثل نكهیا جا به حاالم دارم ىزیت ىگوشا من-
 . فتیب

 :گفت و من به رسوند خودشو
 .ادینم تو بز هیشب افهیق به یول قشنگه صدات نكهیا با-

 .جلو رفت من به توجه بدون بعد
 .بود مونده باز دهنم دختر نیا ییپرو و تعجب از که بودم من نیا حاال

 
dorsa_درسا 

 .رو خودراضی از چلغوز ى پسره  این نیزم كوبوندمشیم دیبا
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 بخندل یه  تمیموفق از. گذشددتم کنارش از راحت یلیخ تعجبش به توجه بدون
 .کردم ذوق دلم ته کلی و لبم رو نشست ژکوندى

 .داد فشار و کشید دستمو پشت از که رفتم می راه ىنطوریهم داشتم
 :گفتم داد با
 .انشالله ىبخور گرم نیزم به آخ-

 .ادین در صدات شه قطع تیصوت ىتارا اون
 .انشاالله کنه لعنتت خدا

 :زد داد که کردم می نینفر داشتم یه
 .بوزینه دهنتو ببنداون-
 :زدم داد تیعصبان با
 زخمه؟ دستم  بینی ینم مگه گورخر ،اى راه راه خر خب-
 تمودسدد راه به راه هی بز تویه هی بعد دهیبر خر کره تویه  عصددبانیت خاطر به
 فرش؟ به یبچسب بزنم ؛خبىدیم فشار و یكشیم

 انیهث چند و کرد نگاه  دستم به خاصی حالت یه با و هم تو بود کشیده اخماشو
 .کرد ولش بعد

 .مکرد نگاه بود کرده ولش تازه که دستم به منم و رفت بهم بدى ى غره چشم
 : زدم داد-
 .کرد ىزیخونر باز دستم کنه لعنتت خدا_

 .دستم به بود دهیچسب و بود یخال خون ىکاغذ  دستمال تمام
 .خنده ریز زدم افشیق دنید با و کردم نگاه سامیار به حرص با
 .کرد می نگاه من دست به یچندش حالت با و بود شده مچاله افشیق 
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شو  حالت و کرد وجور جمع رو خودش خندم می دارم دید یوقت باال اورد سر
 :گفت و گرفت ىعاد

 .ندارى رو کارى انجام عرضه که کنه لعنت رو تو خدا-
 .پاست و دست تو همش که ببرن دستتو اون شور مرده

 .رو نكبتت دست او کن جمع خوب
 :زد داد که خندیدم می داشتم هنوز

 شد؟ تموم خندت-
 . شده ادیز تیخونروز مارستانیب میبر

 .جلو رفت و گرفت رو نگاهش عیسر و کرد نگاه دستم به ىجور هی باز
 .افتادم راه سرش پشت دمیخند می که یحال در

 .کرد می غرغر خودش با داشت 
 .شد بلند صداش که حرفاش به بدم گوش اومدم و روخوردم خندم

 و نكن قطع خندتو هوی ىبد گوش مردم حرف به ىخوایم اقل حد نكهیا اول-
 .گمیم یچ من یبفهم یتونینم هم سمعک تا ده با تو نكهیا دوم

 .برات دارم نطوریه؟باشهیا ِاِااِ 
 :گفتم

 ؟ شنیم حساب ادم جز وانایح مگه-
 .تره ىقو یک گوش مینیبب که ببندم شرط باهات حاضرم نكهیا ؛دوم کی نیا

 :گفت و کرد مكث یکم
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 رطشدد تو با بخوام که باشدده ىحد در تمیشددخصدد نكنم فكر و یمن کلفت تو-
 .ببندم

 .کرد می استفاده ضعفم نقطه از بودکه گرفته حرصم
 .دستش بودم داده ضعف نقطه که بود خودم ریتقص البته

 :گفتم پرویی حالت با
 .یستین من حد در یدونیم خودتم نكهیا و ستین زایچ نیا به تیشخص-

 .مونه نمی یحرف پس
 

Ta akhar 60 virayesh shod 
 

samiar_اریسام 
 
  یول ببندم شرط باهاش داشتم دوست یلیخ نكهیا با

 ؟ نبود ُکلَفتم اون مگه
 بدم؟ زجرش نبود قرار مگه
 شم؟ صمیمی باهاش چرا

 کنه، عوض منو نظر خواستیم زد که یحرف با
 .رسید می خواستش به کردم می قبول اگه که 

 . کردم نگاه دستش به
 .خورد می بهم داشت حالم

 ندارم؛ هاتو حرف دنیشن حوصله چون نزن یاضاف حرف-
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 .وفتیب راه  هم حاال
 .شد درباز زدمو و ریموت ن،یماش به میدیرس بلخره

 
 .نشست و کرد باز درو درسا

 .سادمیوا و نزدم یحرکت من اما
 .کردم اشاره در به اخم با که کرد نگاهم پرسشگرانه

 . کرد باز در و شد خم
 :گفتم داد با و بستم محكم درو

 .یكنیم باز ستیرئ براى درو و نییپا ىایم ادم نیع-
 .کرد باز و در و شد ادهیپ تیعصبان با

 د،یکوب درو سرم پشت و نشستم
 .شد سوار اومد خودشم
 :گفتم که روش بزاره ىکاغذ دستمال اومد داشت ىزیخونر شدت به دستش

 .زخمت به چسبهیم خوادینم دستمال-
 :گفتم و کردم نگاه هاش چشم به بعد دستش به اول اخم با
 .دهیچسب االن تا چون كنهینم هم فرقی البته-
 : گفت و کرد نگاهم اخم با
 کنم؟ كاریچ االن من یبگ شهیم-
 .کردم اشاره داشُبرد به دستم با
 .کرد باز و داشبرد در یگنگ با
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 :گفتم که ببنده دستشو  باهاش خواست و داشت برش  دید ک باندو

 . چسبهن زخمت به شتریب دستماال هم نشه بدتر شیزیخونر هم که ببند اروم-
شم هی شد تموم حرفم یوقت  امهاد کارش به و نداد تیاهم که رفتم بهش غره چ
 .داد
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 اشتگذ دستاشو و داد تكیه صندلی شد،به خیره فرمون به و شد ماشین سوار
 ...گردنش ریز
 

 . زدیم ادیفر بینمون سكوت
 باز ثوبح سره مینبود حاضر کدوم هیچ ولی بزنیم که داشتیم حرف خیلی شاید

 .میکن
 .نصیحت اون هاى حرف ولی بود دردهام من هاى حرف
 ...بزنه ادیفر شتریب سكوت این باید شاید

 .سنگینه برام هم فضاش حتی که سكوتی
 ...گرفت سرعت و کرد روشن رو ماشین
 :گفتم آروم و کردم باز دهن باالخره

 ریم؟ می کجا-
 . بود شده دوخته بهم لباش همچنان و ننداخت بهم هم نگاهی نیم
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 :گفتم زد می موج توش کلفگی که آرومم صداى با
 ؟یزنینم یحرف چرا-

 کنی؟ خالی خودتو گی نمی بهم چرا
 .کنم درك تونم نمی رفتارتو اصلا 

 بگم؟ چی-
 بگم؟ کجا از
 .بگو هست دلت تو چی هر-

 .دارى راجبم حسی چه بگو
 .کنم می اشتباه دارم بگو
 .نشسته اینجا که دخترى این براى متأسفی بگو
 .نرسیده فكرى بلوغ به هنوز بگو
 .دلخورى دستش از بگو
 .ماتیسا برسرت خاك بگو
 ...دارى ادعا فقط که خودفروشی ى ه*ه*ر*ز* یه بگو
 ...بگو

 
 .ریختن می اختیار بی که هایی اشك و فشرد گلومو لعنتیم بغض
 نم،یبب رو ییجا ذاشتنینم سمیخ هیچشا
 .شدن می تر پررنگ وجودم تو لحظه هر که هایی درد
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 .دوختم آسمون به رو اشكبارم نگاه
 .کردم می  خنكی احساس و کرد می نوازش صورتمو که بادى

 
 .دادیم گاز فقط و بود نشسته ساکت

 .بودیم غرق خودمون  سردرگم دنیاى تو دوتامون
 .بود مشكل درست راه کردن پیدا که دنیایی
 .بود مختلف هاى راهی دو از مملو که دنیایی

 بودم کرده گیر نرفتن یا رفتن دوراهی تو من
 ...نبودن یا بودن دوراهی تو آراد و 

 
Arad_آراد 

 .شدم ماشین سوار
 .اون ن گفتمیم ىزیچ من ن

 .داشت اختیار در رو َجو بود نمونیب که سكوتی
 .داشت گفتن براى زیادى هاى حرف که سنگین سكوتی

 
 :گفت آروم و شكست رو سكوت بلخره.کردم روشن رو ماشین

 ریم؟ می کجا-
 .برم خوام می کجا دونستم نمی خودمم چون ندادم جوابی

 .بودم دوخته چشم خیابون ىانتها به و روندم می هدف بی
 :گفت دوباره
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 ؟یزنینم یحرف چرا-
 کنی؟ خالی خودتو گی نمی بهم چرا

 .کنم درك تونم نمی رفتارتو اصلا 
 
 بگم؟ چی-
 بگم؟ کجا از
 .بگو هست دلت تو چی هر-

 .دارى راجبم حسی چه بگو
 .کنم می اشتباه دارم بگو
 .نشسته اینجا که دخترى این براى متأسفی بگو
 .نرسیده فكرى بلوغ به هنوز بگو
 .دلخورى دستش از بگو
 .ماتیسا برسرت خاك بگو
 .دارى ادعا فقط که خودفروشی ى ه*ه*ر*ز* یه بگو
 ...بگو

 .داشت بغض صداش
 

 لرزوند، دلمو هقش هق ىصدا
 :گفتم تحكم پر ولی خونسردى با
 .ماتیسا ندارى،ببین قبول زدى که رو هایی حرف خودتم-
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 .کارا این زوده برات
 .زوده خدا به

 .مردن براى زوده
 .کارى کثافت براى زوده
 کنی؟ ثابت خواى می رو چی
 .باشی این از تر عاقل کردم می فكر

 .فهممت نمی واقعاا 
 راضیه؟ مادرت کردى فكر واقعاا 
 بگی؟ مامانت به خواى می رویی چه با اصلا 
 بگی؟ چی برى اصلا 
 شدم؟ اى اجاره رفتم جونت نجات براى من مامان بگی برى
 ...شبا رفتم

 
 .پایین انداخت سرشو که انداختم اشكبارش هاى چشم به نگاهی

 .کردم پارك خیابون کنار رو ماشین و بیرون دادم صدا پر رو نفسم
 .بود پایین چنان هم سرش
 :دادم ادامه و کردم تر میمل و لحنم

 ن،یبب_
 :گفتم دستورى حالت با
 .کن نگاه من به-

 .هام چشم تو شد خیره
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 :دادم ادامه
 .سخته منم براى-

 .سخته برام ها حرف این زدن کن باور
 .بزنه بهت هارو حرف این کسی که سخته برات دونم می

سا شت کار چنین بخواد سن این تو دخترى ببینم سخته برام ماتی  رو کثیفی و ز
 .بده انجام

 .باشم کار این شاهد سخته برام
باهی به خودشددو خواد می دونم می وقتی نه ت  براش کارى من و بكشددو

 .گیرم می وجدان نكردم،عذاب
 

 فهمی؟ می
 سخته؟ قدر چه فهمی می
 .نكردم کمكت که گرفتم وجدان عذاب من

 ...بردتت فر فروزان که داشتم وجدان عذاب
 

 ...من
 .باشم نابودیت شاهد خوام نمی من
 ...خوام می

 :زد داد و حرفم وسط پرید
 چی؟ خواى می-
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 شده؟ زده من پیشونی رو کار این مهر کنی قبول خواى نمی چرا
 .بدم انجام کارو این باید من

 
 :گفت داد با
 فهمی؟ می-
 

 باشه
 

Arad_آراد 
 

 :زدم داد و فرمون رو دمیکوب دستمو محكم
 
 .کن رجوع عقلت ب كمی لعنتی آخه دِ -

 بدى؟ خفت و خوارى این به تن حاضرى واقعاا 
 کنی؟ ثابت رو چی که بشی کثافت هزارتا خواب هم برى حاضرى

 
 بزرگی؟ خیلی بگی خواى می

 بینی؟ می چیزا این تو رو بودن بزرگ واقعاا 
 

 :گفت گریه با و زد داد
 .شو خفه-
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 .آشغال شو خفه
 زنی؟ می رو حرف این چرا دونی می منو مشكل که تو

 داره؟ همراه به اى دیگه چیز پستی و حقارت جز کار این کردى فكر
 اونجا؟ رفتم خودم میل با کردى فكر

 ...دیتهد به اجبار به زور به محترم آقاى نه
 .کردم نمی فرار عوضی آرش اون دست از که خواستم می خودم اگه

 
 .اینجام  کسم ترین عزیز جون خاطر به
 .اینجام مونده زندگیم تو که فردى تنها خاطر به
 فهمی؟ می مامانم خاطر به

 .باشمش داشته خوام می
 .دخترم بگه کنه بغلم خوام می
 .ه*ب*و*س*ب مویشونیپ و ببره موهام تو دستشو قبلنا مثه خوام می

 
 .بكشه درد خوام نمی
 .بمیره خوام نمی
 .بخندیم هم با بازم خوام می

 .بزنم حرف باهاش
 .لرزید می زیاد ى گریه از و افتاد هق هق به
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 :گفتم یمهربون از پر لحنه هی با
 سایمات باش آروم-

 .باش آروم
 ..دمیم قول شه،بهتیم درس یچ همه

 ا
 .کردم باز ماتیسارو سمت در و شدم پیاده ماشین ز
 .بود درد بار کوله که کردم نگاه دخترى به

 .کرد می انتخاب رو یكی باید هاش دخترانه و مادرش بین که دخترى
 .عقب کشید خودشو اما کنم بغلش که بردم سمتش دستمو

 بود؟ فرارى آغوشم از چرا دونم نمی
 .....دیترسیم چرا دونمینم
 ...بود اعتماد یب چرا دونمینم
 

dorsa_درسا 
 

 .رهیدرگ خودش با بشر نیا بابا
 ده؟یم یمعن چه ؟یچ یعنی اخه

 .سوزونه می دل من ى  واسه حاال دستمو ترکونده زده خودش
 .اصلا  نخواستم من بابا

 .افكارم رو شد دهیکش یكشیم وارید رو ک یناخن مثه صداش
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 .بخوره هیبخ دستت دیبا احتماال-
 حرف این از و کنم کار تونم نمی و کنه یم درد دسددتم من که میندار اوخ و آخ

 .خودیب هاى
 ...تعطیل درفتن کار زیر از

 .شد بهت انفاق یکل تازه امروزم
 .ستین خبرا نیا از فردا از

 ...دى می انجام کارهاتو ىایم ادم ى بچه مثل
 شد؟ فهم ریش
 

 هه،
 .ستین طمع یب گرگ سلم

 .گرفت شكل لبم رو پوزخند هی
 .یزندگ نیا یتلخ به  پوزخندى

 .چشم بگی دمینشن-
 .نشست دلم تو غم و کشید ته انرژیم تمام
 :گفتم و کردم بهش ناراحتی و سرد نگاه

 .چشم-
 .شی می آدم کم کم ىدار بینم می آفرین-
 .نگفتم ىزیچ
 .بگم تونستمینم هم ىزیچ
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 بود خریده منو رسماا 
 نشناخته، منو هنوز ولی 
 .بدم کسی دست رو افسارم ها سادگی این به نیستم آدمی من 

 .شكستم می دینبا یول کردم بغض
 .بشم خرد جلوش نیا از شتریب دینبا

 .کرد پارك رو نیماش
 . میمارستانیب ىروبرو دمید کردم نگاه

 .کردم حرکت مارستانیب ىورود سمت به و شدم ادهیپ یحرف بدون
 .شد دهیکش بازوم که رفتم می رشیپذ سمت  داشتم

 :گفت که دمیشن گوشم تو حرص با صداشو
 .برو و پایین ننداز سرتو شده خارج کنترلش از که سگ نیع-
 .واجبه شما اجازه هم باره این در دونستم نمی ببخشید-
 
 :گفت كردیم خورد رو یانسان هر غروره ک یلحن هی و تمسخر با
 .بگیرى اجازه ازم باید خوردنتم آب براى حتی-
 

 .شدم تخریب کاملا  که انداخت بهم آمیزى تحقیر نگاه
 

Matisa_ماتیسا 
 

 فر، فروزان از بودم فرارى
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 خودم، از
 آراد، از
 محبتش، از

 تش،یازحما
 صداقتش، از
 آغوشش، از

 .بگیره آغوش در منو که شد دراز سمتم و دستش و اومد سمتم
 
 .کنم گریه یكی هاى شونه رو داشتم احتیاج اینكه با
  کنم امنیت احساس تا بگیره آغوش در منو یكی خواستم می اینكه با
 

 ...عقب کشیدم خودمو ولی
 .دوختم چشم بود بارونی که هاش چشم آسمان به اشكبارم هاى چشم با

 کرد؟ می منصرف رفتن از منو که بود هاش چشم عمق تو چیزى چه
 زنه؟ نمی که داره حرفی چه
 شد؟ رو و زیر باورم چرا
 شدم؟ آروم چشماش به نگاه با االن چرا

 .زدم بهش لبخندى
 .کشید ویرانی به منو دیوانگی فصل و اومد
 .گرفت تاریكی تو دستمو و اومد
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 .دادم تكیه بهش و ایستاد کنارم
 
 کنی؟ می کمكم-

 .کرد بسته و هاشوباز چشم
 مونی؟ می-
 رى؟ نمی مونم،تو می-
 .رم نمی-
 .دنبالم میاد-
 .ببرتت ذارم دونم،نمی می-
 .میندازى خطر تو خودتو-
 راحته، وجدانم اینه حداقلش-

 کنم؟ رد میشه مگه خواى می کمك ازم وقتی
 کنه، می اذیت هم رو تو ببینم خوام نمی-

 باشم، مقصر خوام نمی
 .گیرم می وجدان عذاب اونوقت

 .وفتهینم برام اتفاقی هیچ-
 برم؟ کجا-
 .امن جاى یه-
 کجا؟-
 .ما خونه-
 .یام شه،نمی نمی-
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 چرا؟-
 .باشم مزاحم ندارم دوست-
 حرفیه؟ چه این-
 .باشم بار سر خوام نمی-
 چیه؟ بار سر-
  چیزى خدمتكارى خونتون تو-

 خواین؟ نمی
 کرد، صدا رو اسمم کشدارى حالت با
 .ماتیساااااا-
 .گم می جدى-
 .کامله خدمه نه-
 .هیچی پس-

 بخواد؟ چیزى خیاطی کارگر شناسی نمی رو کسی
 کنم؟ کار موندنم اونجا ازاى در بمونم اونجا شب من

 کنی؟ تمومش میشه-
 .نه-
 .شو بزرگم مامان پرستار بیا-
 گی؟ می جدى واى-
 .خودمون خونه تا بزرگمم مامان خونه اوقات اکثر من آره-
 .خوب،قبوله چه واى-
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 .اونجا بریم شو سوار پس ، باشه-
 شب؟ وقت این-
 بمونی؟ خواى می کجا شب میارى؟پس در چیه بازیا خنگ این خوب-
 .خوابم می ماشین دیره،تو االن آخه-
 .االن بیداره-
 ...دونی می صلح طور هر باشه-
 

AraD_آراد 
 

 .افتادم راه بزرگم مامان ى خونه طرفه افتادم راه کردمو روشن نویماش
 .بود شده خیره بیرون به پنجره از سایمات

 .بود افكارش در غرق
 .نه یا کنه می درستی کار که بود فكر این تو هنوز شاید

 .بیرون بیارمش دلی دو این از خواستم
 گرفتی، درستی تصمیم-

 .باش مطمئن
 .ترسم می-
 .نداره ترس که فر نترس،فروزان-

 انسانه، یه فقط اون ماتیسا ببین
 .کرده گم راهشو که انسانی یه
 وسیله، یه
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 .بترسی ازش نباید
 .فانیه اون

 .بترسی خدا از باید تو
 .کن فكر لحظه یه
 هب دنیا اون خواسددتی می دادى می کثیف کار اون به تن اگر کن فكر خودت با

 بدى؟ جوابی چه خدا
 رابخ دنیاتو اون دنیا این خاطر باشددی،به دنیا اون فكر به باید فقط دنیا این

 .نكن
 .بزرگیه گ*ن*ا*ه* واقعاا  کار این

 .کنم قانعت چطور دونم نمی دیگه
 ...گیرم نمی جلوتو دیگه برى خواى می اگر

 
 

 :کرد نگاهم شیطون و زد لبخندى
 .خوبه خیلی معارفت بینم باشی،می بلد ها حرف این از نمیاد بهت-
 .ضعیفه خیلی ادبیاتت تو بجاش میاد یادم که جایی تا ولی-
 .بابا برو-
 .بابا زن-
 .بانمكی تو قد خندیدم،چه هاهاها-
 .نمكی کم خیلی تو جاش زشت،به مرسی-
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 .خوبه نمكش کم غذا.هست که همینه-
 .ندارم دوست مزه بی غذا من-
 .باش سلمتیت فكر ولی خودته مشكل-
 

 .خورد زنگ موبایلم
 پارمیس؟ جانم-
 کجایی؟ آراد-
 .بیرونم-
 رفتی؟ کجا من بدون-
 بگم؟ بهت باید رم می جا هر من مگه-
 .بله-
 .کنیم،خدافظ می صحبت میام-
 

 :گفتم و کردم قطع تلفنو
 .نباش نگران شما هست حواسش خانومم-

 .نداد جوابی و رفت غره چشم بهم
 .شدم خیره خیابون به و انداختم باال ابروهامو

 
Dorsa_درسا 

 
 .پذیرش سمت رفتیم
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 .داره نیاز بخیه و بریده شیشه خانوممو دست من ببخشید سلم:سامیار
 بی نگاهی  و زد سدددامیار به لبخندى بود جوون دختر یه که پذیرش مسددئول

 .انداخت من به تفاوت
 .دادم تحویل بهش تمسخر به لبخندى منم

 .راست دست سالن انتهاى-
 .عزیزم مرسی،بیا-

 :گفت گوشم در شدیم دور اونجا از کمی
 .!ها نداره بِرت دور-
 .ندادم جوابی و زدم مصنوعی لبخنده هی

 دونستمش، نمی دادن جواب حد   در
 ..خاموشیست،واال ابلهان جواب

 
 .شدیم دکتر اتاق وارد
 :وگفت کرد نگاهی ما به بود مسنی مرد که دکتر

 جناب؟ چیه مشكلتون-
 .بریده شیشه خانوممو دست-

 :گفت و کرد اشاره صندلی به دکتر
 .ببینم دستتو دخترم بشین-
 .چشم-
 ذارن؟یم کاغذى دستمال کرده خونریزى که دستی رو آخه-
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 .خندید سامیار
 
 .بگیرم رو خونریزى جلو خواستم فقط  شدم هل دکتر آقاى آخه-
 .برداشت رو بود چسبیده دستم به که رو دستمال خونی هاى تیكه پنس با

ستكش بعد ستر د سول ُسرنگ ه،یبخ ست ل،یا  ن،ییادوکیل یس یس دو و نیان
 .تخت کنار میز رو وگذاشت برداشت قفسه توى از رو  هیبخ نخ و نیبتاد

 
 .بخوابم تخت رو کرد اشاره

 .خوابیدم تخت رو منم
  و کرد ضدعفونی شستشو سرم با دستمو
 .بتادین با زخممو اطراف و کرد ضدعفونی سرنگ با هم زخمو داخل

 
 . دادم فشار روهم پلكامو و کردم احساس رو بدى سوزش

 ردک شروع بعد و شه کم دردم که کرد تزریق لیدوکایین دستم و زخمم اطراف به
 .زدن بخیه به

 .داشت نظر تحت رو دکتر حرکت دقت به سامیار
 .شدیم خارج اتاق از ساعت یك از بعد

 .کردن می گریه نفر چند و بود شلوغ اتاق بیرون
 

 :گفت یكیشون
 .توئه تقصیر مرد اخه-
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 چه؟ من به-
 

 .شدم خارج بیمارستان از سریع و کردم استفاده شلوغی از منم و دعواشد
 

Samiar_سامیار 
 
  شدیم خارج ک دکتر اتاق از

 .شد دعوا اتاق بیرون
 .بود کرده فوت کسی گویا

 .نیست درسا شدم متوجه که انداختم نگاهی کنارم به
 .شدم خارج بیمارستان از تند

 کنم؟ پیداش کجا از من شب یازده ساعت آخه
 .دوه می خیابونو طول داره دیدم که کردم نگاه اطرافم به

 .دوییدم دنبالش
 .کرد اضافه سرعتش به من دیدن با

 :زدم داد
 .وایسا درسا-

 .دنبالش ومنم دویید تفاوت بی
 .کوچه یه تو پیچید
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 .وایسی  نفعته به درسا-
 .وایسا پس بودى که جایی همون برمت می بگیرمت خودم

 .بردار سرم از دست خوام نمی-
 .زمین خورد یهو که دویید می داشت

 ...،دستمیییآ-
 .کشیدم موهاشو بدوه خواست تا شد بلند
 :زد جیغ

 .کنه کمك یكی کمك-
 .دزدیده منو این

 .گرفت گاز دستمو که گرفتم دهنش جلوى دستمو
 شد، شل دندوناش که پاش مچ به زدم لگد محكم

 .دستم رو چكید اشكش ى قطره
 :گفتم درگوشش

 .شو الل-
 .کشوندمش خودم دنبال و گرفتمش محكم

 
 .شو سوار-

 .ماشین تو نشست
 .اومد خون لبش ى گوشه از که گوشش تو زدم دستم پشت با

 :زدم داد
 آشغال؟ ى ه*ه*ر*ز* زنی می دور منو-
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 .کنم کارت چی دونم می
 .فر فروزان پیش گردونم می برت

 گفت عجز با
 .کردم غلط سامیار-
 .کردى که اونو-

 .دادم فشار گاز رو پامو
 .بغلش کردم وپرت دراوردم برد داشت از بندو چشم

 .چشمات،بدو ب ببند-
 :گفت التماس با
 .سامیار-
 .ه*ه*ر*ز* شو خفه-
 میارى؟ کثیفت زبون اون به منو اسم رویی چه با

 ...بست بندو چشم
 

DorSa_درسا 
 

 .بود چشمم روى بند چشم
 .شدم خارج ماشین از و گرفت دستمو سامیار

ستن کمك و جیغ صداى همون شنیدن با  به ترس دوباره ها التماس و ها خوا
 .افتاد جونم
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 :گفت می که دخترى صداى
 .دخترم من توروخدا-
 
 :گفتم التماس با
 .کردم غلط سامیار-

 .خدا تورو ببخشید
 .کنم نمی تكرار دیگه صداتو ببر-
 

 سامیارخان به به:فر فروزان
 .آوردى خودت با دختررو که بینم شده؟می چی

 .برداشت چشمام از بندو چشم
 :اریسام

 .بكن خواى می کارى خوام،هر نمی هم رو خوامش،پولم نمی-
 .بدى؛بده اجارش خواى می
 .بفروشیش؛بفروشش خواى می

 
 .نكرد نگاهمم حتی

 .کردم نگاهش بهت با
 :گفتم آروم

 .سامیار-
 :گفت فر فروزان که شد می خارج اتاق از داشت
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 کرده؟ کار چی ولی باشه-
 نه؟ یا دختره اصلا 

ى در-  .بخوابم باهاش که ندیدمش حد 
 .خوره می سوسوال بچه و عرب فیکث هاى شیخ اون با خوابی هم درد به

 ...شد حبس سینم تو نفسم
 

 :داد ادامه
 .بكن برام کارى یه پولم ازاى در ولی-

 .شه تنبیه باید ولی برنش می هوا رو خوشگلیه دختر
 ...بخواى که باشه؛هرچی-
 

 ...اتاق تو کرد پرتم و کشوند خودش همراه منو و کشید رو موهام
 
 ...شد شیرایو70پارت آخره تا
 

DorSa_درسا 
 .اتاق تو کرد پرتم و کشوند خودش همراه منو و کشید رو موهام

 .کرد خونریزى باز دستم و شد جارى هام اشك سیل
 :زد داد عصبی و پرَتنش

 شدى؟ الل چیه-



 153 ییتنها رانگریو

 .باش زود اریدرب لباساتو
 :گفتم باالتماس و کردم تهی قالب ترس از
 .کردم غلط سامیار-

 .برداشت رو کابلی کمد از و زد بهم محكمی لگد
 .پیچید پهلوم تو بدى درد

 :گفت حرص با
 .سریع اریدرب-
 .ببخشید کردم غلط دخترم من سامیار-
 بیارى؟ در خواى نمی اینكه مثل-

 .باشه
 ور هی خودمو و کشیدم درد از بنفشی جیغ که آورد فرود بدنم  رو کابلو محكم

 .چرخوندم زمین
 .میارم در-

 .نزن فقط میارم در لباسمو
 .باش زود-

 .دراوردم تنمو لباس
 .شلوار و بود تنم تنه نیم یه فقط حاال

 .ترسیدم می نگاهش از
 .بود کرده طغیان توش عصبانیت و بود قرمز که هایی چشم
 .کرد بلندم و سمتم اومد
 .ستون به بستم
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 پیچونی؟ می منو-
 .کمرم تو زد محكم کابلو

 .بود فرسا طاقت دردش
 .شد برابر چند هام التماس و رسید اوج به گریم

 
DorSa_درسا 

 .شنید نمی هامو التماس صداى انگار
 .شد می اکو سرم تو حرفاش زد می که اى ضربه هر با
 خواى بكن؛می خواى می کارى خوام؛هر نمی هم رو خوامش؛پولم نمی-

 .بفروشیش؛بفروشش خواى بدى؛بده؛می اجارش
 نه؟ یا دختره کرده؟اصلا  کار چی ولی باشه-
 .بخوابم باهاش که ندیدمش حدى در-
 .خوره می سوسوال بچه و عرب هاى شیخ اون با خوابی هم درد به
 .خدا تورو بسه-

 .نداشتم دردو تحمل واقعاا  و کشیدم نمی دیگه
 :گفت گوشم در و کشید موهامو

 .کنی عادت اینا به جوجه؛باید شو خفه-
 .کنن نوازشت رابطه توى که اونی از تر لیاقت کم
 .طرف یه از حرفاش و طرف یه از بدنم درد

 .شد تكه هزار قلبم



 155 ییتنها رانگریو

 .شكست ساده چه
 .شكوند ساده چه

 .اومد یادم هاش حرف بازم
 .کن برام کارى یه پولم ازاى در ولی-

 .شه تنبیه باید ولی برنش می هوا رو خوشگلیه دختر
 .بخواى که آره؛باشه؛هرچی:فر فروزان

 بخواد؟ که چی هر
 بده؟ آزارم و ببنده ستون به منو
 .کنن می معامله  ها آدم سر ساده چه هه

 .رفتم حال از و شد سنگین چشمام
 .کردم باز هامو چشم سرم روى سرد آب شدن ریخته با

 .بودم ولو زمین ىورو بودم نشده بسته ستون به دیگه
سته صندلی رو که دیدنش با ش  دلم هت زد می سیگارش به عمیقی پك و بود ن

 .شد خالی
 .نبود هاش چشم تو عصبانیت از اثرى دیگه و بود شده خیره بهم

 .زد می موج هاش چشم ىتو خطرناکی شیطنت ولی نبود عصبی شاید
 

Dorsa_درسا 
 .سمتم اومد و شد پا صندلی رو از

 .پاشم جام از بود سخت و بود شده لمس کمرم
 .نیورد فشار ولی شكمم روى گذاشت رو راستش پاى که عقب کشیدم خودمو
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 .نخورم تكون که خواست می
 چشم شد باعث که کردم حس کمرم توى رو بدى درد که شكمم روى نشست

 .ببندم هامو
 :کرد زمزمه  آروم گوشم کنارم درست و تر نزدیك آورد سرشو

 .کنم روشنت من بقیه جاى بذار-
ستم نمی دیدمت که اول از شی اینجا خوا شتباه ولی با  نمخو بردمت که کردم ا
 .سوخت برات دلم و

 .زدى ضرر بهم فقط
 !من خونه به برسه چه ندارى اینجارم لیاقت حتی تو

 .بگذره خوش بهت نیست قرار اینجا
 .بمونی دختر دیگه نذارن اینجا ممكنه
 کی؟ به بفروشنت؛حاال ممكنه

 یا سددوسددوال بچه همین یا عرب هاى شددیخ به فروشددنت می یا ولی عالمه خدا
 .خوان می برده که هایی ارباب
 .باشی یكی با مجبورى هرشب اونوقت که بدن اجارت ممكنه
 .بفروشن رو بدنت اعضاى و کنن خلصت اصلا  ممكنه
ته عین هاش حرف  جونم به بدى ترس و کرد می سددوراخ مغزمو داشدددت م

 .میانداخت
 :داد ادامه

 ...که بگم برات دیگه-



 157 ییتنها رانگریو

 :زدم جیغ و حرفش وسط پریدم
 .کافیه-

 .کافیه
 .نده ادامه دیگه خدا تورو

 .ببر اینجا از منو
 .ببر اینجا از منو کردم غلط سامیار

 .بدم انجام بخواى کارى هر دم می قول
 .کرد بازش درو سمت رفت و شد بلند روم از
 :گفت محكم و غرور بر
 .ندارم باهاش کارى دیگه-

 .تو بكن؛مال بكنی خواى می کارى که هر گفتم که طور همون
 .داد تكون سرى و انداخت بهم نفرت پر نگاهی فر فروزان

 بدم؟ بهت این جاى خواى می  اى دیگه دختر-
 :گفت و زد پوزخندى سامیار

 .نیست نیازى-
 .ببرش بیا:فر فروزان
 .کرد رو اتاق از رفتن بیرون قصد سامیار

 .رفت می داشت خدا
 .ذاشت می تنها گرگ همه این میون منو داشت
 چندشی لبخند و انداخت بهم یه*و*سپر نگاه و سمتم اومد کثافت مرد همون

 .زد بهم
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 .داشت هام دخترانه به طمع که آشغالی همون
 .تراشید رو A حرف دستم رو که کثافتی همون

 :زدم جیغ  وجود تموم با
 .کن ولم-

 .خدا تورو سامیار
 .نذار تنهام سامیار

 .سامیاااااااار
 .شد خارج اتاق از و ننداخت بهم نگاهی

 .نرو جدت رو تو نرو؛سامیار-
 .ببر اینجا از منو

 
Samiar_سامیار 

 .بیافته کردن غلط به خواستم می فقط که بودم عصبانی دستش از انقدر
 .نبود مهم  واسم چطوریش

 .کنی استفاده ضعفشون نقطه از باید ها آدم نابودى براى همیشه
 .بود ضعفش نقطه فر فروزان پیش بردنش

 .بود ضعفش نقطه هاش دخترانه دادن دست از
 .بود ضعفش نقطه کردنش تحقیر

 .بود جسمی تنبیه نوبت روحی تنبیه و فروزان پیش کردنش تحقیر از بعد
 .بیاره در لباسشو کردم مجبورش و اتاق تو کردم پرتش
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 .نه خوردنش کتكد از بعد ولی داد نشون مقاوت اولش
 .زدم ضربه اش برهنه کمر به کابل با و بستمش ستون به

 .رسید اوج به هاش التماس و گریه
 .زدمش و نكردم اعتنایی من ولی

 .کنه فروکش عصبانیتم تا زدمش
 .رفت هوش از که زدمش انقدر

 .زمین رو گذاشتمش و کردم بازش ستون از
 .دادم انجام کارو این ولی نبود الزم خشونت انقدر شاید اومد بدم خودم از

 .صورتش رو ریختم و برداشتم رو بود خنكم که رو معدنی آب بطرى
 .نشستم صندلی رو منم و داد تكون رو سرش

 .ردخو گره نگاهش تو نگاهم که گرفتم   سنگینی کام و کردم روشن سیگارى
 .زد می موج نگاهش تو ترس
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 .گرفتم پیش رو رفتن راه هاش التماس به اعتنا بی
 .بیرون آوردش اتاق واز کرد کولش مرده

 :زد جیغ درسا 
 .نزن دست بهم کثافت-

 .نزن بهم کثیفتو دستو
 .پهلوش زد لگد محكم و زمین رو کرد پرتش
 .کرد سرفه



wWw.Roman4u.iR  160 

 

 :کرد صدام که بستم رو چشمم
 .سامیار-

 .وجدانی بی خیلی نامردى خیلی
 .متأسفم؛خیلی برات خیلی

 .وایستادم جام سر
 .کرد نمی یارى پاهام

 برگردم؟
 داره؟ رو ارزشش

 داره؟ رو بخشش لیاقت
 نیستم؟ آریایی نژاد از من مگه
 ندارم؟ غیرت مگه

 .برگرد گه می حسی یه
 شه؟ تباه دنیاش چرا

 .برنگشتم چرا که نخورم رو این حسرت عمر یه تا گردم برمی
 .نیستم وجدان بی من بدم نشون بهش تا گردم برمی

 .هستم آریایی نسل از پسرى من
 .نیستم سرد و احساس بی اونقدر هنوز من
 .کنم درك رو بخشش و ببخشم تونم می من

 :گفتم و برگشتم
 .کن تمومش-
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 .برمش می
 .سامیار باش مرد:فر فروزان

 .بیاد رحم به دلت نباید
 .ره می یادش چی همه گذشت پل از که همینه؛خرش مؤنث جنس کلا 

 .بینم نمی چیزا این تو بودن مرد من-
 .دارم اى دیگه ى برنامه براش

 .لطفت از مرسی جاشم همین تا
ستامو از یكی و سمتش رفتم شتم زانوش زیر د ست با و گذا  االىب رو  دیگم د

 .کمرش
 .زد جونی بی لبخند بهم و بست هاشو چشم
 .بود محبت جنس از نگاهی لبخندش به جوابم

 .نداشت کینه حس دیگه که نگاهی
 

Matisa_ماتیسا 
 .شكست رو ماشین سكوت موبایلی صداى
 .کرد می رانندگی تفاوت بی اما بده جواب که بودم منتظر

 .خورد زنگ دوباره ولی شد قطع موبایل صداى
 :گفت آروم

 بدى؟ جواب خواى نمی-
 :گفتم و کردم نگاهش متفكر

 .ندارم موبایل که من-
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 .نیست این موبایلم زنگ منم-
 .ترمز رو زد

 .کردم باز رو درش و برداشتم ماشین عقب از رو کیفم یهو
 .افتاد دلم به بدى ترس کیفم تو موبایل بادیدن

 کیه؟ ى شماره-
 .ناشناس-

 .خورد زنگ دوباره موبایل
 بدم؟ جواب-
 . بشكنش و درار رو کارتش سیم و کن خاموش موبایلو-
 .نه-
 نه؟ چی-
 .آراد مامانم-

 چی؟ باشه فر فروزان اگه
 .کنه نمی کارى-
 .ترسم می من-
 .کنه نمی کارى گفتم-
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 .خورد زنگ دوباره موبایل

 .نده جواب-
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 .دادم جواب و نكردم اعتنایی حرفش به اما
 .داشتم انتظارشو ولی دیر چقدر-
 .بستم هامو چشم صداش شنیدن با

 .اسپیفن رو زدم و نزدم حرفی
 .کردى سرپیچی بازم ولی نیارى در بازى سرتق بودم گفته بهت-

 یشتآت به باید هم دیگه یكی که گم می تبریك بهت کردى پیدا جدید بازى هم
 .بسوزه
 نبود؟ بس درسا

 چی؟ مامانت
سا سمو هفت هاى مرغ که میارم دوتاتون سر بلیی یا گردى می بر یا ماتی  به نآ

 .کنن گریه حالتون
 .خیابون انتهاى بیا و شو پیاده ماشین اون از
 .دارى وقت دقیقه ده
 .شد شروع االن از

 .شد قطع تلفن
 .کرد خیس صورتمو هام اشك

 .ببخشید آراد-
 .داد تكیه ماشین صندلی به و بست هاشو چشم
 .زدم نكردم؛هق گریه صدا بی دیگه
 .زدم هق دریم به در براى
 .زدم هق چارگیم بی براى
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 .بیاره آراد سر بلیی ترسیدم می
 :زد داد

 .نده جواب گفتم بهت-
 .فرمون به زد بادستش محكم

 .که شنیدى داشت آمارمو آراد-
 .ردیابه کوفتیت کیف تو که دونستی نمی لعنتی توى چون داشت آره-

 بود؟ کم کیفت فقط بود کامل چیت همه آخه
 چه؟ من به لباس ست کیف-

 .کردم باز رو ماشین در
 کجا؟-
 .درك به رم می دارم-
 .ماتیسا-
 .باشی گود بیرونه بهتره-

 .بیاد سرت بلیی خوام نمی
 .ذاره نمی زندت اون-
 .بهتره بمیرم زودتر چی هر بهتر-

 .تدریجیه من مرگ دونی می ولی
 .داره درد که اینه
 .چرا تدریجی مرگ از ولی ترسم نمی مرگ از من

 .باش خودت مواظب
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 .کرد باز رو ماشین در
 :زدم داد

 .نشو پیاده-
 چرا؟-
 .تویی دونه نمی دقیقاا  شاید-

 .تویی دونه نمی احتماالا 
 .نشو پیاده

 .نمیاد سرم بلیی من
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 .کرد رو ماشین از اومدن بیرون قصد

 .گرفتم دستشو دستم دو با و کردم باز رو ماشین در سریع
 :گفتم گریه با
 .نیا-

 گیرى؟ در انقد چرا
 .کن فراموشم

 .شده پاییز من دنیاى
 .شده زرد برگام

 .سرده من روزاى و دلگیره غروبم
 .زدم خودمو قید من

 .نیا دنبالم
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 .باش نداشته وجدان عذاب
 .ندارى من قبال در مسئولیتی توهیچ

 .نسوزه برام دلت
 .امیدم نا من

 .بینم نمی نورى دیگه
 .ندارم امید دیگه

 .من به نه داره ربطی تو به نه سیاهم بخت
 .رحمه بی دنیا

 .سازیم می رو مون دنیا خودمون ما اما-
 .کنیم می انتخاب زمستونشو و بهار خودمون

 .بریم می لذت پاییز از بخوایم اگر
 :زدم داد

 .کن نگاه من به-
 کو؟
 .نكردم انتخاب پاییزرو من
 .نساختم دنیامو من

 .اسیره من دنیاى
 .شم می له فشارا این زیر دارم خودم

 .ببین منو
 !ببین صورتمو



 167 ییتنها رانگریو

 .ندیده خنده وقته خیلی صورت این
 .خندم می کنارت االن اما بخنده که زده لك دلم

 .کردم اى خنده
 :دادم ادامه گریه با و خندیدم دل ته از
 .زد چوب یه با نباید رو همه که دادى نشون بهم که مرسی-

 .نمرده جوانمردى هنوز فهموندى بهم که مرسی
 .نیا ولی دارم ارزشی هنوز که حالم خوش

 .برات دردسر نگیر؛تهش منو پی
 .بستم رو ماشین در و گفتم اینو

 .برداشتم قدم خیابون انتهاى سمت به گریه با
 .چشمام اون،اشك با هام خاطره

 .نگاهش
 … یکن یم گذر من الیخ از یگاه
 … ىشو یم اشک بعد

 … من ى گونه ىرو شود یم خط تیپاها رد
 چیه؟ لعنتی هاى اشك این اه

 برگردم؟ کشه می پر دلم چرا
 

Arad_آراد 
 .کشید تیر دلم

 .انداخت چنگ گلوم به بغضی
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 .بره خواست نمی دلم
 .خواست می هاشو چشم اقیانوس دلم
 .کرد می طلب هاشو چشم آرامش دلم

 .دید نمی رو نورى دیگه که هایی چشم
 .بشه دار خدشه لطیفش روح خواستم نمی

 .نداره انتهایی اش جاده و تاریكه کرد می فكر که دنیایی
 .ببینم رو رفتنش تباهی به خواستم نمی

 .زدم فرمون به محكم
 :زدم داد

 .ازت دارم گله خدا
 هستی؟ ببینه که کنی نمی کمكش چرا خدا
 کنی؟ می امتحان اونو و منو چرا
 شه؟ مردود ذارى می چرا
 شه؟ کشیده نجاست به پاکش روح ذارى می چرا
 ببینم؟ گذاشتی چرا

 .گذاشتم فرمون رو سرمو
 .کنم کمكش خواست نمی

 چرا؟
 بینم؟ می آسیب کنه می فكر چون
 چرا؟
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 .نیست محال که خیال
 .بره تنهام دل از خوام نمی

 .باشه خواب رفتنش کاش بود واقعی اومدنش
 رفت؟

 .شدم پیاده ماشین از سرعت با
 .خیابون اتتهاى سمت دویدم

 .نبود ازش اثرى دیگه
 :زدم داد و زمین رو نشستم

 .ترسم می خدا-
 .ببینمش بازم ترسم می

 .بشینه روم به رو و ببینمش
 .شدم نابود من بگه و بگیرم هاشو چشم غم

 
 .بشینه رومو به رو بیاد که اینه از ترسم و باور همه
 .ببینه هامو چشم درد و غم
 .همینه روالش و حال بگه

یا همه از گذرم می گاهی یا دل از قایقی مثل دن  هاتو چشددم لحظه یه که در
 .ببندى؛بخندى

 
Arad_آراد 

 .گرفتم پیش رو خونه راه گرفته دل با و شدم ماشین سوار
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 .بودم درگیر خودم با ذهنم تو
 .کردم روشن رو ماشین ضبط

 .داشت نم چشمام
 
 محاله الیخ که نگو تو
 

 تنها دل نیا واسه رفتنت
 
 جوابه یب سواله هی

 
 رفت؟ چرا-

 رفت؟ چرا مهمه آیندش براش وقتی
 رفت؟ چرا ده می دست از رو چیزى چه دونست می وقتی

 
 

 عذابه هی خوابه، مثل
 
 تاره و رهیت چه یدونینم
 

 قراره یب ىدور و تو از که یقلب حال
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 رهیمیم که رهید نگو قراره یب

 
 دیدمش؟ چرا-

 بود؟ راهم جلو همش چرا
 شده؟ مهم برام چرا
 باشم؟ قهرمانش شه می

 .شه نمی خواد نمی وقتی نه
 

 تو یب و نفسامه نیآخر
 

 رمیمیم که كنمیم حس دارم
 

 آخر دم نیا بذار الاقل
 
 رمیبگ رو یچ هم چشات از
 
 یدلخوش ى خسته ى لحظه ىتو
 

 یكشیم منو ینفس یب تو که
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 ىبد پس خستمو دل بهم کاش
 
 ىبد نفس تو یخی قلب به ای

 
 نهیا از ترسم و باور همه

 
 نهیبش و روبروم ادیب که
 

 نهیبب چشامو درد و غم
 

 نهیهم روالش و حال بگه
 
 ...ببینمش اگه-

 .ببینمش اینكه از ترسم می
 .رفت دست از چیم همه آراد بگه بیاد که روزى از ترسم می
 .کردم نابود خودمو خودم آراد

 .هام،روحم،جسمم دخترانه
 .ببینم هاشو چشم غم ترسم می

 .تونم نمی
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 ایدن همه از گذرمیم یگاه

 
 ایدر دل از یقیقا مثل

 
 ىببند چشاتو لحظه هی که
 

 ىبخند ىبخند
 
 .شد اکو سرم تو حرفاش-

 .ببین منو
 !ببین صورتمو

 .ندیده خنده وقته خیلی صورت این
 

 تو یب و نفسامه نیآخر
 

 رمیمیم که كنمیم حس دارم
 

 آخر دم نیا بذار الاقل
 
 رمیبگ رو یچ هم چشات از
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 یدلخوش ى خسته ى لحظه ىتو
 

 یكشیم منو ینفس یب تو که
 

 ىبد پس خستمو دل بهم کاش
 
 ىبد نفس تو یخی قلب به ای

 
 .شدم خیره خیابون به بار اشك هاى چشم با
 .روندم می سرعت با

 .کردم لمس رو گردنبند زنجیر و بردم فرو گردنم تو دستمو
 :گفتم آلود بغض صداى با
 .باشه گردنم گردنبدت باشی راضی امیدوارم-

 .گذاشتی جا شب اون که همون
 .نیست دیگه که اى خانواده عكس همون
 .شه می نابود داره که همون

 :زدم داد
 رفتی؟ چرا لعنتی-

 .نرى کنم التماست ذاشت می غرورم کاش
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 .لعنتی غرور این به لعنت
 بیرون؟ رى نمی فكرم از چرا

 .بیرون گمشو
 :گفتم آروم
 شده؟ چم
 میاره؟ سرت بلیی چه
 فرستت؟ می کجا سرى این

 .ماتیسا
 :زدم داد

 .ماتیسا
 

Arad_آراد 
 .خونه رسیدم

 .بود خراب حالم
 .چكید می هام چشم از اش اضافه که خراب اونقدر

 .بود ناشناس برام که احساسی
 .بود انداخته وجودم تو عجیبی حس که احساسی

 .کردم می قرارى بی و بودم تاب بی
 .آراد:رادجو پرهام
 کنی؟ می گریه دارى

 .خستم ولی خوبه حالم پدر؛نه-
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 .نیست خستگی وقت-
 .امشب همین گرفته مهمونی اشكان

 .بریم باید هستن همه
 .شو آماده برو

 :گفتم  جدى و گرفت رو چشمام جلوى خشم اسمش شنیدن با
 .نمیام-

 .نمیاد خوشم فر فروزان از اصلا  من
 یهویی؟ آخه مهمونی چه شب وقت این

 .بیاد آرادم گفت-
 .شو حاضر برو

 .نشست دلم تو شكی
 ؟داره برام اى نقشه چه

 
Arad_آراد 
 .گرفتم دوشی و رفتم اتاقم سمت

 .مشكی شرت تی و پوشیدم مشكی شلوار یه
 .پوشیدم روش هم مشكی چرم ژاکت یه

 .پایین رفتم ها پله از و کشیدم سشوار رو موهام
 .بود نشسته مبل رو پدرم
 :گفتم آروم
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 .بریم-
 .رفتم خروجی در سمت

 .شد قدم هم هام با و شد بلند مبل رو از
 آراد؟ شده چی-
 .هیچی-
 ریخته؟ بهم اعصابتو انقدر هیچی-
 .دنیامه گم می که هیچی اون-
 چی؟ یعنی-
 .بهم ریخته اعصابمو دنیام-

 .نیست خوب وحالم خطره تو دنیام
 .نیست خوب حالم و سوزه می دنیام

 .ایستاد روم به رو
 چته؟ ببینم کن صحبت تر واضح-
 .بیا شد دیر بابا-
 :زد صدام تحكم با
 .آراد-
 .بیا فقط نپرس بابا-

 .پرسیدم آدرس ازش فقط و شدیم ماشین سوار
 .روندم می سرعت با

 .روندم می فقط
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Matisa_ماتیسا 
 .رفتم می خیابون انتهاى به و داشتم برمی قدم آروم آروم

 .سپرم می سرنوشت هاى دست به رو خودم
 .کنم می تشكر ازش آروم دلم توى

 .آراد مرسی
 .من نگهبان ى فرشته
 .خورشیدى ماه  پنجمین و بیست ى فرشته

 .تنها ماه اون منم
 .تنها ماه نجات ى فرشته

 .ماتیسا و آراد
 .مونی می ذهنم تو همیشه

 .کشمت می آغوش در دیدمت روزى اگر
 .کردم پاك رو اشكام
 .بود داده تكیه ماشین به و بود ایستاده خونسرد فر فروزان

 .شدم خیابون انتهاى ماشین سوار
 .کرد می نگاهم خیره و نزد حرفی
 .شد پیاده و داشت نگه اى خونه جلوى ماشین

 .شم پیاده کرد اشاره
 .سمتش دویدم مادرم دیدن با و شدم پیاده ماشین از
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Matisa_ماتیسا 
 .بینیش می که آخر روز که مامانت بغل بپر آره:فر فروزان اشكان

 .کردم نگاهش شوك با
 اشكان؟ گی می چی:رویا

 :گفت اى مسخره بالحن
 .عزیزم رویا-

 .شه می فروخته امشب ماتیسا
 .کرده اذیتم خیلی
 .زد بهش اى کشیده و ایستاد رخش به رخ مامانم
 به خورد سددرش که مامانم گوش تو خوابوند محكم و زد پوزخندى فر فروزان

 .میز
 .اومد سرش از خون

 .کشید مامانم ى گونه رو دستی فر فروزان که سمتش دویدم
 .دار نگه حدتو گفتم بهت-

 .میاد خوشم ازت هنوزم دونی می رویا
 .خوره می بهم ازت حالم من اما-

 .منه دختر ماتیسا
 فهمی؟ می

 .خوره می بهم حالم تو ى دریده دختر از من-
 .نباشه ماتیسا که مونم می باهات صورتی در که بودم گفته بهت

 یادته؟
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 .زندگیمونه تو روز هر دیدم ولی باشه گفتی
 .ره می راه جلوم راست راست

 .کردم نگاه مادرم به و شدم شوکه حرفاش از
 :گفت و کرد سكوت

 ...من ماتیسا-
 :گفتم بغض با
 .هیس-

 تونستی؟ چطور
 .بودم امانت دستت من من،
 .بودم پدرم امانت من

 .مامان پستی خیلی
 .گذشتم خودم از تو خاطر به من

 مادر؟ گی می خودت به چطور
 ..من کشیدم دست بودنم دختر از خاطرت به من

 .نداد اجازه اشكام دیگه
 .باشه جدى اشكان کردم نمی فكر من-

 ..من ماتیسا
 .خوردم می قسم روت دخترت من خانوم رویا دونی می-

 .کردى قبول تو که کنم باور تونم نمی من
 .کردى قبول حرفاشو
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 .دروغه بگو مامانم
 .من دادى می خوردى نمی نبود غذا وقتی که تو
 .بخوابم تا شم گرم گرفتی می بغلت تو منو شبا که تو

 ..من
 .گرفت گریم بسه ماتیسا:فر فروزان
 .کشوند خودش همراه منو و زد قهقهه
 :زد جیغ مامانم

 .ماتیسا-
 .نبرش خدا تورو اشكان

 .نبر دخترمو
 .شو خفه:فر فروزان

 .توروخدا مامان-
 

Matisa_ماتیسا 
 .ماشین تو کرد پرتم

 .زدم هق دل ته از
 تونست؟  مامانم چطور

 .نرفتم زندگیم ى فرشته خاطر به نرفتم اما برم که بود باز درها
 .داشت حق آراد

 بودم؟ زندانی هام منطقی بی تو چطور
 نكردم؟ فكر یكم چرا



wWw.Roman4u.iR  182 

 

 .بودم نامرئی مادرم جلوى شیشه مثل من 
 .دید نمی منو

 .دید نمی رو هام گریه
 .نداشت باور رو هام حرف
 .شد بارونی هام چشم

 .کوچولو آخی:فر فروزان
 .مامانت هم من شیم؛هم می راحت دیگه امشب

 .آره
 .کن گریه
 .کنه می عوض چیزارو خیلی پول

 .داره دوست منو هنوز مامانم-
 ندیدى؟ بودى کور مگه

 .بود وجدانش عذاب از-
 .آشغال شو خفه-
 .ماتیسا فروخت تورو مامانت-

 .پول به اونم
 .بفروشمت خوام می هم حاال خریدمت من

 .بود سنگین برام هاش حرف
 .بست یخ تنم

 .سخته واقعاا  کردن زندگی پوچ رویاى با
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 .سردمه
 .سردمه بدجورى

 .همه از دلگیرم
 .دارم شك زندگی این به

 .بكشم نفس خوام نمی خدا
 

Matisa_ماتیسا 
 .باشه مهم مهمونی یك قرار امشب:فر فروزان

 .باشی کن گرم مجلس امشب قرار
 .خورد گره هاش چشم تو نگاهم و کشید بازومو

 .ى*ر*ق*ص*ب قرار
 :گفتم حرص با
 .م*ر*ق*ص* نمی باز ه*و*س آدم مشت یه جلوى من-
 له سددنگ با رو دوسددتت هاى انگشددت دونه دونه اونوقت ى،*ر*ق*ص* می-

 .کنم می
 درسا؟-
 .اینجا آوردتش سامیار آره-

 چی؟ درسا ولی نبودى مهم خیلی که مامانت براى
 .بیا خودت به
 هستی؟ چی تو

 .هیچی
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 .معلومه آیندت وآخر اول
 .بود سكوت هاش حرف به جوابم

 .پردرد سكوتی
 .بیرون رفت اتاق از و کرد ول رو دستمو

 .کردم می شك بیشتر خودم به لحظه هر
 آدمم؟ من
 .کشه می نفس فقط که جسم یك

 بینی؟ می منو خدا
 کشن؟ می سختی انقدر هات بنده همه
 دوستن؟ پول مادرا همه

 .بود شده خم مشكلت زیر کمرش فقط من مامان نه
 .شكست چیز هیچ با شه نمی رو مادرى مهر

 .مقدسه خیلی فرزند به مادر عشق
 .دنبالم میاد مامانم

 .دونم می
 .کشیدم درآغوش رو زانوهام و نشستم زمین رو

 .ریختم اشك آروم و گذاشتم زانوهام رو سرمو
 

Matisa_ماتیسا 
 .کردم نگاه خودم به
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 .آرایشی چه
 .هه

 .دلتنگی جنس از آرایشی
 .داد می ازشكست خبر که آرایشی

 .کردم نگاه تنم لباس به
 .بود باز اش یقه که کوتاه مشكی لباس یك
 .خورد می بند تا چند وسط واز

شكی هاى کفش سته جلو اى نقره م شنه  ب  لژ هم کفش جلوى و سانتی 10 پا
 .بود دار

 .برگشتم سوتی صداى با
 .زنم می جیب به خوبی پول امروز-

 دن؟ می باالت قدر چه عرب هاى شیخ نظرت به بگو خودت
 .کثیفی و پست خیلی-

 .فروش آدم رحم بی
 فروشی؟ می عربا به رو مملكتت دختراى

 .غیرتت به تف
 .شد قرمز عصبیانیت از که انداختم صورتش تو تفی
 .سمتم اومد که عقب رفتم
 :گفت نفر یك

 .اومدن رئیس-
 .کنن تنبیهت اونا من جاى گم می-
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 .زد پیروزى از اى قهقهه
 :گفت و ایستاد کنارم اومد

 .سورپرایزم از پر من-
 .نفهمیدم رو حرفش معنی
 .شدن اتاق داخل دختر چندتا

 .شیم می خلص جهنم این از باالخره-
 :گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با
 .دم می ترجیح بقیه با شدن خواب هم به درداش تمام با رو جهنم این من-

 :وگفت اومد سمتمون خانومی
 نفرید؟ چند خوب-

 .ببینم بذار
 .نفر شش...یكد،دو،سه

 خوبه؟
 .بیاید دنبالم

 .افتادیم راه دنبالش
 .تو و ید*ر*ق*ص* می سكو این رو-
 .کرد اشاره من به
 .پیوندى می *ر*ق*ص* براى دخترا جمع به بعد و کنی می سرو نوشیدنی-

 .بیا دنبالم
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 .شدیم مهمونی وارد
شی و سفید دیوارهاى با بزرگ سالن یك سی هاى کا شكی ، طو  هاى ومیز م

 .شكل اى دایره
عدادى و داشدددت قرار مربعی سددكوى یك سدددالن وسددط  می روش دختر ت

 .یدند*ر*ق*ص*
 .زدم پوزخندى بودند دخترا محو که عرب هاى شیخ دیدن با

 .نیست دخترا اون بین ماتیسا که بودم خوشحال
 .زدم بهش عمیقی خیلی پك و کردم روشن سیگارى

 .شدیم بلند جامون از اومد می سمتمون به که فر فروزان دیدن با
 .اومدید خوش:فر فروزان
 .مرسی:جو راد پرهام
 :گفتم سرد

 .دارید لطف-
 .انداخت بهم پرتمسخر نگاهی و ایستاد روم روبه

 .لطفاا  بنشینید-
 .نشستیم

 .آراد کارام تو کنی می دخالت خیلی جدیداا -
 .دارم پدرتو احترام

 .بخوابونم رو خاکت و گرد بلدم ولی کنی می خاك و گرد زیاد
 .بودم من بدونه کردم نمی فكر حتی کردم نگاهش شده گشاد هاى چشم با
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 شده؟ چیزى:پرهام
 .برانگیزه تحسین پسرت جذبه و شجاعت اما نه-

 .زدم پوزخندى
 .اینجا بیار نوشیدنی دختر-

 .کردم نگاهش بهت با و برگردوندم رو سرم
 .شد شوکه دیدنم از

 .افتاد دستش از سینی و شد  شل دستش
 .کردم مشت دستمو
 .بپوشه رو لباس این تونست چطور
 .دستت بگیرى سینی یه تونی می ببین عرضه بی:فر فروزان

 .کرد نگاه زمین به
 .بیار نوشیدنی برو:گفت فر فروزان
 نبود؟ خوندت دختر این: رادجو

 .نیست من دختر ولی خودشه چرا-
 ...امشب

 .شد خیره منتظرم هاى چشم به و داد کش حرفشو
 ...امشب-

 :گفتم سرد
 چی؟ امشب-
 چیه؟ کنجكاویت دلیل-
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 .نداره دلیلی و کنجكاوم همیشه من-
 .بمون کنجكاو پس اینطور که-
 .اومد ماتیسا که شد بلند صندلی رو از

 :گفت آروم و گذاشت میز رو رو سینی
 بریزم؟ براتون چی-

 .دونستم می نكردنشو نگاه دلیل و نكرد نگاهم
 .بریز برام زهر-

 .زد پوزخندى فر فروزان و کرد نگاهم تعجب با بابام
 .ریخت چشمش از اشكی که نكرد نگاهم هنوزم
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 .بریز ودکا براش-
 :زدم داد که کرد باز رو ودکا ى شیشه در
 .خورم نمی-

 .شكست که زمین رو کردم پرت و کردم بلند رو لیوان
 .شدم بلند جام از شدت با و کرد نگاه بهم شوك با
 :گفت ترس با
 .آراد-

 :زدم داد
 پوشیدى؟هان؟ چیه زهر؛این آرادو-

 حرفاتو؟ کنم باور
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 :گفت و زد اى قهقهه فر فروزان
 .کردى خاك و گرد که بازم واى-

 بود؟ کارى چه این کن تمومش آراد:پرهام
 .گه می راست بابات:فر فروزان

 .نداره کارارو این ارزش که اى اجاره دختر یه
 .نبود خودم دست اصلا  کارم کنترل ولی بودم پشیمون کردم که کارى از
 .ایستادم فر فروزان به رو
 .بزنم حرف باهاتون خوام می-
 .بزنیم که نداریم حرفی-

 مترجم که گفت عربی به اى جمله و اومد عرب هاى شیخ از یكی حین همین
 .کرده معنیش

 .برن خوان می که بدین دختررو که گن می ایشون-
 .کرد اشاره ماتیسا به فر فروزان

 .ببریدش ایناهاش دختر-
 .افتاد شمارش به هاش نفس که کردم نگاه ماتیسا به بهت با

 :زدم داد
 .بزنم حرف خوام می گفتم-

 .بزنم باهات ندارم حرفی گفتم آراد:فر فروزان
 :گفت مترجم و گفت چیزى یك عرب این باز
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شون- سیار خانوم دختر این که گن می ای ستن برازنده و زیبا ب  متقی همون و ه
 .پذیرن می رو دادین که باالیی
 .شد باز درش و گرفت قرار میز رو بزرگی کیف و داد تكون سرى فر فروزان

 بود؟ خریدنی پول با من عشق یعنی
 .بفروشن عشقتو هات چشم جلوى سخته قدر چه خدا

 .بود من کردن خرد هدفش اول از
 .بیام گفت همین براى

 .باشم کثیفش ى معامله شاهد خواست می
 .باشن تنها سوگولیشون با خوان می گن می:مترجم

 .کثیف عوضی کرده غلط گفتم دلم تو
 .بدى َخر صدا که زنمت می همچین
 جایی کنم می قبول من هسددتن ما مهمون ایشددون که اونجایی از:فر فروزان
 .بدم بهشون
 .کن ترجمه

 .کرد نگاهم متعجب فر فروزان که زدم پوزخندى
 :گفتم خاصی لحن با
 .بكنید خواد می دلتون کارى هر باشه-
 .گذاشتم میز رو ماشین وکلید شدم بلند صندلی رو از

 .رفتم خروجی در سمت
 .نداشتم رو ماتیسا به کردن نگاه تاب

 .کردم رفتن عزم بود شده تكه هزار که قلبی با
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 .گرفتم رو شماره و زد سرم به فكرى لحظه همون
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 .اه دیگه بردار

 چیه؟ باز:سامیار
 .بده جواب خوب بیریخت زهر-
 .بنال دیگه دادم االن-
 .زنمتا می میام-
 .بیا فقط تو باشه جون-
 .خفه-

 .خواى می رو ماتیسا بگو عوضی اشكان این به بزن زنگ
 من؟ کی-

 خوام؟ می رو ماتیسا من
 .خواى می رو ماتیسا کنی می غلط تو-
 .احمق گفتی االن خودت خوب-
 .خواى می یكی براى باال خیلی قیمت با بگو خنگ-
 فهمیدى؟.من براى ولی اون اسم به اصل در ولی عرب شخص یه
 .نفهمیدم-

 :زدم داد
 .سامیار-
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 :گفتم و کردم بغض
 .سریع بدو سامیار-
 خوبی؟ آراد-
 .نه-

 .بدو فقط
 .االن باشه-

 .شد قطع تلفن
 .بشه کردم می دعا

 .خورد زنگ تلفنم
 آراد؟-
 .بابا-
 .برگرد االن همین-
 .چشم-

 .بود نشسته پدرم کنارم فر فروزان که شدم داخل
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 .شدم مزخرف جاى اون وارد دوباره

 .انداختم اطراف به عمیق نگاهی
 نگرد؛ ماتیسا دنبال:فر فروزان

 .گذرونه می خوش جدیدش صاحب با داره االن
 .خورد زنگ تلفنش که کشید تیر قلبم
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 .نزدى زنگ که ناراحتی کردم فكر سامیار به به-
 .سایت تو لیست کدوم

 .خوب آها
 کدومشون؟

 .فروختم اونو
 قدر؟ کی؟چه

 خره؟ می واقعاا 
 .گفتی می زودتر
 .بردار رو دیگه یكی
 خواد؟ می دیده اونو عكس چی یعنی
 .بهش دم می همونو حسابم تو بریز پولو باشه
 .دختره هنوز کنم فكر

 .رفت سرعت با و شد بلند جاش از
 .رفتم دنبالش و شدم بلند جام از آروم

 :زد داد
 میاى؟ دنبالم چرا-
 .ازت خرمش می من-
 .تو به دمش نمی-
 چرا؟-
 .نپریده مشتریم و نشده دیر تا برم بذار-
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 :گفتم و کردم اى خنده دلم تو
 .پرم نمی نترس-
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 .رفتم صدا ودنبال دویدم عجله با جیغش صداى با

 .کرد نگاهم خیره فر فروزان
 ردهب فرو ماتیسا گردن تو رو سرش که عوضی اون بادیدن و کردم باز درو محكم

 .شدم ور حمله سمتش بود
شتی و کردم پرتش زمین رو شت و کردم صورتش ى حواله م  هب بعدیم هاى م

 .اومد می فرود صورتش روى متوالی صورت
 :زدم داد

 .آشغال،عوضی،چندش-
 .رفتم ماتیسا سمت و شدم بلند روش از

 .بود شده پاره پیرهنش ى تنه باال
 .بود کرده قاب صورتشو اشكاش

 .کشیدم گونش رو دستمو
 .کردم پاك دستم با اشكاشو

 .نكرد مقاومتی هیچ
 .دوختم چشم لباش به و بردم صورتش نزدیك سرمو
 .زد دست فر فروزان که م*ب*و*س*ب لبشو اومدم

 .آراد آفرین-
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 .ایستادم رخش به رخ
 چند؟-
 .شه فروخته تو به نیست قرار-
 دیش؟ نمی من به چرا-
 .نشدى ساخته کار این براى تو-
 .کرد نگاه ماتیسا به
 دخترى؟ هنوز-

 .شد سرخ خجالت از و پایین انداخت سرشو
 مگه؟ اللی-
 .دخترم هنوز آره-
 .خوبه-
 .کردم پیدا برات بهتر مشترى یه
 .برم آراد با بزار توروخدا-

 .انداخت بهم نگاهی
 .وقتش دارم؛به کار آرادم با-
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 .نشستم اتاقم مبل رو آراد کار انجام از بعد

 .کنه کار چی خواد می دقیقاا  آراد که کردم فكر این به
 .خورد در به اى تقه
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 .داخل بیا-
 براتون؟ بیارم هست آماده شام آقا:نقوى

 .پایین میام نه-
 چطوره؟ دختر حال

 .نزدم سر بهش-
 .کنم می چك رم می االن

 .رم می خودم نیست نیازى-
 .شد خارج اتاق از حرفی هیچ بدون

 .شدم خارج اتاق از و شدم بلند مبل رو از
 .کردم باز اتاقشو در و رفتم پایین ها پله از

 .تخت رو نشست و شد بلند جاش از یهو ها زده جن مثل
 .برگردوند روشو که کردم اخمی

 .پایین انداخت سرشو و کرد نگاه تخت به
 :گفت معترضی و لوس لحن با
 بزنی؟ نیستی بلد در-

 .نیستی بلد کارم یه این خدا شكر
 .دادن یادت چی بابات ننه موندم
 .وت میان و اندازن می رو سرشون یابو مثل و نیستن بلد زدن در ها حیوون گرچه
 .ندارن عقل و حیوونن چون بیهودست دادن چیزى ها حیوون به اصلا 

 فهمی؟ می وحشین
 :زد داد
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 .وحشی-
 :گفتن جدى لحن با و زدم پوزخندى

 .بریم هم با شو پیاده سلیطه هی-
 .نشده کوتاه زبونت هنوز که بینم می

 .کنم قیچیش بلدم خوب
 .بگی زور بلدى فقط هه-
 کنم؟ کوتاهش یا کنی می کوتاه زبونتو-
 .اورانگوتان خوام نمی-
 .باشه-

 :گفتم خاصی وشیطنت برداشتم قدم سمتش
 .گرممه خیلی امروز من دونی می-

 :گفت ترس با که لباسم هاى دکمه سمت رفت دستم
 بكنی؟ خواى می کار چی-
 .دى می انجام رو ات وظیفه تو کنم نمی کارى که من-
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 :گفت خاصی شیطنت با
 .گرممه خیلی امروز من دونی می-

 .مردونش پیراهن هاى دکمه سمت رفت دستش
 :گفتم ترس با و گرفت وجودمو تمام ترس
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 بكنی؟ خواى می کار چی-
 .دى می انجام رو ات وظیفه تو کنم نمی کارى که من-
 من؟-

 کارى؟ چه
 .انداخت باال رو ابروش تاى یك و انداخت بهم عمیق نگاهی

 کارى؟ چه-
 .عقب برو-

 نم و تخت رو اومد و کرد باز پیرهنشو آخر دکمه و جلو اومد حرفم به توجه بی
 .عقب رفتم

 .زنه می موج هات چشم تو ترس-
 .کن کوتاه زبونتو گفتم
 .تر عقب رفتم من و نزدیكتر اومد
 شدى؟ الل چرا
 .شی نمی آدم تو اونجا، برمت می

 .نه؛ببخشید-
 فر؟ فروزان دست ندمت خواى می-
 .آره-
 همین؟ فقط-
 .نه اونجا فقط کنم می بگی کارى هر-
 .بزن حرف تر هیس؛کم پس-

 .بسازى برام خوب شب یه باید امشب
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 چی؟ یعنی-
 رو شدددم مجبور که حدى در رفتم می عقب من و اومد می جلو زد ىپوزخند

 .بكشم دراز تخت
 .زد نیشخندى

 . افتاد بدنم تو ىبد لرز ترس از
 .شدم خیره بهش ام نشسته اشك به هاى چشم با
 .سامیار-
 .هیس-

 .گرفت بازى به رو هام مو و کشید گونم روى نوازشگرانه رو دستش
 .اومد بند نفسم
 .رو صورتم آن پی در و رفت نشانه رو هایم چشم
 .شد خیره لبام به بردو عقب یکم را سرش

 .خنده روى زد یهو که بستم هامو چشم و آورد جلو صورتشو
 .دیدى می رو قیافت باید بود عالی واى-

 :داد ادامه سرد و جدى
 .کنم ت*ب*و*س* بخوام حتی که نیستی من حد در-
 :داد وادامه بلند روم از
 .کن کوفت رو شامت پاشو-
 .کردن بازى سرسره ه*و*س من ىاشكا و شد خارج اتاق از
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 .بود اومده بند نفسم ادیز هیگر از
 .بودم زاریب بودن اریسام تومشت از
 .یوفتیب پام و دست به كنمیم ى؛کار درسام من یول

 .تو فردا مشتتم تو من االن
 .نوبت به آسیاب

 .رمیبگ دوش هی دیبا
 .افتادم راه حموم سمت به

 .ندارم جا هیچ دارم اونجا که آرامشی
 آب دوش زیر و اونجا پریدم می کردم می قهر مامانم با وقت هر بودم که بچه
 .کردم می گریه
 چی؟ االن

 .نیست مامانم
 کنم؟ می گریه چرا
 .هی
 .دارن حالی چه دونه می خدا

ستم و رفتم کمدم سمت به رونیب اومدم که حموم از شمبپ بایز لباس هی خوا  و
 .دیخواب بادم کار لباس ىاور ادی با که

 .دمیم انجام رو کارم لباس اون با نداره اشكال
 .کردن شیآرا به کردم شروع و رفتم نهیا سمت به و دمیپوش لباسامو

 .کردم نگاه خودم به شد تموم کارم یوقت
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 .بودم شده خوب
 .خان اریسام بخون اشهدتو االن از خب

 .زدم در اول و رفتم اتاقش سمت به اقتدار با
 :گفت که صداش دنیشن با
 .تو ایب_

 : گفتم و شدم داخل
 ار؟یسام اقا دیندار من با ىکار_

 :گفت من به کردن نگاه بدون
 .فهیکث نیزم_

 :گفتم یول زد می برق ىزیتم از که کردم نیزم به ینگاه
 .اریسام اقا چشم_ 

 .کردم درست برف آب و برداشتم برف و حموم سمت رفتم
 .اتاقش تو برگشتم

 هست؟ اجازه-
 .داد ادامه کارش به دادو تكون ىسر اریسام

 . میکن می شروع خب خب
 برف آب مقدارى و  شدددم گوریل نزدیك و اتاق کف شددسددتن  به کردم شددروع
 .بود پاهاش که یقسمت جلوى ریختم

 اون کردن زیتم به کردم شروع و رفتم اتاق گوشه سمت به و شدم بلند بلفاصله
 . قسمت
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 .خب
 .نیزم انداختم خودمو و زدم غیج ىبلند ىصدا با 

 :کرد یم غرغر که اومد یم داشت اریسام ىصدا
 ...رو کار هی تونهینم یچلفت پا و دست  ى دختره_ 
 .اومد افتادن ىصدا و شد بلند دادش ىصدا که

 .بود حقت
 :زد داد

 .کشمت می درسا-
 .نداره گله داره عوض که چیزى-
 .برى راه  آدم عین تونی نمی چه من به

 بدم؟ یاد بهت من اونم
 .دهنت تو کنم خرد دندوناتو نیومدم تا شو خفه-
 .شم نمی خفه بلدم شنا-
 .باشه بلدى که-
 :گفت و شد بلند زمین رو از
 .سریع کن خشك اینجارو-
 .نشی پا خواستی شی؛می بلند صندلی رو از نگفتم که من-
 زمین؟ خوردى چه من به
 .ترسیدى که بازم-
 .دانه دانه گه خورد لپ لپ گهی دانه پنبه بیند خواب در شتر-

 .خورد زنگ موبایلش
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 جانم؟-
 .شم می آماده االن بیا باشه

 .دارم کن؛کار خشك رو زمین بیا-
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 .حموم رفت دیدم که کردم روخشك زمین از قسمتی
 .شدم زمین هاى قسمت بقیه کردن خشك مشغول

ستمو کارم شدن تموم از بعد شك پارچه با د شویی تو رفتم و کردم خ ست  با و د
 .شدم آب

 .شدم خارج دستشویی از و کردم خشك دستمو حوله با
 .رفت که دادم بهش رو برف آب لگن و کردم صدا رو خدمتكارا از یكی

 :گفت بعدش و انداخت بهم نگاهی و شد خارج حموم از
 مشكی؟ یا سفید-
 ؟ بله-
 مگه؟ خنگی-

 مشكی؟ یا سفید گم می
 چی؟ براى-
 .لباس براى-
 .دارم دوست بیشتر سفید من-
 مشكی؟ یا اى سرمه-
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 .اى سرمه-
 :گفت و زد لبخندى

 .خوبه-
 .زدم لبخندى منم

 .کن اوتو و اى سرمه شلوار یه و بردار سفید پیرهن یه کمدم تو از برو-
 :گفت بعد

 .نه-
 .بكش سشوار هامو مو بیا
 من؟-
 هست؟ هم اى دیگه کس تو جز-
شتم رو برنس- شوار با و بردا شوار رو موهاش س شیدم س  سمت خوابوندم و ک

 .صورتش جلوى انداختم رو موهاش از قسمتی و عقب
 .انداختم بهش نگاهی آینه از

 .بود جذاب واقعاا 
شوار از بعد شیدن س ست و ک  هارو لباس و کمد سمت رفتم موهاش کردن در

 .زدن اوتو کردم شروع و دراوردم
 .شد تموم-
 .بپوشم لباس بیرون برو-
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 .درسا تو بیا-



wWw.Roman4u.iR  206 

 

 .شدم اتاق وارد دوباره
 چطوره؟ تیپم خوب-
 .خوبه-
 خوبه؟-

 همین؟ فقط
 .خودته ى سلیقه خوبه حاال

 .عالیه خدایی نه-
 .خورد در به اى تقه

 .اومدن مهمونتون آقا-
 .کن راهنماییشون-
 .بله-

 :گفت کنه بهم نگاهی اینكه بدون
 .برى تونی می درسا-
 .باشه-

 .شد باز رفت؛در در سمت دستم که همین
 .آوا خوشومدى-
 .شد داخل آوا و کنار رفتم در جلوى از
 .هانی مرسی-

 .زد سامیار ى گونه به اى ه*ب*و*س* و رفت
 .گرفت دلم ولی دونم نمی
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 .شدم خارج اتاق از حرفی هیچ بی
 :گفت که اومد آوا صداى

 بود؟ کی دختر این-
 چطور؟-
 باشه؟ اتاقت تو اونم خونت تو باید چرا جوونی این به دختر-
 .آوا نكن دخالت من کاراى تو-
 .باشه اینجا خوام نمی-
 .نیست مهم برام نخواستنت یا خواستن-

 .شدم اتاقم وارد وآروم نشمردم جایز رو موندن دیگه
 .بود گرفته حالم

 شدم؟ اینطورى چرا
 .بود شده غرق هام کشتی انگار
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 .نشستم اتاقم تو زانو چهار و شدم اتاقم وارد
 .بود شده خالی بادم تمام
 .کنم گریه خواستم می و بود تنگ دلم
 .کرد می طلب رو آتش جنس از آغوشی دلم

 .مهر از مملو آغوشی
 .خورد سنگ به که تیرى و خانواده فراق

 .کنن بازى سرسره اشكام گذاشتم و دادم ول تخت رو خودمو
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 .بود برده خوابم که کردم گریه قدر چه دونم نمی
 .کردم باز هامو چشم که رسید گوشم به نفر دو ى خنده صداى

 .شد نمناك چشمام بازم روم به رو ى صحنه دیدن با که کردم باز درو الى آروم
 .نشستم در پشت زمین روى و بستم درو

 .نشد و باشد مهمان من هاى لب روى شد می که  اى هب*و*س**
 .نبود من مال و بودم تمنایش در که آغوشی

 هام رگ در رو عشددق شددنیدنش با خواسددتم می که قلبی تپش شددنیدن صددداى
 .نشد و کنم جارى
 .نشد و کنم تنفس آغوشش تو که خواستم می مهرو از هوایی

 .کنم می اعتراف داشتنش دوست  به دارم آره
 .هامه چشم جلوى که هستش کسی تنها چون شاید
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 .دش داده هل جلو سمت به در و شد کشیده پایین سمت به در ى دستگیره یهو
شتام نوك با سریع شكامو انگ  هب خورد شدت با که داد هل دررو که  کردم پاك ا
 .بازوم

 .آخ-
 .کردم احساس  خودم رو رو نگاهش سنگینی اما نداشتم رو بهش نگاه تاب

 .ببینمت-
 . بیرون برى شه می-
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 چی؟ یعنی-
 .ببینمت گم می

 .کردم نگاهش و گرفتم خودم به مظلومی ى قیافه بغض با
 :زد نجوا آروم

 چیه؟ براى ها اشك این-
 .پایین انداختم سرمو و کردم سكوت

 .باال آوردم سرمو که چونم زیر گذاشت چپشو دست
 .کرد پاك رو اشكام اش سبابه انگشت با

 .بود مبهم برام کاراش
 .کردم نگاهش گنگ

 کرد؟ کارو این چرا
 کردى؟ گریه چرا-
 .خانوادم براى بود شده تنگ دلم-

 بزنم؟ زنگ بهشون میشه
 .نه-
 .اینجان خدمه خانوادت تنها و ندارى اى خانواده دیگه تو
 ...سامیار اما-
 بیارى؟ زبونت به منو اسم داد اجازه بهت کی-

 :زد داد
 ها؟-

 .درگیره خودش با اصلا 
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 .خودخواه
 .بد ثانیه یه خوبه ثانیه یه

 :زد داد دوباره
 .تواما با-

 :زدم داد منم
 .خواست دلم-

 کنم؟ صدات چی پس
 شده؟آره؟ تنگ درخشانت القاب براى دلت
 .بگم بذار پس باشه

 .گاو َخر نره
 باز؟ه*و*س مزخرف سنگدل خودخواه اومد خوشت
 .چرخید چپ سمت به صورتم که زد بهم محكمی ى کشیده

 :گفتم گریه با
 .دى می نشون بهم خوب خودتو لحظه هر اینكه از مرسی-

 .کن خالی سرمن هاتو عقده بیا بعد و بگذرون خوش برو
 .رم می خدا به سامیار رم می
 .گرفت شدت گریم و شد کوبیده اتاقم در
 

Ta Akhat 100 virayesh shod... 
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Samiar_سامیار 
 .زدم زنگ آراد به و دراوردم جیبم از موبایلمو

 .داد جواب بوق تا هشت بعد
 بله؟-
 .بل و بله-
 شد؟ چی-

 فرستتش؟ می کی
 نزنیم؟ حرف اون راجب شه می آراد-
 چی؟ پس-
 بیرون؟ بریم اى پایه-
 شب؟ وقت این-
 .ظهر فردا َپ  َن -

 .شناسمت نمی من انگار شب وقت این گی می همچی
 بریم؟ کجا-
 .دیگه ریم می جا یه قبرستون-
 پكرى؟ انقدر کردى کات آوا با-
 .اصلا  نه-

 .کنم کات عمراا  دارم دوست آوارو من
 .بریم ماشین یه با خونمون دم بیا باشه-
 .باش؛فعلا -

 . اومد بحث صداى بیرون از و شد قطع تلفن



wWw.Roman4u.iR  212 

 

 وایسیدى؟ فالگوش شرم بی ى دختره:نقوى خانم
 ؟ کشی نمی خجالت
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 .شدم مكالمش متوجه که نداره کارى ببینم که اتاقش سمت رفتم
 .اصلا  نه-

 .کنم کات عمراا  دارم دوست آوارو من
 .باش؛فعلا 

 .داد دست بهم مزخرف حال همون دوباره
 .رفت پاتیناج اعصابم رو نقوى خانوم صداى که شدم غمگین و ناراحت

 ؟ کشی نمی وایسادى؟خجالت فالگوش شرم بی ى دختره:نقوى خانم
 .چرخیدم نقوى خانوم وسمت خوردم جا

 تا شیش انگار که خانم این صداى با که باشه نشنیده سامیار کردم می دعا دعا 
 .محاله داده قورت بلندگو

 ...من-
 .چرخیدم سامیار سمت و شد باز در
 :گفتم و افتادم تپه تپه به
مدم می داشددتم من من...مممم- قت تو او تا  و ندارى الزم چیزى که ببینم ا

 .کرد شلوغش الكی نقوى خانم که بدم انجام نیست کارى
 :گفت آروم
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 .زنن نمی درم استثناا  بعد-
 :گفتم رك

 .ندارم خوشی دل ازت اصلا  چون نیام یا بیام بودم دل دو-
 .کن جمع ریا؛حواستو می راه مخم رو خیلی جدیداا -

 .کنی گم گورتو تونی می ندارم کارى
 .بیرون رفت و برداشت میز رو از ماشینو سوییج و اتاقش تو رفت
 .رفت و زد اى پیروزمندانه لبخند نقوى خانم

 .شدم اتاقم وارد بغض با
 .طرفه یك عشق این به لعنت

 .شدم بیریخت گوالخ این عاشق من بود قحط آدم آخه
 .بدى جون برام کنم می کارى
 .ببین حاال
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 .شدم بیدار خواب از و بود صبح
 .کردیم دوره آراد با رو بدیم انجام بود قرار که رو کارهایی همه دیشب

 اتاق مرفت قبلش اما صددبحانه، براى پایین رفتم و زدم صددورتم و دسددت به آبی
 .خوابه دیدم که درسا

 .سرم خیر گرفتم خدمتكار هه-
 .انداختم ها روزنامه به نگاهی صبحانه صرف از بعد

 .شدم شوکه و لرزید دلم ته ها گمشده قسمت تو درسا عكس دیدن با
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 .گرفتم فرو فروزان شماره و بردم اتاق به خودم با رو روزنامه سریع
 سامیار؟-
 .سلم-
 .دارم کار بزن حرفتو سریع-
 دیدى؟ رو روزنامه-
 .خیر-

 :زدم داد
 خیر؟ چی یعنی-

 :گفتم تر آروم
 ننک فكر و نباشه ازش اثرى انگار دیگه دزدى می رو دخترى هر نبود قرار مگه-

 .مرده
 .همینه همیشه چرا-
 .نیست خوب-

 .روزنامست تو درسا عكس االن
 .مرده کنن فكر که کردى کارى االن تا کردم فكر
 .خریدمش نمی کنی کارى نیست قرار دونستم می اگه

 .نیست نگرانی جاى-
 نیست؟ نگرانی جاى چی یعنی-

 چی؟ باشه دیده درسارو عكس خونه این تو کسی اگر
 .کن خلصش که نداره کارى-
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 .شه می پیدا درسا جسد کارم اتمام از بعد
 .نباش نگران

 چی؟ نشد اگه-
 .کنن می خداحافظی و ن*ب*و*س* می رو زندگی خانوادش-

 .من به بسپر رو چی همه
 .خانوادش پیش برگرده ذارم می کنی کارى خواد نمی-
 .کنی نمی کارى چنین تو-

 .بمونه زنده بدونه ازم چیزى که کسی ذارم نمی من
 .دارى نگهش بهتره

 .بمیره زود حیف
 .کرد قطع رو تلفن و زد اى قهقه
 .ترسیدم می ازش

 .بود خطرناك و عوضی واقعی معناى به
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 .نداشتم رو شم بلند خواب از نكهیا حوصله

 .ببره خوابم بلكه بودم بسته هامو چشم
 .شد باز در که بود بسته چشمام

 . زدم خواب به رو خودم و وردمین خودم روى به ولی اریسام دمیفهم
 :گفت که شد بلند صداش

 .سرم خیر گرفتم خدمتكار هه-
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 .رفت و بست درو حرف نیا گفتن  از بعد
 . گرفتم ىانژ اتاق تو بود اومد نكهیا و صداش نیشند با
 یلعنت  این داشتم دوستش من یول نبود خوب اصل رفتاراش و حرفاش نكهیا با

 .رو
ستو شدم بلند ستم رو صورتم د سامو و ش  صبحونه ات نییپا رفتم و دمیپوش لبا

 .بخورم
 صبحانه خوردن از بعد

 .زدم در به اى تقه و سامیار اتاق سمت رفتم
 .شدم اتاق وارد و نشدم جوابش منتظر

 : گفتم آرومی به
 .اقا سلم_

 . نكرد نگاهمم یحت
 من به ده نمی زحمت خودش به یحت اون شده من عاشدق اریسدام نداره امكان

 .کنه نگاه
 .داده بابتم پول دهیخر منو اون تازه

 ؟ شه عاشقم بخواد
 .محاله

 :گفتم 
 کنم؟ اماده براتون دیپوش می یلباس چه امروز_

 :گفت من به کردن نگاه بدون بازم
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 .ندارم حوصله من کن انتخاب خودت_
 :گفتم و کردم ذوق کنم انتخاب لباسشو من بود قرار نكهیا از
 .چشم_
 :گفت  اریسام که کنم انتخاب خواستم و رفتم کمد سمت به سرعت با
 .رونیب برو خواد نمی_
 ؟ چرا اِ -
 .رون بی بخش دو-

 برگشتم ولی بیرون رفتم حرفی هیچ بی و پایین انداختم سرمو
 :گفتم آروم

 .بگو داشتی کارى-
 .بگید داشتید کارى-

 .کنی صدا تو لفظ با منو ندارى حق
 باال گرفت چونمو دستش با
 واضحه؟ -
 :گفتم زور با
 بله-
 

samiar_اریسام 
 . داشتم نانیاطم فر فروزان به 

 .اومد یم بر پا دو بشر نیا از کار هر
 .کنه فیرد رو یچ همه تونست می و داشت یپارت جا همه
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 .یچ همه به بزنه گند کنه ىکار هی درسا که دمیترس یم نیا از یول
 .کردم یم عمل محتاطانه دیبا
 .اومد اوا که رونیب رفتم یم داشتم و دمیپوش ىسرسر لباس هی

 .کرد م*ب*و*س* و بغلم دیپر  سریع دید و من
 عیاضدد ادم همه نیا جلو میشدد کتلت میوفتین دومون هر که کردم بغلش سددفت

 .میش
 .چسبه یم زالو نیع بابا اه

 .اورانگوتان گهید نییپا ایب خب
 . ماشاال که وزنشم

 . نییپا ادیب نداره میتصم نكهیا مثل نه اه اه
 :گفتم و رونیب اوردمش بغلم از راحت

 . نییپا ىاین وقت هی گهید خوبه جات_
 .لیگور خب شد نصف کمرم

 .سرم پشت به بعد کردو نگام اخم با اوا
 :گفت دوی*ب*و*س* و لبم بلفاصله دید و سرم پشت یوقت

 .مزس با انقد که بشم اقام قربون من اخ_
 یم نگام تیعصبان و یناراحت با که دمید رو درسا که کردم نگاه و پشت برگشتم

 .کرد
 .باال رفت و نییپا انداخت سرشو كنمیم نگاش دید یوقت
 :گفت اوا
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 باشه؟ تو خونه تو ىدختر نیهمچ دیبا چرا_ 
 :گفتم و کردم نگاش حوصله یب

 .خدمتكارمه_
 باشه؟ خدمتكارت باید حتما نیا_
 .ارصدب این نكن دخالت منم ىکارا تو نكهیا دوم کی نیا ندارم حوصله اصل_

 .اتاقم تو باال رفتم بهش توجه بدون
 .کنم كاریچ دیبا دونستم ینم

 .لعنتی
 .شهیم ریگ پام بد نیب نیا افتهیب سنگ هی اگه 

 .کنم جمع بهش شتریب رو حواسم دیبا
 .خدا افتادیم کیا گیر ببین

 .شكر مصبتو
 

dorsa_درسا 
شمش که نیهم نییپا رفتم دمیشن رو اوا ىصدا یوقت  ارویسام افتاد من به چ

 .دی*ب*و*س*
 .ناراحت یلیخ هم شدم یعصب هم

 . باشم داشته ارویسام تونم ینم وقت چیه من باال رفتم حرف بدون
 .باشه داشته دوست و من تونه ینم چوقتیه
 .باشه طرفه هی عشقت سخته یلیخ

 . کردن ختنیر به شروع و کردن دایپ راهشونو اشكام که بودم پر انقدر
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 .کنمش خودم مال تونم ینم و بكشم دست اریسام از تونستم ینم من
 عشقم ىباز عشق نمیبش دیبا وونیح من ادینم بر دستم از ىچكاریه یلعنت من

 .نمیبب گروید یكی با
 .باشم تیموق نیا تو دیبا من چرا که کردم یم گله خدا از و زدم یم هق

 .برد خوابم که کردم گله و کردم هیگر انقدر
 .شدم داریب خواب از دیشد سردرد از

 كردنیم تنخیر به شروع داشتن اشكام افتاد ادمی یوقت و کردم زیانال رو تمیموقع
 .رمیبگ جلوشونو تونستم کندن جون و یبدبخت هزار با که

 .بدم نشون فیضع خودمو دینبا باشم ىقو دیبا من
 .بشه هم اى گهید کسه مال زازمینم نشه من مال اگه
 .  کارستون كنمیم ىکار خانوم آوا

 .بود کرده پف هم بود شده قرمز هم ادیز هیگر از چشام صد در صد
 .دیخواب یم چشم پف که حموم رفتم یم دیبا

 اومدم حموم از یحسدداب درسددت حموم هی بعد و حموم رفتم و برداشددتم لباس
 .شد باز در که کنم عوض لباس خواستم رونیب

 . کردم درست حولمو و برگردوندم در از رومو عیسر
 .اریسام نكنه لعنتت خدا ىا

 : گفتم داد با
 نطوریهم که نداره در مرده صددداحب بی اتاق نیا بدونم خوام یم من آخه د_

 .تو ىایم ىاندازیم سرتو
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 اتاقت؟ تو امیب یاتاق تو یوقت منم خوبه
 .اه گهید کن رفتار جنتلمنانه ذره هی خب
 . تو ایب بعد  کنم عوض لباس رونیب برو ادم بچه نیع حاال

 . خودش از ده نمی نشون یالعمل عكس چیه دمید
 :گفتم بلند نیهم خاطر به
 .عمو ها توام با_

  توام با اریسام زمیعز
 .وفتهینم یاتفاق چیه رینخ دمید

 .برگردم دیبا نكهیا مثل
ست و خودم شتم و کردم در  اب و بود در ىجلو که آوا دنید با که در سمت برگ
 .کردم هنگ کرد یم نگاهم تیعصبان

 
ava_آوا 

شت اون صب و تر متعجب لحظه هر من و زد یم حرف نطوریهم دا  یم تر یع
 .شدم

 و برگشددت ىعاد حالت به عیسددر یول خورد جا اول دید منو و برگشددت یوقت
 : گفت

 .اریسام کردم فک من ییتو جون آوا ا_
 . تو ادیب بزنه در نكهیا بدون داره عادت ازیسام اخه

 . نداشت حد که شدم یعصب انقدر حرفش نیا با
 :زد داد که سمتش رفتم یم داشتم
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 اخه؟ دارم كاریچ اقا با من دیزن یم شما یحرف چه نیا خانوم اا_ 
 . كنمیم کار نجایا فقط من

 اخه؟ دید یم ریگ من به که دیستین مطمئن مگه اقا از شما
 .بود هنگ مغزم  نداشتم رو یوالعمل عكس چیه قدرت

 :گفت یم داشت که اریسام ىصدا با که
 ؟یكنیم كاریچ نجایا تو آوا_
 .اومدم خودم به 

 دارم دید که نیهم کرد یم نگاهم یوحشددتناک اخم با که سددمتش برگشددتم
 :گفت داد با كنمیم نگاهش

 ؟ یكنیم دخالت من ىکارا تو یحق چه به_
 ؟ یکن دخالت کارام تو که داده اجازه تو به یک
 منه؟ خونه تو یک که چه تو به
 ىندار ور یکن دخالت کارام تو ىبخوا نكهیا حق یمن با یوقت نگفتم بهت مگه 

 هااااااااان؟
 . کردم نگاهش یناراحت بغض با

 . کرد خرد منو لزیج دختره نیا جلو
 .رونیب رفتم و کردم نگاه دختر به نفرت با

سم دیبا مارموزه یلیخ دختره شخص. کنم جمع رو حوا  رو من خواد یم که م
 .کنه خارج دور از
 .ونریب بندارمش بفهمه خودش نكهیا بدون تونم یم حرکت هی با آوام من یول
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 .دارم نانیاطم خودم به من
 .خانوم درسا میبچرخ تا بچرخ پس

 
 frozanfar_فر فروزان

 
 .وقتش دارم؛به کار آرادم با-

 .گفتم تأکید با رو جمله این
 :گفت سردى با
 کارى؟ چه-

 .زدم بهش عمیقی پك و کردم روشن سیگارى
 .نیست وقتش وقتش؛االن به-

 .بیرون
 :گفت حرص با و چسبید رو لباسم ى یقه

 .بكنم بگی کارى هر که نیستم تو بازى شب خیمه عروسك من-
 مفهومه؟

 :زد داد و اومد  باباش که کردم باز دستاشو حصار دستام با و زدم اى قهقهه
 بود؟ حرکتی چه این آراد-
 :گفتم آمیزى غرور لحن با
 .پرهام بچست هنوز پسرت-

 :وگفتم گذاشتم ام شقیقه روى دستمو
 .داره باد کلش هنوز-



wWw.Roman4u.iR  224 

 

 .جوانی غرور از امان
 :گفتم و زدم آراد ى شونه روى

 .نیست؛نصیحته تهدید این اما داره تاوانی کارى هر-
 .تهدیده این کنم می تلفی
 .اشكان نگیر دل به:پرهام

 .بچسبه لباسمو یقه که رو دستی شكنم می من ببرش اینجا از-
 .بچست که گفتی-

 .بابا کافیه:آراد
 .ایستاد رخم به رخ

 .کنم می نابودت-
 .جون عمو خیره دیدى خواب-

سا به و زدم اى قهقهه دوباره شم با که کردم نگاه ماتی شك هاى چ  نگاهم آلود ا
 .کرد می
 .کردم نگاهم بهت با آراد و پرهام که بلند زدم؛آنچنان داد
 .کشیدم شدت به و گرفتم چنگ به موهاشو و نشستم ماتیسا روى به رو
 .سر خیره ى دختره کنم می پرپر چشمات جلوى و آراد-

 :گفتم آراد و پرهام به رو و کردم ول موهاشو
 شنیدید؟-

 :دادم ادامه و گرفتم پرهام سمت اشارمو انگشت
 .نداریم شراکتی دیگه ما-
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 .کنم می نابودش صدا بی من که دریاب رو پسرت تو
 :گفت کلفه

 ...اشكان-
 :گفتم سرد

 .منید مهمون چون برید سالم ذارم می االن اگر-
 .نیست ما بین دوستی بیرون بره در از پات
 .خوش شب

 .کردم اشاره خروجی در به
 .بزنی زانو جلوم وقتی نیست دیر:آراد

 .شكنم می پسر؛زانو زنم نمی زانو من-
 .شناسه می بابات

 .گم می دارم احترام با بیرون برو
 .شد خارج اتاق از و کرد ماتیسا به نگاهی

 
Arad_آراد 
 .کرد می بیداد توش غم و ترس که کردم ماتیسا به نگاهی
 .باش خودت مواظب گفت لب زیر و انداخت بهم نگران نگاهی

 .بودم زده گند واقعی معناى به
 .بود کرده سكوت و روند می سرعت با بابام

 .بود بدتر فحش صدتا از که سكوتی
 بابا؟-
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 .نشنوم صداتو دیگه و شو الل-
 ...بابا اما-
 .نكردم خرد دهنت تو دندوناتو تا صداتو ببر-

 :زدم داد
 آخه؟ کنی سكوت خواى می کی تا-

 ترسی؟ می چرا
 :گرفتم خون خفه که زد داد چنان

 .شو خفه آراد-
 داشتم؟ برت راه سر از مگه
 نیستم؟ بابا من مگه
 کشیم؟ می بچتو بگن آسونه کردى فكر
 گم؟ می چی بفهمی نشدى بابا
 .نشدى بابا
 .نیفت در آدم این با گفتم هی
 .کنار بكش گفتم هی
 ...گفتم هی...گفتم هی
 دختر؟ یه سر

 کرده؟ تردش باباش که دختر یه اونم
 اى؟ اجاره دختر یه
 .دختره دختر اون من پدر-
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 .سالمه
 .آدمه
 .داره جون
 .کشه می نفس

 شده؟ کشیده گ*ن*ا*ه* به ببینم وایسم چرا
 چرا؟
 نیستم؟ انسان من مگه

 ندارم؟ انسانیت
 .دارم دوستش من بابا

 .نیست داشتن دوست-
 .هه*و*س

 چیه؟ عشق دونه می چه تو سن تو بچه
 .کردى خراب آراد

 .کردى خراب رو چی همه
 .بخشم نمی خودمو بیاد سرت بلیی واحد احد خداى به

 .شدى بزرگ کردم فكر
 .خودمه تقصیر

 .داد ادامه و کرد اشاره خودش به
 .دادم پر و بال بهت خودم-

 .باد خودم بر لعنت که کردم خودم
 .نگو خدا رو تو نگو بابا-
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 .من به لعنت کردم غلط
 .نكن سرزنش ببخش؛خودتو

 .کنم می درستش
 کنی؟ می درست رو چی-

 .شناسمش می من
 .ازت گرفت دلم

 .کردى امیدم نا
 .دختره به برسه چه کنی مراقبت خودت از تونی نمی حتی تو
 ...من پدر-

 .حرفم وسط پرید
 .نزن حرف-

 .شد چیره فضا بر سكوت بازم و نگفتم چیزى
 

Ta Akhar 110 virayesh shod.. 
 

Arad_آراد 
 .خونه رسیدیم

 .نكرد نگاهمم حتی بابام
 .بست درو و اتاقش سمت رفت حرفی هیچ بی
 .رفتم اتاقم سمت به
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 .بستم هامو چشم و دادم تكیه بهش و نشستم مبل رو کلفه
 .زندگی هی

 .فر فروزان لیست تو رفتم منم حاال
 .شدم خیره روم به رو دیوار به و کردم باز هامو چشم
 .کشیدم موهام به دستی کلفه

 .زندگی این تو تف
 .گیره می ازت دارى دوست رو کی هر رحم بی روزگار

 .شن می بدتر و بد روز به روز ها آدم
 زندگی؟ گن می اینم به

 .زدم زنگ سامیار به و اوردم در رو موبایلم
 .فرهنگ بی معمول طبق

 !بنال-
 .باش آدم بدبخت-

 .زدم گند سامیار
 خوردى؟ گهی چه باز-
 .زنی می بهم آدمو حال زدنت حرف طرز اون با نكبت ببر-
 .حاال باشه-

 کردى؟ چه
 .ونشون خط یعنی کردم کنتاکت که نبود دعوا ولی شد دعوام فر فروزان با-

 .کرد من مرگ به تهدید رو بابام
 .نیومد در ازش صدایی
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 سامیار؟-
 .سامی هوى

 :زد داد یهو
 خوردى؟ گهی چه-

 دى؟ می فحش چرا گی می میاى بعد گوساله خب
 کردى؟ بود کارى چه این االغ آخه
 .کردى خراب رو چی همه
 .مخت تو خاك

 .بكشه تورو خواد می انگار زنی می حرف جورى حاال-
 کنه؟ می فرقی چه-

 .که نداریم تو و منو
 شه؟ می چی ماتیسا سامیار-
 .خواهشاا  شو خفه آراد بابا-
 .پیشكش ماتیسا دریاب را خود تو
 .شه نمی چیزیم من گمشو-

 .زد زرى یه بود داغ اون
 .زد زرى یه آره-

 .سریه دو گودزیلى چه دونم می باهاشم شناسیش؛من نمی
 .کنم می درستش منم اگر-

 فرسته؟ می ماتیسارو کی ببین
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 .فردا منو؛احتماالا  دادى اف به-
 .پیشت میام پس-
 .نیا نه-
 چرا؟-
 .همیم با بدونه نباید-

 .همیشگی جاى میام خودم
 .بینمت می اکی-
 .باشه-

 .خدافظ
 .خدافظ-

 .کرد قطع رو تلفن
 .شد خراب چی همه زود چه
 .زدن بهم چشم یك عرض در
 .نسنجیده حرف و کار یك هم باز

 .خدا هی
 .شد خواب گرم چشمام و تختم رو رفتم

 .کردم باز چشمامو سروصدا صداى با
 .زدم صورتم و دست به آبی و دستشویی رفتم

 .بیرون اومدم اتاقم از
 اینجا؟ خبره چه-

 .کنن می محافظت ازت بعد این از اینا:پرهام
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 .کرد اشاره نگهبانا به
 .نیست نیازى بابا-

 .برن کن ردشون
 .کنی نمی تعیین تو اینو-
 .بابا اِ -
 .بابا دردو-

 .کوبیدم بهم درو و  اتاقم تو برگشتم
 

Arad_آراد 
 .کردم نگاه ساعت به

 .دقیقه سی و دوازده
 .خوابیدم قدر چه ُاه

 .داشتم قرار سامیار با هم یك ساعت
 .پوشیدم لباس سریع

 کمر اب سفید شلوار یه و  گذاشتم باز هاشو دکمه از تا سه که اى سرمه لباس یه
 .اى سرمه بند

 هب هم رو پومام اى سرمه ساعت و گردنم انداختم رو آرادم سفید طل گردنبند
 .بستم چپم دست
 .پوشیدم هم رو ایم سرمه هاى کالج

 .آشپزخونه رفتم و شدم خارج اتاقم  از
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 .شدم خارج اونجا از و خوردم کاکائو شیر لیوان یك
 .نداشتم خوردن براى وقت

 :گفت بابا که بودم خونه از شدن خارج حال در
 کجا؟-
 .بیرون-
 .اتاقت نداریم؛برگرد بیرون-
 .دارم کار-
 .سریع کار؛اتاقت بی کار-
 .دارم کار پدرمن-
 .اتاقت-
 .اتاقم رم نمی-

 .کردم باز رو خونه در
 .شكنم می پاتو قلم بیرون بذارى در از پاتو-

 :گفتم و کردم اى خنده
 .باشه؛خداحافظ-
 .زنم می حرف باهات جدى دارم-
 .گفتم جدى منم-

 .بردار سرم از دست
 :زد داد که کردم باز رو خونه در
 .گردى نمی بر دیگه رفتی خونه این از آراد-
 .زنیم می حرف بعداا -



wWw.Roman4u.iR  234 

 

 .دنبالمن هم ها محافظ اون دیدم که بیرون زدم خونه از
 .گرفتم پیش شاپو کافی مسیر اونا به توجه بی

 .شدم داخل و داشتم نگه جلوش
 .بود رزرو و ذاشتیم می قرار اونجا اوقات اکثر

 :گفت شوخی لحن با که سمتش رفتم داد تكون دستی که سامیار دیدن با
 .برادر یا العلیكم سلم-
 .علیك-
 کو؟ سلمش پس بیشعور-
 .شدى مؤدب چه سلم-
 .دیدى نمی بودى کور بودم-
 .تلفن پاى معلومه زدنت حرف از آره-
 .دارید لطف من به همیشه نفرمایید کارى چوب-
 .باش جدى سامیار -
 .قشنگ چشم زدى گند که باز-
 .اعصابم رو رفت-
 ُفرى؟ کی-
 کیه؟ ُفرى-
 .فر فروزان-
 .اه دیگه باش آدم بابا-
 .دستشویی برو دارى اه-
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 .رفتم صبح ندارم-
 .بریم باهم بیا نه برو بازم خوب-

 .بیاى بود قرار
 .ادب بی گمشو-
 .نیستیم اوناش از ما
 .کنی نمی رو هموناشی از تو-
 .نیستم تو مثل من-
 .دادا منی مثل تو-
 .مار زهر-
 .دلت به-
 .ِبُبر-
 .بدوز-
 .شدم خسته دیگه بسه-
 .من ى خسته همیشه دوست-

 زنی؟ می چی
 .شیك-
 .گلسه من-
 چه؟ من به خوب-

 .رفت اى غره چشم
 کردى؟ دیر چرا-
 .بیام ذاشت نمی بابام-
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 .خنده زیر زد یهو
 :گفت و زد و صورتم به آرومی چك

 بیرون؟ برى ذاره نمی بابات کوچولو بچه یآخ-
 .گاومیش مار زهر-
 گرفته؟ اسیر بابات  ناموساا -
 .اینجام که االن -
 .بینم می آره-

 .داره حق بابات آرى ولی
 .خطرناکه خیلی فرى
 .خرابه کله روانی یك

 شد؟ چی ماتیسا-
 .نفرستادتش هنوز دونم نمی-
 بود؟ چی فر فروزان به گفتی که سایته اون-
 .دیگه گم می همونو-

 .زنه می اونجا
 زنه؟ می اونجا رو چی دقیقاا -
 .بگم بهت کنارم بشین بیا-
 

Arad_آراد 
 .نشستم کنارش
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 .کرد باز لبتابشو
 بینی؟ می رو صفحه این

 .خوب-
 دخترا بازوى یا مچ رو DتاA از که یادته حروف اون

 شد؟ می تتو 
 .آره-
 .دختراست بندى رده حروف اون-
 BوAآساشونه دیگه. 

 .اى اجاره زده ببین اینجارو
 .لیسته تو دخترا تمام اسم
 .شدن ارسال یا شدن فروخته یعنی نیست که دخترایی اسم

 نیست؟ لیست تو ماتیسا اسم-
 .نبود نه-

 .سفارشه براى اینجا خوب
 .کنم چك سفارشمونو رم می من االن

 .شد پكر هم بعدش و شد گرد چشماش که کردم نگاه سامیار به
 شده؟ چی-
 .بخون اینو-

 .شده لغو سفارش زده
 شده؟ لغو چی یعنی-
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ست شده لغو شما سفارش زده- ساب به شما پول و ا  شده برگردانده شما ح
 .کنید انتخاب را دیگر سفارش ى گزینه مجدد سفارش جهت است

 چی؟ یعنی-
 .دیگه یكی به دادتش یعنی نبود لیست تو اسمش-
 دادتش؟ کی به-
 .ببینم بذار دونم نمی-
 

Samiar_سامیار 
 شد؟ چی سامیار:آراد

 .کن صبر-
 .شدگان ارسال لیست

 .نیست تو این
 کدومه؟ تو پس-
 .بذار-

 .شدگان فروخته لیست
 خوب؟-
 .فروخته دختر قدر چه سگ پدر-

 .لیست ته به رسم می دارم
 .ایناهاش اِ 

 .ماتیسا
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 دادتش؟ کی به-
 .شده فروخته پیش ساعت دو-
 بخریش؟ نبود قرار مگه-
 .خریدم چرا-

 .شده برگردانده شما حساب به پول زده نخوندى مگه
 دادتش؟ کی به-
 .خصوصی برم باید-
 چیه؟ خصوصی-
 .فرى خصوصی لیست-

 .ایناهاش بیا
 .شده فروخته D.R.D به

 .قیمتو
 .زدم سوتی

 درد؟ شه می فارسی به D.R.D این االن
 .کشید موهاش به دستی کلفه

 .چیزیه یه اى جمله یا اى کلمه مخفف کنم فكر-
 .بزنم زنگ بهش بزار-

 .آراد گم می
 هان؟-
 .بخور شیك نخور غصه-
 .ندارم حوصله-
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 .تمومه دیگه
 .کنم پیداش نیست راهی

 .کنم می پیداش واست-
 

Samiar_سامیار 
 .نزنیا حرف-
 .بزن زنگ باشه-

 .گرفتم فرو فروزان ى شماره
 .زدى زنگ که باز-
 .داشتم اى دیگه حساب روت-
 بابت؟-
 .سفارشم-
 .شد پیدا براش بهترى مشترى-
 کی؟-
 .یكی-
 کی؟ گفتم-
 .شناسی نمی-
 .بشناسم شاید-
 .شناسمش نمی خودمم چون شناسی نمی-
 چی؟ یعنی-



 241 ییتنها رانگریو

 چی؟ یعنی چی یعنی-
 داده؟ سفارش شناسیش نمی که کیه اینكه یعنی-
 .اومد حضورى-

 .اومد خوشش دیدش
 کاروانسراست؟ مگه-
 .بدم توضیحی بهت بینم نمی دلیل-
 .پس باشه-

 .کردم قطع رو تلفن
 .کردم آراد روبه

 .بكشی حرف دهنش از انبر با باید-
 .کنن عرضت بی سر تو خاك-
 چه؟ من به-
 کنم؟ جمعش من زدى گند تو
 .سامیار ببر-
 شد؟ بلند جاش از
 کجا؟-
 .قبرستون-
 .بگذره خوش-
 .فر فروزان پیش رم می باش آدم-
 .بتمرگ نخور...-
 .بریزم رفاقت طرح برم گم می جدى-
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 .بمیر برو-
 .شه نمی گزیده بار دو سوراخ یه از آدم گوساله

 .بیاد راه بات اگه عمراا 
 .مرگ بغل نپر پا جفت

 .کنم کار چی دونم می-
 .کرده شك منم به شجاع پسر بابا-

 .نه یا دى می...  به مارو دختر یه سر ببین
 .نگیر رو پِیش-
 .خوره می بر بهشم زود چه بابا اوووففف-
 .گی می راست گم می جدى-
 !که نخوردى شیك-
 .فعلا  بخور تو-
 .نرفتیا رفتی من مرگ به آراد-
 سراغم؟ بیاد وایسم چی پس-
 .شه آروم بذار-

 .خونه برو االن
 .شد خارج اونجا از و داد تكون سرى

 .رفتم دنبالش
 فرمون رو  سددرشددو و فرمون به کوبید دسددتشددو محكم و شددد ماشددینش شددوار

 .گذاشت
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 .نداشتم رو داشت آراد االن که حالی همچین وقت هیچ
 .کنم درکش تونم نمی مطمئنم
 .باشه تنها بزار گفت و شد مانع حسی یه اما پیشش برم خواستم

 .باشه خودش حال تو بزار
شته بهش چی دونم نمی شون چی و گذ  تنهایی االن دونم می ولی داده رخ بین

 .کشیده آغوش در رو
 .سخته...رفته دست از که عشقی و شكسته و شده خرد که غرورى

 
DorSa_درسا 

 .کردم می نقاشی داشتم و بودم نشسته اتاقم تو
 .زدن نقش به کردم شروع و کردم تجسم ذهنم تو سامیارو
 .زدم لبخندى

 .شد باز شدت به در که بودم کردن نقاشی درحال
 .هم تو کشیدم اخمامو و کردم پوفی آوا بادیدن

 .جیبم تو گذاشتم و کردم تا رو برگه
 :گفت اى طلبكارانه لحن با
 چرخی؟ می خودت براى ول ول دارى که دادى انجام کاراتو-

 .شدم بلند جام از و زدم پوزخندى
 :گفتم بیخیال و شیك خیلی و شدم خیره خودم به آینه تو
 پلسی؟ اینجا زرت و زرت ندارى زندگی خونه تو-
 .یك این میاد در دهنت از چی باشه حواست پا و سر بی هوى-
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 .؟مدلمه چه تو به دوم
 .خوره می بهم حالش دوبارت دیدن از آدم که جوریه مدلت-
شید موهامو که شدم رد کنارش از شش تو زدم محكم اختیار بی ومنم ک  که گو

 .بپره رنگم شد باعث صدایی
 کردى؟ غلطی چه تو:سامیار

 :گفتم و وبرگشتم شدم مسلط خودم به
 .کرد شروع خانمتون خود ولی اینجایی کی از دونم نمی-

 .ندارم ایشون قبال در اى وظیفه منم
 .کرد دستمو مچ که اتاقم تو رفتم می داشتم

 .برداشت ترك فشارش از استخوانم کردم احساس
 .سریع کن خواهی عذر-
 .شد جمع چشمام تو اشك درد از و شدنم تحقیر از

 :گفت شمرده و جدى
 .سریع-
 :گفتم کرد می بیداد توش درد که صدایی با
 .کنم نمی خواهی عذر نكرده کار براى-

 بریده؟ دم اى نكرده کار چه:آوا
 .دارم برات که ساکت تو:سامیار

 .سامیار:آوا
 .شد ساکت اونم که رفت آوا به اى غره چشم
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 .کنم کم فشارش از که گذاشتم دستش رو دستمو
 .بذار تنهامون آوا:سامیار

 چی؟-
 .االن همین-

 .رفت آوا و نموند حرفی جاى که گفت تحكم با و جدى انقدر
 

DorSa_درسا 
 .بست درو و اتاق تو بردتم خودش همراه و آورد دستم به بیشترى فشار

 :نالیدم
 .سامیار-

 .خوردن سر هام چشم از و بگیرم رو اشكام جلوى نشد
 :گفت حرص با و زدم زل عصبانیش قیافه  به
 .دار نگه حدتو بودم گفته-
 دادم؟ جوابتو یا کردم احترامی بی بهت کی داشتم نگه منم-

 .ذاره می دمم پارو خودش آوا
 .خانوم آوا-

 .افتاد جیبم از نقاشیم برگه و شدم دال که پیچوند رو دستم بلفاصله
 .نداره برش خدا نه واى

 .تخت رو کرد پرتم و کرد ول دستمو
 .کرد بازش و برداشت رو برگه و شد دال

 .زد پوزخندى که پایین انداختم سرمو
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 .صورتم تو کرد پرت و کرد مچاله رو برگه
 .نیست قشنگ اصلا  نقاشیت-

 .نبین من حد در خودتو
 ...که برسه چه بینم نمی  خودم با شدنم خواب هم حد در حتی تورو من
 .کنم نابود رو خودم و بزنم زار دلم ته از خواستم می
 .توش برم من و کنه باز دهن زمین خواستم می
 .کنم ساقط هستی از رو خودم خواستم می
 ..خواستم می

 .اومد در خوردن هم به صداى
 .زدم هق دل ته از و نداشتم نگه رو خودم دیگه
 .کردم پاره پاره رو برگه

 .زمین رو کوبیدم محكم و کردم مشت دستمو و نشستم زمین رو
 

DorSa_درسا 
 .بود شب هشت هاى نزدیك ساعت

 .زدم صورتم به آبی
 .رفتم می باید

 .شدم خارج اتاق از
 .شكست هم در رو دلم هم باز خندشون صداى

 .بودم داشتنش انتظار در ها مدت که اى خنده
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 .نخندیدم وقته خیلی
 .چیدم رو شام میز و رفتم

 .باال ببر رو خانم و آقا شام و برو:نقوى خانم
 .خانم هه

 .زدم در به اى تقه و باال رفتم
 .ایستاد در جلوى و کرد باز درو سامیار

 :گفتم سرد خیلی و نكردم نگاهی بهش
 پایین؟ میاید یا باال بیارم رو شامتون-
 .باال برام بیار-

 .ره می من،آوا فقطم
 .برداشت قدم سمتم و بست درو

 :وگفت آورد گوشم نزدیك سرشو
 .پیشم باال بیا کن خوشگل خودتم-

 .داد دست بهم عجیبی حال و شدم خیره بهش
 .نداشت رو همیشگیش نگاه
 .کرده راجبم فكرى چه نقاشی دیدن با دونم نمی

 .اومد اتاقش در شدن بسته صداى
 .پایین رفتم رو ها پله گیجی با

 .باال بردم و گذاشتم سینی تو سامیارو غذاى
 .انداخت بهم آمیزى تحقیر نگاه و اومد ها پله از آوا

 :گفت خروج موقع که دادم سامیار به رو غذا و رفتم
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 .نیاى دیر...منتظرما-
 .اتاقم تو رفتم و پایین اومدم ها پله از تند

 .پوشیدم بیرونمو لباس
 .برم باید

 
DorSa_درسا 
 .لرزیدم می شدت به و بود شده تند قلبم ضربان

 .ذاره نمی ام زنده بگیرتم اگر دونستم می
 یکوفت اونجاى از که کردم التماسش کلی ندم دست از هامو دخترانه اینكه براى

 .بیرون بیارتم
 .کردم رفتن عزم و شدم خارج خونه در از یواشكی

 ...که دویدم و کردم تند هامو قدم
Samiar_سامیار 

 .کرد دیر
 .خورد زنگ موبایلم که نیست دیدم و اتاقش سمت رفتم

 .برداشتم قدم سمتش و شدم خارج خونه از عصبی
 

 unknown_ناشناس فرد
 عكسارو؟ گرفتی-
 .آره-
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  خوبه-
 ...اونجارو-

 .رئیس به بزن زنگ
 .باشه-
 خوب؟-
 .رئیس بندازیمش دام به جورى چه فهمیدم-
 .خوبه-

 .کنید جمع رو حواستون
 .باشه-
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 .شد تر تند قلبم ضربان

 .بود کرده احاطه رو وجودم تمام شم سامیار اسیر باز اینكه از ترس
 .شد برقرار تماس و شد گرفته جلوم که دویدم می داشتم

 .بست یخ تنم و افتاد شماره به نفسم سامیار دیدن با
 .انداخت چنگ گلوم به بدى بغض

 .سامیار..سا-
 .شد حلقه موهام تو دستش و زد گوشم تو محكمی ى کشیده
 .حیاط زمین کف کرد پرتم محكم

 ه؟ها؟*ه*ر*ز* کنی می غلطی چه دارى کردى فكر-
 نشه؟ دوتا حرفم نگفتم
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 .کنن گریه حالت به آسمون مرغ هفت که میارم سرت به بلیی
 .دادن دستش به زنجیرى

 .ببخشید سامیار-
 .کشید زمین رو زنجیر با منو و بست پاهام به زنجیررو

 .شنید نمی رو هام التماس ولی زدم می جیغ
 .شدم می کشیده دنبالش زمین رو منم و رفت اتاقش سمت به
 ...سامیار-

 .کرد باز پاهام از زنجیررو
 .پیچید کمرم ى ناحیه تو بدى درد

 ...زمین رو کرد پرتم شتاب با و کرد پاره رو تنم هاى لباس
ستش سش هاى دکمه سمت د سیدم می فقط من و رفت لبا ست از براى تر  د

 ...هام دخترانه دادن
 ...نبود همیشگی نگاه اون نگاهش

 
Samiar_سامیار 

 .بود شده منبقض گردنم رگ عصبانیت شدت از
 صددورت مهمون محكمی بسددیار ى کشددیده و کردم پاره رو تنش هاى لباس

 .کردم ظریفش
 .نشست لبش ى گوشه به خون

 :زد صدا اسممو التماس با
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 .سامیار...سامیار-
 .شد ساکت و  گذاشتم لبم رو اشارمو انگشت

 .سمتش رفتم
 :گفت التماس با گریه میون و کشید می عقب خودشو

 .کردم غلط سامیار-
 .لرزید می بدنش
 .رفت پیرهنم هاى دکمه سمت دستم
 .افتاد شمارش به هاش نفس
 .کشید بنفشی جیغ که گرفتم بازوشو و کردم دراز سمتش رو دستم

 .بیرون بیاد که کرد می تقل فقط و بغلم تو کشیدمش
 :گفت جیغ با
 .نكن بدبختم سامیار نكن-

 .روش افتادم و تختم رو کردم پرتش
 .باش آروم-
 .خورد می تكون مدام و انداخت چنگ صورتم به

 .رفت می راه اعصابم رو داشت هی
 .دادم فشار و گرفتم دستم با دستاشو مچ

 :گفت و بست هاشو چشم
 .توروخدا-

 :زدم داد
 چیه؟-
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 باشی؟ باهام خواستی نمی مگه
 .کنم نمی رحمی بهت سرى این نگفتم مگه
 :زد داد

 .خواستم نمی-
 .برم بذار
 .نكن آبروم بی خدا تورو

 .ترسم می سامیار
 .ترسم می ازت چون رفتم

 .کنم نمی امنیت احساس
 .نكردم نفلت جا همین تا شو خفه زدم داد

 .شد ساکت
 

Samiar_سامیار 
 .کردم پاك رو اشكش و کشیدم اش گونه رو دستمو
 .بود ساکت و اومد بند نفسش

 :گفتم حرص کمی با توام جدى و غرور با 
 .کوچولو بترسی بایدم-

 :گفت میومد در چاه ته از که صدایی با آروم
 .توروخدا سامیار-
 .قهرم خدا با وقته خیلی من-
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 :زد جیغ که کشیدم پاش رون روى دستمو
 .دارى دوست کی هر جون نكن-

 تو سددرمو تقلش به توجه بی من و کرد تر جرى منو کارش این و کرد تقل بازم
 .گرفت شدت گریش که بردم فرو گردنش

 :گفتم گونه نجوا گوشش در
 .بگیر آغوش در رو زنانگی و کن خداحافظی هات دخترونه با امشب-

 .رسی می آرزوت به امشب
 فهمی؟ می ندارم دوست من-

 .متنفرم ازت کردم اشتباه
 .متنفرم ازت االن ولی بود خالصانه و پاك بهت احساسم من

 .زدى حرف دهنت از تر گنده-
 ...کشید دردآورى جیغ که زدم شكمش به محكمی مشت

 
Forozanfar_فر فروزان 

 .اومد اتاقم در صداى که بودم داده لم صندلیم رو
 بله؟-
 تو؟ بیام شه می رئیس-
 .بیاتو-

 :گفتم سرد و شد اتاق داخل
 .بنال-
 .زدن بهم ما با رو شراکتشون ها شرکت از تا دو قربان-
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 .داد ادامه که  رفتم بهش اى غره چشم
 .بسته قرارداد هاشون با راد آراد-
 .اینطور که-

 گذاشته؟ من دم رو پاشو باز جوجه اون
 رئیس؟-
 زدید؟ گندى چه باز-
 .شد فرستاده پس و شد مواجه شكست با محموله-

 :زدم داد و کوبیدم میز رو دستمو محكم
 چی؟ یعنی-
سب قیمت با محموله یه- شو و شده پیدا تر منا سا  هم ااون و فروخته اونا به جن

 .خریدن
 .کرده باد دستمون رو و مونده مون محموله رئیس

 .نیست جایز پشیمون موندنشون
 :گفتم حرص با
 کیه؟ کار-
 .قربان رادجو-

 .دستش گرفته باباشو کاراى کل رادجو رادجو؛آراد پرهام پسر
 آراد؟-

 .خوام می که شه می اونی داره پس خوبه
 کنه؟ بازى خواد می
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 .باشه
 .کنیم می بازى باهاش ماهم

 .گرفتم شمارشو
 .نداد جواب
 .نشست لبم رو محوى لبخند

 .شرکتش ریم می شو حاضر-
 .رئیس باشه-
 

Arad_آراد 
 .فر فروزان اشكان بشناسی منو مونده خیلی

 .کردم روشنش و گذاشتم لبم رو برگی سیگار
 .زدم عمیقی پك

 .بجنگم  باید هدفم به رسیدن براى ولی نبود آسونی کار پدرم کردن راضی
 .بردارم زخم و بزنم زخم باید
 .شه می تر حریص و حریص هی واینستم جلوش االن اگر
 .یارىب بدست رو چیزهایی یه تا بدى دست از رو چیزهایی یه باید زندگی تو

 .دادم جواب و  شد بلند تلفن صداى
 .آوردن تشریف فر فروزان جناب راد آقاى-
 .کن راهنماییشون-

 .شدم بلند صندلی رو از احترامش به  منم و شد اتاق وارد
 .اومدید خوش-
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 .داد تكون سرى و زد پوزخندى
 .بنشینید بفرمایید-
 .کردم اشاره اتاق وسط مبل به و

 .نشست مبل رو
 دارید؟ میل چی-
 .نیومدم خوردن براى-
 .نیومدید خوردن براى مسلماا -

 .نشستم رویش روبه مبل رو و رفتم
 .شنوم می بفرمایید-
 .کنار بكش و نكن دخالت نیست مربوط بهت که مسائلی تو-
 .مربوطه منم به مربوطه پدرم به که اى مسئله هر-

 بگیرم دسدددت به کارارو االن از اگر پس هسددتم رادجو خاندان وارث تنها من
 .بهتره خیلی

 .نیست تجارت هدفت دونی می خوب خودتم-
 .کنار بذارم رو درنگ نابودیت تو که کنی می کارى دارى

 .مسلمید من نابودى تو االن تا کردم فكر من-
 .کنم اقدام زودتر کنی می کارى دارى ولی نبودم نه-

 .باال بردم تسلیم ى نشانه به دستامو
 .تسلیم من-

 :گفت و زد پوزخندى
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 .بره یادت خندیدن کنم می کارى که پسر نكن مسخره منو-
 .کنم همكارى باهاتون خوام نكردم؛می مسخره من-

 .بسازیم رو آینده کنار بذاریم هارو گذشته
 .دم نمی انجام رادجو با همكارى هیچ دیگه من-

 .کنم می پوشی چشم اینسرى گفتم پدرت به صبح
ید اینو اما دم می انجام کارمو دارم منم دارید لطف-  خدا ى بنده از من بدون

 .ترسم می خودش از فقط و ترسم نمی
 فر؟ فروزان جناب بلف و تهدید و کنایه و نیش قد چه
  دست شما یول کنم همكارى و کنم برخورد دوستانه باهاتون خوام می هی من
 .زنید می سینم به رد

 .خوام می معذرت کردم اونشب  که کارى از و کردم فراموش من 
 .سپردم فراموشی دست به هم رو دخترتون

سا  ومن شما خوام می اما ترحم یك شاید و بود گانه بچه ه*و*س یك فقط ماتی
 .بسازید

 :دادم ادامه و شدم خیره مشكیش هاى چشم به
 ...بشم شما مثل خوام می-

 .بدونید نداشتتون پسر مثل منو
 .بدم انجام بگید که کارى هر حاضرم نیتم خلوص و حرفم اثبات براى

 :کردم تأکید
 .ىکار هر-
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 شد بلند جاش از

 .کردم نگاهش منتظر
 .انداخت بهم عمیق نگاهی
 .کرد رخنه وجودم عمق تا که نگاهی

 .بسازه منو خواستم می من ولی کرد رفتن قصد
 .شم مقاوم که سنگ جنس از کنه خودش مثل منو

 :زدم صداش
 .فر فروزان جناب-
 .پسر خورى نمی کارا این درد به تو-

 .مردود بعد و درخت از برگ مثل میوفتی
 کنی؟؟ نمی امتحانم چرا-
 !تو شد شما زود چه-

 .بیرون دادم رو ام عصبی نفس و کردم سكوت
 :گفتم غرور با
 .خوام می فرصت یه-

 .رم می نكردم راضیت اگه یكی فقط
 .خوام یم ازت چیز یك فقط من نكردى راضیم اگه-
 چی؟-
 .جونتو-
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 .خودم مثل بشه یكی که بدم تعلیمش که خواست می فرصت
 همب االنم تا ولی بود حرف یك فقط نظرم به بكنه کارى هر حاضددر گفت اینكه
 .بكنه تونه می کارایی چه که بود شده ثابت

 .خوام می فرصت یه-
 .رم می نكردم راضیت اگه یكی فقط

 .خوام یم ازت چیز یك فقط من نكردى راضیم اگه-
 چی؟-
 .جونتو-

 .کرد سكوت
 :گفتم غرور با
 دیدى؟-

 .نشدى ساخته کار این براى
 .خرى نمی جونت به کردنو ریسك خطر

 .ندادم جوابی هنوز که من-
 کنم؟ معامله جونم سر من خواى می شما

 .سازه می تورو این-
 .نترس چیز هیچ از

 .خواد می جنم جون سر کردن معامله
 .خواد می وجود
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 بهایی؟ چه به آخه-
 .قدرت-
 .قبول-

 .جونم ازاى در فرصت
 :گفتم و دادم تكون سرى

 .بیا همراهم-
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 .افتادم راه دنبالش 

 .بشم وارد دوستی در از که بود این راه بهترین
 .باشم قوى بتونم باید
ستم می شكان که کارهایی پدرم دون  هکن نمی تأیید و ده نمی انجام رو کنه می ا

 .شم اون مثل خواستم می من ولی
 .سازه می و کنه می پخته منو ایسخت نیا ولی داره سختی دونم می

 .شو سوار-
 :گفت راننده روبه ، شدم ماشینش سوار

 .کن حرکت-
 .کرد من به رو
 .دى می انجام گم می بهت کار سه-

 .دم می تعلیمت من شدى قبول اگر
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 .قبول باشه-
 .داشت نگه خونه به ى رو به رو

 ...اینه یكت شماره کار
 بینی؟ می رو خونه اون

 .خوب-
 .ره می زیرابی داره طرف اون-

 .زنده بیارش برام
 .کنی می رو کلكش خودت بعدش
 حله؟
 .کردم نگاه بهش مات

 چیه؟-
 برده؟ ماتت چرا

 .باشه-
 .روم جلوى گرفت رو اسلحه

 .برو-
 .شه نمی که اینجا-
 .میارمش و میندازم گیرش برات خودم خلوت جاى یه
 .فقط دارى وقت روز یك-
 .باشه-
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 .افتاد راه به ماشین و شدم پیاده ماشینش از 
 خونه از طرف وقتی تا بكشددن کشددیك گذاشددتم نفرو دو و رفتم خونه سددمت

 .بگن بهم شد خارج
 .خورد زنگ موبایلم که کشیدم دراز تخت رو
 شد؟ چی-
 .شد خارج خونه از-
 .بیام من تا وایسه یكیتونم و دنبالش بره یكیتون-
 .چشم-

 .بیرون زدم خونه از و پوشیدم لباس
 .شد باز ماشینم در و داشتم نگه طرف خونه جلوى

 .سلم-
 !علیك-

 .خونش تو ریم می
 .وایسته در دم شد خونه وارد وقتی بده سروش به پیامكم یه
 .چشم-

 .بود خاموش چراغا و شدم خونش وارد
 .بیاد تا نشستم مبل رو

 .گذشت ساعتی چند
 .شد روشن برق و شد باز خونه در

 :گفتم صدام ىتو لرزشی هیچ بی و خونسرد
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 !اومدى دیر قدر چه-
 :گفت و کرد تعجب دیدنم از
 هستی؟ کی تو-
 کنی؟ می کار چی من ى خونه تو
 .فهمی می موقعش به-

 .رفتم نشونه سمتش و دراوردم کلتمو
 :دادم ادامه

 .بیزاره رفتن زیرابی از فر فروزان-
 در جلوى همراهم که شددده خارج در از خواسدددت و پرید صددورتش از رنگ

 .وایستاد
 .شد رفتنش از مانع همراهم و دوید اتاقش سمت

 .سمتش رفتم و انداختم جاش کلتمو کن خفه صدا
 .کنم می حرومت گلوله یك جا همین یا میاى همراهم آدم عین یا-
 .ندزدیدم پوالرو اون من-
 .بیفت راه حاال بگو خودش به اینو-

 .فر فروزان به زدم زنگ شدیم، ماشین سوار
 کردى؟ کار چی خوب-
 بیارمش؟ کجا-
 گرفتیش؟-
 .نبود سخت زیاد-
 .برات کنم می پیامك آدرسو-
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 .منتظرم-
 .شد قطع تلفن
 .شد بلند موبایلم صداى بعد ثانیه چند

 ماشین؟ تو دارى پارچه یا دستمال-
 .بله-
 .بدش-

 .دراورد رو دستمالی توش از و کرد باز رو ماشین داشبورد
 .دادم نشون راننده به آدرسو و بستم هاشو چشم دستمال با

 .بود پرتی جاى
 .دادم؛رسیدم پیامك
 .فرستم می که شید ماشینی داد؛سوار جواب

 :گفتم سروش به رو
 .برگردم که وایسید منتظر-
 .چشم-

 .زد ترمز جلوم رنگی مشكی پرادو
 .شد پیاده ماشین از شخصی

 .هاتون چشم به ببندید اینو شرمنده البته شید سوار-
 .بستم هام چشم به بندو چشم و زدم پوزخندى

 .کرد حرکت ماشین
 .بستم هامو چشم خودمم و دادم تكیه ماشین صندلی به سرمو
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 .کردم می خستگی احساس عجیب
ستم می عجیب شینم آروم جاى یه خوا شم و ب ستم؛من بگم و ببندم هامو چ  وخ

 .ببر
 .افتاد جونم به گ*ن*ا*ه* احساس

 تونم؟ می یعنی
 برم؟ تهش تا رو راه این تونم می

 دارم؟ گله چی از و کی از
 .اومد درش شدن باز صداى و ایستاد حرکت از ماشین

 .کرد ام پیاده ماشین از و گرفت دستمو کسی
 .چرخوند صدا سمت منو کسی زدن دست صداى

 .آراد آفرین-
 .کن باز بندو حاالچشم

 .نشست دلم به بدى حس فر فروزان صداى شنیدن با
 .ایستاد رو به رو و  کردم باز بندو چشم

 :گفتم سرد و شدم خیره مشكیش هاى چشم به
 چیه؟ بعدیم کار-
 .کردى تموم رو االنت کار فعلا  بهت گم می-
 کارى؟ چه-

 .دیگه آوردمش
 .نكردى تموم کارتو ولی آوردیش آره-

 .بیا دنبالم
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 .افتادم راه دنبالش 
 .داشت برمی قدم آروم وسردى تاریك راهروى توى

 .کرد می بیداد رفتاراش تمام تو خونسردى
 .ماست بازجویی اتاق اینجا خوب-

 من و بپیچونه منو که کسددی حال به واى و کنم می ثابت رو حرفم مدرك با من
 .ببرم پی بهش

 کشیش؟ می-
 .کنم می زجرکش نه؛من اما کنم سره یك کارشو سریع کاش-

 .بمیرم کاش بگه بار هزار ها ده روزى که کنم می کارى
 .کردم نمی کارى چنین کاش

 کنی؟ می برخورد خشن انقدر چرا-
 .کند می گوش وحرف کند نمی اشتباه به کارى بترسد چیز یك از که آدمی-

 .زدم محوى لبخند و کردم سكوت
 .نبود معنی بی برام هاش استدالل

 هب رسددیدن براى و برد می پیش رو حرفش ولی کرد می برخورد خشددن شدداید
 .اخلقی غیر چه و اخلقی چه داد می انجام رو کارى همه هدفش

 .کرد باز رو اتاق در
 .برگردوندم سرمو روم روبه ى صحنه دیدن با
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 لباسددی و بود افتاده زمین رو جون بی و مالی خون بودم آورده من که مردى اون
 .نداشت تن به

 :گفت تحكم پر و باال برد صداشو تن
 .کن نگاه آراد-

 .شه عادى برات که ببینی اونقدر و کنی عادت چیزا این به باید
ستش دو به بدنش طرف هر از حین همین در و انداختم مرد به نگاهی  زنجیر د

 .طرف دو هر از مخالف جهت به مرد همون کشیدن به کردن شروع و بستن
 :گفت و هوا رفت دادش

 .ندزدیم پوالرو من-
 .گی می دروغ-

 .بكشید بیشتر
 .بیرون دادم عصبی رو نفسم

 .جونم به افتاد خوره عین چیزى یه
 و تخیر یم بهم بیشتر و بیشتر اعصابم  داشت لحظه هر که زد می داد جورى

 :گفتم
 .کافیه-

 .شد خالی دلم ته که رفت بهم اى غره چشم فر فروزان
 .دارى مدرك توگفتی و ندزدیده پوالرو گفت اون-

 .بده نشونش
 :گفت مرد

 .دزدیدم من کن ثابت بده نشون-
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 .مرد سمت رفت و زد اى قهقهه فر فروزان
 .رفت نشونه رو طرف پاى و گرفت بدست رو تفنگش

 :گفت و کشید دلخراشی فریاد مرد
 .تو به لعنت-

 :وگفت زد اى قهقهه بازم فر فروزان
 !گم می دروغ من که-

 :زد داد
 آره؟-

 کنم؟ شل پات این مثل پاتم اون یا گی می برداشت پوالرو کی
 .نبودم من-

 .برداشت ضیایی
 .بشنوم خواستم می همینو آفرین-

 .دستم داد رو تفنگ و اومد سمتم
 .کن تمومش و بزن-
 .کردم نگاهش بهت با
 .کشم می اون جاى رو تو نكنی کارو این اگه باشه یادت-
 .که ندزدیده پوالرو اون خوب-
 .کرده تلف رو وقتم-

 .کنی می دارى االن تو که کارى
 .کنم نمی کارو این من-
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 .داد تكون سرشو مرد که کرد نگاه مقابلش مرد به
 .داد آزار رو گوشم آشنایی جیغ صداى و شد باز در

 .شد نامنظم هام نفس ریتم و کرد تپیدن به شروع باشدت قلم
 :گفتم آروم

 .ماتیسا-
 

Arad_آراد 
 .داد آزار رو گوشم آشنایی جیغ صداى و شد باز در 

 .شد نامنظم هام نفس ریتم و کرد تپیدن به شروع باشدت قلم
 :گفتم آروم

 .ماتیسا-
 .بستن درو که رفتم در سمت

 .کن بازش-
 .کن تموم کارتو اول-
 بكشمش؟ چرا نكرده ىگ*ن*ا*ه* وقتی-
 :گفت آورى تعجب لحن با
 نداره؟ ىگ*ن*ا*ه*-

 .بچینم لیست برات بزار پس
 کرده؟ تجاوز بچه تا چند به دونی می
 کشته؟ چندتاشونو دونی می
 کرده؟ سیرت بی دخترو تا چند دونی می
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 کرده؟ سرپرست بی رو خانواده تا چند دونی می
 .گرفته می فیلم کثیفش کاراى تمام از

 .ریخته آبروها افتاده جلوت مظلوم االن که مردى این
 .دادن جون گ*ن*ا*ه* بی و گرفته ها جون

 .داد شدم منجمد دست به دوربینی
 یندورب محكم و شد بد حالم و گذشت فیلم از دقیقه چند و کردم ِپِلی رو فیلم

 .شكست که کردم پرت رو
 .شد اکو سرم تو بچه دختر هاى جیغ

 .نكن عمو که هاش التماس
 :زدم داد و برداشتم تنفگمو اختیار بی
 .کثیفت ذات اون به تف آشغال-

 .نخورد تكون دیگه که جسمی و کشیدم رو ماشه
 .شد قطع که نفسی

 .بودم شده ها دیوونه عین
 .بود خون دلم ولی ندیدم کامل رو فیلم که این با
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  برداشت قدم سمتم
 .پسر دپاشو
 .دومته کار وقت پاشو
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 .شد انجام باالخره اما نبودم راضی کارت این از چندان
 جانی هی دست از نفرو چندین که کن فكر این به کشتی اونو که نكن فكر این به

 .دادى نجات
 .ندارم فرقی قاتل یه با االن من-
 .مد می یاد بهت من اما کرد کنترلش آسونی به بشه که نیست چیزى خشم-

 می ازت ارزشددمندى چیزهاى عوض در اما دم می بهت ارزشددمندى  چیزهاى
 .شی متوجه اینكه بی گیرم

 .نمیاد خوشم اصلا  بگیرن بازیم به اینكه از من-
 .بگیرن بازیت به اینكه نه بگیرى بازى به کنم می کارى-

 .دومته کار شروع وقت
 .انتخاب

 انتخاب؟-
 .کنی انتخاب باید-
 بین؟-
 .بینی می-

 .تصمیم و انتخاب
 .شی قبول باید ولی نیست آسونی کار
 :کرد تكرار باز
 .تصمیم و انتخاب-
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 .شدیم خارج اتاق از
 چیه؟ کارم خوب-

 .انتخاب گفتی
 چی؟ بین انتخاب

 .تصمیم و انتخاب-
 .بود بزرگ شیشه یه سالن انتهاى و شد سالنی وارد

 .رفتن کنار ها پرده و داد فشار رو اى دکمه که و وایستادم شیشه پشت
 .بود شیشه پشت هم از مجزا اتاق دوتا

 سددوالی علمت ام راننده و کردن همراهی اینجا تا منو که همراهم تا دو بادیدن 
 گنگ و دبو نشسته آروم اى گوشه ماتیسا دیدن با دیگه اتاق تو و شد ایجاد برام

 .کشید تیر دلم کرد می نگاه رو اطراف
 .آراد خب-

 .گم می چی ببین کن گوش خوب
 :داد ادامه و کرد اشاره راست دست اتاق به طرف این

 و کی هر حاال...یا نگهبانانتن یا همراهانتن نیک قایدق دونم نمی که مردا اون-
 .خواستی می که دخترى هم طرف اون

 خب؟-
 روخودت واین ندى یا بدى انجام رو کارى اینكه بین کنم می اجبار من حاال-

 .کنی انتخاب
 کارى؟ چه-



 273 ییتنها رانگریو

سا که اتاقی تو رى می  یا- ست ماتی شون خودتو از رویی و ه  اون که دى می ن
 یوبگ دارى بهش تجاوز قصددد کنه فكر و بترسددونیش مرگ حد سددر تا و ندیده

 لیلد هیچ بی نفر سدده اون یا بوده من با حق و خواسددتیش می رابطه براى فقط
 .میرن می خاصی

 .کن انتخاب حاال
 .گرفت می اوج داشت عصبانیتم  کردم مشت دستمو

 :زدم داد
 چی؟ یعنی-

 انداختی؟ راه که بازى مسخره چه این
 گفتی؟ چی-

 .چرخیدم خودم ودور کشیدم موهام به دستی کلفه و شدم ساکت
 .شن نابود باید هات ضعف نقطه-
 .نیست من ضعف نقطه ماتیسا-
 .هست چرا-
 .نیست دونم می من-
 .بگی دروغ خودت به نكن سعی-

 .کن انتخاب حاال
 .تونم نمی-
 .دم می وقت بهت دقیقه سه-
 :گفتم عصبانیت با
 فهمی؟ نمی تونم نمی-
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 .گذشت دقیقه یك-
 .رفتن راه کردم شروع

 .دم نمی انجام کارو این من-
 .گذشت دقیقه دو-
 .کن تمومش-

 :گفت دقیقه یك از بعد
 .تمام-
 .دادى می انجام کارو این خودت کاشكی-

 اتاق یك روى به رو کدوم هر و شدن داخل نفر سه و شد باز سالن انتهاى در
 .ایستادن

 .کنن کار چی خوان می اینا-
سا پیش ره می یكی اون-  یم نفرو سه اون یكی اون و بره می لذت ازش و ماتی

 .کشه
 .انتخابی هیچ بی و غلط تصمیم

 .آراد باختی تو اینجا
 .وایسا-

 .رم می نكن؛خودم کارو ببخشید؛این
 .دیره-
 .اینه از غیر مگه گیرم می یاد دارم من نیست-
 .دیره-
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 بود؟ تو با حق بگی بهش خواى نمی مگه-
 .شه می ثابت خلفش پیشش بره دیگه یكی اگه

 و ادا همین سددومتم کار سددر و ندى انجام و بگم رو کارى دیگه بار یك اگه-
 .زنم می آتیش خانوادتو تمام و هیچ کنم نمی رحمی بهت درارى رو اصوال

 :گفت نفر سه اون به رو
 .بیرون برید-

 :گفت و ایستاد رخم به رخ
 .کن شروع-
 

Arad_آراد 
 .بردم موهام تو ودستی کردم باز رو لباسم هاى دکمه از تا سه

 .کردم باز رو کمربندم
 .رفت نمی دستگیره به دستم ولی ایستادم اتاق روى به رو
 .نبود کار این به راضی دلم ته

 کنم؟ له و بزارم پام زیر رو زدم که حرفایی تمام چطور
 بدم؟ آزار جسمشو و روح چطور
 .کنم خراب رو داره ذهنش در من از که تصویرى چطور

 وایستادى؟ چرا-
 .نكن تلف رو وقتم تونی نمی اگه

 .سكوت بازم و سكوت
 .کنه لمسش من جاى اى دیگه کس بذارم تونم نمی
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 شه؟ می متنفر ازم یعنی
 .تونم می

 .کردم باز درو و کشیدم درو دستگیره
 .رفتم در سمت

 .زد موج هاش چشم تو خوشحالی و زد عمیقی لبخند دیدنم با
 .برداشت قدم سمتم و بلند جاش از

ستم می شمش آغوش در و برم خوا شونیم رو غلیظی اخم اما بك ست پی ش  و ن
 .بستم درو محكم

 :گفت آروم و ایستاد سرجاش
 شده؟ چیزى-

 :وگفتم انداختم بهش آمیزى تحقیر نگاه
 بود؟ شده تنگ برام دلت-

 .عقب رفت که برداشتم قدم سمتش
 زنی؟ می حرفو این چرا-

 :زدم داد
 نه؟ یا بود شده-

 .بودم بهونه دنبال
 شده؟ چت آراد-

 گیرى؟ می پاچه سگ عین چرا
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Arad_آراد 
 .دیوار به کوبندمش محكم و گرفتم گلوشو و بردم هجوم سمتش

 :گفتم حرص با
 .خودفروش ى ه*ه*ر*ز* سگ گی می من به-
 .کنه کم دستم فشار از کرد سعی و گرفت دستمو دستش دو با
 :زد صدا اسممو شد می شنیده سختی با که ضعیفی خیلی تن با
 .آراد-

 .زمین رو کردم پرتش محكم
 دشدد باعث و کوبیدم زمین رو کفشددم نوك با که  کرد لمس گردنشددو بادسددتش

 .کنه نگاهم
 .گنگ نگاهی

 شده؟ چت آراد-
 .روش به رو نشستم زانوم دو رو و کردم مایل راست سمت به سرمو

 .بردم فرو موهاش تو دستمو و کردم نوازش موهاشو
 نه؟ یا بود شده تنگ دلت-
 .کرد می بیداد توشون ترس که کردم نگاه هاش چشم به

 :زدم داد
 یانه؟ آره-

 .کردم بلندش زمین رو از و کشیدم و گرفتم چنگ به موهاشو
 :زد جیغ

 ...آراد-
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 .کوفتم دهنش تو محكم
 .بدبخت خودفروش بیارى دهنت به منو اسم داد اجازه کی-

 :گفت باگریه
 شده؟ چت-

 .توروخدا کن ولم
 :زد جیغ که کردم بلندش زمین از
 .کن ولم-
 .باشه-

 .گرفت کمرشو که زمین رو کردم پرتش
 .دراوردم تنم از پیرهنمو

 .کرد نگاهم بهت با
 بكنی؟ خواى می کار چی-
 .دى می حال بهم تو و کنم حال خوام می-
 .نیستی تو این-
 .خودمم چرا-

 .بقیه با تا بخوابی من با دى می ترجیح مطمئنم
 شده؟ چی آراد-
 .نیاوردم درشون من تا درار لباساتو باش زود هیس-
 .نه-
 .خواستی خودت پس باشه-
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 .آوردم درش و رفت کمربندم سمت دستم
 لعنتی؟ اومده سرت بلیی چه-

 .زد جیغ که آوردم فرود بازوش رو رو کمربند محكم حرفش به توجه بی
 :زدم داد

 .لباساتو بیار در-
 .خوام نمی-
 .نكش آب جانماز من واسه پس هستی اى ه*ه*ر*ز* چه دونی می خودت-

 .ده نمی حال بهت نیست خبرى پول از چون کنی می فكر نكنه
 چیه؟ حرفا این-

 .نیستم اینكاره من دونی می خودت
 .فهمم می االن ولی دونم نمی نه-

 .کشید جیغ که رفتم سمتش
 مهمون اى کشیده و زد چنگ دستام به که کندم تنشو لباس جیغش به توجه بی

 .چكید ازلبش خون که کردم صورتش
 

MatiSa_ماتیسا 
 .زدم یم جیغ وجود تمام با

 .شناختم نمی پسرو این من و بود شده ها دیوونه عین
 .کنه تجاوز ام دخترانه حریم به خواست می و آورد هجوم سمتم
 .زدم صدا رو اسمش التماس با کرد، پاره تنمو هاى لباس
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شت همینطور شروى دا شم زد خیمه روم و  کرد می پی ستم هامو چ  باز در که ب
 .شد

 .بست شدت به درو و شد خارج اتاق از تند و شد بلند روم از
 .شد ایجاد برام سوال علمت از دنیایی

 کرد؟ می کار چی اینجا این
 کنه؟ اذیتم خواست می چرا
 بود؟ کلفه و عصبی چرا
 بود؟ آراد این

 خندوند؟ دلمو اش مهربانی که پسرى همون
 پسر؟ همون
 کرد؟ می رفتار انسان یك مثل باهام که پسر همون
 بود؟ من حال نگران که پسر همون
 همون با االن اما نیسددتم خودفروش و ه*ه*ر*ز* من گفت می که پسددر همون

 .زد صدام ها اسم
 نكن؟ آلوده نجاست به روحتو گفت می که پسر همون

 .افتادم هق هق به
 .شد نمی آروم دیگه دلم

 .دید نمی ناامیدى جز چیزى دیگه بارونیم هاى چشم
 .شدم جمع خودم تو

 .بود زیادى درد این
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 .دورم به آدمیت از و نیستم زنده دیگر گویی
 .شه می رفتار حیوون یك مثل باهام فقط یوقت باشم زنده چرا

 .نیست منتظرم دیگه کسی وقتی کنم زندگی کسی چه امید به
 .زدم می هق و زدم می جیغ
 .نبودم بد کسی با وقتی نبود من حق این
 .شكنجست نیست امتحان این
 .شم می پا خواب از بشم زن امروز شاید که این ترس از روز هر
 .برسم روشنایی به تا زنم می ورق تنها رو تاریك  تقدیر این روز هر

 .ده می نشون رو پناه بی دختر یك ىها شكنجه که شوم تقدیرى
 .نداره پایان دردها این گه می دلم ته
 

Arad_آراد 
 .کردم بودن برتر و قدرت احساس آن یه ولی شد چی نفهمیدم اصلا 

 .برم پیش انقدر نبود قرار
 .شد باز اتاق در زدم خیمه روش وقتی

 .بستم درو ومحكم شدم خارج اتاق از سریع
 .گرفتم صورتم جلوى دستمو و نشستم در پشت

 .داشتم ضعف جلوش
 .بره بین از باید
 .باشه ضعفم نقطه نباید دختر یك
 .دادم سوق فر فروزان سمت نگاهمو من و زد دست بازم
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 .بود خوب خیلی آفرین خب-
 بدى؟ قرضش بهم مدت یه شه می-

 .باال داد هاشو ابرو
 چی؟ یعنی-
 بدى؟ زجرش خواى نمی مگه-

 .من به بدش
 .بزنه زار هرروز کنم می کارى

 .کنه چك که بفرستی یكیو تونی می
 .زد دست و خندید بلند صداى با
 .اومد خوشم واقعاا  اومد خوشم نه-
 .زود فهمی می زوده هنوز-
 دیش؟ می بهم سومم کار بعد-
 .وقتش به اما دمش می بهت-
 کیه؟ وقتش-
 .نیست دیر زیاد-

 ...سومت کار
 .حرفش وسط پریدم

 بودیش؟ نفروخته مگه-
 .بودمش فروخته دکورى نه-
 دارى؟ می نگهش دارى تنفر ازش وقتی چرا-
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 .نباشه دور ازم زیاد خوام می چون-
 .نشدم متوجه-
 زجر با ولی عصددبیم و نیسددت جاش سددر حواسددم دوره ازم وقتی دونی می-

 .شم می آروم دادنش
 مریضم؛نه؟ من

 .ندادم جوابی 
 .بستن پیرهنمو هاى دکمه کردم شروع و کردم تنم پیرهنمو

 سومم؟ کار-
 .کنی آب باید رو مونده که هایی جنس اون-
 بدم؟ کی به ندارم مشترى-
 .کنی ردشون مرز از باید-
 .ناکه خطر خیلی کار این اما-
 .کنی پاکش باید خودتم و زدى خودت که گندیه-
 ...اما-
 .باشم اینجا فردا پس که رفتم می امروز بودم جات من-

 .آراد دارى وقت روز دو
 نه؟ داره پا یه مرغت-
 دارى؟ اى دیگه نظر-

 .زدم پوزخندى
 .خونه رم می االن پس-
 .منتظرتن ماشین تو همراهانت-
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 .شدم خارج اونجا از و دادم تكون سرى
 .شدم ماشین سوار

 .خونه برو-
 .چشم-
 

Samiar_سامیار 
 .کشید دردآورى جیغ که زدم شكمش به محكمی مشت

 :زدم داد
 متنفرى؟ها؟ کی از-

 .دادم فشار و گرفتم چونش به دستمو
 .نیستم نیستم کردم غلط-

 .کردم جا به جا بدنش رو خودمو
 آره؟ کنی می گریه دارى-
 .نمیاد خوشم اصلا  چون نكنی گریه نفعته به
 .سامیار-
 .چطوریه دادنت حال ببینم خوام می خوب-
 .کنم نمی فرار دیگه کردم غلط توروخدا-
 .آره که اون-

 :کردم نجوا و چسبوندم گوشش به سرمو
 .بلدى قدر چه دادم پول برات اونقدر بدونم خوام می-



 285 ییتنها رانگریو

 :گفت عجز و گریه با
 .نیستم اونكاره من خدا به-
 .لباس اون با نبودى مهمونی که نبودى اونكاره اگه-

 .کشیدم شكمش روى برهنش تن رو دستمو
 .بود تولد-
 قاطی؟-
 باشه؟ کردم غلط-

 .پاشو توروخدا
 .ه*ه*ر*ز* نكن گریه نگفتم مگه-

 .کردم پاك هاشو اشك و کشیدم صورتش رو دستمو
 .َکنم می هاتو مژه دونه دونه ببینم دیگه اشك قطره یه اگه-
 .باشه-
 کنیم؟ برقرار رابطه مدلی چه خوب-

 ...یا اجبارى یا وحشی یا عاشقانه
 :زد صدا کشدار اسممو

 .سامیار-
 .سامیار رو زهر-
 کنم؟ها؟ نمی رحمی بهت سرى این نگفته-

 .بودم گذاشته کم برات چی عوضی آشغال
 :زدم داد

 هان؟-
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 .کنم نمی فرار دیگه کردم غلط-
 .پاشو توروخدا دم می گوش بگی هرچی

 .بندمت می قلده به سگ مثل بعد من چون کنی نمی فرار دیگه معلومه-
 .زد جیغ که زدم گردنش به اى ه*ب*و*س* و بردم فرو گردنش تو به سرمو

صبانیت به آوردم بیرون گردنش از سرمو جیغش صداى با شم به باع  اىه چ
 .گوشش تو زدم محكم و شدم خیره بارونیش

 .نبینم اشكاتو نزن؛نگفتم جیغ نگفتم-
 .بخون درسا؛اشهدتو کشمت می

 
Samiar_سامیار 

 :گفت داشت لرز که صدایی با و کردم باز رو کمد در و شدم بلند روش از
 بكنی؟ خواى می کار چی-

 :زدم داد و دراوردم رو کلفتی و زخیم و محكم قرمز ربان
 .باش زود تخت رو بكش دراز-

 .باش زود گفتم
 .کشید دراز تخت رو

 .بستم تخت به ربان با دستاشو
 .کردم نوازش گردنشو و نشستم شكمش روى

 .ردک سرفه که دادم بیرون درسا صورت تو دودشو و کردم روشن برگی سیگار
 .باتو خوبه خیلی امشب-
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 نه؟ باشی من با خواستی می
 .کرد می نگاهم باترس

 .ریخت اشكش ى قطره
 .درسا شی نمی آدم تو-

 .باشی داشته عشقتم که من از یادگارى بزاریه
ستم تو سیگار  وشوکوچول لباى اون که بردم صورتش سمت صورتمو که بود د

 .کشید عقب سرشو که م*ب*و*س*ب
 .زد بنفشی جیغ که کردم خاموش دستش مچ رو سیگارو و شدم عصبی

 .کنی می کار چی ببین درسا-
 طرفه یك رابطه از من و خواى نمی تو اما نداره نیاز کارارو این که دادن حال یه

 .کشیدم و گرفتم چنگ به موهاشو و بردم موهاش تو دستمو بیزارم
 .ریزى می اشك دارى که باز-

یه همون حرفام به دیگه که کنم می کارى باشددده  باره دو و کنی عمل اول ثان
 .کردم روشن دستمو سیگار

 .کشید می نفس تند تند و گرفتم دستشو مچ
 کردم شروع و بودم سوزونده رو دستشو A قبل من و بود دستش روى A حرف

 .کردن خاموش دستش رو سیگارو متوالی
 .داد می تكون بدنشو و زدم می جیغ فقط

 .زدم نقش دستش رو S حرف
 کنی؟ می سرپیچی و کنی می گریه بازم-

 .داد تكون منفی علمت به سرشو
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 .خوبه-
 

Samiar_سامیار 
 :گفتم و زدم خیمه روش

 .نیستم آروم همیشه من درسا کن م*ب*و*س*-
 .کرد یدنم*ب*و*س* به شروع و جلو آورد صورتشو جلو بردم صورتمو

 .چكید گونم رو اشكش که بردم فرو موهاش تو دستمو
شماش به رو نگاهم و عقب آوردم آروم صورتمو شم که دادم سوق چ شو چ  ها

 .بست
 بعد سددرى و زنم می حرف بار یه فقط من ولی دارى خوشددگلی هاى چشددم-

 .کنم می عمل
 .آوردم بیرون تختم بغل کشوى از مورچینو

 .باش آروم باشه سامیار...سا-
 .ترسونیم می دارى خیلی ولی  دارم دوست کنم؛من نمی گریه

 دارى؟ دوستم که-
 .گوشش تو زدم محكم

 خرم؟ من کردى فكر-
 .کنی فرار خواستی می فقط و نداشتی دوستم اولم از

 ه؟*ه*ر*ز* ذاره می زندت فر فروزان  بیرون برى اینجا از اگر کردى فكر
 .مرگه لیاقتت ولی نرو گفتم که بود خودت براى
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 .بدى َخر صداى که بزنتت انقدر و بگیرتت تا برى ذاشتم می باید
 هستن؟ زنده بابات مامان کردى فكر

 فهمی؟ می کسی بی تو درسا
 .باشی داشته دوستم که نیستی حدى در

 .دورمنن تو امثال از بهتر
 .کسی بی ى بیچاره ى ه*ه*ر*ز* یه تو

 .نیست منتظرت بیرون اون کسی دیگه
 فهمی؟ می

 .بسازى و بمونی باید
 .طرفی کی با دم می نشون بهت امشب از
 گی؟ می دروغ-

 .ان زنده بابام مامان
 .نیستن درسا نه-

 :زد جیغ
 .دروغگو شو خفه-

 .کنی می اذیتم چرا
 .درسا کن گریه-

 .دارم کار باهات خیلی برگشتم که کن خالی خودتو
 .پوشیدم و دراوردم سبزلجنی پیرهن یه کمدم از و شدم بلند روش از

 .اى قهوه کمربند با پوشیدم روهم ام لجنی سبز ست شلوار
 :زد جیغ درسا که کردم قفل اتاقمو در
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 .کثافت کن بازم-
 .شد ساکت که کردم باز درو شدت با

 .نشستم شكمش روى
 گرفتی؟ خون خفه چرا-
 .لطفاا  کن بازم-
 .کشمت می قلده به که کردم شوخی کردى فكر-

 آره؟
 .لطفاا  سامیار-

 .دارم درد
 .خودته مشكل-
 .کن بازم سامیار-
 .نداره امكان-
 .کن درك بده حالم-
 .کنم نمی رحمی بهت بودم گفته-
 کنی؟ می اذیتم چرا-
 .دارم جنون کن فكر-

 .گرفت ازم روشو
 مودسددت وار تهدید و برگشددتم اما کردم رفتن بیرون قصددد و شدددم بلند روش از

 .دادم تكون
 فهمیدى؟ نیومده بیاد در صدات
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 .سامیار-
 .هیسسسسس-

 .رسم می خدمتت به برگشتم که شب
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 .شدم خارج اتاق از و شدم بلند روش از

 .زدم بهش عمیقی پك و کردم روشن سیگارى
 نقوى؟ خانم-
 آقا؟ بله-
 مفهومه؟ کنی نمی باز براش درو کرد جیغ جیغ قدر چه هر-
 .آقا کی-

 .پایین انداخت سرشو که رفتم بهش اى غره چشم
 .گم می رو درسا-

 مفهومه؟ کنی نمی توجهی بهش اصلا 
 .آقا بله-
 .برس کارت به خوبه-

 .شدم خارج خونه از و شدم ماشینم سوار
 

 ناشناس فرد
 .شد خارج خونه از-

 .بزن زنگ



wWw.Roman4u.iR  292 

 

 .باشه-
 بله؟+
 .شد خارج خونه از-
 .ره می کجا ببینید+
 باشه-
 .زنده بیارینش برام اومد پیش موقعیتش+
 .تنهاست هم االن-
 .پس بیاریدش+
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 .خورد زنگ موبایلم

 .فر فروزان جناب به به-
 سامیار؟ کجایی-
 .چرخم می ول دارم-
 .میكس کلوپ بیا خوبه-
 .باشه-

 .کرد قطع تلفنو
 .کردم نگاه بیرون به آینه از

 .سامیار بسه زدم نهیب خودم به ولی کنن می تعقیبم دارن کردم حس
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 .پیچید هم ماشین دیدم که پیچیدم کوچه تو
 .خبریه اینكه مثل نه

 .گرفتم رو فر فروزان شماره
 کجایی؟-
 .دنبالم افتادن-
 چی؟-

 کی؟
 .دونم نمی-
 .دنبالت فرستم کلوپ؛می سمت بیا-
 .باشه-

 .دادم فشار گاز رو پامو
 .کردن باز رو محوطه در
 .آمدید خوش-
 .مرسی-
 

 ناشناس فرد
 .زدى زنگ که باز+

 دارى؟ کارو یه عرضه ببین
 .خصوصی محوطه رفت رئیس-
 خصوصی؟+
 .بله-
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 .بیرون میاد کی ببینید+
 .چشم-
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 روش به رو و رفتم بود نشددسددته فر فروزان که میزى سددمت و شدددم کلوپ وارد

 .نشستم
 :گفتم و برداشتم میز از رو نوشیدنی

 .خب-
 .خب-
 بود؟ چی کارت-
 .هست پسر یه-
 .خب-
 .آراد اسمش-

 .افتادم سرفه به و حلقم تو پرید نوشیدنی
 شد؟ چی-
 .هیچی؛خب-
 .شده گروهمون وارد تازه-
 کجاس؟-
 .مأموریت رفته-
 مأموریتی؟ چه-
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 .کنه آب هارو جنس-
 .کشیدم سر ته تا رو نوشیدنی

 .سمتمون اومد لوندى دختر
 .کنه می نگاهت بدجورى سامی ببین اینو اوه-

 .زدم پوزخندى
 .ذارم می تنهاتون-
 .گفتی می نیست نیازى-
 .باشه بهش حواست-
 .ببینمش باید-
 .گرده برمی فردا-
 .بده ترتیبشو باشه-
 .حتماا -

 .سمتمون اومد نگهبان
 .ندیدیم مشكوکی مورد ما قربان-
 .همینطوره حتماا  کرده تعقیبش کسی گفته اگه دارم اعتماد سامیار به من-
 .زد پسرکشی لبخند که کردم نگاه دختره به
 .بیام من تا بگذرون خوش ذره یه سامیار خوب-
 .رفت و شد بلند جاش از
 

Ta Akhare 140 virayesh shod.. 
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 .برد فرو موهاش تو دستشو خاصی عشوه با

 .انداخت بهم جذابی و ه*و*س پر نگاه
 .چرخید صورتش اعضاى تك تك رو نگاهم
 اب که فرم خوش هاى لب و قلمی بینی و کرده آرایش درشته اى قهوه هاى چشم

 .بود شده تزئین قرمز رژ
 .بود ریخته دورش آزاد رو ایش نسكافه بلند فر موهاى

 می نمایش به هاشددو سددینه و بود باز هاش دکمه از چهارتا که سددفید لباس یه
 .سفید بلند پاشنه هاى کفش با لی کوتاه دامن یه و ذاشت

 :کرد زمزمه آروم و عشوه با
 برات؟ بریزم گیلس یه-

 .داد تحویلم جذاب لبخند یه بازم که دادم سوق سمتش نگاهمو
 بریزم؟ نگفتی-
 .بریز-
 .ریخت گیلس تو و برداشت رو شامپاین ى شیشه عشوه و ناز با

 .گرفتم ازش عمیقی کام و کردم روشن رو برگم سیگاره
 بعدش و کشددید گونم روى ناخنش با و نشددسددت پام رو و اومد سددمتم ناز با

 .برد فرو گردنم تو دستشو
 .زد گونم به اى ه*ب*و*س* و آورد نزدیك سرشو

 .باال رفتم تهش تا و برداشتم رو گیلس کاراش به توجه بی
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 .بریز بازم-
 :گفت گوشم در
 .نیست خوب زیادیش-

 .کردم حلقه کمرش دور رو دستم
 سالته؟ چند-
 .نپرس رو سنشون خانوما از-

 .شد کردنشون باز مشغول و رفت پیرهنم هاى دکمه سمت دستش
 .داد حرکت هام سینه روى لباشو
 .دادم حرکت نوازشگرانه پشتش روى دستمو و کرد می داغ داشتم
شو که همین شت لبام رو لب شمام جلوى اومد درسا صورت گذا  صورتمو و چ

 .عقب کشیدم
 .شده چیزى-

 :گفتم و کشیدم لبام رو زبونمو
 .شو بلند-
 و پیشددم اومد فر فروزان که شدددم بلند صددندلی رو از منم و شددد بلند پام رو از

 .گذاشت شونم رو دستشو
 کجا؟-
 .خونه-
 .که هستش اى تیكه خوب چرا-
 .دارم کار ولی آره-
 .باشه-
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 .بفرست همراهم ماشین به-
 .باشه-
 .شدم ماشین سوار و شدم خارج اونجا از-
سی خونه تا شتم نگه خونه جلوى و نكرد تعقیبم ک  وارد یوقت تا هم نگهبانا و دا

 .شدم اتاقم وارد و کردند ام همراهی شم خونه
 ترس با درسددا زدم رو چراغ و کردم باز در و چرخوندم قفل تو کلیدو که همین

 .کرد نگاهم
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 .بست هاشو چشم که کشیدم اش گونه روى دستمو و ایستادم تخت کنار

 اتاقش وسمت شدم خارج اتاق از کنم نگاهش اینكه بدون و کردم باز دستاشو
 .رفتم

 خودم اتاق به و برداشددتم لباس  دسددت یه کشددو تو از و شدددم اتاقش داخل 
 .برگشتم

 .بود زده زل زمین به و بود پیچیده دورش رو ملفه
 :گفتم و کردم پرت صورتش تو لباسو

 .کن تنت-
 .مکرد تن به شرتی تی و دراوردم تنم از کردم؛لباسو باز رو پیرهنم هاى دکمه

 :گفتم که شد می خارج اتاق از داشت
 کجا؟-
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 .کن تنت لباسارو من جلوى
 ...اما-
 .تعطیل اگر و اما-

 .زودباش
ضعیت این با مونده همینم ست بی خدمتكار یه با ارباب بگن و بیرون برى و  د

 .آره پا و
 .خبره چه کنن فكر بعد

 .گفت چیزى لب زیر و زد پلك بار چند
 .گفتی چی-

 .نداد جواب
 .گرفتم دست به چونشو و برداشتم قدم سمتش

 گفتی؟ چی-
 :گفت و شد بلند صداش تن
 سدددتپ یه اربابتون که این خاطر به بیرون رم می وضددعیت این با اگه گفتم-

 .وحشیه فطرت
 :گفتم غیض با و دادم فشار و گرفتم گردنشو

 زدى؟ زرى چه-
 .بست هاشو چشم و کرد سكوت

 .زد جیغی و دادم فشار گردنشو رگ
 .آوا جون کن ولم-

 :گفتم و شدم عصبانی
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 آوا؟-
 هان؟ بخورى قسم داد اجازه بهت کی

 .شد باز دورش از ملفه و نشست زانوش روى که کردم بیشتر دستمو فشار
 .ایستادم بهش پشت و کردم ول گردنشو رگ

 .بپوش لباساتو سریع-
 .کردم مشت دستمو و شد بلند هقش هق صداى

 .افتاد دراور رو آب پارچ به نگاهم 
 .کردم پرت محكم و دراوربرداشتم رو از آبو پارچ

 .صداتو ببر د-
 .گرفت خون خفه

 باشه؟ برنگرد ولی ببخشید-
 .دیدم من داره اى فایده چه-
 .سامیار-
 .کن تمیز اینجارو گمشو بعدم و بپوش لباستو و بگیر خون خفه-
 .بخورم مسكن برم اول میشه-
 .نشه دوتا حرفم بگیرى یاد تا نه-
 کنی؟ می اذیتم چرا-
 .دارم دوست چون-

 :گفت که خورد گوشم به آروم صداش
 .ندارم دوست اخلقتو این من ولی-
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 .مشد ولو تخت رو و رفتم تخت سمت خسته من و اومد در شدن بسته صداى
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 .داشتم بغض

 .شد می خفه باید که اى گریه و نداشت شكستن ى اجازه که بغضی
 .بشه عصبی حد این تا فرارم سر کردم نمی فكر وقت هیچ

 .کشید می آتش به رو آرامشم اون و خواستم می آرامش من
 .بستنت دل این با درسا برسرت خاك زنم می نهیب خودم به گاهی
 .متنفرم ازش وگاهی دارم دوستش خیلی گاهی
 .شم می نابود دوگانگی این میان ومن طوفانه گاهی و آرومه گاهی
 .زدم در به اى تقه و برگشتم سامیار اتاق سمت و برداشتم رو برقی جارو

 .شدم داخل و کردم باز درو
 :گفت که ها شكسته شیشه سمت رفتم می داشتم

 .نرو برهنه شكسته؛پا شیشه بینی نمی مگه-
 .کردم تعجب

 .بیام راه باهاش و نپرم بهش دادم ترجیح اما بهش بتوپم خواستم می
 .برگردم بپوشم رم پایینه؛می کفشام-
 .وایسا-
 .کنارم کرد پرت کفش جفت دو و کرد باز کمدشو در و شد بلند تخت رو از
 .بپوش-
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 و برداشددتم زمین رو از رو بزرگ هاى شددیشدده دونه دونه و کردم پام هارو کفش
 .سطل تو انداختم

 .کردم زدن جارو به شروع و زدم برق به رو جاروبرقی
 .بود خیره سرش باال دیوار به و بود کشیده دراز تخت رو

 :گفت شم خارج اتاق از خواستم که  جاروکشیدن اتمام از بعد
 بخوابی؟ برى خواى می-
 .بله-
 .من پیش بیا-

 ....کرد باز هم از رو  دستاش
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 :گفتم وآروم انداختم پایین سرمو

 چی؟-
 .بخوابم تنها امشب خوام نمی بیا ندارم هات دخترونه با کارى-

 :گفتم اختیار بی ولی بود انداخته گل لپام مطمئنم
 چی؟-

 :گفت و بست ودستاشو زد پوزخندى
 .کن هیچی،فراموشش-

 .ادد ادامه و زد تخت رو چرخی و برم می پی لیاقتیت بی به بیشتر لحظه هر
 .بزن برقم و بیرون برو-
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 .دممون اتاق تو و بستم درو و برم خواستم نمی ولی کردم باز درو و زدم رو برق
 .شدم خیره بهش و ایستادم اى گوشه آروم
 .بود تلطم در ثانیه به ثانیه که بود دریایی مثل

 .بود مبهم برام رفتاراش
 کرد؟ نمی کارى چرا پس بود ازم استفاده سو هدفش واقعاا  اگر

یاد و بود قائل ارزش جسددمم براى که همین  برام گرفت نمی سددخت بهم ز
 .بود ارزشمند

 .بود خودم تقصیر ولی کرد رفتار وحشیانه امروز شاید
 .بود متفاوت دنیایی با  سیرى دل و چشم پسر
 .محكم و حدس قابل غیر
 کرده؟ شكلی این اونو چیزى چه

 کنه؟ می کار فر فروزان با که داره اى گذشته چه یعنی
 .برداشتم قدم سمتش آروم خیلی

 .شدم میخكوب صداش با که
 بیرون؟ برو نگفتم مگه-

 .کرد روشن رو خواب چراغ
 .افتاده اینجا حتماا  گفتم نیست گردنبدم چیزه من من-
 بگردى؟ دنبالش خواستی می تاریكی تو بعد-
 .کنم بیدارتون نیومد دلم-
 .آورد زبون به رو اسمم کشدارى لحن با
 ...درسدا-
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 بله؟-
 .نبستی گردنبد امروز اصلا  تو-

 .ام سوتی قدر چه من که من به لعنت واى
 .برسرت خاك

 .ندیدى شما بستم چرا-
 کورم؟ من مگه-
 .رسه می نظر به اینطور-
 .خاره می تنت-
 .اصلا  نه-

 .بودم حموم صبح امروز
 .سوالی نه بود خبرى جمله خنگ-
 .کردى بیان بد شما-
 .خاره می تنت رسه می نظر به نه-
 هستید؟ خارش رفع ى وسیله شما-
 .کنما لهش نزنم خدا اى-

 .ندارم بحث حوصله بیرون برو
 .خوش باشه؛شب-
 .کم شرت-
 .پرستیج بی فرهنگ بی-
 .نشدم پا تا بیرون برو شو الل واى-
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 .قورباغه زشت ایشش-
 دیدى؟ خودتو آینه تو حاال تا-

 .مونی می سیندرال نامادرى شبیه
ست خود منظورت اگر- سته کاملا  که سیندرال  رهن گربه شبیه هم شما ولی در

 .پینوکیو تو مونید می
 .خوش شبتون

 .بدو بخندم کن کمك بیا واى-
 .پرستیج بی گفتم که همونطور-

 .شد بسته در که و رفتم اتاق در سمت
 

Dorsa_درسا 
 .کردم غلط واى-

 .نشو هار باز
 .نشه تكرار آفرین-

 :گفت و گرفت گردنمو پشت
 سگم؟ من مگه-
 .نداشتم منظورى-
 .کنی می درست شر هی خودت ببین-

 .ریزى می کرم هی بعد باهات ندارم کارى و گم نمی بهت هیچی هی
 .درخته خود از کرم گفتن می راست قدیمیا

 .پایین انداختم سرمو و کردم سكوت
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 :گفت و کرد باز درو
 .بیرون-
 .باشه-
 .بست درو که شدم خارج اتاق از

 .نبود راه به رو اصلا  امروز
 .زدم لبخندى

 .دارم دوست رو شخصیتش قد چه
نگ یه و بودم انرژى از پر االن یل حالمو آه نگ چی با واى کرد می تكم  آه

 کنم؟ گوش
 .بود حال تو سامیار بوك مك که پایین رفتم ها پله از

 .موزیكش قسمت تو رفتم و اتاقم تو پریدم جلدى و داشتم برش یواشكی
 .آهنگارو جان

 .هست هم سلیقه خوش چه امممم
 .بیبی ِیس اوه

 .میاد قرمم خوبه این
 .کردم وصل خونگی سینما هاى باند به تابو لب

 .خوابن یا خونشون رفتن االن اکثراا  و بود 11 ساعت
 چه؟ من به

 .نیست خواب وقت که 11 ساعت
 .االن خوابیده چرا دونم نمی بیداره صبح تا سامی خود واال
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 چه؟ من به اونم
 

Dorsa_درسا 
 .کنم خوشگل خودمو اول خوب
 .پوشیدم و برداشتم مشكی دکلته تاپ یه رفتم کمد سمت

 .بود پاره رونش و زانوش دو سر که برمودا شلوار یه
 .کردن آرایش کردم شروع و بستم اسبی دم موهامو

 .شدم جیگرى چه وووویی
 .دید نتوان آنكه هر شود کور

 .زدم چشمك خودم به و زدم لبخند یه آینه تو
 .اموباند از برگرد بیا آهنگ
 .شدم یدن*ر*ق*ص* و خوندن مشغول و کردم پلی آهنگو

 
 رهیگیم هوا یب دلم شهیم کیتار هوا که یوقت

 رهینم که تو بدونه خونه نیا از ییتنها حسه
 
 سمیخ هیچشا نیا با فقط موندم حاال ویستین

 سمیبنو واست خوامیم بازم نگفتمو هیحرفا
 
 نداره ىدور طاقت من دله که برگرد ایب

 ذارهینم تنها منو چشمام اشكه هیروز چند
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 نداره ییجا دلم توو تو جز یکس باش مطمئن

 کرده عطرتو هیهوا اتاقم که برگرد ایب
 
 گردهیم بهونه هی دنباله داره دلم که ایب

 سرده یلیخ خونه تو یب ییجدا نیا سخته یلیخ
 

 امنییتنها همدمه صبح از نجامونیا هیعكسا
 من با صحبتن هم شبا عكسا تو هیوجا  یستین

 
 یالیخ نوازشه به خوابت به شدم وابسته

 یخال مونده جات که ایب ایرو تو زدن قدم به
 
 دوباره برگرد نكن بد دلم با
 نداره یحس چیه خونه نیا تو یب

 
 نداره ىدور طاقت من دله که برگرد ایب

 ذارهینم تنها منو چشمام اشكه هیروز چند
 

 نداره ییجا دلم تو تو جز یکس باش مطمئن
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 کرده عطرتو هیهوا اتاقم که برگرد ایب
 
 گردهیم بهونه هی دنباله داره دلم که ایب

 سرده یلیخ خونه تو یب ییجدا نیا سخته یلیخ
 

Samiar_سامیار 
 .پیچید سرم تو آهنگی صداى که بودم خواب

 .بیابرگرد و کوفت اى-
 .سیاه سال صد برنگردى خوام می

 .نداره طاقت دلت که چه من به
 .بیدارم فهمیدم تازه که زدم می حرف خودم با همینطور

 منه؟ خونه از صدا
 .بیرون اتاق از رفتم سریع

 .درساست اتاق از صدا شدم متوجه که پایین رفتم ها پله از
 .کردم باز نیمه اتاقشو در

 .ید*ر*ق*ص* می و خوند می آهنگ با قشنگ
 .داد تكون سرشو و کرد باز موهاشو

 .زد زیبایی لبخند و برد موهاش دستی
 .نشست لبم رو محوى لبخند

 من با صحبتن هم شبا عكسا تو هیوجا  یستین
 یالیخ نوازشه به خوابت به شدم وابسته
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 خالی مونده جات که ایب ایرو تو زدن قدم به
 

 .نشست تخت رو که  بودم محوش
 می آهنگ و کنه می کار چیزى یه با داره شدددم متوجه که بود شددده تموم آهنگ

 .ذاره
 .آهنگ این

 .کرد تكه هزار رو دلم کرد انتخاب که آهنگی
 .شد زنده برام چی همه

 .نمیومد باال نفسم و کرد لرزیدن به شروع دستام
 

  میشه؟ کي مال دستات من بعد یعني
  همیشه سادس تو واسه بود سخت من واسه
  میبازه دنیاشو تو پاى من مثل کي یعني
 نازت چشماى اون به خورد نمی اصل

  
 .نشستم زمین رو و دادم تكیه دیوار به و عقب رفتم

 
  بشیم سرد دیگه باهم نبود این قرارمون
  بشیم تلخ ي خاطره یه نبود این قرارمون
 کسی هر با کنیم سر نبود این قرارمون
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  لعنتی آدماى این بهم میزنن طعنه
 نبود این قرارمون...  نبود این قرارمون

 
 :گفتم می مدام

 .کن قطعش-
 .کن تمومش

 بود آسون باختنت کنم باور خواستم نمی
 بود بارون که وقت هر بیافتم یادت خواستم نمی
 حرفات کل دروغ کنم باور خواستم نمی
 عكسات بشینن کنارم تو جاى به خواستم نمی

 
 ...مونیم می باهم همیشه سامیار-
 .آراد کنم مراقبت ازش نتونستم من+
 .بوده؟نه تو تقصیر مگه_

 .بود خودش انتخاب
 

  بشیم سرد دیگه باهم نبود این قرارمون
  بشیم تلخ ى خاطره یه نبود این قرارمون
 کسی هر با کنیم سر نبود این قرارمون

  لعنتی آدماى این بهم میزنن طعنه
 نبود این قرارمون...  نبود این قرارمون
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 زنن می طعنه
 شه؟ می کی مال دستات من بعد یعنی

 .بشیم تلخ خاطره یه نبود این قرارمون
 

 .پرید جاش از که کردم باز اتاقو در شتاب با و بیارم دوام نتونستم
 .بود خیس اشك از صورتم
 .کشیدم هم تو اخمامو که افتاد لبتابم به نگاهم
 .بودم بهانه دنبال

 .شد می خرابتر حالم لحظه هر و کرد خوندن به شروع باز آهنگ
 لبتابم؟ به زدى دست چرا-

 :زدم داد
 کی؟ اجازه با-
 ...من من-
 لعنتی؟ چی تو-

 .کن قطعش
 .نخورد تكون جاش از
 توش؟ رفتی چرا بود من شخصی فایل تو این-
 ...سامیار-
 .شو خفه-
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 .کن قطع آهنگو
 .کرد قطع رو آهنگ

 خوبه؟ حالت سامیار-
 .شدم پرت گذشته به
 خوبه؟ حالت سامیار-

 شد؟ چی
 .رى نمی هیجا تو-
 .برم خوام می سامیار-
 .رى نمی گفتم-
 :زد داد درسا 

 شده؟ چت سامیار-
 .رسم می خدمتت به فردا-

 .دویدم اتاقم سمت تند و کردم جمع رو لبتابم
 .سامیار شده تموم اون

 .شده تموم
 .زدم داد

 .کردم گریه براش بازم
 .زدم می داد فقط

 .شد باز در که  گرفتم دستام تو سرمو
 

 Dorsa_درسا
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 .نشست دلم به بدى ترس وضعیتش دیدن با
 .لرزید می و بود کرده عرق
 .داره آهنگ با مشكلی چه دونستم نمی
 .کن قطعش گفت می تند

 .بیرون اتاق از دوید و برداشت لبتابو
 .زد می داد که رفتم دنبالش

 .کرد نگاهم زیادى خشم با که کردم باز اتاقشو در
 .سامیار-
 .لعنتیه ى تو تقصیر-
 .سامیار-
 .نكردم خفت تا شو خفه-
 .برداشت قدم سمتم و شد بلند تخت رو از
 زدى؟ لبتابم به دست چرا-

 ها؟
 .ترسیدم می وضعیت اون تو دیدنش از

 .نبود مساعد حالش اصلا 
 مقع تو ایسددتادم روش به رو سددمتش رفتم و نترسددیدم میومد سددمتم اینكه از

 .داشت وحشت نگاهش
 :زدم صدا اسمشو بغض با
 .سامیار-
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 .رفت اون رفت-
 رفت؟ کی-

 .گذاشتم گونش رو دستمو
 .نشست تخت رو و رفت تختش سمت و زد پس دستمو
 .ریختم آب لیوان تو و رفتم تختش کنار میز سمت

 .دادم آب بهش و نشستم تخت رو کنارش
 .نزد لب لیوان به دیگه و خورد قلپ یك

 .شد خراب منم حال خرابش حال دیدن با
 .بزن حرف باهام سامیار-

 .گرفتم دستم تو دستشو
 یرهخ سقف به و گذاشت بالشت رو سرشو و کشید دراز روتخت و نداد جوابمو

 .شد
 .بود گرفته ماتم

 .بود آهنگ این عاشق-
 .سرم واى سرم

 .میارم مسكن برات االن-
 مسددكن میز کشددو از و رفتم آشددپزخونه سددمت و رفتم پایین ها پله از سددریع

 .اتاقش سمت دویدم و برداشتم
 .خورد که دادم قرص بهش

 .باش آروم-
 .بست هاشو چشم کم کم دقیقه چند از بعد
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 .کردم نوازش رو گونش و کردم قفل دستم تو دستشو
 .داشته دردناکی ى گذشته شدم مطمئن دیگه

 زد؟ می حرف کی از
 شه؟ می خراب حالش انقدر یادآوریش با که بوده کی
 اندازه؟ می پا از منو استوار مرد که بوده کی

 .منه قهرمان که مردى
 .کردم می حسادت هم آوا به گاهی حتی شد حسودیم بهش
 روش کامل رو پتو و شدددم بلند کنارش از خوابه خواب که شدددم مطمئن وقتی

 .کشیدم
 .بخوابم اتاق همین تو شب گفت حسی یه که شم خارج اتاق از خواستم

 .خوابیدم کاناپه رو و روآوردم بالشتم و پتو پایین از رفتم
 

MatiSa_ماتیسا 
 .کشید لبام روى تا پیشونیم باالى از دستشو

 سرکشی؟ انقدر چرا-
 .کردم سكوت و رفتم بهش اى غره چشم

 .باشی خودم سوگولی و بیرون بیارمت اینجا از تا بیا راه باهام ماتیسا-
 .اومد فشار پام به و نشست روپام

 .هستی چی دنبال دونی می خودت عرشیا-
 هستم؟ چی دنبال-
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 .باشی خودم مال خوام می
 .بیزارم ازت من-
 چرا؟-

 .کنم عمل میلم خلف شم می مجبور نیاى خودت اگه گفتم بهت
 .جالبه هه-

 میلت؟ خلف
 پوسددتمو هاش نفس آورد، گوشددم نزدیك سددرشددو و دسددتش تو گرفت چونمو
 .داد قلقلك

 .بیارى دووم تونی می و دارى جون دیگه قدر چه ببینم خوام می-
شم نفر هزار خواب هم شده-  وت اختیار در خودمو و نمیام جایی لجن توى با ب

 .ذارم نمی
 .کوفت دهنم به محكم

 اجبارم هب اگه و بیارى بدست تونی نمی قلمو یه این متأسفانه عرشیا دونی می-
 .لجبازم منم باشه

 .شمارند می پاییز آخر رو جوجه-
 

MatiSa_ماتیسا 
 :گفت و شد سالن وارد فر فروزان

 عرشیا؟ شد چی-
 .پكرى

 .دارى نچسبی و مزخرف دختر خیلی-
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 .زدم پوزخندى
  معرفی  گروهو جدید عضو بهت بذار ببین:اشكان

 .کنم
 :گفت و انداخت نگاهی بهم عرشیا

 پس نداره ضددرورتی اینجا اى اجاره ى ه*ه*ر*ز* این وجود ولی باشدده:عرشددیا
 .ببریش بهتره

 .چرخید سمتم جفتشون نگاه که زدم قهقهه
 .عرشیا کثیفی خیلی گاد ماى اوه-

 ببنده؟ دل چیت به آدم آخه
كان پیچوندن تاوان دارم من  فكر چی دم؛تو می پس رو بزرگ فر فروزان اشدد

 کردى؟
 کرده؟ اى اجاره و اسیر منو تو حرف خاطر به کردى فكر
 .دارم اسمشو وفقط فقط بودن فروشی و بودن اى اجاره از من

 حله؟
 :دادم ادامه من ولی شد قرمز صورتش

 .داد نخواهد و ده نمی و نداده بهت وقت هیچ منو قول درضمن-
شكان ست ا شیا که کرد خندیدن شروع و زد د سمتم شد بلند جاش از عر  و

 :اومد صداش که آورد هجوم
 خبره؟ چه اینجا-

 .خورد گره آبیش هاى تیله با نگاهم
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 :ایستاد صاف عرشیا
 هستی؟ کی دیگه تو-

 .چرخید عرشیا سمت به من از نگاهش
 .شما نه تو-

 :گفت اشكان به رو
 !استقبالی چه-

 .نشست مبل رو
 .اومدى خوش-
 .مرسی-
 .کشید طول شده تعیین وقت از بیشتر-
 .کیفیت بهترین با و شد انجام نحو  بهترین به ولی-
 .دقیقاا -
 .نرفته یادت که قولت-
 .نشسته اینجا االن همین براى نه-

 .چرخید من سمت نگاهشون
 بود؟ ماتیسا بهش قولت:عرشیا

 .آراد پیش بره نیست میل بی هم آره،ماتیسا-
 .کرده غلط ماتیسا-

 داره؟ ربطی چه تو به:آراد
 .آراد پیش حتی برم جایی خوام نمی من-

 توئه؟ دست مگه:آراد
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 .نمیام جایی اجبار به من-
 .میاى نخواى چه بخواى چه-
 

MatiSa_ماتیسا 
 .خونت تا برسه چه نمیام هم اینجا در دم تا تو با من-

 .زد پوزخند عرشیا
 .خودمه دل ور بازم پس خوبه:اشكان

 :وگفت کرد من روبه
 .دم می انتخاب حق بهت که باش ممنون-

 بذارید؟ تنها مارو میشه:آراد
 .خب بسیار:اشكان
 .پاشو عرشیا
 .شد خارج سالن از و شد بلند جاش از کلفه عرشیا

 .نده لفتش زیاد:اشكان
 .شد خارج اتاق از اشكان و داد تكون سرى آراد

 :زد داد آراد که بستم چشمامو و دادم تكیه مبل به سرمو
 مرگته؟ چه تو-

 :زدم داد متقابلا  منم
 تو؟ یا مرگمه چه من-
 .تو-
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 خودم؟ پیش بیارمت که نكردم تلش من مگه لعنتی-
 تلش؟-

 کنی؟ تجاوز بهم خواستی می که باشم ممنونت خواى می نكنه
 زدى؟ فروشی خود و گی*ه*ر*ز* انگ بهم که باشم ممنومت خواى می نكنه
 ...نكنه

 .دهنتو ببند-
 بكنم؟ کارو اون خواستم می کردى باور تو
 دیدم؟ وقتی نكنم باور-
 .ماتیسا-
 .داشتم بهت نسبت دیگه دید یه من-

 .مهمم که کردم می حس داشتم کم کم
 .آدمم منم

 .ریخت اشكام
 :نزدم داد که برداشت قدم سمتم

 .بزنی دست بهم ندارى حق نیا-
 .برد موهاش تو دستی و چرخید خودش دور کلفه

 .دختر باش عاقل آخه دِ -
 .بودم مجبور من

 آراد؟ چرا-
 بشی؟ اون کارى کثافت قاطی رفتی چرا
 اون؟ چرا
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 .برسم بهت اینكه براى-
 .نكنه اذیتت دیگه اینكه براى

 .ریختن روم سردى آب انگار
 چی؟-

 .برى گذاشتم که داشتم وجدان عذاب من ماتیسا
 .دارم دوست کردم احساس بعدش

 .باشمت داشته خوام می
 .دارى دوستم کنی می فكر-

 .خودت زندگی دنبال برو
 .ریزم می بهم زندگیتو من

 .آراد نشو گ*ن*ا*ه* به آلوده من خاطر به
 .شدم-

 .کردم نگاهش منتظر
 .کشتم قاتلو باز بچه یه-

 .کردم کارا خیلی برسم اینجا به اینكه براى ماتیسا
 .نخواى چه بخواى چه میاى هم تو و برم می تورو

 .باش مطمئن نیست ه*و*س بهت احساسم من
 دادى؟ دست از عقلتو مگه آخه-
 ها؟ اومده؟ خوشت من چیه از

 .فروختش عوضی اون پول به مامانش که ام بیچاره بدبخت یه من
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 فهمی؟ می.ذارتت می فشار تحت مدام من خاطر به آراد
 .نیست مهم-

 .کنم حس روحتو و تو پاکی تونم می ولی ندارم گذشتت به کارى من
 .ترسم نمی فر فروزان گرفتن قرار فشار تحت از من

 .بد نه ولی شم می خودش مثل که این حداقلش
 بكنی؟ باهام اونكارو که گفت فر فروزان روز اون-

 .شد سالن وارد فر فروزان که کرد می بسته و باز هاشو چشم
 

Samiar_سامیار 
خت رو بایلم که زدم یغلت ت نگ مو عد و کردم قطعش سددریع و خورد ز  ب

 .کردم خاموشش
 .نداشتم زدن حرف ى حوصله اصلا 
 .دادم اس آراد به و کردم روشنش و شدم پشیمون سریع

 .بزنم حرف تونم نمی االن زنم می زنگ بعداا -
 .کردم ریجكت ببخشید

 :داد اس
 .مهمه کارم ولی حله-
 .دیگه ساعت یه بهت زنم می زنگ باشه-
 .منتظرم-
 .فعلا  باشه-
 .فعلا -
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 .خوابیده کاناپه رو ناز خیلی درسا دیدم که شدم بلند تخت رو از
 .کردم ناز موهاشو و ایستادم سرش وباال رفتم سمتش آروم

 .گذاشتمش تختم رو و کردم بغلش
 .بود خواب مست

 .شبیهشه قدر چه
 .آوردمش همین براى شاید
 .گرفتم نوازش و ناز به موهاشو ابریشم بازم
 و ردمک نگاه خودم به آینه تو و زدم آب صورتم به و رفتم دستشویی سمت آروم

 .شد تكرار برام دیشب هاى صحنه
 .اومد دخترى جیغ صداى که بستم هامو چشم و دادم تكیه دیوار به

 .آوا من واى پس نبود درسا صداى
 .افتاد درسا به نگاهم که کردم باز رو دستشویی در سریع

 .بود گیج و بود کرده کپ ببچاره
ستم نمی دقیقاا  االن سا ى قیافه به بخندم دون  چی واآ به االن که کنم گریه یا در
 .بگم

 کنی؟ می کار چی سامی تخت توى تو...تو:آوا
 چیدى؟ نقشه من سامی براى تو دونستم می من

 من؟...چیزه...من...من:درسا
 .نكن شلوغش آوا نیست چیزى-

 :زد جیغ
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 نكنم؟ شلوغش-
 .خوابیده بغلت تو شبید دختره

 .نیست اینطور-
 کورم؟ من مگه نیست اینطور-
 .آوا-
 .مرض و آوا-

 .کثیفی خیلی دونستم می سودجو الشی
 .گوشش تو زدم محكم

 زدى؟ زرى چه-
 .بگو دارى جرئت

سر این بغل تو و مهمونی رى می زرت و زرت که تو یا سودجوام الشی من  و پ
 .ى*ر*ق*ص* می پسر اون
 خرم؟ من کنی می فكر
 خونتون؟ بیام شب کردى می التماس که نبودى تو مگه
 ها؟
 زدم؟ دست بهت حاال تا مگه

 ارمب یه حالی در خوابیدى بغلم تو بار ده حاال تا انگار که زنی می حرف جورى
 .نبودم باهات
 .تمومه رابطمون تو و منو بیرون گمشو

 .آزار دل شه می کهنه بازار به اومد که نو دیگه آره-
 .بیرون برو اومده نوش آره-
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Samiar_سامیار 

 
 ، خورد زنگ موبایلم که زدم چرخی تخت رو

 .کردم خاموشش بعد و کردم قطعش سریع
 .نداشتم زدن حرف ى حوصله اصلا 

 .دادم اس آراد به و کردم روشنش و شدم پشیمون هو هی اما
 
 .بزنم حرف تونم نمی االن زنم می زنگ بعداا -

 .کردم ریجكت ببخشید
 :داد اس

 .دارم یمهم کاره ولی حله-
 .دیگه ساعت یه بهت زنم می زنگ باشه-
 .منتظرم-
 .فعلا  باشه-
 .فعلا -
 
 .خوابیده کاناپه رو ناز خیلی درسا دیدم که شدم بلند تخت رو از

 ...بود ها فرشته هیشب
 .کردم نوازش موهاشو و ایستادم سرش وباال رفتم سمتش آروم
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 .گذاشتمش تختم رو و کردم بغلش
 .بود خواب مست

 .شبیهشه قدر چه
 

 ...نجایا آوردمش همین براى شاید
 .گرفتم نوازش و ناز به موهاشو ابریشم بازم
 و ردمک نگاه خودم به آینه تو و زدم آب صورتم به و رفتم دستشویی سمت آروم

 .شد تكرار برام دیشب هاى صحنه
 .اومد دخترى جیغ صداى که بستم هامو چشم و دادم تكیه دیوار به
 

 ...پس نبود درسا صداى
 ییییییییییواى

 .......آوا
 .افتاد درسا به نگاهم که کردم باز رو دستشویی در سریع

 .بود گیج و بود کرده کپ ببچاره
  دونستم نمی دقیقاا  االن

 بخندم، درسا ى افهیغ به
 .بگم چی آوا به االن که کنم گریه یا
 

 ؟...!تو:آوا
 کنی؟ می کار چی سامی تخت توى تو
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 !چیدى نقشه من سامی براى تو دونستم می من
 ...زهیار؟،،،چیسام تخت من؟رو...چیزه...من...من:درسا

 
 :گفتم یکلفگ با
 .نكن شلوغش آوا نیست چیزى-

 :زد جیغ
 نكنم؟ شلوغش-

 .دیشب خوابیده بغلت تو دختره
 .نیست اینطور-
 کورم؟ من مگه نیست اینطور-
 .آوا-
 .مرض و آوا-

 .کثیفی خیلی دونستم می سودجو الشی
 .گوشش تو زدم محكم

 
 زدى؟ زرى چه-

 .بگو دوباره دارى جرئت
 ، مهمونی رى می زرت و زرت که تو یا ام سودجو الشی من

 .ى*ر*ق*ص* می پسر اون و پسر این بغل
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 خرم؟ من کنی می فكر
 خونتون؟ بیام شب کردى می التماس که نبودى تو مگه
 ها؟
 زدم؟ دست بهت حاال تا مگه

 ارمب یه حالی در خوابیدى بغلم تو بار ده حاال تا انگار که زنی می حرف جورى
 .نبودم باهات

 
 .تمومه رابطمون تو و منو بیرون گمشو

 .آزار دل شه می کهنه بازار به اومد که نو دیگه آره-
 .بیرون گمشو اومده خوش آره-
 
 
 
 

Arad_آراد 
 

 .بزنه زنگ اریسام تا کو حاال
 .كشهیم طول یلیخ

 :گفتم و کردم ماتیسا به ینگاه
 م؟یبگرد ذره هی هیچ نظرت-
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  دیکوب دستاشو و شد باز اخماش
 : گفت خاصی ذوق با و هم به
 .خوبه خیلی....آرههههههه-
 

 :گفت تعجب با که کردم نگاهش پوکر هیثان چند
 .....که داشتم درد انقدر وقت چند نیا خدا به یکن یم نگام ىنجوریا چرا-
 

 .نییپا انداخت سرشو و کرد بغض
 .... من به لعنت اه

 :دمیپرس
 م؟یبر کجا-

 :گفت یول نكرد نگاهمم
 کنی؟ می قبول بگم چیزى یه-
 !باشه یچ تا-

 :گفت  خجالت با بعد ولی کرد نگاهم چپ چپ
 میبر یخواسددت اگه بعد بخوابم اسددترس بدون و ادم نیع بتونم که جا هی ببرم-
 .رونیب

 
 :گفتم تحكم با و ندادم بروز ولی بودم خسته خودمم بود یخوب نظر
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 نمک فكر ولی دم می نشددون بهت ریم می االن برات بودم جا فكر تو قبلا  حله-
 درسته؟ هستی ام گرسنه

 .دارم عادت ولی تقریباا -
 :گفتم و کردم اخمی

 . میبخر زیچ هی میبر  بزار پس-
 :گفتم و کردم پارك رو ماشین رستوران دم
 
 .بخوریم غذا بریم شو پیاده-
 بدى؟ سفارش برب خودت تو امین من شه می-

 .رفتم غره چشم بهش
 :گفت باناز

 .آراد لطفاا -
 .برگردم تا بشین باشه-
 .مرسی حتماا -

 مادهآ ساعت نیم بعد و دادم سفارش امپراطور پیتزا دوتا و شدم رستوران داخل
 ....شد

 
 .دادم ماتیسا به هارو پیتزا و شدم ماشین سوار

 .اینارو بگیر-
 .باشه-

 .کردم حرکت خونه سمت
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Matisa_ماتیسا 
 

 .شدم احساساتم در غرق من و کرد حرکت باز ماشین
 .بود آرامش تمناى در که روانی و احساسات

 .آب جنس از آرامشی
 .زالل و روان
 .ستین خوب حالم

 .سردرگمم
 .روزگار بازى در سردرگم

 .تاریكی و روشنایی
 .بیراهه و راه

 .بد یچ خوبه یچ دونم نمی گهید
 
 .کنم یم تیامن احساس و خوشحالم یلیخ آرادم شیپ نكهیا از
 .هراسانم  ندهیآ از
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 .باشه بازى چی همه باز اینكه از ترسم می
 

 .نبودم اشگ*ن*ا*ه* شاهد کم و نزد زخم بهم کم فر فروزان
 .دوستم تولد شب اون
 .اومد یادم بازم

 .کردم سكوت و ترسیدم موقع اون از و کردم گ*ن*ا*ه* احساس که شبی
 ... داره درد هنوزم که سكوتی

 و اندازه می لرز دلم به
 .چنگ گلوم به 

 
 . بخوابم خوام می 

 .استرس و ترس بدون یخواب
  دلهره و عذاب بدون

 ...دیشا ای
 .نشم داریب ازش وقت چیه که قیعم یخواب 

 
  تمناى در ضعیفم و نحیف جسم
 .خوابه جنس از آرامش اى جرئه
 .... که بندم می هامو چشم  فكر بدون و اروم

 
 .کشید پر ذهنم از خیاالتم و اومدم بیرون فكر از نیماش  توقف با



wWw.Roman4u.iR  334 

 

  و کردم نگاه رونیب به
 . آراد به  سپس

 .کرد باز رو ىدر دستش تو موتیر با من به نگاه بدون آراد
 
 .کردم نگاه شد باز که ىدر به
 .بود آپارتمان هی

 .نگیپارک داخل رفت نیماش
 .شد ادهیپ و کرد پارک  نویماش آراد
 .افتادم راه دنبالش  و شدم ادهیپ منم

 .زد رو آسانسور ى دکمه و ایستاد آسانسور جلوى
 .شد باز درش و رسید همكف طبقه به آسانسور

 
 .زد رو چهارم طبقه ى دکمه و شدیم اسانسور وارد

 .بستم هامو چشم
 ...کردم باز هامو چشم اسانسور توقف با

 م،یبود طبقه کودوم تو دونمینم
 . نبود طبقه اون تو شتریب واحد دو یول

 :گفت و شد قدم شیپ اراد که بزنم حرف اومدم
 
 .من یكی اون و یکن یم یتوزندگ  یكیش تو که منه براى واحد دو این-
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 :گفت کردو اشاره راست سمت واحد به دستش با
 .اینه تو واحد-
 :گفت و  برداشت نوشابه با هارو پیتزا از یكی و بهم داد لیدویک
 .بگو بهم یداشت ىکار-

 :کردم صداش شه وارد نكهیا از قبل واحدش سمت رفت ىا گهید حرف بدون
 .آراد-
 

 .انداخت بهم پرسشگرانه نگاهی و برگشت
 :گفتم و کردم نگاه  اش آسمانی هاى چشم تو
 .یچ همه بابت ممنون-
 
 . رفتم بود من مال که ىواحد سمت به
 :گفت که صداش با
 .کنم یم ولت نكن فک یكنیم جبران-
 

 : گفتم و برگشتم
 .باشم خوشحال نیم هی بزار خرت سر بر خاک-
 .نفهم خره اه
 

arad_اراد 
 .بودم زده زل خونه بسته در به قهیدق هی 
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 .داره ییرو عجب دختر نیا بابا
 !قدیم دختراى دخترم
 .داشتن چیزى حیایی

 
 مجهز کامل خودمو واحد نكهیا با اومد ادمی که  خودم واحد داخل برم اومدم

 .مبود نكرده پر خچالشویام؛یب یک قراره دونستم ینم چون یول بودم کرده
 .شدم واردش و رفتم اسانسور سمت به 

 . رفتم فروشگاه سمت کله هی و شدم نیماش سوار دمیرس که نگیپارک به
 . نكنم دیخر سایمات برا ومدین دلم شدم فروشگاه وارد
 .داشتم یم بر تا چند زیچ هر از پس
 .رونیب اومدم و کردم حساب و شد تموم دامیخر
 .خونه سمت رفتم و نیماش تو گذاشتم دارویخر
 .اسانسور تو گذاشتم و لیوسا و دمیرس

 .بدم سارویمات ىدایخر اول خواستم
 .موندم منتظر و زدم درو زنگ پس
 .نكرد باز

 .نكرد باز بازم که زدم زنگ دوباره
 .کنن کواالش سر بر خاک ییییوووو
 .کردم هنگ شدم وارد یوقت که خودم واحد تو رفتم
 خالیه؟ نجایا چرا
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 .کنن پر خونمو بودم داده من
 .داره فرش هی فقط نجایا چرا پس
 .داخلش داشت تخت هی فقط که اتاق تو رفتم

 .نكردم دایپ روداخلش یلباس چیه که کردم باز کمدو در
 شد؟ یچ لباسام پس خدا خود ای

 .کنن  خرم سر بر خاک ىا-
 .سایمات به دادم یاشتباه دویلیک نفهم خر خب
 !هیخال اینجا بد خیلی کنم می دقت که حاال

 
matisa_سایمات 

 . شدم خونه وارد 
 .گذروندم نظر از رو چی همه و انداختم خونه به یاجمال نگاه هی و

 . بود شده دهیچ ییبایز طرز وبه شیك وسایل از بود پر خونه
 .بود خواب اتاق ادیز احتمال به که بود خونه داخل در هی

 رد سمت به و گذاشتم  خونه آشپز وسط میز رو و بردم اشپزخونه روداخل غذا
 . رفتم

 .داده نشون خودش از یجنم هی آراد نیا بینم یم نه
 .آمد خوشمان 

 .بود شده دهیچ بایز و داشت نفره دو تخت هی اتاق
 ولی خوابم یم و خورم یم  غذا بعد و رمیگ یم دوش هی رمیم اول خب خب

 !افته می دهن از خوب
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 .حموم اول بیخیال نه
 .کسلم خیلی

صله  ردونهم ىها لباس دنید با یول کردم باز درشو و رفتم کمد سمت به  بلفا
 .کردم هنگ

 ؟یچ یعنی
 ده؟ می یمعن چه
 ترونهدخ لباس و باشه مردونه لباس کنم یزندگ توش من قراره که واحدى نیا تو

 نباشه؟
 . خالق جلل

 .رفتم داشت قرار اتاق تو که ىدر سمت هی و برداشتم مردونه رهنیپ هی
 .بود ییدستشو و حموم که کردم بازش

 . رونیب اومدم و گرفتم ىسرسر دوش هی و آوردم در لباسامو
شک خودمو اتاق تو حوله با ش رو مردونه رهنیپ و کردم خ شو دکمه و دمیپو  ها

 . بستم
 .بود باسنم ریز تا لباسش

 .کردم باز و بود گرفته آراد که ییتزایپ و اشپزخونه تو رفتم
 . هست امپراطورم به به
 .سر بر خاک هست هم اشتها خوش که نمیب یم نه
 .مایكروفر رو گذاشتمش و چیدمش بشقاب تو

 .خوردن به کردم شروع عیسر



 339 ییتنها رانگریو

گاه بدون شدددد تموم یوقت تاق تو رفتم چیزى به کردن فكر و کردن ن  ابخو ا
 .تخت رو کردم پرت و وخودم

 .برد خوابم سوت دو که بستم هامو چشم و دمیچیپ خودم دور رو ملفه
 

Samiar_سامیار 
 :غرید بهم

 دى؟ می ترجیح من به اینو چیه-
 .نكن شلوغش ىخود بی آوا-

 هستی؟ طرفی کدوم هست معلوم خودت
 !دوزى می و برى می خودت واسه هی
 .کردى خستم دیگه بسه

 .ببینمت خوام نمی دیگه
 ندارم؟ خبر هات کارى کثافت از کردى فكر
 .ىدار یبرم کارات این از دست کی ببینم نیاوردم روت به هی

 .خوریم نمی هم درد به ما
 . گرفتم ازش رومو

 .کردم بسته و باز هامو چشم منم و اومد اتاق در شدن کوبیده صداى
 .کرد نگاه بهم شوك با و بود ترسیده که کردم نگاه درسا به

 .فشرد دستش تو رو پتو و پایین انداخت سرشو
 ترسی؟ می و دارى استرس چرا چیه-
 ...خوب چیزه من-



wWw.Roman4u.iR  340 

 

 ...گیجم
 ازچی؟-

 .ریختم چشمام تو رو شیطنتم و پرداشتم قدم سمتش
 .بود شده شیطون لحنم و بود ملیم که دادم صدام به خاصی تن

 :دادم ادامه
 منی؟ تخت رو اینكه از-

 شد؟ چی بودى خواب مست که دیشب دونی می
 ...بود داغ خیلی آغوشت درسا

 ...و تر درشت هاش چشم و شد می بیشتر تعجبش لحظه هر
 

Ta Akhar 158 virayesh shod.. 
 

 .عشقولیا سلم
 .نباشید خسته

 .گذاشتم 181 آخر تا  ها بچه
 

Dorsa_درسا 
 شد؟ چی بودى خواب مست که دیشب دونی می-

 ...خود بی خود از که منم و بود داغ خیلی آغوشت درسا
 :گفتم جون بی
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 .کن تمومش لطفاا -
 .شد قفل روم نگاهش
 .شدم جمع خودم تو و کشم می نفس دارم سختی به کردم احساس

 دوره رو دیشدب هاى اتفاق وتمام گذاشدتم سدرم رو دسدتمو و کشدید تیر سدرم
 .کردم

 :گفتم و کردم مشت دستمو
 .گی می چرت-

 .دادى می جون داشتی دیشب بدبخت
 بود؟ داغ چی چی
 !نیاره روزو اون خدا
 .سوخت دلم که بگو َخر من

 کنی؟ بغل منو داشتی جون تو االغ آخه
 کنی؟ شروع خواى می باز راهی رو به رو االن حاال

 .نداره رنگ حنات دیگه بیرون بكش
 .بسته زبون که کردى باز زبون باز اومد خوشم نه-

 .باال کشیدم هام سینه تا رو پتو منم و برداشت خیز سمتم
 .بود صورتم روى به رو صورتش درست جلوتر و جلو اومد و زد پوزخند

 :کرد نوازش رو گوشم صداش که بستم هامو چشم که جلو آورد رو  صورتش
 نه؟ یا کنم بغلت تا دارم جون ببینی خواى می-

 .داد حرکت گوشم ى الله رو لباش
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 و شد بلند تخت رو از شدم متوجه که آوردم کم نفس کردم احساس واقعاا  دیگه
 .داد می پیام کسی به داشت و بود دستش تو موبایلش

 :گفت و کرد من به رو
 !خبریه نكن نباشه؛فكر عروسی هیكلت تو-

 حله؟.آوا فقط و دارم دوست رو آوا من
 .همیم با باطناا  ولی زدیم بهم ظاهراا  فقط االنم

 !خوابیدى سریع؛خیلی کارت سر برو 
 .خورد گره هم تو نگاهمون

 !گاو گوساله
 .فرش به بچسبه بزنم
 .نچسب قواره بی دراز

 !بگذره دقیقه دو نذاشت
 :زد داد

 کنی؟ می نگاه منو دارى ِبروِبر چرا ِدهه-
 دیگه؟ پاشو دِ 
 .پاشم خوام نمی-

 .راحتم
 خوابیدم؟ تو تخت رو من چرا

 
 .بخوابی راحت جا یه بوزینه؛گفتم سوخت برات دلم چون-
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 :زدم جیغ
 .بزنی دست من به نداشتی حق تو-

 دستشو و تخت رو نشست و آورد هجوم سمتم عصبانی بعد ولی خورد جا اول
 .دیوار به چسبوند سرمو و گذاشت گردنم  رو
 :زد داد

 زدى؟ زرى چه-
 ها؟ زدى داد سرکی

 .شد هار باز
 :گفت حرص با
 .منه به متعلق چیت جسمت،روحت،همه تو گم می بازم گفتم اولم روز-

 نه؟ مگه
 آزاد مگردن از دستش حصار که گرفتم دستشو مچ و کردم بسته و باز هامو چشم

 .شد
 .گردنم رو چپمو دست و کشیدم سرم پشت راستمو دست

 .وحشی سگ گیره می پاچه فقط
 :زد داد

 .سریع کارت سر-
 .دویدم اتاقم سمت و اومدم پایین تخت رو از

 .بستم فورى و کردم باز درو
 .نشستم زمین رو و دادم تكیه در به

 باشم؟ عروسك مثل براش باید چرا
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 .شدن جارى و کردن پیدا راهشونو اشكام

 .شم خوار انقدر کردم نمی فكر وقت هیچ
 .پیچه می گوشم تو مادرم ء خنده صداى

 . همسرش قصر ملكه و شه می عروس روزى من دختر-
 .کنه می م*ب*و*س* و کنه می  موهام تو دستاشو

 .شده تنگ دلم چقدر
 .برسونه فرش به عرش از رو همه ِکی دونه می...رحمی بی زمونه چه

 .دى می دست از رو دارى دوست که چیزایی همه
  بغض با آروم

 :گفتم گریه میون درد با
 .مامان پوشیدم خدمتكارى لباس عروس لباس جاى به من
 .بودم بد باهاتون اینكه از پشیمونم قدر چه

 دم؟ می دارم شمارو شكسته دل تاوان
 موهام؟ تو ره می کی دست دیگه
 نكن؟ نقاشی ماهتو صورت عروسكم گه می کی دیگه

 نكن؟ خراب لطیفتو پوست
 بزنم؟ الك ناخنتو بیا گه می کی

 ببافم؟ موهاتو
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 بده؟ ولپ بیرون برم دوستام با خوام می بابایی گم می بابام بغل رم می ِکی دیگه
 ..کی دیگه

 ...زدم زار و گریستم خون دل
 گویی می و آیی می که هاییم روز دلتنگ
 کند لمس تورا ندارد حق کسی

 منی خون از تو
 منی قلب از اى تیكه تو

 ...دخترم
 :گفت می مامان همیشه
 ...نشكنی که باش دخترى
 ...نكشی درد بذار ولی داره درد بودن دختر درسته

 .سخت سنگ مثل باش قوى
 .خورشید مثل بدرخش

 .شرقی ى الهه مثل زیبا
 .هستیم آریایی نژاد از ما

 .استوارى و تحكم نژاد
 .سخاوت و قدرت

 .پارسایانیم نسل از ما
 .شعاره فقط اینا کردم می فكر که بودم احمق قدر چه

 .قصست فقط
 بشكنی؟ اونارو دل میاد دلت هیچی من خدا
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 .برگردم خوام می خدا
 ...خوام می

 
Dorsa_درسا 

 رد به محكمی مشت که بودم گذاشته زانوهام رو سرمو و ریختم می اشك فقط
 :زد عربده و کوبید

 پس؟ موندى گورى کدوم-
 پشت بودم؛از نشسته زمین رو درحالی من و کشید پایین سمت به رو دستگیره

 .شد باز که شدم خیره در به بهت با و کنار اومدم در
 .کرد نگاهم خیره و تو اومد عصبی
 .کردم پاك اشكامو دستم باپشت

 :غرید
 کنی؟ گریه ندارى حق نگفتم مگه-

 کارت؟ سر برو نگفتم مگه
 گرفتی؟ آبغوره من براى نشستی

 
 .تحقیر همش توهین همش

 .شكنه می خب... دله اینم المصب بابا
 .مزخرفت اخلق این تو تف

 !کنی می نگاه منو بر و بر نشستی که باز-
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 :گفتم و شدم بلند جام از
 .کارم سر رم می االن چشم-

 .بیام راه باهاش االن دادم ترجیح
 .ندارم دعوا و کتك ناى دیگه

 .گرفت دستمو که گذشتم می کنارش از داشتم
 کجا؟-

 .نكردى خواهی عذر
 لباسیه؟ چه این
 کو؟ فرمت لباس پس

 :نالیدم
 .سامیار-

 .کشید تیر سرم بود یهویی چون که داد تكونم باشدت
 گفتم؟ چی نشنیدى-

 سامیار؟ بگی بهم دادم اجازه کی
 .رئیس یا ارباب فقط

 .ببخشید بله-
 بعدش؟-
 .پوشم می لباس منم بیرون برید شما تا-
 .نشد نه-

 .پوشی می االن
 .من جلوى اونم
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 .نكن اذیت لطفاا -
 .بگو دیگه بار یه!گفتی چی نشنیدم-

 .ریخت می داشت اشكام بازم
 :زدم داد شدم خود بی خود از
 .بردار سرم از دست بابا-

 کنی؟ می اذیتم چرا
 کشیدم؟ کم مگه لعنتی

 شكستیم؟ کم مگه
 .آدمم منم بابا
 .گذرم نمی ازت خدا به

 .دارم بهت که حسی به لعنت
 چیه؟ دونی می

 .متنفرم ازت
 .متنفر

 .کردم احساس صورتم تو که بود سوزشی حرفم جوابم



 349 ییتنها رانگریو

 .اومد فرود صورتم تو که قدرتمندى دست
 .آورد درش لباسو و رفت کمدم سمت

 .کردم نگاهش گیج
 .صورتم تو کرد پرت لباسو

 کنم؟ تنت یا پوشی می-
 .اومد فشرده قلبم
 .اومد درد به بازم بود شده تیكه هزاران االن که قلبی
 .گریست می خون بازم
 .کردند می حس رو حقارت این بدنم هاى سلول تك تك

 .دادم تكون منفی ى نشونه به سرمو فقط و ندادم انجام حرکتی
 .باشه-

 .بیاره درش تنم از خواست و برد لباسم زیر دستشو
 :زدم جیغ

 .نكن سامیار-
 .کن ولم.کردم غلط لعنتی

 .نكردم کارى هنوز که من-
 .چیه اصلیت ى وظیفه کنم می یادآورى بهت امشب

 .کشید موهامو که بشم کارش مانع کردم سعی
 .شم بیخیال که اونم از تر سمج-

 .شم می متوصل زور به  وگرنه کن عوض لباستو چشمام جلوى
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 .دادم تكون سرمو
 .دراوردم تنم از لباسمو و ایستادم بهش پشت

 .ریختم می اشك صدا بی
 .کردم احساس برهنم کمر رو دستشو گرمی

 .ایستادم صاف و بست یخ تنم
 .ایستاد روم روبه و برد فرو موهام تو دستشو

 .کشید بو موهامو عطر
 .بودم کاراش توشك

 .کشید آغوش در منو و شد حلقه کمرم دور دستش دو
 .کردم احساس موهام رو اش هب*و*س**

 .سوختم آغوشش آتش از
 .شد سخت تنم بر حریقش

 :گفتم آروم
 سامیار؟-
 .دقیقه چند فقط درسا-

 .کشید بیرونم آغوشش از که کردم حلقه گردنش دور دستمو
 .شدم خیره خاکستریش هاى تیله به
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 .داشت غم نگاهش
 .بود شده چیره برش درد که غمی

 .داد سوق لبام به نگاهشو
 .کشید گونم روى نرم رو دستشو

 ...ولی بستم هامو چشم و آورد نزدیك صورتشو
 .نكردم احساس لباشو گرماى

 .نبود اتاق تو دیگه
 .رفت

 .نشستم زمین رو
 .شدم گم واقعاا  حاال

 ...سرگردون
 ... لعنتی اشكاى
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 .بزنم تونم نمی حرکتی پس خواب که االن
 .پشت الك مونه می شلمان مثل

 .خرسه مثل خوابش!!  پشت الك بلنسبت
 .بخوابم کردم یسع و تخت رو رفتم

 .برد خوابم که دینكش نیم چند به
 .کنه یم جاش از رو خونه در داره یكی کردم یم احساس خواب تو
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 .ستین خواب نه دمید بعد یول نمیب یم خواب دارم کردم فكر اول
شم ىال زور به شما با و شدم بلند جام از و کردم باز مو ها چ سته مهین ىچ  ب

 .رسوندم در به خودمو کورمال کورمال
 .دمید ینم جارو چیه گهید که اتاقم یكیتار خاطر به

 . دیرب ونفسم زىیچ هی به خورد پام کیکوچ انگشت که خونه در سمت رفتم
 .ختیر خودمم ىپرا که زدم ىداد چنان

 :گفتم در پشت مخاطب به داد با
 .ىبخور گرم نیزم به انشالله درى پشت که یکس ىهووو-

 :زدم گهید داد هی بود ادیز دردش
 . پاااام ىواااا-

 :زد داد که دمیشن بودو در دم که ییاروی اون ىصدا که دادم یم جون داشتم
له در ببند-  هک ها جنگل تو اورانگوتان نیا نیع چرا نزنن خی ها مگس رو گا

 . بدبخت یزن یم داد کنن یم تحمل رو مانیزا درد دارن
 . خر احمِق  بزن داد تر اروم

 .زیم به بخورن محكم پات تا دو  کیکوچ انگشت اون انشالله
 .رفت نفسم جا هی بخوره پام باز نكهیا تصور از

 :زدم داد سایمات خاطر به باز
 . یبزن ته از هاتو مو ىریبگ شپش امیدوارم سایمات ىواااا-

 .ییدستشو ىبر ینتون بشكنن دستات تا دو و پا تا دو یوفتیب ها پله از امیدوارم
 .برات ببندم بگیرم الیف ایزى
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 :زد داد که بدم ادامه باز اومدم
 .خرنفهم یعنی سرت بر خااااک-

 .دهنت تو بترکه خدا بنده هی مو پر بغل ریز یچرک جوش که ببینم رو روزى اون
 نییپا ابر حلقت بكنم بعدشددم مویآبل بعد دهنت تو بكنم یدسددت دو و خر پهن

 .رفتنش
 .خداااا یییا

 .شد بد حالم
 .دختر برسرت خاك واى نجس لجن
 .اینه حكایت تیزه چه ببین بشكن ریزه چه نبین فلفل

 .زبونتو اون بزنه نیش مار
 

Matisa_ماتیسا  
 .کنن یم شتكمون  و سرمون زنیر یم ها هیهمسا بره شیپ ىنجوریهم دمید

 :گفتم
 .کتمبار چشم تو ره ینم پات شست اگه در دم ایب ریبگ دهن به زبون ذره هی-
 .االن امیم بزار_

 .نداره اومدن قصد  نیا رینخ دمید ستادمیوا قهیدق چند
 :زدم داد
 .در جون به نیوفتادم لگد و مشت با تا گهید ایب بابا  اى
 .ها درو شكنم می

 کنی؟ می دارى کار چی
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 کنی؟ می عوض پوشكتو ىدار سرپا  
 .دیگه باش زود
 .آراد
 .آراد

 .اصلا  امیب خوام ینم یزن یم حرف چقدر اههههه-
 .دختر بگیر آروم خونتون برو

 .مونی می زنگی ساعت مثل
 .نیستی کن ول دیگه زنی می زنگ

 .کیشته برو ندارم قیافتو دیدن حوصله
 ىخوا ینم خودت که بهت بدم ایالزان خواسددتم یم درک به این ىاینم ِاِااِ  -
 . گهید

 !باشه
 .اودافظ

 .شد باز سرعت به واحدش در که واحدم سمت رفتم
 .کنه یم نگاهم یمشكوک حالت هی با داره دمید که سمتش برگشتم

 : گفت دید که و دستم
 پس؟ کو-
 .خرابه گاز نكهیا مثل که کنم درست خوام می-

 .فر تو زارم یم نداره اشكال ىخور ینم که توام یول شه ینم روشن اش شعله
 :گفت که ببندم درو اومدم و خونه تو رفتم
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 خورم؟ ینم گفتم یک من-
 .ده می نشون اینطور که رفتارت-

 :گفت باشه اومده ادشی زىیچ هی انگار بعد
 . نمیبب خودت واحد برو شو بلند اهاااان_
 .گهید رفتم یم داشتم خب اسكل وا
 :گفتم و کردم نگاش پكر حالت هی

 .گهید رفتم یم داشتم کنن خرت سر بر خاک-
 .بستم درو و  کردم نگاهش چپ هی بعد
 :زد داد که
 !که من برواحد نگفتم-
 داره؟ کار یک گه؟بایم یچ

 : گفتم
 .دارم دیام من ده می شفات خدا-
 .تو به دادم خودمو واحد دیلیک اشتباه خر من بابا-
 ؟یرفت اشتباه واحدم بعد ىداد اشتباه دیلیک که ىخر انقدر یعنی وا-

 .خرى کنی می اعتراف خودت که خوبه
 :گفتم و براش زدم دست

 .آفرین-
 :گفت و هم تو کشید اخماشو

 .نكن زیاد روتو دیگه بسه-
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 .بزنه حرف بد من با نداره حق ادب بی پرو ولی گهید گه یم راست خب
 :گفتم

 .ادیم شیپ گهید اشتباهه صورت هر در خب-
 : گفت که اومد خندش ىصدا

 .مد نمی بهت واحدو نیا دیکل گهید من چون ىکرد ىریناپذ جبران اشتباهه-
 .بودم کرده فكر نمیا به
 .رمیبگ دویکل ازش تونم ینم

 :گفتم
 .اون از بهتر نمیچ یم یحساب درست رو خونه نیا رم یم درک به-

 :زد داد که خودم واحد سمت رفتم بعد
 دارم میبخور کنم درسدددت غذا کن درسدددت گازو ایب اورانگوتان ىهوووووو-

 .کنم یم ضعف
 شد؟یچ ىبد غذا من به یخواست ینم که تو-
 .شد عوض نظرم حاال-
 .گرفتی نیکم راسو نیع کن باز درو-

 . تو برم که کنار رفت کردو باز درو
 .کردم نگاه خونه به و تو رفتم
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 .بودن دهیچ خوب که الحق
 :گفتم

 . نره نییپا گلوت از-
 :گفتم و گلوم رو گذاشتم دستمو

 .کنه ریگ نجاتیا-
 .چشه نمیبب که گاز سمت رفتم راست هی و اشپزخونه سمت رفتم بعد

 .ستین برق به مشیس دمید که کردم یم چكش داشتم
 .دیپوک افمیق کامل

 .خنگ انقدر آخه
 .شد درست ایب گفتم و برق به زدم

 :گفت و کرد نگاه
 .کنم درست تا نیبش برو حاال فتهیوظ دونم یم نكنه درد دستت-

 .مبل رو ونشستم رونیب رفتم اشپزخونه از و کردم نگاهش چپ چپ
 شبكه ردنک پایین و باال کردم شروع و کردم روشن و برداشتم رو ونیتلوز کنترل

 .اومد غیج صدا یهو که ها
 .هوا دمیپر متر سه
 :زدم داد

 .سایمات کنه لعنتت خدا ىا-
 شد؟ یچ 

 باز؟ زدى گندى چه
 :گفت
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 .یچیه-
 .یسلمت به ىشد که هم وونهید خداروشكر-

 .اشپزخونه سمت رفتم
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 .خر شعورهیب

 .زمین رو ریخت آبش و   افتاد دستم از که کردم می آب رو کترى داشتم
 . کردم نیزم نگاه هی  

 .کنم درست غذا اول بزار کنم یم زیتم بعداا  کن ولش
 .دمکر روشن رو زیرش و گاز رو گذاشتم و کردم پرش و برداشتم رو کترى باز 
 .دمز هم  و ماهیتابه تو ریختم بعد و کردم خرد و شستم و برداشتم رو ازهایپ
 نیزم چون و هوا دمیپر و دمیترسد که کردم حس شدونم رو رو یكی دسدت هوی

 . نیزم شدم پرت و کنم حفظ رو تعادلم نتونستم بود سیخ
 .دمیگرخ خودم دمیکش یغیج چنان
  منم و بود شونم رو دستش که چون آرادم

 .من رو وافتاد داد دست از تعادلشو اونم و  دادم دست از رو تعادلم
 .کردنش نینفر به کردم شروع و زدم گهید غیج هی

 .کنم درست گردو با خرما برات امیب ىریبم یاله ىا-
 .بزننت سرت زنیبر دخترات دوست تمام امیدوارم

 .کرد جا به جا من رو خودشو ذره هی آراد
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 :گفتم غیج با
 ؟یراحت-
 . وزن نیسنگ اورانگوتاِن  نمیبب شو بلند 

 .خب شدم له
 .اوردین مبارکشم روى به اصلا 

 .دیشد بود گرفته حرصم
 .بود دهنم ىرو به رو قایدق که شونش به افتاد نگاهم

 . که مردم من ییوو
 . گرفتم گاز شونشو حرصم تمام با و کردم باز دهنمو

 .هوا رفت دادش که  دینكش هم هیثان هی به
 :زد داد

 . زمیبر خاک روت کنم کفنت خودم سایمات ىا-
 .شیکند خب رو شونم کن ول

 .نداشتم کردن ول قصد اصل
شو ست ش موهامو اورد د شتر دردش از که دیک شار دندونامو بی  هم آراد و دادم ف
 .دیکش شتریب  موهامو

 :گفت آراد
 . کنم ول تا کن ول سایمات 

 :گفتم یول بود دهنم تو گوشتش
 .کن ول تو اول-
 .بود مفهوم نا صدام 
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 .گرفتم همونجارو دستم با فاصله بل یول کردم ولش
 :زد داد آراد

 . کن ول کنه لعنتت خدا اى-
 :گفتم

 .کنم یم ولت کن ولم-
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 .شد خیره صورتم به

 .گرفتم نگاهش از نگاهمو و کشیدم خجالت
 :کرد نجوا آروم و زد کنار رو بود افتاده صورتم جلوى که رو موهام از اى تره
 کنی؟ می کار چی من با دارى-

 داغه؟ انقدر تنت چرا
 .گیرم می آتیش حرارتت از دارم

 :وگفتم زدم لبخندى
 .لطفاا  شو بلند-
 .کن مجبورم-

 .اومد سوختگی بوى
 .خب سوخت پیازام واى اى

 .سوخت-
 .کرد خاموش گازو زیر و شد بلند روم از
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 .شدم بلند زمین رو از
 .بود شده خیس لباسم

 .بذارى غذا یه بلدى ببین-
 چه؟ من به وا-

 .کنی می عوض کانال یهو توئه تقصیر
 .فقط پیازه نیست مهم حاال
 .کنم درست بیام کنم عوض لباس برم بذار

 .زد کشی دختر لبخند بهم و داد تكیه کابینت به
 .که مردم من توله آخه
 .چشمات فداى سگ پدر

 :گفتم آروم و پایین انداختم سرمو
 برم؟ من-

 .زد می لبخند همچنان ولی کرد بسته و باز هامو چشم
 .مردمو دختر خوردى خب-
 کیه؟ مردم دختر-

 .من مال فقط خودمه؛ مال
 توئه؟ مال فقط عهِ  -
 تو؟ مال فقط منم و باشی همه مال تو

 .ایستاد رخم به رخ و برداشت قدم سمتم
 :گفت نجواگونه و باال داد ابروشو تاى یك

 دارى؟ اى دیگه توقع-
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 .توام مال فقط منم
 .بیرون زدم آشپزخونه از تندى و گرفتم دندون به لبمو

 .دوییدم فقط اتاق تا
 .نداشت حد که بودم خوشحال انقدر
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 مدام و بود داده دسدددت بهم تهوع حالت خون بوى از و بود خون از پر ىانبار
 .زدم می عق
 .تاریك و سرد همونجاى هم باز
 .دکردن می تجاوز همونجا ها یبعض به و کردن یم منتقل رو دخترا یِکشت با
 .رفتم بود یخون پاش کنار ى لهیم که ىدختر سمت به

ضح خیلی صورتش  می صورتش دیدن از مانع رنگش بلوند موهاى و نبود وا
 . شد

 .نداشت قرار و آروم و کرد یم ناله درد از
 ؟؟؟یخوب:دمیپرس

 ! دارم درد:نالید
 .دادم نشونش رو لهیم و بستم چشمامو

 شدى؟ بیسیرت نیا با
 شدى؟ زن اینطورى
 .برداشتم قدم عقب سمت به و زدم جیغ دیدنش با و چرخید سمتم نگاهش
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 .فشرده درد از من قلب و شد سیخ اشک از چشماش
 درسا؟؟؟-

 .کردم پاك اشكاشو سردم بادستاى و فشردمش آغوشم در و دویدم سمتش
 :رفت؛گفت یم راه برهنه و آزادانه نبودو مهم براش که ىدختر

ید و کنی می عادت و شددده می عادى برات- گه تو که کنی قبول اینو با  از دی
 .ندارى اختیارى خودت

 :داد ادامه و زد اى قهقه
 .داره لذت یهمخواب-

 :زدم داد و  کردم اخم
شیده و دویدم سمتش و خراب ى دختره شو خفه- ستی که زدم بهش اى ک  د

 .زمین رو کرد پرتم و گرفت چنگ به بازومو
 .بردند و گرفتند رو درسا دست

 : زدم جیغ
 ....درسا-

 .زدم جیغ من و اومدند سمتم و برداشتن رو میله همون
 .زدم می جیغ فقط

 .زنه می صدا اسممو و ده می تكون منو داره کسی که شدم متوجه
 .ماتیسا...ماتیسا-

 تشنم شدت به و بودم عرق خیس  زد چشممو اتاق نور که کردم باز هامو چشم
 .بود

 .ببینمت
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 .گذاشت چونم زیر دستشو
 گرفت آغوش در منو آراد و کردم پرت آغوشش تو خودمو و گرفت شدت گریم

 .شدم گم آغوشش جغرافیاى تو و
 .بود امنیت و آرامش از مملو که آغوشی
 .زد پیشونیم به اى ه*ب*و*س* و کرد پاك اشكامو

 .ترسم می آراد-
 .پیشتم من نترس-
 .افتادم هق هق به و زدم چنگ لباسش به
 .داشتم قلبم در ترسی اما داشتم ایمان قلبش درون عشق به

 .داشتنم دوست به اعتراف از ترس
 .راه ى ادامه به رفتن براى ترسی و دادنش دست از ترس
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 .بیرون زدم خونه از
 .شم رو به رو باهاش تونستم نمی دیگه 

 .کردم می کار چی داشتم من
 .سامیار زدى گند واى

 .نداشتم چیزو هیچ و کس هیچ ى حوصله
 .دمید اونجا بازم دختررو اون و رفتم میكس کلوپ سمت به

 .اونجاست روز هر چرا که داشت سؤال جاى برام
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 .لبخندش همون بازم و اومد سمتم دیدنم با
 .دادم سفارش مشروب و نشستم صندلی روى

 :گفت اش عشوه پر و ناز صداى باهمون
 بشینم؟-

 .دادم تكون سرى
 .خرابه حالت-
 .خرابه اوضاِعت توام-

 .خورد بر بهش کردم حس
 .پایین انداخت سرشو

 .کنم زندگی روش این به مجبورم من-
 چرا؟-
ضرم اال و دارم زیادى دالیل- سم حا  و خواد نمی اینو دخترى هیچ که بخورم ق

 .نیست این دخترى هیچ آرزوى
 .نبود سؤالم جواب این-

 چرا؟
 .چكید چشماش از اشك و کرد درد پر اى خنده
 .بود غیرت بی معتاد مرد یه پدرم

مانمو منو یاورد دووم مامانم و شددددیم کار این به مجبور ما و فروخت ما  و ن
 .کرد خودکشی

 .برم ندارم جایی اینجا از غیر من
 .کشنم می و کنن می پیدام برم بخوام اگرم دونی می
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 .نداره فرقی  بیرون اون با اینجا
ندازه به گ*ن*ا*ه* احسددداس دونی می  لطفا دیگه تو کنه می خفم کافی ى ا

 .نزن زخم
 .شد می تر فشرده لحظه هر قلبم

 .برو پاشو-
 .شد بلند جاش از ناراحتی با

 .نبود ممكن برام دیگران هاى درد هضم که داشتم درد و بودم عصبی انقدر
 خریدمش؟ نمی من اگر شد می اینطورى هم درسا

 .زدم داد و کردم پرت زمین رو مشروب ى شیشه
 کشید؟ درد اونم یعنی

 .منه تقصیر
 .شدم ماشین سوار و بیرون زدم اونجا از و برگردوندم میزو

 .زندگی این به لعنت
 .خدا دنیات این تو تف
 .تره تلخ هم قهوه از حتی زندگی این ى مزه

 .گذاشتم فرمون رو سرمو
 .سامیار مرده اون-

 .گی می دروغ
 .نمرده اون
 .داده قول بهم اون
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 .مرده اون-
 :زدم داد

 .بردار سرم از دست-
 .بردار

 .کردم یم گریه و کوبیدم می فرمون به محكم
 کنه؟ نمی گریه مرد که گفته کی
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 .دادم اس آراد به خرابم حال همون با
 کجایی؟-
 .مجردى خونه-
 .اونجا میام اکی-
 منتظرم-
 باشه-

 روندم خونه سمت
سایه از یكی و بود باز پارکینگ دره  شت هاش هم  فرصت از منم و رفت می دا

 .پارکینگ تو پیچیدم کردم استفاده
 .شدم سوارش رسید وقتی و زدم آسانسورو ى دکمه
 .زدم رو چهارم ى طبقه ى دکمه

 .زدم درو و رفتم آراد واحد سمت و اومدم خودم به آسانسور در شدن باز با
 .بازشد در که گذشت اى دقیقه چند یه
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 .زدم پوزخندى بعد و خوردم جا دخترى دیدن با
 .سگ توله آراد اى

 .کنه می شیطونی دیگه حاال
 :گفت دختر

 دارین؟ کار کسی با-
 :گفتم و زدم پس دخترو

 .بدم جواب هم اى کرایه ماشینی جوجه توئه به باید حاال ببینم کنار برو-
 .داد تكیه دیوار به و گذاشت جلوم دستشو

 کنی؟ می بلغور خودت واسه چی-
 .دار نگه خودتو احترام و بفهم دهنتو حرف
 .خر نره دارى کار کی با ببینم بزن حرف واضح

 .بود آشنا برام زدنش حرف قدر چه
 .کنه می بحث باهام داره درسا انگار کردم احساس

 .بود آشنا قدر چه  رفتم غره چشم دختر به
 .کرد نگاهم متفكر  باشه اومده یادش چیزى که انگار دختر

 .شدم خونه وارد زدم پسش
 :زد داد که
 کاروانسراست؟ مگه کجا-
 .اینجایی تو که کاروانسراست-

 .آراد
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 .زدم صدا و آراد اسم
 .هستن بقلی واحد دارید کار راد آقاى با اگه-
 .بابا نزن زر-

 !کنی؟ می سیاه کیو
 .بودید کبود و سیاه االن تا که بود زدنی اگر زر اوالا -

 چیه؟ سیاه دوماا 
 .بقلی واحد گم می

 ندیدم؟ جایی شمارو من سوماا 
 .ندیدمت نه-

 .گرفت دستمو که گذشتم می کنارش از داشتم
 .دیدم چرا-
 .واسم نیست مهم-

 .کشیدم بیرون دستش از دستمو
 .مهمه من واسه-
 باشی؟ کی تو-
 کجاست؟ درسا-
 :گفتم ولی بست یخ دلم اسمش آوردن با
 کیه؟ درسا-
 !کیه درسا دونی می خوب-

 .بودم افتاده زمین رو که دیدى منو گاه شكنجه اتاق تو اونروز
 !بخرى منو خواستی می
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 اومد؟ یادت
 .بود کنارت درسا
 .خریدى اونو

 :گفتم و زدم پوزخند
 .جون دختر خیره دیدى خواب-

 کردى؟ راجبم فكرى چه
 .بده شفات خدا برو

 :زد جیغ
 !کجاست؟ درسا-

 :گفتم و کشیدم دستشو
 .قبرستون-
 !چی؟-
 .شد باز در که زدم رو بقلی واحد وزنگ بیرون اومدم خونه از

 .بیافته پس بزنم مشت یه خواستم می شاهده خدا
 .اومد باز دختر که
 .کجاست درسا بگو تروخدا-

 :زدم داد
 .بردار سرم از دست-

 .بگرد دنبالش قبرستون برو
 .شد خارج خونه از آراد که خونه تو رفتم زدم پس آرادو
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 .گرفتم ازش عمیقی کام و کردم روشن سیگارى و نشستم مبل رو
 .اومد در شدن باز صداى

 سامیار؟-
 .دادم تكون سرى و کردم نگاهش

 چیه؟ جریان خب-
 چیه؟ چی جریان-

 .دارى کار بودى گفته
 .کرد موافقت بودنم با باالخره-

 :گفتم و زدم پوزخندى
 دارى؟ نامه تشویق توقع خب-
 چی؟ یعنی-
 چی؟ یعنی چی یعنی-

 بشه؟ چی که کردى بدبخت خودتو
 چته؟ هست معلوم-

 خریدى؟ رو درسا نگفتی بهم چرا اصلا 
 .شه نمی مربوط تو به چون-

 .مربوطه خودم به من کاراى و من روابط
 اینطوریه؟ عه-

 .نمونه حرفی پس باشه
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 .کردم روشن اى دیگه سیگار
 .شه خرد اعصابم اینجا نیومدم-

 .زد پوزخندى
 .داغونه حالت معلومه کاملا -

 گیرى؟ می پاچه که کرده کات باهات آوا چیه
 .ب*ا*ر*خ* ى دختره باباش گور-

 .کردم تموم باهاش خودم
 .که کردى نمی باور دادم نمی عكسشو-
 .نیست آوا سر ولی درست دستت-

 .کردم روشن دیگه یكی و شد تموم سیگارم
 .افتادم یادش بازم-

 .دارم وجدان عذاب بازم
 .نكن شروع باز-

 .بده کشش هی نیست تو تقصیر گم می هی
 .نبود خاك خروارها زیر االن بمونه که کردم می کارى اگر منه تقصیر-
 .کنه سواستفاده ازت خواست می فقط اون سامیار-

 .موند می خواست می اگر
 .داشتیم دوست همو ما آراد نه-
 .نه اون ولی شاید تو-
 .شدم بلند مبل رو از
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 .کنم بحث گذشته راجب نیومدم-
 .رسیدى نتیجه این به خوبه-

 .بزنم حرف باهات گذشته راجب خواستم نمی منم
 نه؟ شبیهشه درسا-
 .بهتره خیلی درسا نه-

 .خوبیه دختر هم خیلی
 .کنی مقایسه اون با رو درسا احمقی خیلی-

 .خانوادش پیش برگرده بذارى بهتر
 :زدم داد

 .بزنی بهم حرفو این ندارى حق وقت هیچ-
 .وقت هیچ
 .ره نمی جایی اون

 .سامیار-
 .کافیه-

 .گرفت دستمو که بیرون میومدم خونش از داشتم
 .کن گوش سامیار-
 آراد؟ چیه دردت-

 کنی؟ می فكر درسا به که شدى بیكار انقدر
 چیه؟ دردت
 .بقلیته واحد مجلسی و شیك االن اونم که بود دختره اون دردت
 .میاین بهم هم خیلی
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 .کرد می نگاهم تعجب با
 .بیرون زدم خونه از و نشمردم جایز موندنو دیگه
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سا و شد باز اتاقم در که اتاقم سمت رفتم ضرب  یك و شدم خونه داخل  در
 .شد خارج ازش

 .شدم اومدنش محو و ایستادم راهرو تو
 .داشت می بر قدم آهسته و بود انداخته پایین سرشو
 .شد رد کنارم از و کرد سلمی کنه نگاهم اینكه بدون

 .نكرد نگاهم بازم ولی ایستاد  گرفتم دستشو
 !ببینمت-

 .آوردباال سرشو آرومی به و برد فرو موهاش تو دستشو
 کرده؟ پف هات چشم چرا-

 کردى؟ گریه بازم
 !نه...اممم-
 .بگو راستشو-

 .شد خیره زمین به و کرد سكوت
 .اتاقم سمت رفتم و کردم ول دستشو

 .درك به
 .ببرن همتونو شور مرده
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 !زندگی؟ گن می اینم به اه اه اه
 .پوکید حوصلم

 .کردم روشن سیگارى و نشستم مبل رو
 .کنم شروع جایی یه از باید باالخره
 .نشست لبم رو خاصی لبخند که رسید ذهنم به فكرى

 ....آره
 :گفتم و شدم خارج اتاق از
 !خدمتكار-
 .قربان بله-
 .اتاقم بیاد بگو مخصوصم خدمتكار به برو-
 .چشم-

 .بیاد شدم منتظر و اتاقم تو برگشتم
 

Dorsa_درسا 
 .خورد در  به اى تقه که نوشتم می کاغذ رو دالمو و درد تمام داشتم

 بله؟-
 .داره کارت آقا باال برو درسا-
 .باشه-

 .شدم خارج اتاق از و کردم قایم بالشیم جاى تو زیر رو کاغذ
 .بود زده یخ دستام و بود درگیر ذهنم

 .زدم در به اى تقه و ایستادم اتاقش در جلوى
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 .تو بیا-
 .شدم داخل و کردم باز درو

 .ودب بسته بهش که اى قهوه چرم بند کمر یك و بود پوشیده سفید شلوار یه
 .بود باز هاش دکمه از تا چهار که سفید کوتاه آستین پیرهن یه

 .کرد می دود رو سیگارش و بود نشسته رومبل
 شد؟ تموم زدنت دید-

 :گفتم و شدم هل
 جان؟-
 .ژان وار ژان-
 جان؟-

 .خندید یهو
 .بشین بیا ده نمی قد فندقیت مغز هیچی-

 .نشستم رفتم شیك خیلی و نداشتم بحث ى حوصله
 .صورتم تو کرد فوت خاصی مهارت با سیگارشو دود

 خونتون؟ برى خواى می-
 .شد وار امید دلم ته و داد دست بهم عجیبی حس یه حرفش از
 تونم؟ می-
 نتونی؟ چرا تونی می آره-

 .کردم خندیدن به شروع و زدم لبخندى
 خندى؟ می عه -
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 .داره شرط ولی
 .ماسید لبم رو لبخندم

 شرطی؟ چه-
 .کنی راضیم امشب-
 :گفتم بلندى صداى با
 چی؟-
 .نخودچی-
 .کن فراموشش پس نیستم دخترا تیپ اون از دونی می-
 .یك این دونم نمی راجبت چیزى من-
 !منه مال چیت همه تو

 نرفته؟ که یادت
 تاریكی؟ قبرستون همون برگردى خواى می نكنه
 .دم می انتخاب حق بهت و کنم می لطف بهت دارم تازه

 .باشه جسمت نباید حتماا 
 .کنی راضیم روشی چه با و چی با که داره ات عرضه به بستگی

 .بگذره خوش بهم امشب خوام می
 برم؟ ذارى می بعد-
هت رو چیزایی یه قبلش ولی کنی گم گورتو ذارم می- عد گم می ب  ب

 .برى که خودمختارى
 چیزایی؟ چه-
 .گم می بهت وقتش به-
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AraD_آراد 
 .زدم ماتیسارو واحد زنگ و شدم خارج خونه از

 .شدم خونه داخل منم و بیرون نیومد ولی کرد باز درو
 .بود کرده بغل مبلو پشتی و بود نشسته مبل رو ناراحت

 .بود کرده پف ادیز گریه از چشماش
 کردى؟ گریه-
 .اوهوم-
 چرا؟-
 .درسا آراد-

 .گریه زیر زد دوباره
 .دیگه بسه اه-

 !خوبه حالش درسا
 !خندیده چقدر سامیار دست از دونه می خدا
 .زنه می گاز زمینو ها شینه می بشر این با آدم

 :پرسید و کرد نگاهم متعجب ماتیسا
 مطمئنی؟-
 .گفتم غیب بسته چشم پَس  َنه-
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 .باشه شوخی آدم نمیاد بهش-
 .هست ولی-
 صمیمیته؟ دوست-
 .بكنی فكرشو اونچه از تر صمیمی-
؟ خدا واى-  جداا
 چطور؟ آره-

 :گفت و شد خوشحال
 ببینم؟ رو درسا ببریم شه می-

 :گفتم و زدم پوزخندى
 دى؟ می بهم چی درخواستت این ازاى در-

 :گفت و کرد نازك چشمی پشت
 خواى؟ می چی-
 .گم می بهت کنم فكر بذار-

 .خرید بریم پاشو فعلا 
 چی؟ خرید-
 .خودت و خودم براى لباس-

 :گفت و کرد بچگونه صداشو
 !بخرى؟ لباس برام خواى می واى-
 .دیدمت دست یه که بس شدم خسته دیگه آره-

 .دراورد ادامو
 .دیدمت دست یه که بس شدم خسته-
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 .داره راه دل به دل
 .دیگه پاشو-
 .باشه-

 .اتاقش یعنی...اتاقم تو رفت
 .روزگار هی

 
Matisa_ماتیسا  

 .میشد خرید مرکز وارد
 .داشتم خوبی حس خیلی

 .کرد خرید خودش خودمو براى کلی آراد
 .بود آراد سلیقه با همه لباسام
 .بچم سلیقیست خوش خیلی
 .بشم فداش جون

 .داشت نگه زنانه زیر لباس یك جلوى
 .کن خرید خودت تو بفرما خانوما خانم خب-

 .داد رمزشم و بهم داد کارتو
 برم؟ تنها من-
 تو؟ این بیام منم خواى می َپس نهَ -

 .کنم انتخابم برات اماایب ىدار دوس
 .کرد نگام خنده با
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 .ه*ر*ق*ص*یم نزده اراد.شدم مونیپش زدم که یحرف از
 . شد تر بلند خندش صدا که کردم نگاش چپ چپ
 .رونیب اومدم و گرفتم ست دست چند عیسر و شدم مغازه وارد

 دهیپوش یسانت ۱2 بلند پاشنه کفش که دختره هی دمید که اراد سمت برم خواستم
 .بود جلف وحشتناک پشیت و بود

 .نبود خودش برا شیچیه ماشاالله که کردم نگاه صورتش به
 . داشت ربگمیا ییچیه که هم جلو عقب صندوق

 .یک برا دونمینم ومدیم عشوه داشت یه
 .اراد به دمیرس گرفتم نگاشو رد

 .شد بلند کلم از دود
 . شم رد دختره بغله از که ىجور کردم کج رامو
شتم یوقت  زد دور هی دختره که زدم دختره به محكم تنه هی شدمیم رد بغلش از دا

 .نیزم خورد و
 .بود دنشب تو زلزله انگار فتادیم داشت یوفت داشت پف انقدر كلشیه و افهیق
 .خوردیم تكون بدنش کله 

 .وردمینم روم به یول بودم دهیپاچ
 : گفتم یناراحت حالت هی با و دختره سمت برگشتم

 .داشتم عجله انقدر دمتیند اصل زمیعز دیببخش اواا_
 :گفت و کرد نگام چپ چپ دختره

 .شدن کورم ملت_
 .سمتمون ادیم داره اراد دمید چشم گوشه از
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 : گفتم عیسر پس
 اودافظ.ىکرد خستم بسه گهید باشه_

 .سادیوا اراد که سمتش رفتم ،من من سمت ادیب اراد نكهیا از قبل
 :گفت

 شد؟یچ_ 
  دختره به خوردم نبود یخاض زیچ_

 .دنبالش منم افتاد راه حرف بدون و گفت یاهان هی اراد
 . ومدیم بارون بود ىابر هوا

 خورى؟ می بستنی-
 .اوهوم-

 .کرد زمزمه و کرد نزدیك گوشم به سرشو
 .میام خرم می-

 نكنیا؟ شیطونی
 .شم می شیطون تو براى فقط باشه-
 .من براى فقط آفرین-
 .رفت و نشوند لپم به اى هب*و*س**
 خواى؟ می دى سی خانم-

 .فروشه می فیلم که دیدم رو اى بچه پسر که چرخوندم سرمو
 :گفتم ذوق با
 دارى؟ ترسناکم فیلم-
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 .2016 جدید بله-
 .دیدن هارو فیلم دونه دونه کردم شروع

 .بود ایستاده پشتم بستنی با آراد که خریدم ترسناك فیلم تا6
 .شدیم ماشین سوار و کردم حساب رو ها فیلم پول

 ترسناك؟ فیلم-
 .دارم دوست ترسناك-

 :گفت و داشت نگه خونه دم
 ببینیم؟ باهم بیام منم-
 .خیر-
 .دارم کار جایی من برو باشه-

 .میام دیر
 .چی همه بابت مرسی باشه-

 .خداحافظ
 .ببر خریداتو خداحافظ-
 .باشه-
 

Arad_آراد 
 آره؟ خیر

 .دماغو ى دختره دم می نشونت
 !کردى فكر

 .نشست لبم رو کجی لبخند
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 .خریدم گوسفند یه و کشتارگاه سمت رفتم
 با روده و دل و گوشددت اعمم محتویاتشددو تمام منم و بریدن سددرشددو همونجا

 .بمونه ماشین تو گذاشتم که خریدا جز خونه بردم خودم
 .خونه گذاشتم گوشتارو و خونه تو رفتم صدا بی

 .میومد فیلم صداى که وایسادم ماتیسا خونه در پشت آروم
 آره؟ بینی می فیلم من بی پس خب

 .در جلوى ریختم و برداشتم رو گوسفند ى روده و دل
 .زدم در به اى تقه و بشه خونی که کشیدمش زمین دیوار رو
 بله؟-

 .میام االن
 ندت من واحد سمت دویید و اومد جیغش صداى که پایین رفتم ها پله از سریع

 .کوبید در به تند
 .زد جیغ تر بلند که زدم رو برق کنتر من

 .ره می یادت ترسناك فیلم دیگه حاال
 .باال رفتم و برداشتم خریدارو و ماشین سراغ رفتم

 .بغلم پرید بعد و زد جیغ شدم خارج آسانسور از تا که شد باز آسانسور در
 .بود شده سفید گچ مثل رنگش

 .کرد می گریه فقط
 کردى؟ کاریه چه این-

 .کشیدى گند به رو پله راه کل
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 .نكردم من خدا به-
 :گفتم منم و گفت برام داستانو

 طرفی؟ َخر با کردى فكر-
 .مزه بی

 .بستم رو خونه در و دستش دادم و آوردم براش رو ِتی و رفتم
 :گفتم و زدم پوزخند

 .بود حقت-
 .کردم باز درو و زد زنگ دوباره

 .بود خیس اشك از صورتش و بغلم پرید
 واحد؟ اون بیاى شب شه می ببخشید-

 .ترسم می
 .بغلیتم خونه همین من نترس-
 .لطفاا  آراد-
 .خوابم می تخت سر من ولی باشه-
 

DorSa_درسا 
 حریق این و  بست یخ دیگرى وجود در که عشقی گرماى تحمل است سخت
 .شد سخت برتنم سوزان

 .دادم انجام کارامو تمام
 .کردم دوره رو بدم انجام خواستم می که رو هایی برنامه نشستم دوباره

 .رم می گفت می که داشتم قوى حس یه
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 .بمونم خوام نمی
 چی؟ سامیار به حسم پس ولی

 عشقم؟
 درسا؟ پس چی خانوادت

 .برو دارى فرصتشو که حاال
 شه؟ می تموم عشقم برم اگر یعنی
 ...بذار

 .شه می جارى چشمام از اشكام
 .پوشیدم داشت طلیی ى رگه ازش قسمتی که سفید شب لباس یه

 .ریختم دورم موهامو
 .ملیح  آرایش یه

 .بودم آماده حاال و زدم خودم به لبخندى
 .درسا خب خیلی

 .آروم
 .بگو بهش مصممی انقدر که حاال

 .بفهمون بهش کارت با
 .بگم بهش حرفامو بزار

 ...شب آخرین
 ...فرصت تنها

 .شوم دعا به دست ماندنت براى بگذار
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 ...شوى رهسپار خواهی می اگر
 ...شوم تنهاییات قدم هم بگذار

 ...شود می تنگ دلم
 ...دانم می
 ...بغضت نه لبخندت براى اما شد خواهد تنگ دلم

 ...ها دشمنی نه ها دوستی براى
 ...سردیشان نه دستانت گرمی براى
 ...براى

 .زنم می در به اى تقه و دارم برمی قدم اتاقش سمت
 .کنم می باز درو و شنوم نمی جوابی
 .نیست اما ده می رو عطرش بوى اتاقش

 .کنم می احساس کمرم دور رو دستش گرماى
 یم سددالنی به و کنم می همراه خود با اورا بنگرم پردردش هاى تیله به آنكه بی
 .بود خواهد بودنمان باهم آخرین که برم

 .احتماالا 
 .گشت پدیدار بدنم در نامحسوس لرزى

 ...و گذاشتیم قدم سالن به
 

DorSa_درسا 
 .برگشتم سمتش

 .کوبید می سینم  به شدت با قلبم
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 .بود نمایان توش گنگ چیزى و داشت آرامش نگاهش
 .کشید گونم رو دستشو

 :کرد زمزمه آروم
 .منتظرم من-

 .بریزم اشك خواستم می و بود زده خشكم
شنش و رفتم ضبط سمت آروم سط هاى چراغ و کردم رو  خاموش رو سالن و
 .کردم تنظیم اتوماتیك حالت رو نورشو و کردم

Sarah conner - just one last dance 
 

Just one last dance oh baby just one last dance 
 . *ر*ق*ص* آخرین

 عزیزم 
 .ه*ر*ق*ص* آخرین

 
 .*کنه می حلقه کمرم دور دستاشو و کنم می حلقه گردنش دور دستامو*
 
 

We meet in the night, in the Spanish café 
 
 میکن یم ملقات همو ییایاسپان ى کافه ىتو
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I look in your eyes, just dont know what to say 
 
 بگم دیبا یچ که دونمینم فقط شم، یم رهیخ چشمات به
 

It feels like I'm drowning in salty water 
 

 شه یم غرق شور اب ىتو داره که یماه مثه
 (شم می غرق دارم که ریختم اشك انقدر)
 
 .*ریزه می چشمام از اشكام اختیار بی*
 *ده؟ می تكون شده چی معناى به سرشو*
 .*دم می تكون دونم نمی معناى به سرمو*
 

A few hours left till the sun's gonna rise 
 
 نمونده یباق شتریب یساعت چند دیخورش طلوع تا
 

Tomorrow will come, its time to realize 
 
 که میبش متوجه دیبا رسه، یم داره فردا 

 



wWw.Roman4u.iR  390 

 

Our love… 
 

 ...ما عشق
 

has finished for ever 
 

 کنه یم دایپ خاتمه شهیهم ىبرا داره
 

How I wish to come with you 
 

 امیب همراهت خواست یم دلم چقدر
 

How I wish we make it through 
 
 کنه دایپ قتیحق ارزو نیا خواست یم دلم چقدر 

 
                                                                                        Just one last dance, before we 

say goodbye 
 
 میکن یخداحافظ نكهیا از قبل ه،*ر*ق*ص* نیاخر نیا
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When we sway & turn around and round and round 
 

 میچرخ یم و میچرخ یم و میچرخ یم و میخور یم تاب یوقت
 
 

It's like the first time… 
 

 می*ر*ق*ص* یم که هیبار نیاول مثل
 (یم*ر*ق*ص* می که بار اولین انگار)

Just one more chance, hold me tight and keep me warm 
 

 کن گرمم و دار نگه اغوشت تو محكم منو خوام، یم گهید فرصت هی فقط
 

Cauz the night is getting cold and I 
 

 و شه یم سرد داره شب چون
 
 *دم می فشار توآغوشش بیشتر خودمو*
 *میاره کمرم به فشارى*

 مضطربه؟ یعنی
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Don’t know where I belong 
 

 دارم تعلق کجا به دونم ینم گهید من
 

Just one last dance… 
 
 باشه *ر*ق*ص* نیاخر قراره نیا

 
The win & the lights and the Spanish guitar 

 
 ییایاسپان تاریگ و نور و شراب

 
I'll never forget, how romantic they are 

 
 كنیرمانت چقدر که کنم فراموشش تونم ینم چوقتیه
 
 *کشه می گونم روى دستشو*
 *کنه می نگاه بارم اشك هاى چشم به*
 
 

But I know tomorrow, I'll lose the one i love 
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 عاشقشم که بدم دست از ویکس قراره، فردا دونم یم یول
 
 *تمومه؟ فردا*
 *سامیار*
 
 

There's no way to come with you 
 
 امیب باهات تا نداره وجود یراه چیه
 

It’s the only thing to do 
 
 میدار که هیا چاره تنها نیا

 
                                                                                    Just one last dance, before we say 

goodbye 
 
 میکن یخداحافظ میبخوا نكهیا از قبل ه،*ر*ق*ص* نیاخر نیا

 
When we sway & turn around and round and round 
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 میچرخ یم و میچرخ یم و میچرخ یم و میخور یم تاب یوقت
 

Its like the first time… 
 

 می*ر*ق*ص* یم باهم که هیبار نیاول انگار
 

Just one more chance, hold me tight and keep me warm 
 

 کن گرمم و دار نگه اغوشت تو محكم منو خوام، یم گهید فرصت هی فقط
 
 *کنه می نزدیك صورتم به صورتشو*
 *سوزونه می گردنمو داغش هاى نفس هرم*
 *دم می فشار هم رو هامو چشم گردنم رو لباش حرکت با*
 *اندازم می چنگ بازوش به*
 *کنه هدایتم موسیقی ذارم می*
 *سوزم می دارم*
 .*شه می قفل لبام رو نگاهش بعد و شه می خیره صورتم به نامطمئن*
 
 

Cauz the night is getting cold and I 
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 من و شه یم سرد داره شب چون

 
Don’t know where I belong 

 
 دارم تعلق کجا به دونم ینم گهید
 

Just one last dance…   
 

 .ه*ر*ق*ص* آخرین این
 

 .شه می لبام مهمون لباش گرماى و کنم می بسته و باز هامو چشم
 .*ر*ق*ص* آخرین

 .ه*ب*و*س* آخرین و اولین
 .آتش ازجنس اى هب*و*س**

 .وجودم در یخی یعشق شدن آب
 .کوبید می سینم به بیشترى شدت با قلبم

 .شدم می رویا این غرق بیشتر و خوند بازم آهنگ و کردم اش همراهی باعشق
 

#part_179 
DorSa_درسا 
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 .کوبید می سینم  به شدت با وقلبم برگشتم سمتش
 .دکشی گونم رو دستشو.بود نمایان توش گنگ چیزى و داشت آرامش نگاهش

 :کرد زمزمه آروم
 .منتظرم من-

 .بریزم اشك خواستم می و بود زده خشكم
شنش و رفتم ضبت سمت آروم سط هاى چراغ و کردم رو  خاموش رو سالن و
 .کردم تنظیم اتوماتیك حالت رو نورشو و کردم

 .*ه*ر*ق*ص* آخرین*
 .کنه می حلقه کمرم دور دستاشو و کنم می حلقه گردنش دور دستامو

 .ریزه می چشمام از اشكام اختیار بی
 ده؟ می تكون شده چی معناى به سرشو
 .دم می تكون دونم نمی معناى به سرمو

 .کن گرمم و دار نگه اغوشت تو محكم خوام؛منو یم گهید فرصت هی فقط
 .میاره کمرم به وفشارى دم می فشار توآغوشش بیشتر خودمو

 مضطربه؟ یعنی
 .کنه می نگاه بارم اشك هاى چشم به و کشه می گونم روى دستشو

 .عاشقشم که بدم دست از ویکس قرار فردا دونم یم یول
 تمومه؟سامیار فردا

 .سوزونه می گردنمو داغش هاى نفس وهرم کنه می نزدیك صورتم به صورتشو
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 می چنگ بازوش وبه دم می فشار هم رو هامو چشم گردنم رو لباش حرکت با
 و اندازم

 .کنه هدایتم موسیقی ذارم می
 قفل لبام رو نگاهش بعد و شدده می خیره صددورتم به ونامطمئن سددوزم می دارم
 .شه می

 .شه می لبام مهمون لباش گرماى و کنم می بسته و باز هامو چشم
 .*ر*ق*ص* آخرین

 .ه*ب*و*س* آخرین و اولین
 .آتش ازجنس اى هب*و*س**

 .وجودم در یخی عشق شدن آب
 .کوبید می سینم به بیشترى شدت با قلبم

 .شدم می رویا این غرق بیشتر و خوند بازم آهنگ و کردم اش همراهی باعشق
 

AraD_آراد 
 .سایمات واحد سمت میافتاد راه
 .کرد می نگاه اطرافو مشكوك و بود وجودش تو هنوز ترس سایمات

 .زد می موج صورتش تو ترس و بود دهیپر رنگش
 .بترسه اینطورى شدم باعث که کردم لعنت خودمو
 .بغلم شد پرت که دمیکش دستشو

 :گفتم گوشش بغل و کردم بغلش وجودم تمام با
 .گهید شتمیپ من زمیعز باش آروم-
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 .بود شده سرد سرد دستاش
 .نگفت ىزیچ و دیکش قیعم نفس هی

 .خواب اتاق تو میرفت و دمی*ب*و*س* سرشو ىرو
 .رهبخو کنم درست عسل رویش تا رونیب رفتم اتاق از و تخت رو نشوندمش

 .شه گرم گذاشتم و آوردم رونیب رویش خچالی از
 . آوردم در عسلم خچالی از
 .زدم هم و توش ختمیر عسلم ریختم وانیل تو و برداشتم گاز رو از رویش

 .کرده معج بغلش تو پاهاشو تختو یپشت به دهیچسب دمید ک اتاق سمت رفتم
 .بخوره تا دادم بهش وانویل و تخت رو نشستم

 .کرد لبی ریز تشكر هی گرفت دستم از و وانیل
 .کردم یم نگاهش منم فكربود تو و خورد یم رشویش داشت

 .باوقار و زیبا
 .متین و آروم

شو هوی  سوت کردم شروع و کردم ىاونور سرمو عیسر منم که باال آورد سر
 .زدن

 .شد بلند خندش صداى
 .زدم لبخند و سمتش برگشتم

 .چشمانم تو زد زل آرامش با شد تموم که دنشیخند
 ریتغ افشیق عیسددر که که گرفتم خودم به رو زده وحشدددت آدم یك افهیق هوی

 .کرد نگاه اونورو نوریا و داد حالت
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 .خنده رهیز زدم بلند حالتش دنید با
 

Matisa_ماتیسا 
 .انداخته دستم دمیفهم بلندش خنده ىصدا با
 .شد شتریب خندش که سمتش برگشتم تیعصبان با

 :گفتم
 ؟؟ یکش یم حهیش اسب نیع ىچرا مار زهر-
 :گفت و شد تموم خندش هوی

 ؟ىد یم نسبت من به هارو وونیح انواع چرا تو-
 .وحشتو باغ کن جمع
 .بود شده فراموشم کل به ترسم

 :گفتم و دادم نشونش دندونامو
 .وونهیح هی هیشب تیزیچ هر چون-
 .یوحش باغ تو که میریگ یم جهینت

 :گفت پوکر کاملا  حالت با و کرد نگاهم چپ چپ
 . دمیخند چقدر ىوا هور هار-

 : گفتم
 .صلوات ینكن ىخرابكار خنده از حاال-
 .کن صبر فقط هیچ به یچ گمیم بهت االن سایوا
 .دنییدو به کردم شروع و شدم بلند بلفاصله که سمتم برداشت زیخ

 : زد داد
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 شد؟ یچ ىزد یم حرف خوب که االن تا-
 حاال؟ ىدو یم چرا

 :گفتم و دمیخند
 ؟یکن یم رم چرا تو حاال-

 .ینكن شروع یخواست یم چه من به ىکرد شروع خودت
 . کردم؟باشه شروع من عه -
 . میترسوند اول تو گهید اره-

 .ادینم باال نفسم گهید  بسه سایوا حاال
 :گفت که دنبالم دییدو یم داشت نطوریهم

 .کنم تمومش خوام یم سایوا حاال باشه-
 . گهید کن ولم کردم غلط  جان بابا_

 .خوردم شكر
 . گرفت یم داشت نفسم

 : گفتم و سادمیوا
 .  شو الیخیب ىدار دوس یک هر جان-

 . دیبر نفسم
 .شد خم زانوهاش رو و سادیوا اونم
 . کرد نگاهم چپ چپ و شد بلند هیثان چند بعد

 :گفت
 .خودم واحد برم من یترس نمی گهید شده خوب حالت نكهیا مثل-
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 :گفتم که رفت یم داشت
 .من جان نرو کردم غلط نه_

 :گفت و سمتم برگشت
 .کردم غلط بگو-

 :گفتم و کردم نگاش چپ چپ
 .بدبخت یچ استفاده سو پروویی یلیخ-
 

DorSa_درسا 
 .داد دست بهم مالكیت احساس یدنش*ب*و*س* با

 .بود سخت سرکوبش حس که احساسی
 .دارم دوستش

 کنم؟ خرج که براى نكنم خرج تو براى را هایم دارم دوستت اگر
 .دهد می فنا به مرا دارد بودن تو با تمناى

 .نشوم نابود تا بپذیر عشقم با مرا
 .توام عشق تمناى در
 .آغوشت گرمی تمناى در
 .ایستادن براى گاهی تكیه تمناى در
 .داشتنت دوست تمناى در

 .توجهی بی اندکی از شود می خون دلم
 .تپد نمی من براى که قلبی و دستانت لرزش از شود می خون دلم

 .شود نمی میبرا تو مانند هیچكس
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 .اى اندازه بی اقیانوس وسعت به من براى تو
 .سرخی گل براى شبنم مثل من براى تو
 .آتشی مقابل در آب مثل من براى تو
 .بارم می و گیرد می بغضم نباشی وقتی که هستی کسی همان تو
 .دوزه می چشم هام چشم به آروم و کشه می دست یدنم*ب*و*س* از

 .زنه نمی حرف و دوزه می بهم هاشو لب
 چیه؟ بعدى ى برنامه گه می نگاهش با

 شیطنت با و چسبه می بهم پشت از و بغلش رم می پشت از و چرخم می آروم
 :گه می

 .شدى شیطون-
 .پایین اندازم می سرمو و زنم می لبخندى

 .میاد راه هام با اونم و رم می راه
 .ایستم می رخش به رخ و چرخم می

 .صورتمه مترى سانتی دو صورتش
 :گم می و زنم می شونش روى دستمو

 بلدى؟ تخته شازده ببینم بگو خب-
 دارى؟ دوست تخت-
 .ادب بی عه-

 .دارم دوست خوابیدن براى فقط رو تخت
 بلدى؟ تخته حاال 
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 .خب گم می خوابیدن براى منم-
 بلدى؟ تو آره من

 .خنده زیر زد که هم تو کشیدم اخمامو
 :گفتم غیض با
 .ادب بی منحرف-

 .بیریخت شامپازه
 .تیرم بازم تخته من

 .بلدى تخته کن حیا سلیطه...گاد ماى ُاه-
 .وا-
 .واال-

 .حلجی مرده چند ببینم بشین
 :گفتم و زدم لبخندى

 .ُبی ُاه-
 .کرد نگاهم چپ چپ
 .شه تخته فرش به بچسبه  بزنم

 :گفت جدى
 زیاد؟ یا کم-
 .زیاد-
 .بنداز رواله-

 .دستم داد هارو تاس از یكی
 .کردم پرت تاسو
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 :گفتم و باال دادم ابروهامو
 .پنج-

 .کرد پرت تاسشو هم سامی
 .سه-
 .بیبی یس ُاه اولم من-
 :وگفت کرد نگاهم تمسخر با
 .اولشه بنداز-

 .دم می آوانس بهت دوتا
 .بده آوانس کی به خواد می کی بابا نه عهِ -
 چی؟ شرط-
 .کنم نمی بازى شرطی من-
 شی؟ مارس ترسی می کوچولو دختر آخه-
 .تاییه شیش-

 :گفت و کرد نگاهم پوکر
 تا؟ شیش خبره چه-

 مگه؟ جنگه
 .چندتا پس-
 .شرطی اونم یكی همون-

 بیكارم؟ مگه
 .بمیره برات درسا بچم پرکارى قدر چه-
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 .بار صد بار یه نه اونم برام بمیره خب-
 .بمیره برات بكنت غلط درسا-
 .بكنه خب-

 :زدم جیغ
 .سامیار-
 .شد سلیطه باز بیا ُاه-

 .گفتی خودت سرت تو ننداز صداتو
 .شرطی دست یك اونم زنم می تخته

 .باشه-
 .گفتی که همون اینه شرطم

 گفتم؟ چی-
 

Dorsa_درسا 
 .همیشه براى رم می بردم من رو تخته اگه-

 .داد پیشونیش به چینی و پرید صورتش رنگ
 ابروتم؟ و چشم عاشق کردى فكر -

 .بردم من اگه ولی رى می بردى باشه
 :گفت و کرد مكثی

 .بخوابی باهام خواب؛باید تخت همون بردم من اگر-
 :گفتم و کردم نگاهش زده بهت

 :زدم داد...گه؟بخوابم می چی-
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،نه-  .پاشو آقا کنسله بازى.محاله...شه نمی نه نه عمراا
 .دیره دیگه-

 .ریختی تاس
 :گفت که شدم بلند جام از
 !کنی کنسل دارى جرئت ببینم...بتمرگ-

 .جام سر نشستم که گفت تحكم با چین هم
 .اونه شب امشب اکل

 .بریز-
 .بود بسته یخ دستم
 .دادم تكون دستم تو هی و برداشتم هارو تاس

 .چهار و شیش
 .رفتم غره چشم بهش منم و زد پوزخند و بستم خونه
 .کرد پرت و چرخوند انگشتاش بین مهارت با بعد و داد تكون دستش تو تاسو

 :گفتم بلند و بیرون زد  حدقه از چشمام
 شیش؟ جفت-

 .بود مسلط بازیش رو و نزد حرفی
 .بست رو خونم شیش و خونش شیش
 :گفتم و کرد عرق دستام

 بدى؟ آوانس بهم خواستی نمی مگه سامیار-
 .شد خیره چشمام تو منو  سمت چرخید بازى صفحه از نگاهش
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 هم مارس پرویی خیلی تو که اونجایی از و نیسدددت خبرى آوانس از دیگه نه-
 .شی می

 مارس؟ منو-
 .نكن اشتباه نه نه نه
 .برى می سر حوصلمو دارى-

 .کن بازیتو
 .کنم بازى چه بستی خونارو شیش ظالم خب-

 :گفت و زد پوزخندى
 .نه یا بدم آوانس بهت بگیرم تصمیم تا کنم بازى بقیه با-
 .کنم بازى خوام نمی-
 توئه؟ دست مگه-

 .داره لذت بیشتر دى می انصراف و باختی که حاال دونی می اصلا 
 .کنی می اجرا شرطو پس باختی تو بردم من

 .کنم می بازى نخیر-
 .بازى می حال هر در کنه نمی فرقی نتیجش-
 .کنم می تلشمو حداقل-
 .میلته طور هر-
 

Dorsa_درسا 
 .افریطه باختی-

 .باش من مهمون اینارم بیا
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 .بیرون گذاشت و برداشت هامو مهره از دوتا
 :گفتم و کردم پوفی

 .نشدم مارس اینه حداقلش-
 .خنده زیر زد  که برگردوندم رومو

 خندى؟ می چی به-
 .تو به-
 دیدى؟ دارى خنده چیز-

 دلقكم؟ من مگه
 .نیستی شباهتم بی همچین-
 .بخندم کن کمك بیا نمك وا-

 .رفت غره چشم بهم که کردم بلند دستامو
 .کشید می و گرفت می کلفو سر اون نه و نداشتم بحث حال من نه

 .نداشتیم کردن بحث براى رغبتی دیگه کدوم هیچ
 .کرد روشن و دراورد رو سیگارش

 .بیرون داد مهارت با دودشو و زد بهش عمیقی پك
 چیه؟ بعدیت ى برنامه-

 :گفتم حوصله بی
 بعدیم؟ ى برنامه-
 .اوهوم-
 .حقیقت و جرعت-
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 حقیقت؟ و جرعت-
 .مسخرت بازى این با بردار دست
 :گفتم و کردم نازك چشمی پشت

 ترسی؟ می نكنه اممم-
 من؟ کی-

 چی؟ از ترس
 .حقیقت از-

 :گفت نشنید از جوابی وقتی و کرد نگاهم متعجب و شد ساکت
 حقیقت؟ کدوم-
 .کنی می کتمان ازم که هایی حقیقت همین-
 .شده کتمان حقیقت-

 .زنی می حرف چی از دونم نمی
 .شه می معلوم-

 کنیم؟ بازى
 .کرد بسته و باز هاشو چشم

 .بود آروم امشب قدر چه
 تدق با سددامیار و گذاشددتم میز روى رو بطرى و برداشددتم میز روى از رو تخته

 .کرد می نگاهم
 :گفتم و چشماش تو زدم زل
 .بچرخون رو بطرى زدن دید جاى-
 بزنم؟ دیدت من که دارى چی تو فنچ آخه-
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 .میخت نگاه اون سنگین خب زدى زل همینطورى سانتی دو کوتوله خب-
 کردى؟ قد خودتو حاال تا-
 .داره ربطی چه-
 چنده؟ قدت-
 چه؟ تو به-
 .تربچه-

 گم؟ می چنده
-165. 
 .یك این ترم بلند ازت سانت بیست کم کم من اى کوتوله پس خب-

كه دوم نه زیر نصددفت تو این جه در پس زمی مارى و موزى خیلی نتی ید موز  با
 .باشه بهت حواسم

 :گفتم که شد می بیشتر داشت عصبانیتم هی
 .وحشی اورانگوتان بزن حرف درست موزى بابات گاماس گاماس هوشه-

 .بود باال و قد خوش قدر چه دیدم دخترتم دوست
 .خنده زیر زد
 .بود سكسی آوا-
 .عملیه منظورت اگه البته آره-
 . بود سكسی عملی-
 .نبود اترکتیو ایشون اصلا -
 بود؟ جورى چه آوا چه تو به اصلا -
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 .نكن چیزه بده حسادت
 حسودم؟ من گفته کی-

 کنم؟ حسادت بهش بخوام من بود چی اون اصلا 
 .بپرس خودت از دونم نمی-

 یه عنوان به تورم کردم انتخاب دخترم دوسددت عنوان به اونو سددوزى می نكنه
 بیچاره؟ خدمتكار

 .بود سنگین برام خیلی حرفش
 .شم خارج سالن از خواستم و شدم بلند صندلی رو از
 :اومد صداش که
 .نرفتیا بیرون در از رفتی درسا-

 .دم نمی بهت فرصتی چنین دیگه
 !کنی می خراب امشبو دارى

 کنی؟ تحقیرم که بمونم-
 .واقعیته عین تحقیرت-

 اینه؟ از غیر حاضر حال در هستی که چیزیه این
 .نباشی هستی االن که اینی فردا تونی می

 .برو همیشه براى فردا و دار نگهم راضی امشبو
 چی؟ دادى خریدم براى که پولی پس-
 .خدا رضاى راه در اونم نجاتت براى بگو خریدت براى نگو-
 خدا؟ رضاى راه در میلیارد پنج-
 .کردى خرابش کردنت بازى تخته با شد حیف ولی آره آخ-
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 .بزنی دست بهم ذارم نمی من-
 تیدسدد که برگردم گرفتم تصددمیم همین براى نشددنیدم ازش حرفی ثانیه چند

 .گوشم پشت داد موهامو
 .نیست خبرى رفتن از واال بخوابی شی می مجبور-

 .بازیت سر برگرد هم حاال
 .خورد سر ازشون قطره قطره و شد لبریز هام اشك از هام چشم

 
Dorsa_درسا 

 .مونم می دختر ازاش در رم نمی باشه-
 .باشی چشمام جلوى دیگه خوام نمی چون رى می-
 .بمونم پاك دم می ترجیح-
 .پاکی تو که کردم باور منم-
 .پاکم من که معلومه-
 .فهمم می امشب-
 .شرطه بزنی دست بهم گذاشتم من اگر کنی می بیجا تو-
 .جون دختر نه عهِ -

 .رفته در دستم از پسرات دوست آمار
 .نداشتم پسر دوست حال به تا من-
 .کردم باور منم واى-
 .نكن باور خواى می و کن باور خواى می-
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 .خودته مشكله
 .هدار امشب به بستگی من باور که بگم اینم ولی کنم نمی باور که معلومه-

 جااین در از جنازت نبودى دختر اگر ولی بودى پاك معلومه که بودى دختر اگر
 .بیرون ره می

 .سمتش برگشتم شتاب با
 کوچولو؟ خانوم پرید رنگت چرا-

 .نیستی دختر نكنه
 .کشید لبم کنار تا ابروم کنار دستشواز

 .بزنی دست بهم ذارم نمی دخترم چون چرا-
 .بترسی نباید پس دخترى اگر-

 .شد قفل لبام رو نگاهش
 .رم نمی هم جایی و ذارم نمی-

 .وکشید گرفت دستمو که شم خارج سالن در از خواستم
 .کردم حس لبام رو لباشو گرماى که و بغلش تو شدم پرت

 وندگرگ حالم که کشید گردنم روى نوازشگرانه دستشو و آورد کمرم به فشارى
 .شد

 .بودم نكرده تجربش حال به تا که نو و جدید حسی
شتر بذارم نباید ولی شتاق اینكه با بره پیش این از بی شش م  نباید ولی مبود آغو

 .کنم گ*ن*ا*ه*
 .انداخت بدنم به لرزى عصبیش نگاه که عقب کشیدم صورتمو
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 کردى؟ غلطی چه-

 .زدم بدى جیغ که داد فشار پهلوهامو
 .مادرت جونه سامیار کن ول-

 .کشیدم و گرفتم موهاشو که شد بیشتر دستش فشار
 که زدم چنگ صورتش به که دادم می جون داشتم دیگه کرد بیشتر فشارشو بازم

 :گفت غیض با
 .وحشی شدى هار که بینم می خوبه نه-

 .دادن فشار دیگه که شدم می هوش بی داشتم کاملا  که کوبیدم سینش به سرمو
 :گفتم و افتادم زمین رو
 .وحشی خیلی-
 زنی؟ می پسم وقتی دارى رفتارى خوش انتظار نكنه-
 .فهمی نمی چرا شه نمی-

 فهمی؟ می هگ*ن*ا*ه*
 .نیستم زناکار

 !مقیدى تو هم قدر چه واى-
 نیستم؟...هستم-

 دیدى؟ ازم بدى چیز
 اینه؟ از غیر بیام سمتت نكردم رغبت وقت هیچ-
 :گفتم و شدم خیره بهش آلودم اشك هاى چشم با
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 .شكنی می دلمو که همینطور بشكنه دلت انشالله-
 دونی؟ می چی من از تو-
 نشكستم؟ دونی می کجا از

 :زد داد
 ها؟-
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 شكنی؟ می هم منو چرا پس کشیدى دردشو اگر شكستی اگر-

 بكشم؟ حقارتو درد خواى می چرا
 .کرد تحقیر منو اون چون-

 .بودم وسیله یه براش فقط من
 .کن تمومش پس نیستم اون مثل من-
 .بدترى اون از تو-

 .هستی ماهرى شناگر وگرنه بینی نمی آب
 .کنی می اشتباه نه-
 .درصد یك کن فكر-

 .داشتم دختر دوست سرت موهاى قدر
 .شناسم می خوب مخالفمو جنس دیگه

 .شناسی نمی-
 .زدى نمی گی*ه*ر*ز* انگ بهم شناختی می اگر

 .نبودى ها مهمونی اون تو که نبودى ه*ه*ر*ز*-
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 .نداشتن شمارتو گوریت به گور دانشگاهه پسراى که نبودى هه*ر*ز**
 .کرد می خفم بیشتر بغضم لحظه هر

 :داد ادامه
 ندارم؟ آمارتو کردى فكر-

 آره؟
 .پاکه که ذاتمه مهم-

 .نكرده لمسش کسی که جسمم مهم
 .دخترم اینكه مهم
 .کنی می فكرى چه تو نیست مهم
 .خودمم مهم
 .خانوادمه مهم

 .بزنی حرفارو این بایدم-
 بود؟ مهم آیندت اصلا  ببینم بگو

 بود؟ مهم بابات مامان حرفاى
 هستن؟ ساده اینقدر که براشون نسوخت دلت اصلا 

 .بهشون نگفتی هم پشت که هایی دروغ چه
 گفتم؟ دروغ دونی می کجا از-
 .مهمونی بره وضعیت این با دخترشون که ذارن نمی مادرى پدر هیچ چون-

 .شه آبرو بی خواد نمی اى خانواده هیچ چون
 .بخوره ضربه دخترشون خواد نمی اى خانواده هیچ
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 با حال و عشددق و گذرونی خوش فكر فقط که نبودم دخترا مدل اون از من-
 .بودن مخالف جنس

 .بودم مواظبم ولی رفتم می
 .نبودى فر فروزان پیش که بودى مواظب اگر-

 .کرد روشن سیگارى
 .بردن دوستم جاى منو اشتباهی-
 .نبوده کار در اشتباهی هیچ-
 چیه؟ منظورت-
 .برن می ببینن تنها رو دخترى هر اونا-
 بودى؟ اونجا چرا تو-

 دارى؟ اون با اى رابطه چه اصلا 
 .نداره ربطی تو به-

 شد؟ تموم هات برنامه
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 سامیار اب شبم تازه نیست خبرى رفتنم از و زدم گند امشبو که دونستم می خوب
 .بغلش تو اونم شه صبح

 دارم؟ دوستش هنوز چرا
 براى وسددیله یك چشددم به االن و کنه می تحقیرم همش که این از غیر مگه

 خوشگذرونی؟
 تمومه؟ هات برنامه...تواما با-
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 .نه-
 بلم بغل از گیتارو و نشستم سامیار جلوى مبل روى و شدم بلند زمین روى از

 .علقم مورد هاى آهنگ از یكی به کردم شروع و برداشتم
 .نداشت همتا که بود دردایی شریك زندگی از لحظه هر که آهنگی
  ملنی از گفتی نمی مگه آهنگ

 
 .دارم بهش حسی چه بدونه بذار

 
 من مثل شكنه یم غرورشو تو واسه یک من بعد

 
 من بعد زنه ینم یحرف یکن ىهرکار تو
 
 گذره یم اشیدن همه از تو واسه یک
 

 ذره هی یحت ىبود منم فكر به کاش
 

 دوباره شم یم تنها ىروز هی که دونستم یم شهیهم
 

 داد به شمیپ ىنموند تو کردم ىکار هر من
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 چرا ىدینرس من خسته دل
 
سا* شو که انداختم بهش عمیق نگاهی:در ست شت کلفه د شید گردنش پ  و ک

 .شد من به خیره بعد
ستم توى گیتار به نگاهمو و انداختم پایین سرمو  نت کردم دقت و زدم سوق د

 .کنم رعایت هارو
 .شدم می ذوب داشتم نگاهش زیر

 .*ریختم صدام توى داشتم احساس و درد هرچی
 

 راه به چشم نجایا موندم تنها من و یرفت
 

 منی عاشق که گفتی نمي مگه
 

 کنی نمي دل نگفتی مگه
 

 آخرت حرف شد جدایی چرا
 

 زنی نمي حرف بهش راجب چرا
 

 شد خنده به لیتبد اشكات
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 شد بازنده بود عاشقت که یاون
 

 شد زنده برام خاطرات همه باز
 

 ىبر یآسون نیا به روز هی شد ینم باورم
 

 ىبد لمیتحو دروغو ىحرفا اون آخرم
 
 گذره یم بودنم باتو خاطرات سرم تو
 

 بهتره ىنطوریا یگفت برم یخواست
 

 .دوخت چشم زمین به و گرفت ازم نگاهشو:*درسا
شو ست شم من به هم باز و برد فرو موهاش تو د  و داد تكون سرى و دوخت چ
 .*زد پوزخند

 
 غرقمو ساعِت  هی فكرت تو باز
 

 دستمو ساعت کنم ینم نگاه یحت
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 سردمو آهن من که یکن یم فكر تو
 
 قبلنو خاطرات همه اون رهیم ادمی

 
 من به ىداد که ییها قول همه اون بود دروغ همش یعنی نه ره ینم ادمی نه
 

 منی عاشق که گفتی نمی مگه
 

 کنی نمی دل نگفتی مگه
 

 آخرت حرف شد جدایی چرا
 

 زنی نمي حرف بهش راجب چرا
 

 شد خنده به لیتبد اشكات
 

 شد بازنده بود عاشقت که یاون
 

 شد زنده برام خاطرات همه باز
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 اهینگ و کرد مشت دستاشو و وایستاد یهو که اومد سمتم و شد بلند مبل رو از
 .انداخت بهم عصبانیت از

 .زدم جیغ ترس از من و زمین رو کرد پرت و برداشت رو میز روى قندون
 .باال رفت سره یه و کرد پر مشروب از گیلسو
 .شكست و دیوار به خورد که پایین آوردم سرمو که سمتم کرد پرت گیلسو

 سامیار؟ چته-
 :گفت و گذاشت لبش رو دستشو

 .هیس-
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 آوردى؟ جوش یهو که کردم کار چی مگه-
 .هیس-

 .شو الل
 کردى؟ فكر چی خودت پیش
 ها؟

 .نكردم فكرى هیچ من-
 ندى؟ انجام فكر بی رو کارى ندادن یاد بهت بابات مامان-
 دارى؟ می بر دور خودت براى چرا تو-
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 دسددتمو ومچ نداشددتم رو بهش کردن نگاه جرئت من ولی ایسددتاد رخم به رخ
 و حرص با توام شددمرده شددمرده خیلی درگوشددم و آورد جلو صددورتشددو گرفت

 :گفت عصبانیت
 .باشیم باهم تونیم نمی وقت هیچ و وقت هیچ تو و منو-

 .بیزارم پولن و قیافه و تیپ دنبال فقط که تو مثل دختراى از من
 می همب حالم پسددرا با رن می سددواسددتفاده و تیغیدن براى فقط که دخترایی از

 .خوره
 .شكست قلبم
 دارم؟ دوستش اینا براى کرد می فكر واقعاا 

 :زد داد و آورد دستم مچ به فشارى
 یانه؟ فهمیدى-

 برم؟آره؟ صدقت قربون که سوسوالم پسر این از کردى فكر
 :گفتم درد با و شد بیشتر فشارش

 .کنی می اشتباه نه-
 .بیرون من ى خونه از گمشو-

 .االن همین
 .ریختم می اشك فقط و لرزیدم می ترس از

 .کرد می سوراخ مخمو مته مثل حرفاش
 :زد عربده باز که اتاقم سمت دوییدم فقط

 .سفید چشم ى دختره بیرون گمشو من خونه از-
 .ببینمت خوام نمی بیرون گمشو
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 .انداختم تخت رو پیرهنو و کردم عوض لباسامو سریع
 .نوشتم اى دیگه کاغذ روى و گذاشتم تخت رو دلنوشتمو و نقاشی
 .رفتن است سخت
 .داشت نخواهد بازگشتی که رفتنی

 نویسم می درد با و گرفت درد قلبم هایت حرف از
 ''نگهدارت خدا''
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 .نگرفتن جلومو ها نگهبان از کدوم هیچ و بیرون خونه از دویدم عجله با

 .دوییدم می و زدم می هق فقط
 .کردم می زمزمه فقط و نداشتم رو ازش دورى طاقت

 من مثل شكنه یم غرورشو تو واسه یک من بعد
 من بعد زنه ینم یحرف یکن ىهرکار تو
 گذره یم اشیدن همه از تو واسه یک

 ذره هی یحت ىبود منم فكر به کاش
 دوباره شم یم تنها ىروز هی که دونستم یم شهیهم
 داد به شمیپ ىنموند تو کردم ىکار هر من
 چرا ىدینرس من خسته دل
 راه به چشم نجایا موندم تنها من و یرفت

 منی عاشق که گفتی نمي مگه
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 کنی نمي دل نگفتی مگه
 آخرت حرف شد جدایی چرا
 زنی نمي حرف بهش راجع چرا

 شد خنده به لیتبد اشكات
 شد بازنده بود عاشقت که یاون
 شد زنده برام خاطرات همه باز

 ىبر یآسون نیا به روز هی شد ینم باورم
 ىبد لمیتحو دروغو ىحرفا اون آخرم

 گذره یم بودنم باتو خاطرات سرم تو
 بهتره ىنطوریا یگفت برم یخواست

 غرقمو ساعِت  هی فكرت تو باز
 دستمو ساعت کنم ینم نگاه یحت

 پاى صددداى که ریختم می واشددك خوندم می و دویدم می داد ها دیوونه عین
 .شنیدم نفرو چند

شترى سرعت با ستادن جلوم نفر چند که دویدم بی ستم و ای  چند هک برگردم خوا
 .بودن جلوم دیگه نفر

 شه؟ می اینم از بهتر خب خب-
 .بگیریدش

ست شون د ستمو و زدم جیغ که شد حلقه کمرم دور یكی ست گرفت د  هدیگ ود
 .گرفت دهانم جلوى رو اش

 :گفت چندشی صداى با گوشم در و



wWw.Roman4u.iR  426 

 

 نه؟ االن دنبالت میاد سامیار-
 .دادم تكون منفی ى نشونه به سرمو

 .خوابوند گوشم تو محكم
 .شه می معلوم-

ساس گردنم تو که سوزشی ست آمپولی دیدم و کردم اح ست د  و خالیه که مرد
 ...مطلق وتاریكی شد سنگین هام چشم
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 .رفتم می راه اتاقم تو کلفه
 .کردم می باز و کردم می مشت هی دستمو و بود نامنظم هام نفس ریتم
 ...باشم داشته دوست کسیو تونم نمی چرا
 ندارم؟...دارم دوستش که من ولی

 ...سرت بر خاك یعنی سامیار
 .رفتم اتاقش سمت و شدم خارج اتاقم از
 .برمیاى پسش از

 .باش آروم فقط
 .که بكنی کوه خواى نمی
 .داد جوابی ولی زدم اتاقش در به اى تقه

 :گفتم و بیرون دادم نفسمو
 .ببخشید-
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 .کنم ناراحتت خواستم بودم؛نمی عصبی
 .دونی نمی گذشتم و من از هیچی تو درسا
 .داشتم تلخی ى گذشته  واقعاا 
 وستد بدون ولی باشم نداشته باور داشتنتو دوست و شم عصبی بهم بده حق
 .دارم
 .نبود اتاق تو ولی کردم باز درو باشدت و نداد جوابی بازم

 درسا؟-
 .شد تند نبودش از قلبم ضربان و کردم باز رو دستشویی و حموم در
 :گفتم نگهبان روبه و بیرون رفتم اتاق از
 کجاست؟ درسا-
 :گفت ترس با
 .قربان بیرون رفتن ایشون-

 چی؟ زدم داد
 اینجا؟ کردین می غلطی چه غوال نره شما پس-
 .برن که زدید داد شما قربان-
 .هستید جدى کردیم فكر هم ما

 .شد زمین نقش که زدم دهنش تو مشتی
 .قربان-
 .عرضه بی احمق-

 .شد چشمام مهمون اشك کم کم و خونه از بیرون دویدم
 من؟ بدون رفتی کجا-
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 داشتنت؟ دوست بود این
 شتاب این با روى می کجا

 رفتنت با رود می هم دل که
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 .اومد فرود سرم تو دنیا هاى غم تمام و بودم درد پراز

 .کردم بغل لباسشو و اتاقش تو رفتم
 .بود تنش پیش ساعت چند همین که لباسی

 :نالیدم و بلعیدم تنشو عطر
 .معرفت بی رفتی کجا-

 .اومد کاغذ صداى که گذاشتم بالشتش رو سرمو
 .موند ثابت کاغذ چند رو نگاهم و شدم بلند

 :من ى دلنوشته
 .آید نمی در صدایم دیگر

 .گرفته و است خسته
 .است بسته را گلویم راه بغض
  شكند نمی را آن چیز هیچ دیگر

 .نیست دیگر که وجودى گرماى جز...جز
 کرد حس توان می

 را هایم دست سردى کرد حس



 429 ییتنها رانگریو

 سرد هواى با است نفس هم که را هایم نفس سردى
 طلبد می گرمایی که را هایی دست سردى

ست سخت چه شقی گرماى تحمل ا ست یخ دیگرى وجود در ع  حریق آن و ب
 .شد سخت تنم بر سوزان

 و نیست عاشق که عشقی از خورده زخم که را زبانم تلخی  کرد حس توان می
 ...من

 آغوش در را زانوهایم خود تاریك و سددرد اتاق درکنج و کردم همه بر پشدددت
 کشیدم

 دلتنگی دارد دردى چه
 خشم جنس از دلتنگی

 ام خسته من
 پریشانم

 گویم می شرمسارى با
 شدم مردود عشق امتحان در من

 ندارد بازى به اشتیاقی دلم دیگر
 ندارد نوشتن به اشتیاقی دیگر

 دادم سفید را امتحانم ى برگه من
 من

  سوختم
 شكستم        

 شدم تنها                 
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 دادم جان خود سكوت پر تنهایی در و
 گفتم بدرود را عشق این من

 راحت خیال با رفتی تو و
 معرفت بی اى

 وجدانت حتی نیست بیدار درتو چیز هیچ
 خطاست شكستن دل ى شیشه که کن بیدارش

 را دلت دیگرى و شكنی می را دلم راحتی به تو
 من دل مثل نفس یك راحتی به
 

 درسا
 :گفتم سختی به
 .درسا-

 .من به لعنت
 :زدم داد

 .من به لعنت-
 

AraD_آراد 
 .رفتم من-

 .نشدم جا به جا ذره یه حتی ولی عقب داد هلم زورش تمام با و گرفت دستامو
 :گفت و کرد لوس ها بچه مثل صورتشو
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 .دیگه نرو آراد-
 .دیوونه تنهایی ترسم می من خب

 .غلمب تو کشیدمش و کردم حلقه کمرش دور دستامو و نشست لبام به لبخندى
 لب داغی و تر نزدیك و نزدیك صددورتش به صددورتم و شددد هم محو نگاهمون

 .شیرینش هاى
شو ستا ستش بعد و کرد حلقه گردنم دور د  بازى به موهامو و رفت موهام تو د

 .گرفت
 .نبود ه*و*س از که عشقی
 .بود طرفین ى خواسته که عشقی
 .شد سرخ خجالت از لپاش و کرد جدا لبام از لباشو

 .پایین انداخت سرشو
 :گفتم و کردم اخم و باال دادم سرشو و گذاشتم چونش زیر دستمو

 کشه؟ می خجالت کی از من تنهاى ماه-
 .اش َتدندهایی ویدددرانددگَـددددر از-
 .نجاتش ى فرشته از
 .مونه می ماهش پیش همیشه فرشته اون-

 :گفت و زد لبخندى
 .نجاتشه ى فرشته عاشق تنها ماه-

 .درخشه نمی دیگه تنها ماه اون بی
شو ست شید سینم روى د ستمو و ک  و ردک نگاهم بازم که بردم فرو گردنش تو د

 .زد لبام به اى ه*ب*و*س* و ایستاد پاش ى پاشنه روى
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 .ببین اینو با
 .رفت ام خونه از خالی اتاق سمت و گرفت دستمو

 .کرد باز درو و
 

AraD_آراد 
 .بود شده نقاشی دیوارش روى اتاق ى همه و کرد باز اتاقو در

 .بچه دو و ماتیسا و منو از نقاشی
 .زدن رنگ به کرد شروع و زد رنگ تو رو قلمو

 .کردم بغلش ازپشت و کردم حلقه کمرش دور دستمو
 اب خیلی ماتیسددا ولی کردم رنگ دیوارو باهاش و برداشددتم رو قلمو یكی اون و

 .کشید می دقت
 و کردم بغلش پشددت از و قرمز رنگ تو زدم دسددتمو پس کنم اذیتش خواسددتم

 .دادم حرکت کمرش و شكم روى و لباسش زیر بردم دستمو
 ذاشتگ دستم روى و فروبرد اى فیروزه آبی رنگ تو دستاشو و خندید می فقط

 .گذاشت گونم روى دستشو و گرفتم بازى به لباشو و سمتم چرخید و
 .شد چشماش رنگ صورتم

  که چرا آیم می دنیا ته تا تو با
 نباشی وقتی

 گذارم؟ حراج به که براى را مخاطبم بی هاى عاشقانه
 .کردم بغلش پشت از و داد تكیه بهم ازپشت خودش و نشستیم زمین روى
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 آراد؟-
 .دلم جان-
 .کنیم بازى یه بیا-
 بازى؟ چه-

 .گرفت جا آغوشم توى و نشست پام روى و دادم تكیه دیوار به و شد بلند
 :گفت و گذاشت ام شونه روى سرشو

 .اگه شد می چی بازى-
 .ببینمت-

 .شدیم هم به خیره و برداشت شونم روى از سرشو
 .کن شروع-

 :گفت و کشید گونم روى دستشو
 نمی ازدواج اشكان با وقت هیچ مامانم و بودن خانوادم هنوز اگه شد می چی-

 کرد؟
 بودم؟ مادرم و پدر آغوش تو و خندیدم می همه مثل منم اگه شد می چی
 کردم؟ می یزندگ معمولی دختر یه مثل و نبودم اى اجاره اگه شد می چی
 خواستم؟ می چی خدا از من مگه

گه گی از م ند تم می چی ز بت،دوسدددت خواسددد ح م  جزعشدددق،
 .داشتن،لبخند،خانواده

 .کشید چشماش از اشكش
 .دادم می جواب باید و بود من نوبت

 کنه؟ آروم دلشو آشوب که بگم چی
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 .گرفتم بازى به موهاشو
 .من نه بودى اینجا تو نه نبود اتفاقات این اگه-

 .دیدیم نمی همو وقت هیچ
 بدسددت رو چیزایی یه حتماا  ولی دادى دسددت از رو چیزایی یه درسددته ماتیسددا

 .میارى
 .بگی توئه نوبت-

 :گفتم کردم می نوازش موهاشو که طور همون
 بودى؟ خودم خود مال اگه شد می چی-

 ها؟ نقاشی این مثل داشتی بچه ازم و شدى می من نام به شد می چی
 کنم؟ هدیه بهت رو خوشبختی تونستم می اگه شد می چی
 نبود؟ اشكان اگه شد می چی

 .چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش
شم تو براى فقط و فقط که قلبم ته از دم می قول من- شقم تمام و با  داىف رو ع
 .کنم تو

 .عشقمون ى ثمره براى باشم خوبی مامان دم می قول
 .کنه جدا هم از مارو تونه نمی اى دیگه کس هیچ نه و اشكان نه

 .یدیم*ب*و*س* رو هم باعشق
 ...ها سختی به زنم می لبخند و شود می کامل تو با من زندگی
 .کند می شمارى لحظه آغوشت تمناى در دلم و است آسان تو با زندگی
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Arad/آراد 
 ماتیسا؟-
 جان؟-
 .دیوار کناره از بده گیتارو اون-
 .من به داد و برداشت گیتارو و شد بلند پام رو از

 .بشینه پام رو کردم اشاره
 :وگفت زد لبخندى

 بخونی؟ برام خواى می-
 .دوتا ما آهنگ شه می اوهوم-
 .باشه-

 :گفت و نشست زمین رو
 .زنی می بهتر اینطورى-

 .داد دست بهم عجیبی حس یه و دادم حرکت گیتار هاى نت روى دستمو
 .داشت عجیبی هواى امشب و بود سرد واقعاا  هوا

 :خوندم و کرد ترم مصمم گیتار هاى نت صداى
  ام گونه شهر رو اشكام باره یم
 مونم یم تو با ام زنده یوقت تا

  دونه یم قلبت رو من احساس
 *وونهید دارم دوست*

 ادیم برف نكهیا با دلگرمم تو به من
 ادیم حرف به هام لب و ىایم ىروز هی 



wWw.Roman4u.iR  436 

 

 دوارمیام یلیخ فردا و تو به من
 دارم دوست تورو که خوبه برام یلیخ

 باد ىدستا تو دی*ر*ق*ص* یم شالت
 داد تورو عشق و دیلرز قلبم 

  دونه یم قلبت رو من احساس
 وونهید دارم دوست

 دیدووندده
 ادیم برف نكهیا با دلگرمم تو به من

 ادیم حرف به هام لب و ىایم ىروز هی
  دوارمیام یلیخ فردا و تو به من
 دارم دوست تورو که خوبه برام یلیخ
 

Matisa_ماتیسا 
 .ام گونه شهر روى چكید اشكام و آغوشش تو کردم پرت خودمو
 .دارم دوستش قدر چه دونی می خودت خدایا

 :کرد زمزمه گوشم در
 ماتیسا؟-
 بله؟-
 خواد؟ می چی دختر یه از پسر یه دونی می-
 باشه؟ داشته دوستش اینكه-



 437 ییتنها رانگریو

 .باشه وفادار بهش خواد می ولی حتمیه که اون-
 .خوامت می قدر چه که دونی می-
 .خوامت می منم-

 .که نكردم انتخابت بسته هاى چشم با من ماتیسا
 .مطمئنم ازت من
 .وفاداره مهمتر همه از و نجیب و پاك و دختر دنبال پسرى هر
 چی؟ خانواده پس-
 .شناسمت می وقتی من براى نه ولی مهمه اونم-
 .کنن قبولم نداره امكان خانوادت اما-
 .مهمی برام تو-

 .کشید گونم روى دستشو
 .کنم می حس روحتو لطافت من-

 .خانواده به عشقت
 .دونی می عافیتو و زندگی قدر و شدى پخته ها سختی تو ماتیسا

 من براى همسددرى چه و هات بچه براى مادرى چه دونی می تو تر مهم همه از
 .باشی
 :انداختم طنین بغض با و دادم فشار و گذاشتم سینش تو سرمو

 .ترسم می آراد-
 .بترسی نباید منی با وقتی-
 

Arad/آراد 
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  اومدیم بیرون اتاق از
 .بود شده خشك بدنمون روى ها رنگ 

 .خندیدیم و کردیم نگاه خودمون به آینه تو
 :گفتم و زدم اش گونه به اى هب*و*س**
 .کن خوشگل تمیزو خودتو حموم برو-
 .باشه-

 باشه؟ کن جیگول خودتو چین هم توام
 آخه؟ کنم جیگول میاد من به-
 .میاد چی همه من عشق به-

 .حموم سمت رفت
 .کنم حموم واحد اون رفتم منم

 دارم؟ آمادگیشو یعنی
 .تازه زندگی شروع براى آمادگی
 زندگی؟ هاى مسئولیت قبول براى آمادگی
 .کنم می تمومش امشب

 وان آب از دقیقه دو بعد و برم می فرو وان تو وسددرمو کشددم می دراز وان توى
 .بیرون میام

 .کشم می عمیقی نفس
 .کنم می کجی دهن راهم هاى سختی به و کنم می مشت دستامو

 .تونم می پس خوام می من
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 .بیرون اومدم و کردم تمیز خودمو
 .گذاشتم باز لباسمو هاى دکمه از چهارتا و پوشیدم سفید پیرهن یه
 .روشن اى قهوه  بند کمر با و زیتونی سبز شلوار یه

 موهامو از قسمتی و باال سمت دادم مهارت با و کردم خشك سشوار با موهامو
 .صورتم تو ریختم

 حدوا سمت رفتم و جیبم تو گذاشتم و دراوردم رو جعبه و کردم باز رو کشو در
 .سایمات
 

Matisa_ماتیسا 
 خودمو حوله با و شدددم خارج حموم از موهام و بدنم وشددوى شددسددت از بعد

 .کردم خشك
 بلند شنهپا هاى کفش و پوشیدم رو بود دکلته اش یقه که و کوتاه سفید لباس یه

 .مشكی
 .دورم ریختم و کردم خشك رو  دارم حالت موهاى

 .کردم آرایش به شروع و
 .انداختم خودم به نگاهی آینه تو

 .اومد در صدا به خونه زنگ صداى
 .کردم باز درو و کشیدم عمیقی نفس

 .کنار رفتم در جلوى از و انداختم پایین سرمو
 :گرفت دستمو و خونه داخل اومد

 .بیا-
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 .وایسا-
 :گفتم ناز با و کردم روشنش و ضبط سمت دوییدم

 دین؟ می افتخار-
 :گفت و خنده زیر زد آراد

 بلدى؟ م*ر*ق*ص*-
 .جورم چه-

 .کردم حلقه گردنش دور دستامو و کمرم رو گذاشتم دستاشو
 معشوقه تازه که بود عاشقی نگاه نگاهش امشب که شدم آبیش هاى گوى محو
 .آورده بدست رو اش

 
*   Evanescence - My Immortal  

*   I’m so tired of being here 
  suppressed by all of my childish fears  امخسته بسیار اینجا در بودن از من 

  امکودکانه ىهاترس تمامي یله*ب*و*س* شده سرکوب
 and if you have to leave هستي من ترک به مجبور اگر و  

 I wish that you would just leave 
 because your presence still  کني ترکم اکنون هم تو که کنمیم آرزو من 

lingers here 
  and it won’t leave me alone  زندیم پرسه اینجا هنوز تو وجود زیرا 
   گذاشت نخواهد تنها مرا و

these wounds won’t seem to heal  
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  یافت نخواهند التیام هازخم این که رسدیم نظر به
 this pain is just too real است واقعي حد از بیش درد این 

  there’s just too much that time cannot erase  
  کند محو را آن تواندینم زمان که است زیاد قدر آن و

 when you cried I’d wipe away all of your tears 
 کردمیم پاك را تیهااشک تمام ،ىکردیم گریه که وقتي 

  when you’d scream I’d fight away all of your fears ىزدیم فریاد که وقتي 
   کردمیم مبارزه تیهاترس تمام با من

and I’ve held your hand through all of these years ها،سال این تمامي در من و 
   داشتم دست در تورا دست

but you still have all of me داري اختیار در را وجودم تمام هنوز، تو اما   
you used to captivate me by your resonating light و جادویي نور با همیشه تو 

  یساختیم خود شیفته مرا اندازت، طنین
 but now I’m bound by the life you left behind  

 امافتاده گیر گذاشتي جا به برایم تو که اي زندگي در اکنون اما
  your face it haunts my once pleasant dreams 

  است من مقابل در همواره که توست ىچهره من دلپذیر رویاي تنها 
 your voice it chased away all the sanity in me  

  ساخت مدهوش مرا که بود تو صداي این
 these wounds won’t seem to heal 

  یافت نخواهند التیام هازخم این که رسدیم نظر به 
 this pain is just too real است واقعي حد از بیش درد این 
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  there’s just too much that time cannot erase 
  کند محو را آن تواندینم زمان که است زیاد قدر آن و 

 when you cried I’d wipe away all of your tears تمام ،ىکردیم گریه که وقتي 
  کردمیم پاك را تیهااشک

 when you’d scream I’d fight away all of your fears من ىزدیم فریاد که وقتي 
  کردمیم دور تو از را هاآن و کردمیم مبارزه تیهاترس تمام با

and I’ve held your hand through all of these years ها،سال این تمامي در من و 
   داشتم دست در تورا دست

but you still have all of me داري اختیار در را وجودم تمام هنوز، تو اما 
  I’ve tried so hard to tell myself that you’re gone 

  اي رفته تو که{ بقبوالنم} بگویم خود به تا کردم تلش سختي به 
 and though you’re still with me  

 مني با هنوز تو چه اگر
  I’ve been alone all along ام ه بود تنها مدت این تمام در من 

 
 دارى؟ دوست آهنگو این-

 :گفتم آروم و کردم بسته و باز هامو چشم
 نیست؟ من داستان داستانش-

 نیست؟ من هاى حرف هاش حرف
 .کنم نمی ترکت من اما-
 .کنم نمی ترکت منم-
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 .بودى من با ام تنهایی هاى شب تمام تو تو
 جایی تآغوش تو همیشه ترسیدم می وقتی و گرفتی دستامو ناراحتی اوج تو تو

 .داشتی من براى
 روم به رو اى جعبه و زد زانو پاهام جلوى و کرد باز کمرم از دسددتشددو ى حلقه

 .کرد باز درشو و گرفت
 کنی؟ می ازدواج من با-

 :گفتم و شدم شوکه
 .آراد-
 .هیس-
 نه؟ یا آره-
 .تونم نمی من...من-
 .تونی می-

 .انداخت انگشتم توى و دراورد جعبه توى از رو حلقه
 لبام چاشددنی لباش و انداختم انگشددتش توى و دراودم رو حلقه یكی اون منم
 .شد

 when you’d scream I’d fight away all of your fears من ىزدیم فریاد که وقتي 
  کردمیم دور تو از را هاآن و کردمیم مبارزه تیهاترس تمام با

and I’ve held your hand through all of these years ها،سال این تمامي در من و 
   داشتم دست در تورا دست

but you still have all of me داري اختیار در را وجودم تمام هنوز، تو اما. 
 .کرد زمزمه گوشم در و شد تموم آهنگ
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 .شی می من نام به همیشه براى فردا-
 .چكید ام گونه روى اشكم ى قطره

 .مرسی خدایا
 منه؟ مال خوشبختی همه این

 .شد تر تنگ آغوشش حلقه که بردم فرو موهاش تو دستمو
 
 نشیم؟ هم مال امشب چرا زندگیمه شباى بهترین از یكی امشب آراد-
 امشب؟-
 .اوهوم-

 .باهامه ام شناسنامه
 :گفت و کرد فكر کمی

 .دارم آشنا بپوش لباساتو-
 .شیم می محرم هم به

شیدم رو شلوارم و مانتو  خارج اتاق از و سرم روى انداختم سفیدى شال و پو
 .شدم

 .خندید می مهربون خیلی
 .شدم قدم هم باهاش و گرفت دستامو

 .پارکینگ رفتیم و شدیم آسانسور سوار
 .کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار

 رى؟ می کجا-
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 .عاقد ى خونه ریم می-
 خونشون؟-
 .شی می خودم مال بعد و کنیم می عقد اونجا آره-

 .زد رو خونه زنگ آراد که رسیدیم بعد ربع یك
 بله؟-
 .آقا حاج منم-

 رادجو آراد
 .پسرم تو بیا-

 .شدیم خونه داخل
 :گفت سمتمون اومد پسرى مرد

 .بیام تا داخل بفرمایید اومدید خوش-
 .نشستیم مبل روى و شدیم خونه وارد

 :گفت و شد داخل آقا حاج وبعد
 شده؟ فوت پدرت که باشم مطمئن دخترم-
 .بله-

 :گفت و کرد باز رو دفترى
سا خانوم سرکار-  ادجور آراد آقاى دائم عقد به شمارو وکلیم بنده آیا مهرنیا ماتی
ست یك و مجید الله کلم جلد یك با  معلوم ى مهریه و نقره شمعدان و آینه د

 وکیلم؟ بیاورم در
 .بله یادشم به همیشه که مادرى و مرحومم پدر ى اجازه با-
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 خود دائم عقد به رو مهرنیا ماتیسددا خانوم حاضددرید شددما آیا رادجو آراد آقاى-
 دربیاورید؟

 .بله-
 .مبارکه-

 .کنید امضا دفترو بیاید لطفاا 
 :گفت آراد و کردیم امضا دفترو

 .دارد نفر دو گفتید آقا حاج چی ها شاهد-
 .نباش نگران-

 .بدید هارو شناسنامه
 .کرد *ب*و*س* لپمو آراد که شدیم خارج اونجا از ساعت نیم از بعد

 
Matisa_ماتیسا 

شت نگه شیك ساختمون یه جلوى بعد ساعت نیم و گرفت تماس یه آراد  و دا
 :گفت

 .شو پیاده خوب-
 .چشم-

 .زد آخرو طبقه ى دکمه و شدیم آسانسور سوار و شدیم ساختمون داخل
 کرد حلقه کمرم دور دستشو

 :گفتم 
 نیست؟ اینجا کسی چرا-
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 .شده آماده تو و منو براى فقط چون-
 .آراد واى-
 .اومدید خوش سلم-
 .مرسی-

 .کشیدم کنار ماتیسا براى رو صندلی
 .خانومم بشین-

  نشستم صندلی روى
 .نشست و کشید رو کنارم صندلی 

 نفر وچند خوندن به کرد شروع و اومد اى خواننده و شد بلند موسیقی صداى
 .کردن یدن*ر*ق*ص* به شروع و شدند وارد هم مرد

 .داد سفارش دریایی غذاى آراد شام براى
 .سوشی و خرچنگ و پشت الك سوپ

 نمی خودم پوسددت تو خوشددحالی از و داد بهم و برد فرو سددوشددی تو چنگالو
 .گنجیدم

 .خونه سمت رفتیم غذا اتمام از بعد
 .شدیم آسانسور سوار و شدیم ساختمون داخل

 .شدیم خونه وارد و بازکرد رو خونه در
 

Matisa_ماتیسا 
 .فشرد خودش به منو و کرد حلقه کمرم دور دستاشو
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 داد و چرخید و چرخید که شدم خیره صورتش به باال از و شدم کنده زمین از
 :زد
 .عاشقتم-
 .خندیدم می دل ته از

 .بردم فرو موهاش تو دستمو منم و نشوند راستش ى شونه روى منو
 :زدم جیغ که رفتن راه کرد شروع

 .افتادم دیدى یهو نكن آراد واى-
 هویجم؟ اینجا من پس-
 .منی عمر شما جون از دور-
 .فدات جان-
 .زندگیم نكنه خدا-

 .آغوششم تو دیدم که بستم چشمامو و زدم جیغ که کشید پامو یهو
 .هام شونه زیر دیگش دست و زانوهام زیر از یكی

 .گیرم می برات رو عروسی ترین رویایی-
 :گفتم و کردم حلقه گردنش دور دستامو و باال کشیدم خودمو

 .نیست رویایی عروسی من رویاى-
 .منی رویاى دنیاى تو
یاى- یات دن یایی رو دخترى هر زندگی شدددب بهترین برات خواد می رو  رو

 .بگیره
 .افتاد چشمم ى گوشه از اشكی
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 .شد می بیشتر  بهش نسبت عشقم و تر تنگ آغوشش
 .تخت رو انداختم و خواب اتاق سمت رفت
 یخداحافظ و آغوشش ازحد بیش گرماى و شد لباش اسیر لبام و زد خیمه روم

 .هایم دخترانه با
 .شد کشیده آتش به ام دخترانه دنیاى اینكه از هراسم نمی
 هرگز نه هراسم نمی
 عشق و خود رویاى دنیاى به من و است شده بسته ها آسمان در پیوندمان زیرا

 .دارم تعلق ام زندگی
 .بسوزاند خود در مرا ابدیت تا آغوشت گرماى بگذار

 
Unknown_ناشناس فرد 

 
 .شماست شب امشب قربان:ناشناس

 بغلت؟ تو کیه دختره این+
 .آشناست قدر چه

 .فرستادم براتون سامیار با عكسشو که دخترست همون-
 .دوید می فقط و شد باز سامیار ى خونه در دیدم

 خونه؟ بردش زور به بودو عصبی دستش از سامیار گفتید که همون+
 از لیو نمیاد گفت پرسددیدم ازش وقتی ولی دنبالش میاد سددامیار مطمئنم بله-

 .شه می عصبی نبودش از بود معلوم سامیار رفتار
 .ببینم جلو بیارش+
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Dorsa_درسا 
 .دادم می گوش فقط و بود بسته هام چشم

 .رفتم حال از و زدن بهم آمپول یه یادمه که جایی تا
 چیه؟ حرفا این
 کین؟ اینا

 .کردم احساس گونم روى رو دستی گرمی
 .کنه می تور رو هایی تیكه چه دیوث+

 .نازه خیلی
 .جذابه و ناز قربان بله-
 .بیاد هوش به تا بیار آب برو و زمین بندازش+
 کنم؟ پرتش-
 .خبرش میاد هوش به ببینم کن پرت+

 .نكن پرت نه واى
 .افتادم سرفه به و گرفت نفسم که زمین رو شدم پرت
 .آخه خوره می بدبخت من پست به روانی و جانی و وحشی آدم چی هر چرا

 .من شانس و زندگی این به لعنت
 .کردم باز هامو چشم

 کجام؟ من
 .سبز هاى دیوار و سفید سقف یه
 .انداختم برم و دور به نگاهی و نشستم زمین رو
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 .نشست دلم به بدى ترس و بودن برم و دور مرد تا چند
سی پاى صداى  چرم هاى کفش به نگاهم که صدا سمت چرخیدم و اومد ک
 .افتاد مشكی
 که افتاد پسددرى به نگاهم و دادم حرکت باال به زمین روى از آرومی  به سددرمو

 .کرد می بیداد توش عصبانیت و خشم
 .ترسیدم می ازش ولی نبود زشت

 :گفتم ترس با
 شما؟-
 .خنده زیر زدن بقیه حرفم این با
 گفتم؟ جك مگه وا

 :پرسید جدى پسره
 دارى؟ نسبتی چه سامیار با-

 .کردم می نگاهش فقط و بود شده قفل دهنم تو زبونم
 :زد داد

 .باتوام-
 دخترشی؟ دوست

 .دادم تكون منفی ى نشانه به سرمو فقط ولی بودم کاش
 هستی؟ اش برده-

 .دادم تكون منفی ى نشانه به سرمو فقط
 باهاش؟ دارى نسبتی چه پس-

 اللی؟
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 .سامیارم شخصی خدمتكار-
 .خنده زیر زدن
 .مار زهر

 .باال داد چونمو و نشست پاش دو روى
 .میانسالن خدمتكاراش سامیار دونم می که جایی تا-
 آره؟ هستی ایش اجاره-
 چی؟ یعنی-
 آره؟.جنسی برده مایه تو چیزى یه کرده اجارت نیازش رفع براى یعنی-
 می انجام رو بهش مربوط کاراى و سددامیارم شددخصددی خدمتكار که گفتم نه-

 .دم
 

Dorsa_درسا 
 .اریدیدرب رو آمارش برید-
 .قربان بله-
 :گفت و پام جلوى انداخت خودکار و کاغذ یه
 .بنویس-
 بنویسم؟ چی-
 .خونتونو آدرس و فامیت و اسم-
 بنویسم؟ باید چرا-
 .گم می من چون-
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 کنم؟ توجه بهتون که باشی کی شما-
 .شدم شوکه صورتم تو سنگینش دستش شدن کوبیده با

 :گفت و کشید موهامو
 ات بیرون کشددم می حلقت از زبونتو بزنی حرف دهنت از تر گنده بعد سددرى-

 .بزنی حرف نتونی دیگه
 شدى؟ فهم شیر
 .نزدم حرفی و دوختم چشماش به انگیزمو نفرت نگاه
 .نوشتم برگه رو خونه، آدرس  همراه  رو فامیلم و اسم

 .خوبه-
 .حیاط ته اتاقك تو ببریدش

 :گفت و کرد نگاه من به دوباره
 راتب درخشانی ى آینده اصلا  وگرنه بیاد که باشی داشته ارزش براش کن دعا-

 .خوره نمی رقم
 .نكن خسته خودتو هم شما نمیاد اون-
 .نشدى فهم شیر اینكه مثل-
 

Samiar_سامیار 
 .کنم می نگاه بود کشیده ازم که نقاشی به

 .خرابه حالم قدر چه
 .رفتی که هفتست یك نزدیك
 .چرخه می توسرم حرفات همش
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 .رفتن است سخت
 .داشت نخواهد بازگشتی که رفتنی

 نویسم می درد با و گرفت درد قلبم هایت حرف از
 ''نگهدارت خدا''

 میاى؟ باز کردم فكر چرا
 .بردارم قدم خونت سمت حتی تونم نمی
 رفتی؟ چرا رفتن سخت اگر
 .پیشش رم می

 .درسا ببینمت میام 
 .درسا ى خونه سمت رفتم و پوشیدم لباس

 .داشتم نگه خونشون جلوى
 داشددت هم اى بچه دختر و کردند می بازى فوتبال داشددتند کوچه توى ها بچه

 .کرد می نگاه اونارو بازى
 :زدم صداش

 .کوچولو خانم-
 .سمتم برگشت

 میاى؟ دقیقه یك عمو-
 .نزنم حرف ها غریبه با گفته مامانم-

 .گرفت خندم
 .زدى حرف من با گم می مامانت به خودم من لطفاا  بیا عمو-
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 .دم می جایزه بهت بیاى اگه
 دى؟ می بهم چی-
 .بخرى عروسك خودت براى برى دم می پول بهت-
؟-  واقعاا
 .عمو آره-
 .سمتش گرفتم و دراوردم پولم کیف از تومنی پنجاه تراول یه
 .عمو بیا-

 :گفتم بهش و سمتم اومد
 ایین؟پ بیاد بگید درسا خاله به شه می ببخشید بگو بزن رو خونه اون زنگ-
 .دارن بسته یه
 .باشه-

 .زد رو زنگ و خونه سمت دوید
 :وگفت پیشم برگشت دیگه دقیقه چند

 .خونه نیومده و شده گم درسا خاله گفتن عمو-
 چی؟-

 گفتن؟ بهت همینو مطمئنی
 .بله-

 .شدم ماشینم سوار و رفتم تحلیل یهو
 .اشكان
 .اشكان ى خونه رفتم و کردم مشت دستامو

 .عوضی ى مرتیكه کشمت می
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 .استقبالم اومد مشاورش که شدم خونش وارد
 .مهروز آقاى سلم-
 کجاست؟ فر فروزان-
 برخورده؟ طرز چه این-

 :گفتم و چسبیدم رو اش یقه
 کجاست؟-
 .دارن جلسه کارشون اتاق تو-
 خونس؟ تو که ایه جلسه چه-

 .کارش اتاق سمت رفتم و عقب سمت به کردم پرتش
 .شید داخل تونید نمی-

 .چرخیدن سمتم همه که کردم باز رو اتاق در حرفش به توجه بی
 :گفتم و زدم لبخندى

 .بذارید تنها مارو دقیقه چند لطفاا  استراحت وقت آقایون-
 .شه می پذیرایی ازتون سالن تو

 .شدن خارج اتاق از همه و شد منقبض گردنش رنگ فر فروزان
 :غرید فر فروزان

 بود؟ کارى چه این احمق -
 .پستی خیلی-

 .کجاست درسا
 :گفت و گرفت دستش تو گردنمو
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 زدى؟ زرى چه-
 :گفتم و زدم پس دستشو محكم

 کجاست؟ درسا-
 پرسی؟ می من از-
 بپرسم؟ کی از پس-

 کجاست؟ درسا
 چی؟ من به-

 کرده؟ فرار نكنه
 .نیست خونشون االن ولی پیش ى هفته.بره گفتم-
 .بره بذاره ندارى حق نگفتم مگه-

 .نشستم زمین رو
 بردیش؟ کجا بگو توروخدا-
 .کجاست دونم نمی سامیار-

 .کردم اعتماد بهت
 .اندازم می باهم اونو و تو جنازه بره پلیس پیش اگه

 ندزدیدیش؟ تو یعنی-
 .نه-
 

Unknown_ناشناس فرد  
 .احمق اى+

 .دنبالش نمیاد که گفت می راست دختر
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 .بكشینش
 .قربان اما-

 .تو اومد کیانوش و شد باز اتاق در
 .خوب خبر یه قربان-
 .بنال+
 .دختر خونه  دمه رفته سامیار-

 .نشست لبم رو پوزخندى
 .دختره دنبال رفت پس-

 .دیبیار رو دختر
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 یم حموم و دسددتشددویی براى فقط و بودم حبس اتاق یك توى بود هفته یك

 .شم خارج اتاق از تونستم
 .پسره پیش بردن منو و شد باز اتاق در
 .نگی دروغ تا رسم می خدمتت به تماس این از بعد-
 .نگفتم دروغی من-
 .دنبالت خونتون در رفت سامیار-
؟-  واقعاا

 :گفت و رفت بهم اى غره چشم
 خوام؟ می چی ازت االن دونی می-
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 .گو بلند رو زد و گرفت رو اى شماره و دراورد موبایلشو و کرد مكثی
 :گفت بوق تا چند از بعد

 .بزنی جیغ خوام می-
 .پیچید فضا تو صدایی

 بله؟-
 سامیار؟

 از مبدن و شده پاره گوشتم که کردم احساس و خورد پشتش به محكم اى ضربه
 .شد خیس خون

 .شد پاره خودمم گوش ى پرده احساس که زدم جیغی-
 درسا؟-

 .کرد برخورد بهم جسم اون بازم که گریه زیر زدم
 :پیچید گوشم تو دادش صداى

 .درسا-
 .بزنم حرف تونستم نمی درد از
 .سامیار-

 .شد خارج سالن از و گرفتن دستمو
 .کردم نگاه مرد دست توى شلق به

 .بود اشباع من خون از سرش و داشت تیزى نوك هاى تیغه روش که شلقی
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 .خورد زنگ موبایلم که بودم فر فروزان پیش
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 .ناشناس از تماس
 :گفت اسممو درد با بعد و قلبم به چنگی جیغش صداى که دادم جواب

 .سامیار-
 .زدم صداش

 .درسا-
 :پیچید گوشم تو پسرى صداى

 .سامیار-
 هستی؟ کی تو-
 نه؟ شناسی نمی منو-

 .شناسمت می خوب من ولی
 .کنی مرگ آرزوى زندگیت لحظه هر کنم می کارى

 .شه می تو بیجاى ه*و*س قربانی هم دختر این
 .بیجا ه*و*س-
 .کردم من که همونطور کنی التماس بودنش زنده براى کنم می کارى-
 هستی؟ کی تو-
 .زنی می حرف چی از
 .داشتنیه دوست دختر-

 .شم می براش خوبی ارباب
 .کنم می قلم دستتو بخوره بهش دستت-
 .فرستم می برات دستاشو-
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 .شد قطع تلفن
 .پیچید گوشم توى متمدد هاى بوق صداى

 .چرخیدم فر فروزان به رو
 .کنم پیداش کن کمكم-
 کنم؟ کمكت باید چرا-
 .لطفاا  اشكان-
 .اون مثل نكن اینم-

 .بود تو تقصیر مرد اون
 .اشتباهش تصمیم سر مرد اون-
 .کنم پیداش کن کمكم-
 .برو حاال دم می خبر بهت-
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 کنی؟ کمكم خواى نمی یعنی-
 .نزدم حرفو این من-

 خوبه؟ کنم می پیداش برات
 .برو حاال

 .مهمه برام درسا-
 !بره نگی  خواستی می-

 .خورى می کارتو چوب دارى
 .نزن زبون زخم بهم انقدر-
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 .لطفاا  کن پیداش برام کن شروع امروز از
 شناسی؟ نمی رو یارو این-
 .هست کی دونم نمی اصلا  نه-

 .زنه می حرف کی راجب
 .دنبالش گردم می باشه-
 .نداره کارى برات دونم می-
 .نیست آسونم نداریم ازش شناختی چون-

 .دارم کار برو حاال
 .باشه-

 کنی؟ می شروع امروز از شم مطمئن
 .آره-
 .بیرون زدم فر فروزان خونه از-

 .کرد می خفم داشت گلوم بغض
 .بمونه سالم بذار خدایا

 .کن کمكش
 .کردم غلط

 .کردم بد اگر منو ببخش
 .عشق صاحب اى

 .میازار را قلبم ام معشوقه زجر با
 .هستم اش خوشی تمناى در
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 .بخندد اى لحظه تا دوزم می هم به را زمین و آسمان
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 دارم کم کم و گذشددت ماه یك زود چه و گذرند می هم پس از  پی در پی روزا

 .کنم می امیدى نا احساس
 .زنم می زنگ بهش و دارم برمی تلفنو

 .ده می جواب کلفه و عصبی
 بله؟-
 نشد؟ خبرى اشكان-
 .کنم خفت نیومدم تا شو الل سامیار-
 .برسیم بهش زودى به کنم فكر و کردیم پیدا ردى یه

 .دیدم اتاقم در پشت اى سایه
 .بده خبر بهم باشه-

 .کردم باز در آروم و شد دور اتاقم از سایه
 .اینه من جاسوس پس خوبه

 .جلوتر ازم قدم یه همیشه چرا گم می
 .رفتم نگهبانا اتاق سمت یواشكی

 .قربان-
 .بنال+
 .کردن پیدا ازتون چیزى کنم فكر-
 چی؟+
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 .دونم نمی-
 .گم می بهتون فهمم می

 .تو از خبر پس باشه+
 .چشم-
 .شد قطع تلفن تا

 .کشیدم رو ماشه و شدم اتاق وارد
 بمیرى؟ اینطورى زوده-
 .ارباب-
 کجاست؟ درسا-
 .دونم نمی من قربان-

 .شدن داخل نگهبانا که زدم پاش به تیرى
 .گفتم عصبانیت با
 .فر فروزان پیش ریم می ماشین تو ببریدش-

 :گفتم جاسوسم نگهبان به رو
 .بزنی حرف تا کشی می درد انقدر-

 .نزنی حرف دیگه تا کنم می اره زبونتو خودم
 .اشكان پیش رفتیم و شد ماشین داخل
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 نمی سددرما احسدداس سددرده هوا که این با و گذره می آراد منو ازدواج از ماه یك
 .شم می گرم عشقمون با که چون کنم
 .افتاده عقب عادتم و داشتم تهوع حالت روز چند

 ام؟ حامله نكنه گفتم خودم با
 !نه واى

 !شه؟ می یعنی
 .بدم آزمایش برم که پوشیدم لباس
 .رفتم آزمایشگاه سمت به و آژانس زدم زنگ

 .دادم آزمایش
 بگیرم؟ جوابو بیام کی-
 .بگیرید جوابو و بیارید تشریف ده ساعت فردا شما-
 .ممنون بله-

 .زدم می بال بال کنده پر مرغ مثل ولی نزدم آراد به حرفی هیچ
 .کردم می بازى غذام با فقط من و بودیم نشسته میز سر

 شده؟ چیزى-
 .نشده هیچی عشقم نه-
 .مضطربی کنم می حس-
 .نیستم عزیزم نه-

 کار؟ سر رى می چند ساعت صبح
 .صبح نه-
 آراد؟-
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 جانم؟-
 نگفتن؟ بهت چیزى اینا بابات-
 چی؟ مثلا -
 بودى؟ کجا دوماه این اینكه-

 پیششون؟ گردى نمی بر چرا
 بگی؟ خواى می چی ماتیسا-
 .بگی واقعیتو خانوادت به بهتر کنم می حس-
 .نه گفتی تو بگم خواستم می که من-
 .شد عوض نظرم-
 .گم می بهشون فرصت بهترین تو باشه-
 .بزنه مسواك رفت و شد بلند میز سر از

 .شستم ظرفارو و کردم جمع میزو منم
 .دستشویی رفتم منم و خواب اتاق داخل رفت آراد
  اتاق تو رفتم زدنم مسواك از بعد
 .نكردم امتحان چكو بیبی چرا افتاد یادم

 .دیگه گیرم می جوابو فردا بیخیال اه
 .شد حلقه کمرم دور دستش و کشیدم دراز کنارش تخت تو رفتم

 .بهترین خوش شب-
 .بیبی خوش شب-
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 .نبخون اسممو تا نشستم صندلی روى و شدم آزمایشگاه وارد صبح ده ساعت

 .راد ماتیسا خانم-
 :گفتم و خانم سمت رفتم

 .منم-
 مضطربی؟ انقدر چرا عزیزم آروم-

 .مثبته جواب عزیزم گم می تبریك
 .گنجیدم نمی خودم پوست تو خوشحالی از
 .ممنونم مرسی واى-
 .گرفتم کیك و قنادى سمت رفتم و شدم خارج آزمایشگاه از-

 .زدم زنگ آراد به و خونه سمت رفتم بعدش
 جانم؟-
 .سلم-
 جانم؟ سلم-
 خونه؟ میاى کی آراد-
 .دارم کار فعلا -
 چی؟ یعنی-

 .خونه بیا
 .بیام تونم نمی دارم کار عزیزم-
 تره؟ مهم من از کارت یعنی-
 .نزن حرفو این وقت هیچ دیگه ماتیسا-
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 .گرفتم وقتتونو ببخشید باشه-
 .خداحافظ

 .اِ  ماتیسا-
 .کردم قطع تلفنو
 .خوشحالم چقدر االن دونستی می کاش

 .ندادم جواب ولی زد زنگ بار چند و گذشت ساعت یك
 .میز رو گذاشتم و زدم هم و شربت

 .شد باز در و اومد قفل تو کلید چرخش صداى که
 بود؟ حرکتی چه این خب-
 .سلم-
 .بده منو جواب سلم-
 .ببخشید خب-

 .بشین بیا
 .کرد تعجب کلی و آوردم رو کیك و آشپزخونه رفتم

 تولدته؟-
 .رفتم غره چشم بهش

 تولدمه؟-
 .آراد-

 .جلوش گذاشتم آزمایشو برگه
 چیه؟ این-
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 .بخونش-
 :گفتم که برداشت رو برگه

 .شی می بابا دارى عشقم-
 :گفت بعد و کرد نگاه بهم ذره یه
 کنی؟ می شوخی دارى-

 .کرد بغلم و شد بلند مبل رو از بعد
 .بشنوم تونستم می که خبریه بهترین-
 .خوشحالم قدر چه دونی نمی آراد واى-

 :کرد زمزمه گوشم در و گذاشت لبام رو لباشو
 .خوامت می خیلی-

 ماتیسا؟
 یادته؟ برفی عاشق گفتی-
 .اوهوم-
 .میاد برف داره-
 .گی می دروغ-
 .میاد داره نه-
 .بود سرد صبح گفتم-
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 .کردم نگاه ساعت به و شدم بلند خواب از

 .بود صبح پنج ساعت
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 .زدم وجیغ انداختم بیرون به نگاهی پنجره از
 .پرید خواب از آراد

 شد؟ چی-
 .ببین بیرونو آراد واى-

 .نشسته برف
 .خبره چه کردم فكر دیوونه-
 .بازى برف کوچه سر پارك بریم پاشو واى-
 .صبح بذار عزیزم خستم ماتیسا-
 .االن پاشو آراد نه-
 .آخه صبح پنج االن-

 .دستشویی رفت و پاشد جاش از غرغر با که کردم لوس قیافمو
 .کیف َخر که منم

 .به به
 .ونبیر رفتیم باهم و پوشیدم لباس منم و پوشید گرم لباس و بیرون اومد
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 .زدیم قدم توش و شدیم پارك وارد
 .نشستیم زمین روى

 .ها سرده-
 :گفت و کرد بغلم پشت از
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 سردته؟ االنم-
 .نه آغوشتم تو وقتی و پیشمی وقتی-

 بسازیم؟ برفی آدم
 .بسازیم-

 .برفی آدم ساختن به کردیم شروع
 .کرد پرت سمتم اى گلوله آراد ساختنش از بعد

 .ادب بی اِ -
 :خوند و کرد بغلم و دوید و زدم گلوله بهش منم

 مونمیم تو با ام زنده یوقت تا ام گونه شهر رو میاشكا بارهیم
 :خوندم منم*
 وونهید دارم دوست دونهیم قلبت رو من احساس-

 ادیم حرف به ها لب و ىایم ىروز هی ادیم برف نكهیا با دلگرمم تو به من
 دارم دوست تورو که خوبه برام یلیخ دوارمیام یلیخ فردا و تو به من

 :اومد *ر*ق*ص* به شالم و زد بادى*
 داد تورو عشق و دیلرز قلبم باد ىدستا تو دی*ر*ق*ص*یم شالت-

 وونهید دارم دوست دونهیم قلبت رو من احساس
 ادیم حرف به ها لب و ىایم ىروز هی ادیم برف نكهیا با دلگرمم تو به من
 دارم دوست تورو که خوبه برام یلیخ دوارمیام یلیخ فردا و تو به من

 .یدمش*ب*و*س* عمیق و گذاشتم لباش رو لبامو
 .عاشقتم

 خونه؟ بریم-
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 .بریم
Frozen far/فر فروزان 

 
 .زدن در که بودم اتاق تو
 .تو بیا
 .قربان-
 .بگو-
 .کجاست درسا دونه می که آورده باخودش رو مردى یك و اومده سامیار-
 .میام االن-
 .قربان-
 چیه؟ باز-
 .بوده آزمایشگاه دیروز ماتیسا-
 :گفت که کردم نگاهش تعجب با
 .حاملست آراد از-
 دونی؟ می کجا از-
 .همسرم با بودم آزمایشگاه دیروز-
 .مثبته جواب گفتن و زدن صداش راد ماتیسا اسم به
 .لعنتی-

 .بیاد دنیا به نباید بچه اون
 .ماتیسا با اونم اینجا بیاد بزن زنگ آراد به
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 .چشم-
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 .خورد زنگ موبایلم که بودیم خواب تخت تو
 بله؟-
 آراد؟-
 .بله-
 نشدى؟ خوشحال صدام شنیدن از-
 .خوردم جا فقط چرا-
؟-  واقعاا
 .بله-

 :گفت و کرد باز چشماشو ماتیسا
 کیه؟-

 .گذاشتم لبش رو دستمو
 .دارم کارتون بیاید ماتیسا با-
 کارى؟ چه-
 .که شه نمی تلفن پشت-
 بیارم؟ چرا ماتیسارو-
 .بیارش-

 .کرد قطع تلفنو
 بود؟ فر فروزان-
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 .آره-
 .بود محلی یه آدرس و شد بلند موبایلم اس ام اس صداى

 .داده که آدرسی این به بریم گه می-
 .باهم

 .ترسم می آراد-
 .بریم خواد نمی-
 .شه می عصبی اما-
 .خرم نمی جون به ریسكو اصلا  اى حامله تو ماتیسا-
 .حاملم من دونه نمی که اون-
 .رم می من فقط هم نمیاى؛برم نه-
 .برى تنها خوام نمی اما-

 .گرفت گریم
 .ریم نمی یا ریم می باهم یا-

 .بپوش لباس شو بلند
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 .رفتیم داد که آدرسی به
 .بازشد در زدم درو وقتی و بود نیاوران توى خونه یه

 .شدیم حیاطش داخل
 .شد پیاده ماشین از ماتیسا



 475 ییتنها رانگریو

 .شدیم خونه وارد
 .کرد می نگاه بهمون و بود ایستاده دوم ى طبقه اشكان

 .اى برازنده زوج چه-
 بگید؟ بهم خواستید می کی

 .بود شده قفل جفتمون زبون
 دونه؟ می بابات آراد تو-
 .بدم توضیح بهت بزار-
 .دیره دیگه-

 .زنت نه باشه تو ى برده بود قرار
 .خوشبگذرونه اینكه نه بكشه درد بود قرار

 بدم؟ شكنجه دارم دوستش که رو کسی خواستی می چطور-
 ها؟

 .شرایط اون با فقط دادم بهت اونو من-
 ها؟ خبره چه کردید فكر کردم ولتون روز دو

 .دراورد رو اش اسلحه
 .اینجا بیا ماتیسا-

 :گفتم و گرفتم دستشو
 .کنار بذار رو ات اسلحه-

 .مونه می من پیش ماتیسا
 .منه زن اون
 .منه اسم به و منه مال
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 .آراد براوو-
 چطوره؟ کوچولوت بچه
 ها؟

 .گذاشت شكمش رو دستشو اختیار بی ماتیسا و بست یخ تنم-
 .باش آروم لطفاا -

 .دامادتم من
 اینه؟ از غیر
 هستم؟ نداشتت پسر مثل نگفتی مگه

 .سایمات  شی نمی خوشبخت وقت هیچ تو-
سا سمت تفنگ شونه ماتی  تو هک تیرى صداى و بردم هجوم سمتش که رفت ن
 .پیچید خونه
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 .پیچید بدنم تو بدى درد و اومد بند نفسم
 .اخ
 د...را...آ-
 .ریخت می اشك و کرد می نگاهم بهت با

 .چیدپی سرم توى بدترى درد که افتادم و رفت گیج سرم و وایسم نتونستم
 .کردم می حس سرم و شكمم روى رو خون خیسی

 .ماتیسا ماتیسا-
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 .کشید آغوش تو منو و سمتم دوید
 .عشقم-
 .بینمت می تار آراد-

 .زدم لبخند و دادم تكون سرمو
 .بینمت می بهتر االن-

 .بودى همیشه که مرسی
 .باش آروم عشقم ماتیسا-

 .شه می درست چی همه
 .بچم واى دارم درد آراد-
 .نزن حرف هیس-
 .ذارم می تنهات و رم می که ببخش-
 .اوژانس بزنه زنگ یكی-

 اورژانس ى شماره خدمتكارا از یكی و نیست اشكان دیدم که برگردوندم سرمو
 .داد آدرسو و گرفت رو
 ؟ آراد-
 .جانم-
 .دارم سنگینی احساس-
 .ماتیسا-

 .یدم*ب*و*س* دستشو و گذاشت لبام روى رو خونیش دستاى
 .شدم سیراب و باریدى من پاى به تو که بودم نهالی من-
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 تك تك ى وفرشددته دادى هدیه بهم زندگیمو روزاى بهترین ولی مدیونتم خیلی
 .بودى ام تنهایی هاى شب

 .کردى لبخند از پر رو من توزندگی
 .کردى تبدیل بهار به منو خزون تو کنم احساس رو عشق گذاشتی

 .ىبود تنها ماه این* َتدندهایی ویدددرانددگَـددددر* تو و دادى هدیه بهم عشقو تو
 .تونستم نمی دیگه و کردم درد از اى ناله و کشیدم عمیقی نفس... تو
 .چكید گونم روى اشكاش-

 .ببینم رو ات گریه خواستم نمی وقت هیچ
 .مونیم می باهم ما من ماتیساى-

 .کرد باز درو کرد می گریه داشت که خدمتكارى و اومد زنگ صداى
 .اومد اورژانس-
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 .اومد اورژانس ماتیسا-

 :زدم داد
 .پاشو ماتیسا-

 . کن باز چشماتو عشقم
 .کشیدم آغوش در خونشو غرق و منجمد تن
 .بازکن چشماتو ماتیسا-

 .نذار تنهام توروخدا
 .ماتیسا نرو
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 .شم می دم و دود همدم برى اگه خدا به
 .پاشو

 .پاشو ماتیسا کشم می خودمو
 .کنار برید لطفاا  آقا-

 .ضعیفه خیلی نبضش
 .ماتیسا-

 .کنید ولم
 .نبریدش توروخدا

 .ماتیسا
 .رفتم حال از و شد سنگین هام چشم

 ....آقا...آقا-
 * َتدندهایی ویدددرانددگَـددددر رمان اول جلد پایان*
 ز.ع.مارال قلم به

 زیبا رمانبابت نوشتن این  عزیز مارل_ع_زبا تشکر از 


