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 احساس سرد

 یباسمه تعال
 
شب بود اما هنوز 1دخترک ارام و با قلبی شکسته به ساعت نگاه میکرد ساعت  

نیامده دخترک بیچاره چقدر خود را برای اعتراف به دوست داشتن اراسته بود و 
چه خیال خامی که ان مرد عالقه ای بهش داشته باشد با صورتی پر از اشک و 
چشمممانی که به سممرخی میزد از زمین بلند شممد به سمممت اشمم زخانه رفت و 

له ریخت آن کیک را که برای ان غذاهای که اماده کرده بود را داخل سمم ل زبا
سته به  شک شغال پرت کرد و با قلبی  س ل ا شیده بود را داخل  کلی زحمت ک

 اتاقش رفت  
ان طرف تر پسممری در مهمانی و سممرخون بین دختران زیبا دختری درکنارن 
سر  ستی  به  سش بود د شق مقد شیدگویا این دختر ان ع بود که او را کنارخود ک

شیدفکرن درگیر د شده و دخترک ست وارد زندگی ان  شش ماه ا شد که  ختری 
صبانی  سرد دختر ع شده از برخورد  سردی دختر در کنارن  باعث دلخوری و 

 میشه و میگه  
 پسر :قول میدم هر چه زودتر طالقش بدم خانمم  

 تو رو خدا انقدر سرد نبان  
 _:قول ؟ 

 _:قول 
 :آرمان   
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 _:جانم ترنمم  
 _:اذیتش کن  
م هر چی تو بگی حاضر شو ببرمت خونه منم دیگه برم فردا باید _ :باشه خانم

 برم سرکار  
 _ :باشه عشقولی  

با ناز گونه ی ارمان را گلگون میکندو با قدم هایی آرام به سمممت اتاق میرود 
 لباس هایش را می وشد و از اتاق خارج میشود به سمت ارمان میرود  

شقش میزند و د ستش را میگیرد و پس خداحافظی ارمان لبخندی به زیبایی ع
با دوستان از مهمانی خارج میشوند و به سوی ماشین ارمان میروند در را برای 
ترنم باز میکند و بعد از نشممسممتن او به سمممت دیگر ماشممین میرود و مینشممیند 

 استارت میزند و حرکت میکند  
ستاد پس سرد می ای سمت حمام میرود و زیر اب  ز ا دخترک با همان لباس به 

شد و  صورتی خود را می پو مدتی به خود می آید و حمام میکند حوله ی کوتاه 
 از حمام بیرون می اید  

نصفه شب 2نگاهی به ساعت می اندازد و باز بغض گلویش را میگیرد ساعت 
ست با  صد هم نگرانش نی شوهرن نیامده یعنی ان مرد یک در ست اما هنوز  ا

تخت می اندازد و خود پاهایش را در  همان حوله و موهای خیس خود را بروی
 شکمش جمع میکند و چشمانش را می بندد  

 پس از مدتی دخترک به خواب فرو می رود 
 ارمان 



wWw.Roman4u.iR  6 

 

پعد ازاینکه ترنم به خونشون رسوندم به سمت خونه خودم حرکت میکنم واقعا 
حضور دریا ازارم میده دوستش ندارم از دستش عصبانیم و خودم واسه یه دعوا 

تن اینکه فردا میرم درخواسممت طالق میدم خودم اماده کرده بودم در خونه و گف
با ریموت باز میکنم و بعد از پارک کردن ماشممین به سمممت خونه میرم در باز 

 میکنم خونه غرق تاریکی و سکوت شده چند بار دریا صدا  
میزنم اما جوابی نمیشممنوم به سمممت اتاقش میروم و در باز میکنم میبینمش که 

سمتش خ شت قبل از اینکه من بیام بخوابه به  شم اون حق ندا صبی می وابیده ع
رفتم که بیدارن کنم که با دیدن صممورت معصممومش طوفان درونم به ارامش 
تبدیل شممد اروم کنار تختش مینشممینم و به صممورت غرق خوابش نگاه میکنم 

 اعتراف میکنم که حتی از ترنم زیباتر و خواستنی تر است  
اگاه به سمت موهایش کشیده میشود دستم به موهایش میخورد از دستم ناخود

 خیسی موهایش باز عصبی میشوم این دختر اصال  
مواظب خودن نیست دستم به صورتش میخورد که از داغی صورتش وحشت 

 به جانم می افتد  
 میخوام بلندن

 
کنم پتورا دورن می یچم دسممتم را بر روی پیشممانی ان میگذارم خدای من چه 

 کنم  
صدایش  صدایش میزنم اما تکان نمیخور چند بار دیگه  باید بیدارن کنم اروم 
شوم در آن  شمانش را باز میکند و من غرق می میزنم که پلکش میلرزد و اروم چ
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شم های  شمان ابی ان را که میبینم یاد ترنم و ان چ تیله های ابی مظلومش چ
 نم  دلگیر می افتم عصبی میشم من لعنتی اینجا چه میک

سش را میگیرم و بلندن میکنم تعادل ندارد اما من بی  شوم لبا از جایم بلند می
 رحم شده بودم  

سممیلی محکمی بهش میزنم که بغض میکند و چشمممانش پر از نفرت میشممود  
 داد میکشم  

_ :این چه طرز خوابیدن بود چرا فقط حوله پوشممیدی غلط کردی قبل از من 
بااین سممروضممع خوابیدی واقعا باورت شممده خوابیدی مثال بخاطراینکه من 

 شوهرتم؟  نزدیکش میشوم و عصبی گردنش را میگرم و به سمت خودم میکشم  
 _ :اینو تو گوشت فرو کن من یه موی گندیده ترنمم با تو عوض نمیکنم  

چشمممان دریایش لب ریز از اشممک میشممود باز هم یاد چشمممان ترنمم سممیلی 
 دیگری بهش میزنم  

پرتش میکنم و از اتاقش خارج میشوم به سمت اتاق خودم میرم و و روی تخت 
 پس از تعویض لباس هایم میخوابم 

 دانای کل  
ارمان میخوابد و خبر ندارد از حال بد دختر ارمان میخوابد و خبر ندارد از قلب 
شکسته آن دخترک مظلوم که بدون هیچ کاری باید کتک بخورد دریا به سختی 

 ی تخت میکشاند و گوشیش را برمیدارد  خود را به سمت عسل
 شماره را میگیرد  

 _:جانم دریا خوبی  
 _ :حالم خوب نیست فقط بیا امیر 
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 وتلفن از دستش بروی زمین می افتد و بیهون میشود  
امیر با عجله لباس هایش را می وشد و به سرعت خود را به ماشینش می رساند 

 و حرکت میکند  
ز می دهد و پس از ده دقیقه به خانه ی دریا می رسد زنگ تا جای که میتواند گا

 در را پشت سر هم میزند  
سمت آیفون میرود که با دیدن امیر  شود به  شمگین از خواب بیدار می ارمان خ

 برادر دریا تعجب میکند و در را باز میکند  
امیر به سرعت  خود را به داخل خانه پرت میکند و سمت اتاق دریا می رود او 

 حتی ارمان را هم ندیده  
ارمان پشممت سممر امیر به سمممت اتاق می رود و قبل از باز شممدن در دسممتش را 

 بروی شانه امیر میگذارد و می رسد
 _: چه خبرته نصفه شبی اینجایی ؟ 

ضربان  امیر بدون توجه به ارمان در اتاق را باز میکند و با دیدن دریای بی جون 
 ان دخترک همه نفسش است   قلبش باال میرود مگر نه اینکه 

مگر نه اینکه جانش به جان ان دخترک مظلوم بسته است ارمان نیز شکه شده و 
 قلبش از ان همه بی رحمی خود به دریا فشرده میشود 

 دانای کل 
 امیر با عجله خود را به کنار تخت دریا می رساند و
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ه و نیز شکه شدمگر نه اینکه جانش به جان ان دخترک مظلوم بسته است ارمان 
 قلبش از ان همه بی رحمی خود به دریا فشرده میشود 

 دانای کل 
 امیر با عجله خود را به کنار تخت دریا می رساندو رو به ارمان فریاد میزند  

 _:لعنتی چرا منو نگاه میکنی برو ماشین روشن کن  
شین را از روی کاناپه چنگ میزند و  سویچ ما سریع  ارمان به خودن می اید و 
بدون تعویض سریع از خانه خارج میشود و سراسیمه ماشین را روشن میکند و 

 از پارکینگ بیرون می اورد  
 امیر با عجله خود را به ماشین می رساند  

باز می کند امیر دریا را مانند کود به تن ارمان در عقب را سممریع  کی بی پناه 
 میکشد  

 صندلی عقب مینشیند پس از چند دقیقه ای  
ارمان جلوی بیمارسممتان ترمز وحشممت ناکی میکشممد و سممریع در عقب را باز 
میکند و قبل از اینکه امیر بتواند کاری کند دریا رابه تن میکشممد و به سمممت 

 بیمارستان میدود  
همین که وارد میشممود شممرو  به کمک خواسممتن و فریاد زدن میکند پرسممتاری 

 سراسیمه به سمت ارمان می اید  
 و به او میگوید که دریا را به روی آن تخت گوشه ی دیوار بگذارند  
 پرستارها سریع دست به کار میشوند و دریا را از ان جا دور میکنند 

 ان سراسیمه به سمتش می رونددکتر از اتاق بیرون می اید امیر و ارم
 _ :چی شد دکتر خواهرم چ وره ؟



wWw.Roman4u.iR  10 

 

 _:دکتر حالش خوبه ؟
_ :حالش خوبه به موقع رسمموندینش تب باالی داشممته نیاز به اسممتراحت داره 

 یکی دو روز مهمون ماست  
 و لبخند ارامش بخشی به سوی ان دو میزند  

ن طور ایستاده و به این امیر ارام میشود و روی صندلی مینشیند و اما ارمان هما
 فکر میکند من چ ور دلم اومد 

 دانای کل  
 امیر به ارمان نگاهی می اندازد و بی مقدمه می گوید  

که کتکش زدی اینو از  یدونم  با زور و اجبار ازدواج کردین و اینم م یدونم  _:م
لب پاره شمممده ان فهمیدم م مبن بان اگه اینجا نبودیم از خجالتت در می 

 اومدم  
جا بره طالقش  مادربزرا از این که  گه  قت دی ند و گه صممبر کن چ ماه دی ند  چ
میگیرم ولی اینو تو گوشممت فرو کن ارمان به خدا قسممم فقط اگه یک بار دیگه 
این اتفاق تکرار باشممه م مبن بان بدترن سممحر میبینه تو که دلت نمیخواد 

ادمی هم  سحر اذیت بشه میخواد ؟ درسته سحر عشقمه ولی دریا زندگیمه هر
 که باشه واسه زندگیش از عشقش میگذره .. 

ارمان با فکی منقبض شممده عقب گرد میکند و در دل به خود لعنت میفرسممتد 
بخاطر نگرانی بخاطر آن دخترک عوضی عصبی است و به دنبال ارامش با فکر 
شین  سوار ما سریع  شود و  زنگ زدن به ترنم لبخندی بروی لب هایش ظاهر می
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را به خانه می رسمماند و اولین کاری که میکند به ترنمش زنگ میشممود و خود 
 میزند

 
 دانای کل 

 بعد از دو بوق ترنم جواب میده  
 _ :سالم عزیزم کاری داشتی نصفه شبی اخه  

 _ :دلم برات تنگ شده بود ترنم ارامش میخوام  
 _ :عزیزم من االن چیکار میتونم واست بکنم  

 _ :بیا خونه  
 یست؟_:اون دختره ن

 _:نه عشقم تا فردا از دستش راحتم بیا  
 _ :باشه نیم دیگه اونجام

 _:منتظرم خانمم   
 ترنم تلفن را ق ع میکند

 :اه این مزاحم  دیگه ولم نمیکنه نصفه شبی نمیزاره بک م   
با همین غرغر ها لباس هایش را می وشمممد و از خانه مجردیش بیرون میزند و 

 ارمان میرسد و ایفون را میزند  سوار ماشینش میشود به خانه
ارمان با زنگ ایفون از روی کاناپه می رد و با نیش باز در را باز میکند خود را به 

 استقبال عشقش میرساندو اورا می بیند 
صبرانه  شوند ارمان بی  ستش را دور کمرن حلقه میکند و با هم وارد خانه می د

 رین خیال...ترنم را به سمت خود میکشدوهردو غرق درطعم شی
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 :ارمان خوابم میاد تو رو خدا بیا بریم بخوابیم  
ارمان دسمممت ترنم رامیگیرد و به سمموی اتاقش می رودهر دو پس از مدتی به 

 خواب فرو می روند  
ست و  صبح دکتر بعد از معاینه دریا به امیر میگوید که حال خواهرن خوب ا

 میتواند او را به خانه ببرد 
 رهای ترخیص خواهرن را انجام می دهد  امیر با خوشحالی کا

 او را سوار ماشین میکند  
ست ظهر میارم االن  ست کنه وا ست غذای مقوی در _:دریا به مامان میگم وا

 که رفتی خونه فقط بخواب  
 _:باشه داداشی  

 امیر جلوی خانه نگه میدارد و دریا را پیاده میکند  
د از وارد شدن به خانه امیر می رود  از دریا  زنگ در را میزند و در باز میشود بع

 حیاط میگذرد و وارد خانه می شود همینکه سرن را باال می اورد 
 دانای کل

 
ستاده بودی و نگاه  سیلی به دهنم زد که مثل دیوار ای _:زمانی که تحقیرم کرد و 
ندادی دیگه  تا موقعی که طالقش  میکردی حاال که رفت  اومدی جلو ارمان 

 من زنگ بزنی   حق نداری به
شود و در را محکم به هم  و کیفش را از روی زمین برمیدارد و از خانه خارج می

 میکوبد  
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همه ی این ها تقصیر ان دخترپررواست برام مهم نیست سحر چی میشه انقد 
 عذابت میدم که برای رهایی به ترنمم التماس کنی  

 دختره ی بی ادب
 دانای کل  

ارمان با خشممم نگاهی به اتاق دریا می اندازد و به سمممت اتاق خود می رود و 
خود را به داخل حمام پرت میکند و دون اب سممرد را باز میکند دوری از ترنم 

 برایش سخت است و دنبال راهی است که ترنمش او را ببخشد  
از فکر خود لبخندی روی لب هایش ظاهر میشممودشممکنجه دریا بهترین گزینه 
 برای بخشش ترنم است از فکرن انرژی مثبت میگیرد و شام و را برمیدارد و... 

 دریا
 بعد از اینکه وارد اتاق شدم پشت در سر میخورم 

ست دارد  سی دیگررادو سخت بود که اوک شکند برایم  شده ام می بغض پنهان 
با دیدن ان  ما  به من عالقه مند شممود ا چقدر امیدوار بودم که شممماید روزی 

ه ی امیدم را از دست میدهم یاد ان دست های حلقه شده بیشتر عذابم دخترهم
 میدهد  

 خدای من چگونه تحمل کنم  
 به سختی از جایم بلند میشوم 

 من قسم خورده ام که که پشیمانش کنم برای عشق میجنگم تا بدستش بیارم  
 بلند میشوم و لباس هایم را عوض میکنم به دستشویی می روم  

 و ابی به صورتم میزنم ارایش مختصری میکنم  
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در اتاق را باز میکنم قبل از اینکه بیرون برم دسممتم کشممیده میهشممه و کمرم به 
 شدت به دیوار میخورد  

سته ان  ش شمان به خون ن سی که این کارو کرده نگاه میکنم که با دیدن چ به ک
 زبانم قفل میشود 

 دانای کل  
 دارد اما با چشمانی ترسیده به ارمان خیره میشود  دریا توانایی تکان خوردن ن

 ارمان عصبی است اما با دیدن چشمان مظلومش ساکت میشود  
فکرن درگیر مظلوم شدن خواهرکش میشود این مظلوم شدن چقدر شباهت به 

 او دارد  
ارمان توانایی تحمل عذاب خواهرن را ندارد این را هم می داند که امیر دریا 

 ت دارد  را خیلی دوس
او هم عاشق خواهرن است نمی تواند عذاب بدهد تا عزیز دردانه ان عذاب 

 بکشد  
ستی به  صله میگیرد د صورت دریا متمرکز میکند و از او فا شمانش را بروی  چ

 موهایش میکشد و پشتش را به دریا میکند  
دریا نفسممی راحتی میکشممد و با خود میگوید به خیر گذشممتا فکر کردم االن با 

 یوار یکیم میکنه  د
 ارمان به سمت دریا برمیگردد و به مبل اشاره میکند و به دریا میگوید  

 _:برو بشین حرف بزنیم  
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سر او  شت  سمت پذیرایی می رود ارمان هم پ سری تکان می دهد و به  دریا 
 می رود  

 دریا می نشیند و ارمان هم روبروی او  
 _:خب  

یال خام نکن فقط بخاطر سممحر چون اگه _:ببین دریا نمیخوام اذیتت کنم خ
اذیتت کنم اونم عذاب میکشه .خودت ترنم دیدی من اونو دوستش دارم امروز 
سته من  صبی ام اما به حرفت فکر کردم در هم بخاطر تو باهام قهر کرد ازت ع
زن دارم و دوسممت داشممتن یکی دیگه یک اشممتباه بزرگه من تا موقعی که طالق 

 یکشممیگیریم دور ترنم خط م
 

میخوام با هم صمملح کنیم من بخاطر کارم به اندازه کافی ذهنم درگیر هسممت 
حوصله این چیزارو ندارم صلح میکنیم و مثل دوتا دوست تا موقع طالق با هم 

 زندگی میکنیم  
 نظرت چیه ؟ 

 دریا در تعجب است و زیر لب زمزمه میکند  
 _:واقعا این همون گودزیال چند دقیقه پیشه  

 صدای دریارو میشنوه و لبخندی کم رنگی به تشبیه دریا میزنه  ارمان 
 _:چی شد نظرت نگفتی دریا؟

 _:باشه قبول صلح میکنیم  
 ارمان به زدن لبخند اکتفا میکند 

 و بلند میشود و میگوید 
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 دانای کل 
 ارمان بعد از حرفان لبخند زد و بلند شد  

 یک دفعه ای مثل جن چرخید و شرو  کرد چیز چیز کردن  
 _:میگم دریا چیزه ببین  

 _:چیزه بگو  
 _ :من دارم میرم سر کار  

 _ :خب به من چه  
 ارمان از حرصش دستی به موهایش میکشد  

 _ :خب حاال که دوستیم من از سرکار که بیام گشنمه ناهار میخوام خب  
 رو بیرون بخور  :آهان خب بازم به من چه ب 

 _:خب خسته شدم همش بیرون غذا میخورم  
 _ :باشه بهش فکر میکنم 

ارمان نیشش را باز میکند و برای تشکر بدون فکر مانند پسربچه های پنج ساله 
 ذوق میکند و محکم لپ دریا راگلگون میکند  

دریا با این کار ارمان ضممربان قلبش باال می رود و از خجالت لپ هایش قرمز 
 میشود  و تعجب می کند  

ارمان هم برای ماسممت مالی کردن سممریع به اتاقش می رود انگار نه انگار او 
شود دریا را می  شد و از اتاقش خارج می سریع لباس می و ست و  کاری کرده ا

 تاده خنده ان میگیرد وبیند که هنوزم در همان حالت ایس
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 برای حرص دادن دریا میگوید  
_:عادی بودچیزی نبودکه  این وری غرق شمممدی یه کار دیگه میکردم چیکار 

 میکردی  
دریا از حرص میخواهد گل روی میز را به سمممت ارمان پرتاب کند که ارمان 

 زودتر از او از خانه خارج میشود 
 دریا  

نم پسممره پورو گلدون سممرجان میگذارم به دلم میخواسممت با دیوار یکیش ک
سمممت اشمم زخونه میرم مثال قرار بود امیر اقا واسممه من سمموم بیاره مثال من 
مریضممم همینجوری داشممتم واسممه خودم چرت و پرت میگفتم الکی وسممط 

 اش زخونه ایستاده بودم که صدای زنگ ایفون اومد  
سریع  خودمو پرت میک شه  شد فکر کنم امیر با شم باز  ی از نم رو ایفون )یعننی

 اش زخونه تا پذیرایی دوندگی میکنم(  
درسممت بود امیر بودسممریع در حیاط  باز میکنم دو سممه دقیقه طول کشممید تا از 

 حیاط بیاد در خونه باز میکنم که سرن میاره داخل 
 _ :سالم عشقم  

 :سالم مزاحم سوپم کجاست گشنمه  
  _ :یعنی تو واقعا خواهر منی این همه با 

 ذوق گفتم عشقم نمیشد قهوه ایم نکنی مثال ؟ 
 _: حاال بیخیال سوم کجاست؟ 
 _ :اخه کوری خواهر من نمیبینی  
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بعد قابلمه ی که دستش بود میاره جلو چشمام که اب دهنم قورت میدم سریع 
 ازن میگیرم  

میرم اشمم ز خونه در قابلمه برمیدارم بخار ازن میزنه بیرون یعنی گرمه بیا منو 
سه خودم  شقاب وا شکش زده یه ب سط پذیرایی خ بخور بدون توجه به امیر که و

 میارم و سوم میکشم و مثل قح ی زده ها شرو  میکنم به خوردن  
 صندلیامیر هم که میبینه من خجالت نمیکشم خودن میاد اش زخونه و روی 

 میز ناهار خوری  
 روبروم میشینه  

 _ :همش مال تو اروم بخور می ره تو گلوت  
 _:اخه خیلی خوشمزه است داداشی از طرف من مامان ب*و*س* بارون کن  

 _:خوب شد گفتی داشت یادم میرفت حتما  
 برو خونه مامان بابا دلشون برات تنگ شده  

واقعا خیلی دختر بدی هستم شاید االن  با اوردن اسم مامان بابا لبخندی میزنم
 دو هفته است که دیگه پیششون نرفتم  

_:ابجی خودت ناراحت نکن فردا برو ناراحت شممدن نداره منم دیگه برم کاری 
 نداری دختر گل؟

لبخندی به این همه محبتش میزنم از روی صندلی بلند میشم و میز دور میزنم 
 میگیرم و   کنارن میرم قدن ازم بزرگتر سرم باال

 دستام دور گردنش حلقه میکنم و بعدمحکم گونه ان رو گلگون میکنم
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 _:خیلی دوست دارم داداشی  
 دستانش رو دور کمرم حلقه میکنه و*ب*و*س*ه*ا*ی به موهایم میزند 

ستات از دور گردنم باز کن  ست دارم فینگیل خانم حاال هم د شتر دو _:من بی
 که خفه شدم  

 ک قدم ازن فاصله میگیرم  لبخندی میزنم و ی
 _:خب حاال میتونم برم؟
 _: مواظب خودت بان  

 _ :تو هم همین ور ابجی مواظب خودت بان  
اینو میگه و ازم دور میشه و قبل از خارج شدن از خونه دستی به معنی بای بای 

 تکون میده که من هم مثل او این حرکت تکرار میکنم ثانیه ای بعد امیر رفت  
 شاید رفتن من هم یک ثانیه طول بکشد  یک روزی

 دریا  
بیخیال فکر و خیال های مسممخره میشممم به سمممت تلفن میرم و شممماره ارمان 
سوم میخوره  ست کردن ندارم میخوام ببینم  میگیرم )خب من که حال غذا در

 یا باید درست کنم ( 
 بعد از چهار بوق جواب میده  

 _:الو سالم خوبی 
   _:سالم مرسی تو خوبی

 _ :اره خوبم ممنون کاری داشتی زنگ زدی  
 _:اهوم  

 _ :خب درخدمتم بگو  
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 _ :ارمان جونم  
 فکر کنم شاخ دراورده  

 _:با منی ؟ 
 _ :نه با دیوارم ارمان غذا چی میخوری؟

 _ :نمیدونم هر چی درست کنی  
 _ :م مبنی ؟ 

 _ :اره چ ور مگه  
 _:هیچی الکی پس منتظرم  

 _ :باشه خداحافظ  
 _:خداحافظ  

بعد از خداحافظی با ارمان میرم اش زخونه نگاهی به قابلمه سوم میندازم خب 
اندازه چهار نفر دیگه هسممت پس باید بیاد از همینا بخوره میخواسممت نگه هر 

 چی خودت دلت میخواد  
درسممت کن خب حاال که غذام حاضممره میرم یه دون بگیرم بو گند گرفتم به 

 اتاقم میرم و بعد از برداشتن لباس هام به حمام میرم سمت
 

وان رو پر از اب میکنم حاال که کاری ندارم یه سمماعت اب بازی کردن هم بد 
 نیست داخل اب گرم وان میخوابم و چشمانم میبندم  
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بعد از گذشممت نیم سمماعت از وان بیرون میام و حمام میکنم بعد از برداشممتن 
ازم واقعا خیلی کوتاسممت ولی خب خوشممگله حوله حوله ام نگاهی بهش میند

 کوتاه خوشگلم می وشم و از حمام بیرون میام  
شک میکنم بعد از  شم میرم و اولین کاری که میکنم موهام خ سمت میز ارای به 
خشک کردن موهام یه ارایش خوشگل میکنم نگاهی به ساعت میندازم ساعت 

 یک بعد ازظهر فکر کنم  
اد به سمممت کمد میرم که لباس ب وشممم همین که میام حوله االن دیگه ارمان بی

دربیارم در اتاق یک دفعه باز میشمممه جیل بلندی میکشممم و به ارمان که مثل 
وحشممیا سممرن انداخته پایین اومده داخل نگاه میکنم سممریع حوله ام درسممت 
سالم کردن و حرف دیگه و بدون توجه کردن به  سمتش میرم بدون  میکنم و به 

سممتام باال میبرم و موهان میکشممم از کارم تعجب میکنه محکم تر تعجبش د
 میکشم که جیغش درمیاد  

_:غلط کردی اینجوری اومدی داخل اخه خر نمیگی شمماید من سممرو وضممعم 
 مناسب نباشه؟

 _ :خب حواسم نبود ببخشید بابا ول کن اینارو کچلم کردی  
ج یه  به  که  گاه میکنم میبینم  هان ول میکنم و بهش ن ای خیره شمممده رد مو

 نگاهش میگیرم...
 جیل بلندی میکشم  

 _:ارمان بیرون  
 ارمان که فکر کنم از ترس اینکه دوباره موهان بکشم پرید بیرون  

 وای خدا ابروم رفت حاال چجوری برم بیرون من خجالت میکشم  
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 ارمان  
صبح با اون گندت ظهر هم با  ست گفت دختره،  سر را اووف چقد بی فکری پ

گندت معلوم نیسممت چه فکری بکنه به سمممت اشمم ز خونه میرم و روی  این
 صندلی می نشینم تا دریا هم بیاد  

بهتره اومد بیرون بهش بگم که خیاالت مزخرف واسمممه خودن نکنه فکر کنه 
 عاشقش شدم نه من عاشق ترنمم هستم  

ده دقیقه بعد دریا اومد شلوار و تام مشکی پوشیده بود منو دید که داخل اش ز 
 خونه ام  

اومد و قابلمه گذاشممت روی گاز و رفت که واسممم چای بیاره چای گذاشممت 
جلوم و خودن روبروم نشممسممت بهتر بود همین االن بهش بگم  _ :ببین دریا 

صبح اون اتفاق افتاد و  خیال خام نکن من هیچ عالقه ای بهت ندارم اگه دیدی
 حاال بماند همه ی این ها تصادفی بودن و باید بدونی که من عاشق ترنمم  

دریا هر کلمه که از دهانم خارج میشممد قرمز تر میشممد وقتی حرفام تموم شممد 
 خیره شد تو چشمام نفرت از چشمان قشنگ میتونستم  

 بخونم  
آدمی مثل تو بشممم نه _: تو پیش خودت چی فکر کردی که من میام عاشممق 

خیال خام نکن من هیچ عالقه ای به تو ندارم بلکه اگه دیدی باهات دارم مثل 
ادم راه میام فقط بخاطر اون زر زدنای صممبح خودت بود وگرنه من چیکار دارم 

 به نری مثل تو
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صد فقط  صدر لیاقتت همون ترنم که فقط بخاطر پولت اومده طرفت و تو هم 
شدم  بخاطر نیازت رفتی طر صبی می شتر ع ف اون هر لحظه از توهین هان بی

بلند شدم ایستادم که اون هم بلند شد رفتم روبرون ایستادم و سیلی محکمی 
 به دهنش زدم

 _:اینو زدم تا بفهمی نر داداشته  
 باز سیلی دیگری بهش زدم  

 _ :اینم زدم که بفهمی ترنم من مثل گل پاکه اما این تویی پلیدی
هان میگیر مه بازو به تالفی ه گاز میکوبمش و  نار  نت ک کابی به  م و محکم 

حرفان دسممتش روی بدنه قابلمه دام میزارم تا بفهمه با کی طرفه از درد جیغی 
شین از روی  سوویچ ما ستش رها میکنم و بعد هم  سوزه و د شه که دلم می میک

 کابینت برمیدارم و از خونه خارج میشم 
 دانای کل 

ک را میشممکند و خبرندارد روزی برای بودنش باید ارمان بار دیگر قلب دختر
 دست و پا بزند  

خاطر همین نفرت  نده ب ندگیش در ای که ویران شمممدن ز ندارد  این مرد خبر 
بدجور زندگی  لب دخترک می زند روزی اتش این نفرت  که بر ق هایسمممت 

 خوشش را سیاه میکند  
شود انقدر  شک هایش روان می شدن ارمان ا شود دریا بعد از خارج  صبی می ع

که بدون فکر تمام وسایل روی کابینت را یکی یکی بروی زمین میکوبد و یکی 
پاهای خودن  پس از دیگری می شممکند و چه میفهمد این دخترک که حال 
شدن  ست اما او انقدر قلبش زخم خورده که توجه ای به زخمی  شده ا زخمی 
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انه اش زخ پاهایش نمیکند چشمش به عکس عروسی ان می افتد با سرعت از
ست محکم به دیوار  شود و ان عکس را که از نظرن زیادی مزخرف ا خارج می
ست داده در همین موقع ارمان  ست و حالت جنون بهش د صبی ا میکوبد او ع
صداهای  شتن گوشیش باز به خانه برمیگردد در خانه را که باز میکند  برای بردا

 باز میکند و دریا را می شکستن می اید سریع از حیاط عبور میکند و درخانه را
بیند که در حال شکستن وسایل است و بدون توجه به پاهای زخمیش به کارن 

 ادامه میدهد  
ارمان دریا را صدا می زند دریا که متوجه ارمان میشود به سویش حمله میکند 

 و دست های کوچکش را در سینه ارمان میکوبد  
 دخترک کمی ارام شود  ارمان سریع دریا رامهار میکند تا شاید این

 دانای کل  
دریا را محکم بین بازوهایش اسیرمیکند اما او همچنان گریه میکند و دستانش 

 را در سینه ارمان میکوبد  
 ارمان دستش را بر زیر زانوهای او میندازد و بلندن میکند  

 دریا را به اتاق خود میبرد و روی تخت میگذارد  
نارن میکشمممد و دسممتش را ند و محکم  خودراک قه میک یا حل به دور کمر در

دربرمیگیرد باورن برایش سممخت اسممت که هم بازی بچگی هایش در چنین 
 حالی باشد  

شک از چشمان زیبایش میریزد و زمزمه  دریا کمی ارام تر میشود اما همچنان ا
 های نامفهومی زیر لب میکند  
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 ه میکند  ارمان پشیمان از کار امروزن به دست سوخته شده دریا نگا
 دست دریا را میگیرد و باال می اورد و نوازشش میکند

 از برخورد دست ارمان  دستش به شدت  می سوزد
 

 جیل بلندی میزند و بار دیگر چشمانش دریایی میشود  
سینه خود میگذارد و در  سر دریا را  روی  ارمان از گریه دخترک بغض میکند و 

 گوشش زمزمه های از بخشش میکند 
 ارمان  

 وقتی برگشتم خونه صدای شکستن از داخل خونه میامد 
 نگران شدم قدم هام تندتر کردم وقتی وارد خونه شدم  

پا روی  با  به و خودن  به زمین میکو لدون روی میز  که داره گ یدم  یا رو د در
 شیشه ها راه می رود 

شمانی که از گریه زیاد به قرمزی  شه با چ زد میصدان میزنم که متوجه من می
به سمممتم حمله میکنه و محکم به سممینه ام میزنه  برای اروم کردنش محکم 
تاق خودم میبرمش روی  به ا ندن میکنم و  باز هم اروم نمیشمممه بل میگیرمش 

 تخت میذارمش و خودم هم کنارن...
بی صممدا گریه میکنه که تحمل نمیکنم و دسممتم دور کمرن حلقه میکنم  این 

   دختر همه ی بچگیم هر وقت از
چیزی ناراحت بودم همیشمممه آرومم میکرد چ وری دلم اومد باهان اینکارو 

 بکنم  
 به دستش نگاه میکنم و میبینم که چه بالی سر این دختر مظلوم اوردم  



wWw.Roman4u.iR  26 

 

 دستش باال میارم و با همه ی وجودم نوازن وگلگونش میکنم
شه یاز برخورد دستم دردن میگیره و جیل دردناکی میزنه و چشمانش دریایی م

 از گریه های دردناکش بغضم میگیره  
 سرن روی سینم میذارم و کنار گوشش بخشیدن طلب میکنم  

 _ :ببخشید خانمی غلط کردم گریه نکن  
 عزیزم گریه نکن 

 ارمان  
 گریه میکنه اما بی صدا این اذیتم میکنه  

 امروز خیلی اذیتش کردم   
ست که دار صیر اون نی شت منو دریا اینه تق صلیسرنو صر ا  م اذیتش میکنم مق

پدر من و مادربزرا اونه چه رب ی به این دخترک معصوم داره که این وری دارم 
عذابش میدم به گذشممته فکر میکنم به کودکی خودم و دریا غرق میشممم در 

 خاطراتم  
 #گذشته  

 دانای کل  
 ندختربچه ای با موهای بلند و زیبا با جیل و فریاد مادرن را صمممدا میزند ای

 دختر کوچولو  زیادی شی ون است  
دختر کوچولو :ماااامااان بدو بیااا همسممایه جدید داریم یه خانم و اقا هسممتن 
خیلی خوشممگلن با یه پسممر خیلی زشممت مثل خرس میمونه مامان انقد چاقلو 

 هست که میخوام سوزن بزنم بهش بادن خالی بشه ماااااماااان بیا دیگه  
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 یل نزن سردرد شدم  _:بسه دریا اومدم انقد ج
دریا زبونش را درمی اورد و به سمموی اتاق برادرن میرود برادر بیچاره ان تنها 

 نیم ساعت است که از مدرسه امده مگر این دخترک کرم هایش ارام میگیرند  
 به اتاق برادرن میرسد اما قبل از اینکه در را باز کند   

 ا جیل دادسریع به حیاط می رود و ان مرم ت ل م لی که ب
 

تاق  به ا ند و اول  مادرن را مجبور کرد برایش بخرد را زیر ب*م*لش میز
های  پا یدارد و  مادرن نح محکمی برم یاطی  یل خ مادرن میرود و از وسممما

 مرغش را با ان می بندد  
لبخند شممی نت امیزی میزند و به سمممت اتاق برادرن میرود مرم را روی سممر 

سته بود را دور گردن برادرن میبندد برادرن میگزارد و نخی که به  پاهای مرم ب
 و از اتاق سریع بیرون میرود 

یک ساعت بعد جیل کر کننده ی برادرن را میشنود سریع پشت پدرن سنگر 
 میگیرد  

 _:باز با امیر  چیکار کردی پدر سوخته  
 _:یکم شی نت 

 پدرن تبسمی به برق چشمان دخترکش میزند 
 دانای کل =حال 

 ر گذشته ان سیر میکند که با شنیدن ناله های دریا متوجه او می شود  ارمان د
 دریا زیرلب زمزمه میکند  

 _:من پلیدنیستم من بد نیستم  
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 ارمان از شنیدن زمزمه های دریا شرمنده می شود  
دستی درموهایش میکشد نگاهی به دست و پاهای دریا می اندازد بلند میشود 

 ا جعبه کمک های اولیه  و به اش زخونه می رود و ب
 برمیگردد دست و پای دریا را پانسمان میکند  

 بعد از اتمام کارن کنار دریا مینشیند و شرو  به حرف زدن میکند  
 _:االن خوابی و دارم این حرفارو میزنم  

من دوسممت داشممتم و همیشممه به عنوان دوسممتم بودی دریا حتی از امیر بیشممتر 
 دوست داشتم  

اونجا  رفتین خیلی تنها شدم ازت دلگیر بودم تو دوستم بودی قول  ولی وقتی از
شما  شت یک ماه بعد از رفتن  ست بمونیم گذ شه دو داده بودیم به هم که همی
خانواده ای جدیدی اونجا اومدن دوتا دختر داشممتن اسممم بزرگی  ترانه بودو 

 کوچیکی ترنم .ترانه  خیلی خجالتی بود  
شی ون نبود ه شر و  شه همه بهش زور میگفتن اذیتش میکردن ولی مثل تو  می

شدیم  شدیم بزرا  ست  شدم  2۰من و اون با هم دو شقش  شد عا سالم که 
بهش گفتم اون هم بهم گفت عاشممقمه گذشممت هر روز بیشممتر عاشممق هم 
میشممدیم که یه روز ترانه با دوسممتان میرن اذربایجان و تفریح اما هوا مه گرفته 

ی دید نداشتن ترانه تصادف میکنه از دستش شب اصال به جا ۱۰بوده ساعت 
 میدم سه سال افسرده شدم افتادم تیمارستان بعد از سه سال برگشتم  
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نه بود  بدتر از من بود جونش ترا ما ترنم بود اون  نه هم نبود ا خونه تو نبودی ترا
سش دارم  شتیم دو من کمک اون کردم اونم کمک من کرد دوباره به زندگی برگ

 تم ولی اون این ور فکر نمیکنه نمیتونم منم ولش کنم  اما عاشقش نیس
بعد از ترانه به من پناه اورد درگیرم گیجم ازدواج یک دفعه ای منو تو ترنم دعوا 
ستمی که  ستم یادم رفته بود تو همون دو صر تو میدون شکالت مق ها همه این م

ن مهر وقت اذیتم میکردن پسممرا بدترین بالی ممکن رو به سممرشممون میاوردی 
اون موقع ضعیف بودم ولی تو قوی االن تو در برابرم ضعیف شدی و من قوی و 

 به جای دفا  از تو دارم اذیتت میکنم نمیدونم  
دریا من درگیر برزخم از یه طرف دوسممتم از یه طرف خواهر عشممقم نمیدونم 

 دریاحرفاهایش که تمام میشود به دریا نگاه میکند  
حرف زدن او خواب است به چهره معصومانه دریا که هنوز هم بعد از این همه 

 نگاه میکند و مهری بر پیشانی دریا میزند 
 دانای کل  

 _:میخوام یه فرصت دیگه به خودم بدم  دریا  فرصت عاشق شدن
 

دیگه نمیخوام با سممرنوشممتم بجنگم میخوام منم باهان راه بیام میخوام زندگیم 
 قشنگ بشه دریا  

 م اما ترنم  چی  همه ی اینارو دوست دار
اونم دوسممت دارم دریا تو رو هم دوسممت دارم اما نه مثل قبل ترنم بیشممتر از تو 

 دوست دارم دریا  
 چون پیشم بود چون کمکم کرد دریا و مکثی میکند  
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ست با این  شده نمیدان شانی دریا راگلگون کرد او بیدار  ارمان نمیداند وقتی پی
حرف زدنان قلب کوچک دریا شکسته میشود ارمان چه میدانست دریا وقتی 

 او از دوست داشتن خود نسبت به ترنم حرف میزند چه حالی میشود  
امه یش ادبیچاره دریا با التماس جلوی اشممکانش را گرفته که ارمان به حرف ها

دهد دلش میخواهد ارمان بگویید که میخواهد عاشممق او شممود ولی چه خیال 
 خامی  

_:دریا میخوام عاشق ترنم بشم میخوام تو هم مثل گذشته کمکم کنی باز بشی 
دوسممتم ولی ترنم بشممه خانم خونم میخوام جای تو و ترنم عوض کنم دریا من 

 خیلی دوسش دارم 
 دانای کل  

حرف های ارمان را ندارد چشمممانش را باز میکند که ارمان دریا دیگر تحمل 
 تعجب می کند  

 _:بیدار شدی  
 _ :اره بیدار شدم که کمکت کنم به ترنم برسی 

 ارمان با حالت مشکوکی می رسه  
 _:از کی بیدار شدی ؟ 

 _ :از وقتی خواستی عاشق ترنم بشی  
 دارمان حرفی برای گفتن ندارد سرن را پایین می انداز

_ :بخاطر امروز معذرت میخوام دریا دسممت خودم نبود عصممبی شممدم تحمل 
 اینکه به ترنم و خودم توهین کنی نداشتم  
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_:مهم نیسممت حرفات و کارت واسممم مهم نیسممت فقط منتظرم هر چه زودتر 
 خالص بشم  

 ارمان اخمی می کند یعنی وجودن برای دریا بی ارزن است  
 چه زودتر تموم بشه و زندگیم به ارامش برسه  _:منم همین ور دلم میخواد هر 

دریا بغض میکند چه میدانسممت ارمان که با هر حرفش این دخترک چه عذابی 
 میکشد اشک در چشمانش حلقه شده از جایش بلند می شود 

 _:دریا ترنم باهام قهره میایی بریم بازار واسش یه هدیه بگیرم باهام اشتی کنه ؟
ست تو من بیام باها شه راب ه تون _:دو ت اگه یه وقت منو با تو ببینه باز بدتر می

 بهتره خودت بری  
_ :اره راسمت میگی ناراحت میشمه اگه با هم بریم پس خودم میرم فقط دریا تو 

 هم به خودت فرصت بده عاشق بشی
 

 دریا دلش میگیرد از بی غیرت بودن این مرد و برای اذیت او هم شده  
 عاشقم   _:نیازی به فرصت نیست من

ارمان تعجب میکند و عصبی می شود و پیش خود میگوید این دختر خجالت 
 نمیکشد جلوی من از دوست داشتنش حرف میزند  

 و اخمی به دریا می کند
شاید دیر اومدم یه نفرم میفرستم خونه رو تمیز  شد  شب  _ :خب من دیگه برم 

 کنه فعال  
 د  میرود و دریا را با غم های دلش تنها میگذار
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_ :قسم میخورم ارمان قسم میخورم این دو ماه کاری کنم برای بودنم زانو بزنی 
 از حاال به بعد میشم یکی مثل خودت   

 سمممخممت،سممنمگ،بمی رحمممم
 ارمان  

بعد از اینکه از خونه اومدم بیرون سمموار ماشممینم شممدم  فکرم درگیر حرف دریا 
 بود گفت عاشقه نکنه عاشق خودم باشه؟ 

 سرمو تکون دادم تا این خیاالت مزخرف از سرم بره  
 حاال چی واسه ترنم بخرم 

 اره طال بهترین گزینه است  
رفتم به سمت طال فروشی محمد ماشین پارک کردم و پیاده شدم وارد که شدم 
شون به من بود محمد  سر جون در حال انتخاب حلقه بودن که پشت یه دختر و پ

 که دیدم سالم کرد  
 ه ببین کی اینجاس سالم ارمان جان چی شده اومدی اینجا؟ _:او

شدم ترنم بود که  شوکه  شت از دیدنش  همین که محمد گفت ارمان دختره برگ
شمش که به من افتاد اول تعجب  سر حلقه کرده بود چ شو دور بازو یه پ ستا با د

 کرد اما به روی خودن نیاورد  
ه ترنم  بهم نگاهی نکرد و به با لکنت جواب سممالم محمد دادم و خیره شممدم ب

 محمد گفت  
 _ :اقا منو شوهرم این حلقه انتخاب کردیم  

 شممموهمرم شممموهمممرم 
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خدای من ترنم چی میگه یعنی این پسممری که کنارشممه شمموهرشممه این ممکن 
 نیست وای خدایا  

 باورم نمیشه یعنی به همین سادگی کنارم گذاشت  
 تو زندگیم نبود االن ترنم پیش من بود همش تقصیر اون دریا لعنتیه اگه 

 ارمان  
باید خونسممردی خودم حفظ کنم نباید کاری کنم که فکر کنه شممکسممتم داده 
:محمد یه سممرویس طالی شممیک میخوام واسممه دریا یه چیز که خاص باشممه 

 واسم بیار 
ترنم با تعجب نگاهم میکنه که با پوزخند جوابش میدم و به شمموهرن اشمماره 

 میکنم و نگاهم ازن میگیرم  
سرویس به  صه این  سرویس خا برمیگیردم و به محمد نگاه میکنم که دنبال یه 

 کی بدم  دریا؟ که دلم نمیخواد سر به تنش باشه
 

 یاترنم که راحت منو کنارگذاشت؟
 گل میشن  _:عزیزم چقد دستات خوش

 _ :مرسی حامد واسه تو هم خوشگله اقایی 
 از عصبانیت دستی به موهام میکشم  

 _:محمد پس چی شد  
 _ :االن صبر کن  

 _:اگه مشکلیه میتونم چند روز صبر کنم  
 _ :اگه میتونی صبر کنی بهتره چون فردا یا پس فردا سرویس جدید برام میارن  
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 _ :اوکی پس زنگ بزن بای  
بعد از حرفم سریع از طال فروشی محمد بیرون میام و دکمه پیراهنم باز میکنم 
شتنم  ست دا شتم یعنی باید اینجوری جواب دو سش دا سخته ترنم دو باورن 
سر  ست خورده منم چرا همه ی بالها رو  شک شه  میداد چرا من خدا چرا همی

 من میاری  
 ود  ترنمم پیشم بود کنارم ب همه ایناها برمگیرده به اون دختره ی عوضی اگه نبود

 سوار ماشین میشم و به علی زنگ میزنم 
 _ :سالم علی خونه ای میخوام بیام اونجا 

 _:علیک سالم خوبم تو خوبی 
 _ :پسر حوصله ندارم عصبیم امادن کن  

 _:اوکی تو که هر وقت پاچه گیر بودی میایی سرام من منتظرم  
رت میکنم پام روی گاز فشار میدم و ق ع میکنم و گوشی روی صندلی کنارم پ

 به سمت خونه علی میرم  
 ماشین پارک میکنم و میرم باال زنگ میزنم که علی در و بار میکنه  

 کنارن میزنم و به سمت شیشه های پر از مشروب میرم  
شممیشممه رو بر میدارم و سممر میشممکم اروم که نمیشممم هیچ بدتر هم میشممم یه 

 رم که دیگه تعادل هیچ کاری ندارم  م*ی*ک دو م*ی*ک انقدر میخو
 _:علی منو ببر خونه  

 _:پسر با این حالت؟  
 _ :اره علی پاشو منو ببر  
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شین از جیبم بیرون میاره و منو  سویچ ما علی بلندم میکنه و باهام پایین میریم 
سمت خونه حرکت میکنه  شه و به  سوار می شین ومیکنه خودن هم  سوار ما

 شم و با علی خداحافظی میکنم کلید میندازم  و در خونهوقتی رسیدیم پیاده می
 

به  باز میکنم دریارو میبینم که روبروی تلویزیون نشممسممته و داره فیلم میبینه 
 سمتش میرم و از روی مبل بلندن میکنم 

 دانای کل  
ارمان به سمممت دریا میره و اونو از روی مبل بلند میکنه و محکم تکون میده و 

 با داد میگه  
:دریا ترنم هم رفت شمموهر کرد دریا دارم میمیرم اول ترانه ام بعدن ترنم تو  _

 هم رفتی  
ولی برگشممتی دریا ارومم کن مثل بچگیام آرومم  کن بگو ارمان پیشممتم مثل 

 بچگی واسم الالی بخون  
 دریا با چشمانی اشک الود به مرد روبرویش نگاه میکند  

 دریا با عجز ارمان را صدا میزند  
 :ارمان  _

 ارمان به قلبش اشاره میکند و به دریا میگویید  
 _:دریا درد میکنه  

دریا دسممت ارمان را از روی قلبش برمیدارد و سممرن را خم میکند و لبانش را 
 روی قلب ارمان میگذارد 



wWw.Roman4u.iR  36 

 

و پس از ب*و*س*ه* ا*ی* عمیق سممرن را باال می اورد و به چشمممان ارمان 
 خیره میشود

 _ :میمونم دوست بچگیم میمونم و آرومت میکنم   
ارمان محکم دریا رو به سمممت خودن میکشممه و سممرن رو، روی شممونه ان 

 میگذاره و گریه میکنه  
 _ :مرد که گریه نمیکنه  

شم و محکمتر دریا را  ستم کنار تو میخوام نامرد با _ :پیش تو هیچ وقت مرد نی
 به تن میکشد

 ارمان  
مم کرد حس گذشته زنده شد اینکه قلبم ب*و*س*ی*د یه حس اینکه دریا آرو

عجیب بهم دسممت داد وقتی حلقه اشممک چشممماشممو میبینم به خودم لعنت 
 میفرستم که چ وری تونستم دستم روی این دختر بلند کنم  

هر چند بدترین ضربه وقتی بچه بودم دریا بهم زد اما همیشه پیشم بود همیشه 
 کنارم بود  

یدن کنارن یه حس خاص به ادم میده چند ماه که این دختر بودنش نفس کشمم
 زن من شده اما من وقتی از همه طرف رانده شدم بهش پناه اوردم  

مه ی حرف دلم بهش  ثل بچگی ه ندارم م یه  لت از گر جا یا حس خ نار در ک
 گفتم اما پشیمونم  

شه لبی که  شیمونم از گو شده پ سته  سمان ب ستی که االن با پان شیمونم از د پ
 هنوزم زخمه صدان میزنم  
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 _ :دریا  
 _:بله  
 _:دریا

 
 _ :بله خب چیه؟

 _:من جانم میخوام بگو جانم  
 _:دریا  

 _ :جانم  
 جلوی پای دریا زانو می زنم 

خاطر بچگی کرد مدت ببخش ب خاطر این  یا ببخش ب خش نم بب_:ببخش در
بخاطر همه بدیام خوب میشممم دریا قول میدم جبران کنم کودکی رو قول میدم 

 ازت محافظت کنم قول میدم دیگه اشک به چشمات نیاد ببخش دریا  
 سرم رو پایین می اندازم که دریا کنارم میشینه و بهم خیره میشه  

 بهش نگاه میکنم به صورت زخمیش به دستش  
 _:درد داشت؟  

   _ :خیلی
 _:میبخشی  
 _:بخشیدم 

 ارمان  
با قدر دانی به چشمای خوشگلش نگاه میکنم اما باز با دیدن زخم کنار شقیقه 
شقیقه ان مرامهرمیزنم گونه  ستام میگیرم کنار  سرن با د شم  شرمنده می ان 
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زخم شممده ان راهم گلگون میکنم  به گوشممه لبش نگاه میکنم به چشمممای 
که به این ترسممیده ان نگاه میکنم به این فکر میکنم که شمماید ناراحت بشممه از

جای عشقش حسش روبامن تجربه کنه ولی اون زن منه پس ماله منه چشمامو 
یداره  قب برم به ع قدم  ند  جدا میشممم چ یال... ازن  ندم و طعم گس خ میب

 برمیگرده که بره اما اجازه نمیدم دستش و میگیرم  و کنار گوشش میگم  
جازه نمیدم تو _:همه رو ازم گرفتن همه رو خدا ازم گرفت ولی تو رو دیگه ا

 مال منی  
نداری تو زن منی و دوسمممت بچه گیام تو فقط مال منی دیگه اجازه  حق فرار 

 نمیدم تو رو هم ازم بگیرن  
 به چشمای اشکیش نگاه میکنم 

 _:چرا گریه میکنی دریا  
 _ :داری اذیتم میکنی  

 _ :مگه چیکار کردم دریا منکه چیزی نگفتم  
بی ارزشم که بعد از اینکه همشون پشت سرت _ :حرفات گنگه میخوای بگی 

گذاشتن اومدی سراغم یا با ارزشم که االن پیشتم من حکم چی و واسه تو دارم 
ارمان یه زن که هر وقت خوشممی اون باید کتک بخوره ولی وقتی از همه عالم 
سک چرا باعث  سه تو عرو ستی باید آرومت کنه ارمان من چی ام وا شاکی ه

 ر بی ارزشم که اخرین نفر میایی سراغم میشی فکر کنم انقد
 دریا  



 39 احساس سرد

با حرفان دارم از درد میمیرم وقتی بخاطر ترنم کتک  انقدر بی ارزشممم کرده 
خوردم وقتی بهم میگه پلید چ وری ببخشم به این سادگی نمیتونم بگذرم قلبم 

 شکسته به این سادگی ترمیم نمیشه  
 _ :درسته ارمان االن زن و شوهریم

 
نگه دار خودت که میدونی منو تو به زور ازدواج کردیم و اینکه تو ولی حرمت 

هم خیلی دوسممت داری این بازی تموم بشممه و راحت بشممی اشممکال نداره من 
کمکت میکنم که باز عاشق بشی ولی دوست ندارم پات بیشتر از گلیمت دراز 

 کنی  من میرم بخوابم شب بخیر  
ر ارمان به سمممت اتاقم میرم و در قفل بعد از گفتن حرفام بدون توجه به حال زا

 میکنم و میخوابم صبح با صدای گوشیم بلند میشم  
 امروز چند شنبه است اوم اره امروز دوشنبه  

 است االنم ساعت هفت صبحه ساعت هشت کالس دارم  
 یه دون گرفتن هم بد نیست  

 حوله ام برمیدارم و به سمت حمام اتاقم میرم  
رفتم حوله ام می وشممم و بیرون میرم به سمممت میز ارایشممم بعد از اینکه دون گ

 میرم و  
 سشوار برمیدارم موهام خشک میکنم بعد هم  

 شد   7:30اتو میکشم به ساعت نگاه میکنم اوه 
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سممریع کرم پودر با یه رژ لب کالباسممی میزنم و سممریع از کمد رنگ مشممکی 
نه نم که داره صممبحوانتخاب میکنم و لباس می وشممم و میرم بیرون ارمان میبی

 میخوره  
 _:سالم صبح بخیر  

 با خون رویی جوابم میده  
 _ :سالم صبح تو ام بخیر  

 سریع یه لیوان چای واسه خودم میریزم و دام میخورم که زبونم میسوزه  
 _:چته دریا عجله داری  

 _ :اره االن باید برم بیست دقیقه دیگه وقت دارم  
 _:خب ارمان کاری نداری 

 _:دریا صبحونه  
 _:ولش ارمان دیرم شد  

 _ :یعنی چی ولش معده درد میشی صبر کن خودم میبرمت  
 _ :اوه جدی از کی تا حاال ارمان خان ؟

 _ :از االن به بعد دریا خانم  
 لغمه ای درست میکنه و بهم میده  

 _ :تا اینو میخوری من میرم حاضر بشم  
 _:باشه ولی فقط عجله  کن  

 _:باشه خانم کوچولواومدم تو برو پارکینگ  
 _ :باشه
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کفشممای اسمم ورتم می وشممم و همینجور که دارم میخورم راه میرم بندای کفشممم 

 میزارم وقتی سوار ماشین شدم میبندم االن لقمه رو بخورم  
 دو دقیقه بعد ارمان میاد  

 _ :عه دریا چرا کفشات درست ن وشیدی  
 ف میشه تو راه میبندم  _:دارم میخورم دستام کثی

 ارمان به سمتم میاد و کنارم که میرسه خم میشینه و بندای کفشم میبنده  
از خوشی میخوام غش کنم ولی به روی خودم نمیارم دستی به موهان میکشم 

 و میگم  
 _ :چه موهات بلند شده ! 

 :کوتاه کنم ؟  
 _:اره خیلی بلند شده  

 _:باشه چشم  
 ی کفشام بست بلند میشه بعد از اینکه بندا

 _ :مرسی  
 _:فقط همین ؟!

 _ :پس چی ؟
 ارمان :حداقل ب*و*س* 

 _ :دل درد میشی  
 _:نمیشم  

 _:ارمان االن وقت شوخی نیست عجله کن  هشت شد  
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 _ :شوخی ندارم  
 و صورتش اورد جلو و دستش گذاشت رو ل ش  

 _ :اینجارو مهربزن ببرمت در غیر این صورت حتی نمیزارم بری  
شه اما به  شگلی میزنه  قند تو دلم اب می با حرص نگاهش میکنم که لبخند خو

 روی خودم نمیارم و اخم میکنم  
 _:ارمان تو رو خدا بیا بریم دور شد  

 _:میتونی زودانجامش بدی منم قول میدم دو دقیقه دیگه دانشگاه باشی
 _:آرمان! 

 
 _ :جونم خوشگل خانوم زود بان دیگه تا بریم  

 با حرص به طرفش میرم و رو پنجه بلند میشم و ل ش گلگون میکنم  
 _ :حاال بیا منو ببر  

_ :اخیش جون گرفتم خودتم از خدات بود ب*و*سممم کنیا  حاال سمموار شممو 
 ببرمت  

 ش میگم  پام میکوبم زمین و به سمت ماشین حرکت میکنم با جیل به
 _ :اگه کالس نبود عمرا قبول میکردم میمون زشت  

_:حاال که *ب*و*س کردی بعد هم حاج خانم همه دخترا عاشممق این میمون 
 زشتن  

 _ :نگو میترسم خفه بشم  
 _:چرا؟
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 _:اعتماد به سقفت زیادی بزرگه حرف نزن زود گاز بده  
 _ :ای به  چشم کمربند ببند بریم  

ستم که پ شد منم مثل چی کمربند ب شین از جا کنده  شت رو گاز ما شو گذا ا
 چسبیده بودم به در زیادی تند میرفت  

 دقیقا بعد از دو دقیقه منو رسوند جلوی دانشگاه و ماشین نگه داشت 
 مثل سکته ایا بهش نگاه میکردم که لبخندی زد  

 _:ترسیدی جوجه ؟
 _:اهوم  

 _:اشکال نداره بزرا میشی یادت میره  
 حاال ب ر پایین که کار دارم  

شکلکی بران دراوردم و در باز کردم که پیاده بشم که دستم توسط ارمان کشید 
 شد دقیقا تو حلقش بودم  

 _:چته ارمان بزار برم  
اما اون بدون توجه به حرفم سرشو خم کرد به طرفم که با چشمای از حدقه در 

 اومده نگاهش کردم 
 _ :ارمان  

 باز هم توجه ای نمیکنه و به سمتم خم میشه که چشمام بسته میشه  
 بعد از گذشت یک دقیقه گونه ام دام میشه  

 چشمانم باز میکنم
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کارم برسممم  به  با خیال راحت  _:اون یکی کم بود انرژی نگرفتم االن میتونم 
 میشه   ۸حاال بدو که دو دقیقه دیگه ساعت 
  _ :خیلی پورویی ارمان خداحافظ 

 _ :خداحافظ عزیزم  
 از ماشین پیاده میشم و دستی به ارمان تکون میدم 

و بعد شممرو  میکنم به دویدن رسممیدن من به در کالس دقیقا موقعی میشممه که 
اسممتاد جونمون میخواد بره داخل چون سممرعتم زیاد بود نمیتونم خودم کنترل 

شده شوکی بهش وارد  ستاد که بدبخت بد  شم طرفش ا یفش و ک کنم و پرت می
 از دستش افتاد و بازوهام گرفت  

 _:خانم بمانی حالتون خوبه  
 سریع خودم  جم و جور میکنم  

 _ :استاد ببخشید تو رو خدا  
 استاد یا همون پوریا جون لبخندی میزنه و میگه  

 _ :پیش میاد بهش فکر نکن حاال بفرما داخل تا حذفت نکردم  
تش میدم و سریع خودم پرت میکنم داخل کیف از روی زمین برمیدارم و به دس

شت در بود در محکم بهم میزنم  ستادی پ کالس و بدون اینکه توجه کنم االن ا
 که صدای اخی از پشت در میاد  

 رنگم مثل زرد میشه  
 دریا  

 با ترس و لرز به سمت در میرم و بازن میکنم  
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ابی و بینی ان حسمماسممتاد نگاه میکنم که با قیافه ی برزخی داره نگاهم میکنه 
 قرمز شده نمیدونم بخندم یا گریه کنم  

 با داد استاد سه متر می رم باال  
 :بمانی بیرون  

با تعجب نگاهش میکنم بخاطر یه در منو بیرون میکنی خب بدرک بیرون کن 
 مردک گوریل زشت  

 با خنده بچه ها و قیافه سرخ استاد که جلو خنده ان گرفته  
ش ستاد اومدم از مثل چی خجالت میک م وای باز بلند فکر کردم بدون  نگاه به ا

 در برم بیرون که استاد کنار گوشم گفت  
 _:اگه پاتو از این در گذاشتی بیرون این درس حذف شده بدون  

 _ :ولی استاد  
 _:برو بشین  

 _:باشه  
 عقب گرد میکنم و میرم کنار اتنا میشینم  

 _:مرسی عشقم خوب حالشو گرفتی
 

 _:وای اتی به جای سالم کردنته  
میاد جواب بده که سممریع خفه میشممه و با ترس به پشممت سممرم خیره میشممه رد 

 نگاهش میگیرم و اروم میچرخم  
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سرت این  سر منحرفت خاک بر  شلوار تنگی خاک بر  شایی اوه چه  اوه چه کف
بازوهای عجب لبی عجب دماغی عجب  چه پیراهنی پوشممیدی وی عجب 

 ز کردن همه نتایج فهمیدم استاد گور به گور شده باال سرمه  چشمی با انالی
سکته میکنه و چند قدم  ستاد  شم که ا سوتی جیل بلندی میک شار این همه  از ف
شرو  میکنم دویدن و در کالس باز میکنم و میرم  شم و  عقب میره منم بلند می

گیرم یمحوطه سریع از دانشگاه خارج میشم و میرم خیابان روبروی یه تاکسی م
 و برمیگردم خونه   

کرایه حسممماب میکنم و  در خونه باز میکنم از حیاط میگذرم کلید میندازم و 
شه   شای ارمان قلبم بی قرار می شای زنونه و کف شم که با دیدن کف وارد خونه می

 نزدیک میشم که میبینم که روی مبل نشستن حرفای ارمان میشه خنجر قلبم 
یدا من زن دارم ولی با تو  _:ببین ا نداریم من میخوام  قه ای  به هم هیچ عال

ارتباط بر قرار کنم میخوام عاشممقت بشممم دو ماه دیگه بیشممتر به طالق منو دریا 
 نمونده نمیخوام اون چیزی از این راب ه بفهمه من دارم ازن انتقام میگیرم  

 عاشقم که شد ولش میکنم اون تاوان میده موافقی ایدا جان  
 زودتر از شرن خالص شیم  _:اره عشقم هر چه

 دریا  
خدا چرا همیشه شکست خورده منم چرا همین که میام طعم عشق و بچشم به 

 کامم زهر میشه  
 چرا نفهمیدم که همه کارهان نقشه است چرا  
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فکر میکردم احساسش عاشقانه است از سرجام بلند میشم که سرم گیج میره و 
 زمین میخورم  

ت که متوجه من نشممه بلند میشممم و دسممتم و به ارمان انقدر گرم صممحبت هسمم
 کمک دیوار بیرون میرم از خونه خارج میشم  
 بی هدف و بی جهت میرم نمیدونم کجا دارم 

میرم فقط میخوام برم دور بشم از هر حس و عالقه ای فاصله بگیرم از کسی که 
نه  نابود ک ندگیم  ندگیم ولی خودن میخواد ز مه ز از همون بچگی شمممد ه
همین ور دارم میرم که با حلقه شممدن دسممتی به دور کمرم جیل بلندی میکشممم 

با چشمممای هیزن داره میخوره منو ب به شممخص روبروم میکنم که  ه نگاهی 
 اطراف نگاه میکنم خدای من کجام  

 پسره لبخند چندشی میزنه و میگه 
 _:دنبال نگرد اینجا پرنده هم پر نمیزنه و من راحت میکنم باهات پرواز کنم  

 _:ساکت شد پست ف رت
با این حرفم لگدی محکم بهم میزنه و محکم به دیوار میکوبتم و سممرن میاره 

ک دفعه ازم فاصممله میگیره و به زمین جلو هر لحظه سممرن جلو تر میاد که ی
پرت میشه به شخص روبروم نگاه میکنم و بدون فکر خودمو سمتش میکشم و 

 گریه میکنم انگاری میخوام یکی ارومم کنه 
 دریا  

نگاهی به پسممره میندازم که از روی زمین بلند میشممه و شممرو  میکنه به دویدن 
م م که دستان دور کمرخودم به شخص بیشتر به شخص روبروم نزدیک میکن



wWw.Roman4u.iR  48 

 

حلقه میشه و سرم میذاره رو سینش قلبش بی قرار میکوبه مثل قلب من  سرم و 
 نوازن میکنه و میگه  

 _:تموم شد دریا اروم بان من پیشتم باشه  
 توانایی حرف زدن ندارم با لکنت میگم

 
 _ :اون میخواست...

 _ :تمومش کن دریا رفت دیدی تموم شد  
 کنارتم پس اروم بان بیا بریم  االن من پیشتم من

دسممتم میگیره و به سمممت ماشممینش میبره در و برام باز میکنه و وقتی که سمموار 
 ماشین شدم  

 دور میزنه و خودن سوار میشه  
 _:اینجا چیکار میکردی دریا  

 چی دارم بگم سکوت میکنم که میگه  
 _:باشه نگو فقط ادرس بده ببرمت خونه  

 میدم و به سمت خونه حرکت میکنه آدرس خونه پدری  و 
 وقتی رسیدیم قبل از اینکه حرفی بزنم شرو  به حرف زدن میکنه  

 _:وقتی با اون وضع از کالس رفتی بیرون  
گفتم با این حواسمت حتما چیزیت میشمه کالس ول کردم اومدم دنبالت که یه 

 تاکسی گرفتی  
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ی داخل خونه اومدم جلوی یه خونه پیاده شممدی و داخل خونه شممدی وقتی رفت
سه خودت داری میری دنبالت اومدم اما  شتی و وا برم که دیدم با حال زاری برگ
شتی میرفتی تا اون اتفاق افتاد  ست به اطرافت نبود و همین ور دا صال حوا تو ا
ما وقتی گفتی اینجا  من فکر کردم ادرس خونه همون جای و میدی که رفتی ا

 ه فقط میخوام بگم  تعجب کردم البته به من رب ی ندار
 بیشتر مواظب خودت بان گرا زیاده  

 _:ازتون ممنونم استاد و واقعا شرمنده بخاطر امروز  
و بدون اینکه فرصت بدم اون دیگه چیزی بگه از ماشین پیاده میشم و به سمت 
خونه میرم زنگ و میزنم که در چند لحظه بعد  در باز میشمممه قبل از اینکه برم 

 تکان میدم و میرم   داخل دستی بران
 داخل که صدای الستیکای ماشینش  شنیده میشه 

 دریا 
شم قبل از اینکه بخوام کار دیگه ای انجام  شمانم میبندم و نفس عمیقی میک چ
بدم گم میشممم در اغون پدرم کسممی که تمام زندگی منه چشمممام باز میکنم و 

دجوری سممرم باال میارم و به جنگل چشمممان نگاه میکنم که برق اشمممک ب
 خودنمایی میکنه 

 _:چی شده پدرم چرا چشمات غمگینه ؟
که داغونه  باره داد میزنن  که میخواد ب نه  نه ام داد میز مای عزیز دردو _ :چشمم

 دخترم 
شم از این که زندگیت اینجوری به بازی گرفتن  شرمنده می شم بابا  شرمنده می

 من واست ارزوها داشتم دخترکم 
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خراب باشمممه من برای شمممادی پدرم هر کاری لبخندی میزنم چرا باید حالم 
 میکنم 

 مثل گذشته لبخند خبیثی  میزنم و کنار گوشش میگم 
_ :ارزو چی داشتی شی ون نکنه یه داماد خوشگل و خوشتیپ واسم داشتی با 
 سه چهارتا بچه ت ل م ل که همشون مثل خودت چشم جنگلی باشن درسته نه

 
 لبخندی بهم میزنه و دستم میگیره 

سی برخورد کنم ببین لیاقت نداری بیا بریم  سا ستم باهات اح _:یک روز خوا
 االن مامانت با کفگیر میاد سراغم 

 _:هنوزم ازن میترسی پیرمرد 
هنوز پیرمرد و کامل نگفتم که یه چیزی میخوره تو سممرم به کسممی که اینکارو 

نه گاهم میککرده نگاه میکنم که میرسم به مامان که دست به کمر با اخم داره  ن
 بابا هم ریز ریز داره میخنده 

 _:به به مامان چه استقبال گرمی کردی ازم 
_:حرف نزن دختره ی چشم سفید یه بار دیگه به شوهرم بگی پیرمرد با گلدون  

 میزنم تو سرت 
با تعجب بهش نگاه میکنم که بابام چشمممکی بهم میزنه و میره کنار ومامانم به 

 ول ش وگلگون میکنهچشمهای پدرم خیره میشه 
 _:بابا نکنید از این کارا منم دلم میخواد 

 _:تو هم بگو شوهرت ازاین کارا کنه 
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با اوردن اسم شوهر لبخند تلخی میزنم و چیزی نمیگم که بابا متوجه حال بدم 
 میشه و رو به مامان میگه 

 _:بسه خانم بریم داخل دیگه دخترم اذیت نکن 
و میره داخل بابا میاد کنارم و دستم میگیره و به مامان پشت چشمی نازک میکنه 

 داخل هدایتم میکنه 
وارد خونه میشممم و کنار پدرم روی مبل میشممینم که مامان با سممینی چای از 

 اش زخونه میاد کنارمون میشینه 
شقت به ارمان  شوهر کردی ع شاید  _ :خب چه خبر چه عجب اومدی گفتم 

 باعث شد من و بابات فرامون کنی 
اوردن اسمم ارمان ناخوداگاه گونه هام خیس از اشمک میشمه که پدرم سمریع با 

ست به جای  شه  هق هقم اوج میگیره چقدر دلم میخوا سمت خودن میک منو
 پدرم ارمان باشه که ارومم کنه 

 دریا 
شت چند دقیقه از ب*م*ل  شه بعد از گذ ست نوازشگرن رو موهام میک بابا د

 بابا بیرون میام که مامان میگه 
_:خیله خب دخترک لوس حاال که شوهر منو محکم گرفتی و منو حرص دادی 

 حاال پاشو بریم ناهار بخوریم 
لبخندی به ماادر مهربونم میزنم و بلند میشممم و به سمممت اشمم زخونه میرم که 

 کمک بدم میزو بچینه بعد از اماده شدن غذا و میز بابا رو صدا میزنم 
 _ :بابا بیا ناهار اماده است 
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با با لبخند بلند میشه و به اش زخونه میاد سه نفری مثل گذشته ها داریم با هم با
ناهار میخوریم اما جای امیر خیلی خالیه با حسممرت به صممندلی کنارم نگاهی 

 میندازم که بابا میخنده و میگه 
_:دریا بابا اینجوری که تو داری به صندلی نگاه میکنی منم دلم تنگ شد پاشو 

ا سممحر بیان با خوشممحالی بلند میشممم وبه سمممت کیفم میرم و زنگ بزن بگو ب
 شماره امیر میگیرم 

 _:الو سالم دریا خانم 
 _:سالم داداشی خوبی ؟

 _:خوبم عزیزم تو خوبی ؟
 

 _ :مرسی منم خوبم 
 _:کاری داشتی ابجی 

 _ :اره دادان امشب با سحر بیایین اینجا مامان دعوت کرده 
 االن خیلی سرم شلوغه شب میبینمت _:باشه ابجی ببخشید عزیزم 

 _:باشه داداشی خداحافظ 
 _ :خداحافظ عزیزم 

 بعد از ق ع تلفن به اش ز خونه میرم 
 _:چی شد مامان جان میاد 

 _ :اره مامان میاد میشه من برم اتاقم بخوابم اخه خیلی خسته ام 
 _ :اره برو عزیزم 
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 یکنم _:اره دخترم برو استراحت کن امیر اومد بیدارت م
لبخندی به هر دوشون میزنم و به سمت اتاقم میرم از پله ها باال میرم و در اتاقم 

 باز میکنم لبخندی میزنم 
 یاد گذشته عجیب شیرینه اما از وقتی ازدواج کردم تلح شد مثل زهر 

به سمممت کمد لباسممیم میرم و پس از تعویض لباس خودم روی تخت پرت 
 میکنم 

ر کس و هر چیزی که مربوط به ارمان هست و سعی ذهنم منحرف میکنم  از ه
 میکنم بخوابم بعد از گذشت نیم ساعت چشمانم خمار میشه 

 دانای کل 
 بعد از این که به به اتاقش رفت پدرن رو به همسرن میگوید 

ست خیلی  شاد نی شته  شمان مثل گذ ست چ ساس میکنم یه چیزی ه _:اح
 اشفته بود 

ن دعوان شمممده میخوای زنگ بزنم بهش بگم _ :منم فهمیدم فکر کنم با ارما
 اونم بیاد اینجا امشب ؟

 _:اره فکر کنم این وری بهتره 
 مادر دریا به سمت تلفن می رود و شماره ارمان را میگیرد 

اما ارمان بی خیال در حال خون و بش با ایدا اسممت و صممدای کر کننده ی 
شنید صدا اجازه  شون خونه رو فرا گرفته مگر این  صدای تلفنش خنده ا شدن  ه 

 را می دهد اما مثل اینکه ایدا شنیده بود 
 _:ارمان گوشیت داره زنگ میزنه 

 _ :اوه عزیزم میشه بهم بدیش 
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 ایدا بلند میشود و گوشی ارمان را برایش ارمان تماس را بر قرار میکند 
 _:بله بفرمایید 

 _:سالم پسرم خوبی
 

 _:سالم مادر مرسی شما خوبی 
 منم خوبم ارمان جان دریا اینجاست تو هم بیا _:مرسی عزیزم 

 _ :عه اونجاست باشه مامان یکم دیگه منم میام 
 _ :خب پسرم فعال خداحافظ 

 _ :خداحافظ مامان 
 ارمان پس از صحبت با مادر دریا به سمت ایدا میره 

 _:باید برم خونشون پاشو حاضر شو ببرمت 
 _:اه چه بد موقع 

 _ :دیگه شده پاشو عزیزم 
شه و به  شیدن لباس از اتاق خارج می سمت اتاق ارمان میره و بعد از پو ایدا به 

 همراه ارمان از خانه خارج میشوند 
 ارمان بعد از اینکه ایدا رو به خانه رساند به سمت خونه دریا حرکت کرد 

بعد از پارک پیاده میشود و زنگ خونه رو میزنه مادر دریا با دیدن  تصویر ارمان 
 باز میکند و به همسرن میگوید در را 

 _:محمد جان ارمان اومد 
 _ :باشه 



 55 احساس سرد

ستقبالش  سرن میبندد و از حیاط میگذره که مادر دریا به ا شت  ارمان در را  پ
 می اید 

 به او نزدیک میشود احوال پرسی میکنند و به همراهش داخل خونه می شوند 
 پدر دریا را می بیند که روی مبل نشسته 

 _:سالم پدر 
 پدر دریا بلند میشود و به ارمان دست می دهد 

 _:سالم پسرم خون اومدی 
 _:ممنون 

 _:بشین پسرم 
 _ :بابا دریا کجاست 

 _ :اتاقشه 
 _ :پس من میرم بیدارن میکنم بعد با هم میایم 

 پدر دریا خواست مخالفت کنه که مادر دریا سریع گفت 
 _:باشه پسرم برو 

 
 دریا 

از خواب بیدار میشم با دیدن شخص روبروم سکته  با احساس نوازن صورتم
 میزنم 

 _:تو اینجاچکارمیکنی؟
 _ :اومدم بیدارت کنم  

 _ :م مبنی فقط داشتی بیدار میکردی 
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 _:اره من داشتم بیدارت میکردم مگر اینکه تو فکر خیال خام کنی 
حاال هم ل فا از  خت  لت ت یا جان من درمورد تو فکر نمیکنم خ مان  نه ار : _

 اقم برو بیرون میخوام لباس عوض کنم ات
ارمان از روی صمندلی بلند میشمه و به سممتم خم میشمه نفس تو سمینم حبس 

 میشه  
 حرم گرم نفسان که به صورتم میخوره ضربان قلبم اوج میگیره  

بیشتر خم میشه به طوری که صورتش در فاصله ی دو میلی متری ازم قرار داره 
ود دو دقیقه چشمانم باز میکنم که لبخند تمسخر چشمام بسته میشه بعد از حد

 امیزی میزنه و بار دیگه بهم نزدیک میشه و پوزخندی میزنه و میگه  
کامال  که بسممتی   که حسممم کنی چون از چشمممی  خدات نبوده  _ :نگو  از 

 مشخص بود و خنده ای میکنه و از اتاق خارج میشه 
 دریا 

بیاد تو رودوست داشته باشم فکر  عوضی نامرد اشغال فکر کرده کیه من خوشم
کردی ادم حس نجاست بهش دست میده اگه امشب حالتو نگرفتم دریا نیستم 

 حاال ببین 
ستن  ش سرویس  داخل اتاقم میرم بعد از  سمت  شم و به  از روی تخت بلند می
شم میرم و خیلی خوشگل  سمت میز ارای شه به  صورتم التهاب درونم کمتر می

 میکنم  
به سمت کمد لباس هام میرم خب چی ب وشم اهان این خوبه  تا چشمش دراد

تام شلوار مشکی می وشم و موهام دورم ازاد میکنم و از اتاق خارج میشم و به 
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سمت پله ها میرم  ارمان میبینم که کنار بابا نشسته چه خودشم تحویل میگیره 
 هنوز از پله اخری پایین نیومدم زنگ  ایفون میزنن 

ش سمت ایفون میرم در و باز میکنم و خودم پرت میکنم جیل بلندی میک م و به 
شو  سحر ل*ب*ا* شم که میخنده اما  تو حیاط هنوز نیامده داخل اویزونش می

 جمع میکنه و میگه  
 سحر:امیرتحویلش نگیر حسودی میکنم  

 _:الهی قوربون خانم حسودم برم و ب*و*س محکم لپ سحر میکشه 
 با حسرت به سحر نگاه میکنم  

 _:دادان پس من چی ؟
امیر میخنده و سحر نیشش باز میکنه میخوام اعتراض کنم که گونه ام دام میشه 

 یک متر می رم باال و بهش نگاه میکنم  
 )هه مثال این وری داری عاشقم میکنی ( 

 چقدر من بدبختم که محبت دروغینش هم برایم مثل عسل شیرین است  
 )خمودن متوجه نبمود!

 
 و رفمت..  ضمربه ای زد

 و من هممه چیمزم را یک به یک باخمتم! 
 درست مثل دومینو... 

 آهسمته...پیموستمه( 
 هنوز ثانیه ای نگذشته که کنار گوشم میگه  
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_ :مادر و پدرت پشمممت پنجره هسممتن دارن نگاه میکنن  خواسممتم فکر کنن 
 دخترشون خیلی خوشبخته واسه همین...  

سرم را پایین  سحر میره  سمت  ستان از دورم باز میکنه و به  بعد از حرفش د
 میندازم از اول هم عاشقیم اشتباه بود  

 )تو مثِل دندانی هستی که درد می کنی 
 رسیده ای به َعصب! 

 اما من دلی ندارم برای کندن 
 می فهمی؟ 

 دوست داشتنت چقد دردناک است...( 
 دانای کل  

شان خون حال  ستند مادر و پدری که فکر میکنن فرزند چقدر خون خیال ه
 و راضی است و زندگی ان خون است نمی دانند  

تباه کردند زندگی دختری را که حتی به خوشممبختی برادرن حسممادت میکند 
 نمی دانند ان چه که در سینه دارد قلب است و فقط  

 ه ان استفاده میکند  برای مردی می ت د که از هر فرصتی برای شکنج
گاهی  نگ ن ند و دلت به هم میز ند روزی نبودن زندگیش را  چه می دا ان مرد 

 جنگلی می شود که اینگونه خوردن میکند  
شحالی پدر و مادرن لبخند  دریا جلوتر از همه به داخل خانه می رود و به خو

 میزند و در دل می گوید  
 شماها خون حال باشید  _ :من از زندگیم از جونیم میگذرم بابا که
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صا این  صو شمان فرزندن را بفهمد مخ شود پدری نتواند غم چ اما مگر می 
 مرد که خود نیز جنگلی در چشمانش دارد و ویران می بیند  

جنگل چشمان فرزندن را باالخره ان سه نفر هم به داخل می ایند امیر و سحر 
در پذیرایی جمع می  به سمت پدر و مادر میروند و پس از احوال پرسی همگی

 شوند  
 ساعتی میگذرد که همگی گرم گفت و گو هستند  

 مردان با هم و زن ها هم با هم خلوت کرده اند  
 ناگهان صدای زنگ گوشی توجه همه را جلب می کند  

 پدر دریا خ اب به امیرمی رسد
 _:صدای گوشی کیه ؟ 

 _:واسه من و سحر که نیست  
 میزنه  _:دریا گوشی تو داره زنگ 

شود و به کنار پدرن می رود )چون موقع امدن کیفش  دریا از جایش بلند می 
 را انجا گذاشته بود( 

 گوشی ان را از داخل کیف برمی دارد  
 نگاهی به صفحه می اندازد   شماره ناشناس است

 
 جواب میدهد

 _:بله؟
 _:سالم پوریاهستم خوبی نگرانت بودم زنگ زدم ببینم حالت خوب شده؟

 _:عه سالم پوریا،اوم ببخشید استاد،بهترم ممنون
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 _:خداروشکر،پس دیگه مزاحمت نمیشم
 _:مراحمی  

 _:اون که صدالبته ولی خودمم کار دارم فعال خداحافظ فردا میبینمت  
 _:باشه بازم ممنون خدانگهدار  

پس از ق ع تماس از نگرانی ان اسممتاد زیادی خوشممتیپ لبخندی میزند که از 
شم ارما ضولی  را به جانش می اندازد چ سادت و ف ن دور نمی ماند  و حس ح

 کی زنگ زده که او اینگونه می خندد 
 دریا  

بعد از حرف زدن با پوریا یه حس خوب بهم دسممت داد اینکه حالت  واسممه یه 
 نفر خیلی مهم باشه یه احساس اطمینان خون حالی  

اما اون فقط فکر اذیت  بهت میده که همیشه دوست داشتم از طرف ارمان باشه
 کردن منه  

بدون توجه به نگاه خیره ان کنار مامان و سممحر می شممینم که بابا بهم نگاه 
 میکنه  

 _:دریا بابا کی بود ؟ 
 _ :اشنا بود بابا 

 _:خیله خوب اگه خودت میگی اشنا بود که حرفی نیست  
میکنم  چیزی نمیگم و به ارمان که با چشمممای ریز شمممده نگاهم میکنه نگاه

لبخند خوشگلی واسش میزنم که قشنگ بسوزه فکر کردی فقط خودت میتونی 
 نه منم از این به بعد میتونم 
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 بلند میشم برم بیرون که بابا میگه  
 _:کجا دخترم ؟

 _:میرم حیاط بابا اینجا هوا خفه کننده است زود میام  
 _ :ولی دخترم میخوایم شام بخوریم  

 میام  _ :باشه مامان ولی زود 
 بعد از حرفم اجازه اعتراض نمیدم و به سمت حیاط میرم  

کنار درختی که حاال خیلی بزرا شممده از دوران بچگی می ایسممتم چه روزای 
 بود  

 چقدر با امیر کل کل میکردیم  
شم باز هم همون حس محبت  شیده می تو حال هوای خودم بودم که به عقب ک

 ارامش تو رو برام نداره  و اطمینان مگه چی داری که هیچ اغوشی
 _:چرا همیشه مث جن بوداده وارد خلوت من میشی اخه امیر اقا  

 _:دو دقیقه رفتی دلم برات تنگ شد  
 _:اوه تو که هفته میگذره منو نمیبینی واسه همین دو دقیقه دلت تنگ شد  

 _:این دلتنگی فرق داره نگران خواهرمم 
 _:نگران چرا 

اون چشمای که بابا عاشقشونه ندیدم تو نمیخوای _:یک سالی هست که برق 
 بگی خواهر کوچولوی من چش شده

 
 دانای کل  
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ارمان در کنار پدر دریا نشسته ولی فکرن درگیر اون شخصی است که به دریا 
زنگ زده به ظاهر حرفای پدر را گون میدهد اماحسممودی میکند به ان امیری 

 که االن کنار زنش هست  
 زود است او هنوز راهای در پیش دارد برای حسادت کمی 

چه میداند تمام افکار بچه گانه ان را روزی می فهمد و درک می کند که دیگر  
ندارد این دختر را چقدر زجر و عذاب اما همه تو خالی درسمممت اسمممت که 

 میگویند  
 وقتی داشته هاتو از دست می دی تازه میفهمی که چقدر واست عزیز بودن  

 اقت ندارد  ارمان دیگر ط
 _ :من میرم صداشون کنم بیان امیر  

 رفت بگه دریا بیا ولی مثل اینکه خودن بدتر از دریاست  
از کنار پدر بلند می شود و به سمت حیاط می رود و می شنود و نا ارام میشود 

 و حسود میشود  
 بیشتر از هر زمان دیگری  

 سش دارم خیلی  _:دادان عاشق شدم دارم طعم عشق و می چشم خیلی دو
 و چه می داند ارمان بیچاره که دریا سایه ان را دیده  

و چقدر خودخوری می کند ارمان بیچاره تا بتواند حرف بزند و ان دو را صممدا 
 بزند  

 _:من دیدمش  
 _:نه ولی به زودی می بینی  
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شده  سینه می کوبد و ارمانی که همرنگ خون  سکته می کند قلبی که دارد به 
 حمل ندارد این مرد پس ترجیح می دهد نشنود  دیگر ت

 اعتراف خواهر برای برادرن را 
 دانای کل 

عقب گرد میکند و داخل خانه میشممود پدر دریا با دیدن ارمان که تنهاسممت  
 میگوید 

 _:چی شد ارمان دریا وامیر کجان پس  
 _:میان بابا دیدم دارن خواهر برادری حرف میزنن گفتم مزاحم نشم  

 اشه پسرم بیا ما بریم شام بخوریم اونا هم میان  _ :ب
 ارمان به همراه پدر دریا به سمت میز شام می روند  

 پس از دقیقه ای دریا و امیر هم می ایند  
 دریا کنار پدر و امیر می نشیند  

 شام در سکوت صرف می شود  
خانواده یا از  به همراه در ند و  نه می ک ها کار را ب مان  عد از شمممام ار یا  ب در

 خداحافظی می کنند از خانه خارج میشوند
 

سوار ماشین میشوند ارمان پایش را روی پدال گاز میگذارد انگاری حرصش را 
 این گونه خالی می کند  

 _:ارمان .. 
 _:حرف نزن نمیخوام صداتو بشنوم دو دقیقه ساکت شو  
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سه ایندم برنامه ست دارم وا شم من جونم دو ساکت  دارم تو  _:مثل ادم برو تا 
 میخوای بمیری یه بار که خودت تنهایی این وری برو که بمیری  

 ارمان بدون توجه به دریا نه تنها سرعتش را کم نمیکند بلکه زیادتر هم می کند  
جلوی خانه ترمز می کند دریا پیاده میشود و بدون انکه در راببند در خانه را باز 

ت میکند و به سمممت اتاقش می میکند و داخل خانه میشممود کفش هایش را پر
 رود قبل از رسیدن به اتاق دستش کشیده می شود 

 دریا  
دارم میرم سمممت اتاقم که مثل وحشممیا دسممتم و میکشممه با حرص به سمممتش 

 برمیگردم  
ست بدبخت منو  شکلی داری همش د شدی بابا ولم کن هر م _:چته باز هار 

 میکشی  
ه عقب برمیدارم که برعکس من را بدون توجه به حرفایم جلو می اید قدمی ب

 تکرار میکند  
قدمی دیگر برمیدارم که به دیوار میخورم پوزخندی بهم میزنه و یکی از دستان 

 به  
 دیوار کنار سرم میکوبه که از صدان باال می رم  

 _:چته تو وحشی ترسیدم  
 _:ترسیدی؟ 

 با تعجب به حالتش نگاه میکنم که دو باره تکرار میکنه  
 رسیدی؟_:ت
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سممرم باال پایین میکنم که اون یکی دسممتش پشممت کمرم قرار میده و من و به 
 سمت خودن میکشه هر لحظه ضربان قلبم باالتر  

 میره و محکم تر به سینه ام میکوبه چرا ارمان نمیفهمه من قلبم بی جنبه است   
 _:حاال چی بازم میترسی  

 _:ارمان میشه ولم کنی میخوام برم بخوابم  
 حلقه دستش تنگ تر میشه و با صدای دورگه ای میگه  

 _:هنوز ترس تو چشمات میبینم همینجا میمونی تا اروم بشی 
_:ارمان ولم کن من این وری اروم نمیشممم اون قدر هم نترسممیدم که بخوام تا 

 صبح تو این وضعیت بمونم من فردا دانشگاه  
 دارم میخوام برم بخوابم  

 دانشگاه عالقه مند شدی ؟ _:چی شده که به 
ستش روی کمرم اون قدر زیاد  شارد شگاه و پوریا لبخندی میزنم که ف با یاد دان

 میشه که احساس میکنم دارم خفه میشم  
سرن و پایین  شم اما اجازه نمیده  سینه ان میزارم که ازن جدا ب ستام روی  د

 میاره و م*س*تقیم به چشمام نگاه میکنه
 

 زنگ زد بهت کی بود دریا؟ _:اونی که خونه پدرت
 جوابی بهش نمیدم پس بگو هنوز هم داری از اونجا میسوزی اقا ارمان

با حرف نزدنم جری تر میشممه و صممدان بلندتر میکنه می ترسممم اما به روی 
 خودم نمیارم  

 _:دریا حرف بزن بگو با کدوم خر داشتی حرف میزدی که نیشت باز بود 
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 دریا 
 نار گوشش میبرم اروم زمزمه میکنم  بهش نگاه میکنم و سرم ک

 _ :میدونی ارمان؟!
 _ :چی دریا حرف بزن  

 _ :به تو رب ی نداره  
 _:دریا نزار به زور متوسل بشم مثل ادم بگو با کدوم خری داشتی حرف میزدی  

 جوابش نمیدم که میگه  
 _:باشه پس خودت خواستی  

 با تعجب بهش نگاه میکنم میخوام حرفی بزنم  
 مهر سکوت با لبانش روی لبانم هک میکنه   که

 به سینه ان میکوبم اما ولم نمیکنه اشک هام سرازیر میشه  
شکام پاک میکنه و  ستش باال میاره و ا شمام نگاه میکنه د شه و به چ عقب میک

 زمزمه میکنه  
شم نمیاد بر  سی خو شنا _:بهت که گفته بودم بهتر بود حرف بزنی تو که منو می

سیدی نگو که خالف میلم  شد به ارزوت ر سه تو هم که بد ن عمل کنن حاال وا
 دوسش نداشتی که از چشمات میتونم بفهمم چقدر خوشحال شدی  

شیده محکمی تو دهنش  ستم باال میبرم و ک ست د چرا این مرد انقد خودخواه ا
 میزنم که دست خودم بیشتر درد میگیره به عقب هلش 

در اتاق قفل میکنم که فکر کنم تازه متوجه میدم و به سممرعت وارد اتاقم میشممم 
 رفتنم میشه  
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 _:دریا بیا بیرون  
 جوابی بهش نمیدم که با پا لگد محکمی به در میزنه  

 صدای دور شندن قدم هان که میشنوم  
خیالم راحت میشمممه به سمممت تختم میرم و رو تختی کنار میزنم روی تخت 

 اه دستم باال  مینشینم و به اون لحظه فکر میکنم ناخوداگ
میارم و به ل*ب*ا*م میکشممم هنوز هم گرمی لبانش احسمماس میکنم لبخندی 

 میزنم و یاد اون قیافه عصبانیش بیشتر خوشحالم میکنه انقدر  
 فکرای مزخرف میکنم که نمیفهمم چ وری خواب میرم 

 دریا  
صممبح خب برم  ۸صممبح از خواب بیدار میشممم نگاهی به سمماعت میندازم 

شویی  ست ساعت جیغم در میاد د صبحانه بعدم بخوابم با نگاه دیگر به  بعد برم 
 و به سرعت از اتاق خارج میشم

 
سته و داره کوفت میکنم با دو به طرفش  ش صبحونه ن سرمیز  آرمان  میبینم که 

 میرم و شرو  میکنم جیل جیل کردن  
 _:ارمان دیر بیدار شدم منو میکشه 

 ارمان  
 صندلی بلند میشه   انقد جیل میزنم که از روی

 باز میام جیل بزنم که با دیدن دست بزرگش خفه میشم  
 _:دختر چرا جیل میزنی خب برو سریع اماده شو ببرمت  
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سریع لباس می وشم و  شویی و بعد از عملیات  ست سریع به اتاقم میرم و میرم د
با  مان  خارج میشممم ار تاق  خل کوله و از ا تاب دارم پرت میکنم دا هر چی ک

 نم خنده ان میگیره  دید
 _:بیا صبحانه بخور برو  

 _:نه آرمان بدو منو ببر االن پوریا منو میکشه  
ندی  تازه میفهمم چی گفتم هین بل یدن اخمش  با د گاه میکنم و  مان ن به ار

 میکشم که به سمتم میاد  
 _:پوریا کیه  

 سعی میکنم عادی برخورد کنم  
صدان میکنیم  ست همه پوریا  سمش پوریا  ا ساله ا _:بابا ارمان پیرمرد هفتاد 

 جای بابای منو داره ارمان بدو خواهش میکنم  
سممری تکون میده و میگه بریم جلوتر ازن راه میرم نگاهی به عقب میندازم که 

 میبینم  
مثل الک پشمممت داره میاد حرصممم میگیره و میرم کنارن دسممتش میگیرم و 

 البته که من نمیتونم این گوریل تکون بدم باالخره   میکشم
 سوار ماشین میشیم که باز خیلی اروم حرکت میکنه  

 _ :ارمان تو رو خدا دیر شد چرا این وری میکنی؟
 _:دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است  

 جیل بلندی میکشم و میخوام با کوله ام بکوبم  
 اره باال  تو سرن که دستان به حالت تسلیم می
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 _:غلط کردم باشه رفتم  
سرعتش بیشتر میکنه که اروم میگیرم وقتی جلوی دانشگاه ایستاد سریع خودم 

 پرت میکنم  
 پایین که صدام میزنه برمیگردم 

 _:چیه ارمان  
 _ :دختر حواست کجاست کوله ات  

 باز به سمت کوله ام میرم و برن میدارم که ارمان می رسه  
 تموم میشه ؟ _:کی کالسات 

 چرا؟  2دریا:
 _ :منتظرم بان میام دنبالت

 
 سری تکون میدم و به سمت دانشگاه میرم  

به در کالس که میرسممم حالت مظلوم تیر خورده به خودم میگیرم که بلکه دل 
 پوریا بسوزه فقط نیم ساعت تاخیر داشتم چیزی که  

 نیست  
 مام خیره میشم تو چشمان  در میزنم و اروم سرم میبرم داخل  با مظلومیت ت

 _:سالم استاد  
 با تعجب نگاهم میکنه اون لبخند رو لبش چیه  

 با دیدن لبخندن نیشم باز میشه که به خودن میاد  
 _:بیرون دریا خانم نمیتونی بیایی داخل  

 باز مظلوم نگاهش میکنم  
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 _:منکه درس میخونم برات نمره خوب میارم برات بزارم برم ؟
 ندی میزنه و به بچه های کالس نگاهی میکنه  پوریالبخ

 _:چیکارن کنیم بچه ها بره یا بمونه 
 _:استاد چیکار به اونا داری من میخوام بیام  

 _:نمیشه باید بچه ها رضایت بدن  
 بهم برخورد یعنی چی اخه  

 _:جدا خب اگه به نظر اوناست که کال برمیگردم  
د حرفی بزنه در کالس محکم به هم میزنم بعد از حرفم قبل از اینکه اون بخوا

 و میرم  
 محوطه اول میرم دستشویی خوشگل میکنم  

 چون خونه وقت نشد  
 خاک تو سر من چقدر عجله کردما  

بعد از ارایش از دانشممگاه میزنم بیرون تا کالس بعدی یک سمماعت وقته خب 
 میرم  

 واسه خودم میچرخم  
همین ور الکی واسه خودم قدم میزنم و به این فکر میکنم که اینده ام چی میشه 
دوماه دیگه بیشممتر به زندگیم نمونده نباید عقب بکشممم به دیگران فرصممت بدم 

 باید زندگیم حفظ کنم  
باید ارمان عاشممق خودم کنم تو فکر حال خودم بودم که صممدای گریه بچه ای 

 ه  منو متوجه خودن میکنه نگاهی ب
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 اعتراف میندازم  
 دختر وپسری میبینم که سعی در اروم کردن بچه اشون دارن  

 چقدر خوشبختن کان منم شوهری داشتم که عاشقم باشه
 

نگاهم ازشممون میگیرم دوسممت ندارم بیشممتر از این حسممرت بخورم نگاهی به 
 ساعت میندازم  

 نشون میده دیگه باید برگردم 9:30
شت در کالس  سم میرم پ سمت کال سم به  شگاه میر ست دقیقه به دان بعد از بی
منتظر میمونم که کالس پوریا تموم شممه بعد از چند دقیقه از کالس میاد بیرون 

 با دیدنم تعجب میکنه که بدون توجه بهش وارد کالس میشم  
 کنار اتنا میشینم تا کالس بعدی شرو  بشه .. 

 ه ساعت نگاه میکنم  بعد از اتمام کالس هام ب
 االن دیگه ارمان میاد دنبالم ... 

 دقیقه است ولی هنوز نیومده  2:20ساعت 
 معلوم نیست سرن با کدوم خر گرمه  

با حرص به عقب برمیگردم که با دیدنش حرصم میگیره طوری بهم نگاه میکنه 
 انگار طلب کارمه مردک پرو  به سمتم میاد  

 یعنی جنبه یه شوخی هم نداشتی _:چرا امروز این وری کردی 
 _:استاد کالس درس واسه شما که جای شوخی نداشت روز اول که یادتونه  

 پوریا:خیله خوب حق با تو حاال چرا اینجا وایسادی  
 _:منتظرم بیان دنبالم  
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 _:بیا من میرسونمت  
 _:ممنون استاد منتظر میمونم  

 میخکوب شدم  میخواد چیزی بگه  اما با شنیدن صدان سرجام 
 _:دریا 

 به عقب برمیگردم به سمتم میاد و به پوریا اشاره میکنه  
 _:معرفی نمیکنی 

 اخه قوربونت برم با این اخمت کی میتونه حرف بزنه  
 _:وای حواسم نبود  
 به پوریا اشاره میکنم 

 _:ایشون استاد ایران منش  
 به ارمان اشاره میکنم  

 پسر خالم _:و ایشون هم اقای شایسته 
 وقتی گفتم ارمان پسر خاله ام سرم انداختم  

 پایین میدونستم ارمان داره نگاهم میکنه  
به هم دسمممت دادن و بعد از یه مکالمه کوتاه پوریا خداحافظی کرد و رفت به 

 سمت ماشینش ارمان با اخم نگاهم کرد و دستم
 

د ن می کشممیگرفت جوری فشممار میداد که گفتم االن میشممکنه منو دنبال خود
 وقتی به ماشین رسیدم در و باز کرد و مثل وحشیا پرتم  

 کرد داخل ماشین بعد هم خودن سوار شد  
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 _:چته تو باز اه دستم و شکستی وحشی  
 _:این کی بود چی داشتین به هم میگفتین که نیشت باز بود  

 _:چیه حرصت گرفته؟ اصال به تو رب ی نداره !
 میزنی من می رسم کیه که تو می رسی  کیه مگه تو با هر خری حرف

 _:تو ن رسی من دلم میخواد ب رسم دریا 
مثل ادم بگو کیه تو که دلت نمیخواد دوباره اشممکت دربیارم یا خوشممت اومده 

 نکنه 
 با حرص نگاهش میکنم که پوزخندی میزنه  

 دستام میبرم باال که با تعجب نگاهم میکنه  
 _:خودت میخوای پیش قدم بشی  

 اقل صبر کن یه جا نگه دارم حد
 وقتی این وری گفت دیگه طاقت نیاوردم  

دست انداختم موهای خون حالتش کشیدم انقدر محکم میکشیدم که دادن 
 رفت هوا  

 _:دریا ول کن االن تصادف میکنیم  
 دریا با توام  

به حرفش گون نمیدادم و همین ور داشممتم موهان میکشممیدم که یه جا نگه 
 داشت  

 ام گرفت دستم و کشیدم دست
 با اخم نگاهش کردم که شرو  کرد خندیدن  

 _:زهرمار رو اب بخندی میمون  
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 به خنده ان ادامه داد باز اومدم موهان بکشم که دستام گرفت  
 _:نگان کن تو رو خدا قیافه ات خیلی بانمک شده  

با حرصممش نگاهش کردم که دسممت انداخت دور گردنم و کشممیدم سمممت 
 خودن  

 _:هوی وحشی داری چیکار میکنی  
 محکم ل م گاز گرفت که جیغم در اومد  

 _:خیلی خوشمزه بود  
 کوله ام محکم زدم تو سرن باز دادن دراومد  

 _:دریا درد گرفت بخدا االن سردرد میشم
 

 _:منم ل م درد گرفت خب ببین چه قرمز شده؟
 با بغض حرفم گفته بودم دختر لوسی نیستم  

 ی دردم گرفت  ولی خب خیل
 _:ای جانم بیا اینجا ببینم دستهان ازهم بازکرده بود

 بدون توجه به موقیعتم از خدا خواسته خودم کشیدم سمتش 
 _:از خدات بودا  

 _:حرف نزن خیلی دردم گرفت وحشی  
سممرم اورد باال و به ل م نگاه کرد با لبخند صممورتش جلو اورد و ل م رو گلگون 

 کرد
 _:حاال خوب شد ؟
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شک بخری  سم کلی لوا دریا:نه اگه منو ببری یه ناهار توم بهم بدی بعد هم وا
 بعد ببریم شهر بازی خوب میشه  

 _:دیگه چیزی نمیخوای  
 _:فعال که نه ولی بهش فکر میکنم  

 _:دریا خیلی پرو هستیا تو هم موهای منو کشیدی من چیزی گفتم  
هات با بدم  خار  هت افت که ب ید هم بگی همین  با که بریم دور دور  _:ن یام  ب

 خودن خیلیه  
 _:نه بابا!

 _:جون تو  
 _:جون عمه ات دختره ی پرو  

 _:ارمان گشنمه صبح هم که چیزی نخوردم  
 _ :اره راست میگی  

 _ :خو بریم دیگه  
 _:شما اگه عقب بکشی میریم  

 حاج خانم جا خون کردی 
 دریا  

 گونه هام سرخ شد خواستم عقب بکشم  که گفت  
 _:این وری بخوای قرمز و ولپ گلی بشی تضمین نمیکنم شاید...

با تعجب به قیافه شممی ونش نگاه میکنم امروز عجیب مهربونه نکنه اینم همون 
 برنامه ای که واسم داره پووف مهم نیست... 
 _:ارمان ولم کن بریم ناهار بخوریم گشنمه  
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 _ :باشه  
 _:خب دستات بردار  
 ام برمیداره و حرکت میکنه  دستاشو از دور شونه 

 دستش به سمت پخش میره که میزنم رو دستش  
 _:ارمان سرم درد میکنه تو رو خدا بیخیال اهنگ با نگرانی نگام میکنه 

 )باور کنم این برق چشمای نگران و یا
 

 اینم بزارم به حساب اینکه نقشه است ( 
 _:چرا زودتر نگفتی ناهار که خوردی میریم دکتر  

ناهار بخوریم بعد _:ار مان اینکه چیزی نیسمممت فقط سممرم درد میکنه بریم 
 بخوابم و بعدن ببریم بیرون خوب میشم یک ماه از خونه بیرون نرفتم  

 نگام میکنه و چیزی نمیگه بعد از چند دقیقه جلوی یه رستوران نگه میداره  
 _:رسیدیم دریا 

 میریم   پیاده میشم که دستمو میگیره با هم به سمت رستوران
بعد از چند دقیقه سممفارن و میارن بعد از اینکه ناهار خوردیم ارمان سممویچ 

 میده خودن میره  
 حساب کنه سوار ماشین میشم و منتظر میمونم  

 ظهر من االن ناهار خوردم خاک واقعا   ۳که بیاد نگاهی به ساعتم میندازم 
 با صدای در از فحش دادن به خودم دست میکشم و به ارمان نگاه میکنم  

 سوار ماشین میشه و استارت میزنه نگاهی بهم میکنه  
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 _:خوبی  
 _:اره بهترم فقط بریم خونه یکم بخوابم  

 _ :باشه  
شه بعد از حدود  شین 1۰دیگه حرفی بینمون زده نمی سیم خونه از ما دقیقه میر

پیاده میشم و به سمت خونه میرم کلید میندازم و در و باز میکنم به اتاقم میرم و 
کوله ام وسممط اتاق میندازم و خودم و بدون اینکه لباس عوض کنم روی تخت 

 پرت میکنم  
 چند لحظه بعد ارمان میاد داخل اتاقم  

 _ :دریا پاشو لباس عوض کن راحت بخواب  
 _:حوصله ندارم بیخی  

 با تاسف سری تکون میده و به سمتم میاد 
 با تعجب نگاهش میکنم که به سمتم خم میشه  

 دکمه های مانتوم باز میکنه
 

 چشمام از حدقه میزنه بیرون که میگه  
 _:چرا چشماتو شبیه وزم میکنی با مانتو که نمیتونی بخوابی  

   مانتو و مقنعه ام پرت میکنه روی زمین 
 _:ارمان کجا انداختیشون  

 _ :هیچ جا سرتو بزار اینجا  
 به پان اشاره میکنه 

 _:واسه چی ؟
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 _:ژل اوردم ماساژ بدم بهتر بشی  
 _:جدی اخ جون  

سرم میزارم روی پان که موهام از صورتم میزنه کنار و شرو  میکنه سرم ماساژ 
 دادن  

 . سردردم بهتر میشه و خمار میشم و سیاهی م لق..
 با احساس اینکه یکی داره فشارم میده از خواب بیدار میشم... 

 دریا  
با احسممماس اینکه یکی کنارمه چشمممام بازمیکنم آرمان کنارم میبینم میخوام 

 بلندشم که مانع میشه
 _:وای ارمان خفه ام کردی ولم کن  

 _:حرف نزن دریا یه ساعت دیگه بخواب بعدن بریم بیرون  
 _:جدی میریم؟

 ره خرید هم میریم  _:ا
 از خوشحالی خودم پرت میکنم رو سینش که چشماشو باز میکنه  

 _ :تو امروز همش میایی ب*م*لم جریان چیه جوجه 
 _:ذوق که میکنم حواسم نیست کی به کیه خب  

سرم  شم  شمان که نگاه میکنم خجالت میک میخنده و خیره نگاهم میگنه به چ
 میزارم رو سینش که چشماشو نبینم  

 _:خجالت نداره جوجه  
 چیزی نمیگم که باز دستشو دور کمرم حلقه میکنه و میخوابه  
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 بعد از چند دقیقه نفسای ارومش نشون میدن که صاحب دو تیله مشکی خوابه 
 قلبش اروم میزنهسرم میزارم رو 

 
 یعنی میشه روزی که فقط بخاطر من بزنه  

 با اهنگ قلبش منم میخوابم ... 
شه  شده دیگه باید پا ساعت هم پنج  شم میبینم هنوز خوابه  از خواب بیدار می

 منو ببره  
 با شی نت بهش نگاه میکنم  

 یه دسته از موهام میگیرم و روی قفسه سینش میکشم  
شو ب شما شه چ از میکنه ولی انقد گیجه خوابه که نمیفهمه یه بار دیگ اذیت می

 کارم تکرار میکنم  
که چشممماشممو باز میکنه چند دقیقه نگام میکنه هنوز گیج خوابه بعد از چند 

 دقیقه تازه میفهمه چی به چیه  
 _:میکشمت دریا  

 میخوام بلند شم فرار کنم که دستم و میکشه ... 
 دریا  

 پرت میشم رون که شرو  میکنه قلقک دادنم  
 _:حاال دیگه منو قلقک میدی فسقلی  

 با خواهش التماس ازن میخوام قلقک نده ولی به کارن ادامه میده 
بغض میکنم و با صممدای بغض و قیافه مظلوم شممده که دیگه هیچ شممباهتی به 

 شی ون چند دقیقه پیش نداره بهش نگاه میکنم  
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 دادنم میکشه رو صورتم خم میشه  که دست از قلقک 
 _ :بغض نکن هیچ وقت بغض که میکنی دلم میلرزه  

 سرمو تکون میدم  
 _ :مگه نگفتم بغض نکن  

 _:قرار بود بریم بیرون  
 _ :باشه میریم تو بخند ببینم  

 _:االن که کلی خندیدم  
 _ :با بغضت خرابش کردی باز بخند  

 لبخندی میزنم به سمتم خم میشه و نیشش باز میکنه  
 _:خب برو عقب دیگه برم حاضر شم بریم  

 چیزی نمیگه و عقب میره از روی تخت بلند میشم  
 هنوز قدم اول برنداشتم روی هوا معلق میشم  

 _ :اررمان بزارم زمین میترسم  
 بلند میخنده و میچرخه

 
 تا جای که میتونم جیل میزنم  

 رمان بزارم زمین تو رو خدا میترسم  _:ا
 _:باشه فقط زود حاضر شو که بریم  

 _ :باشه بزارم زمین  
 وقتی گذاشتم زمین سریع دویدم و رفتم دستشویی داشتم میترکیدم  
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بعد از ده دقیقه میام بیرون و ارایش میکنم و لباس می وشممم کیفم برمیدارم و 
 میرم بیرون  

 سته که میبینم روی کاناپه نش
 _ :پاشو بریم دیگه  

 :اومدی؟
 :اهوم پاشو بریم   

شین  سوار ما شام  شیدن کف شه که جلوتر ازن حرکت میکنم بعد از پو بلند می
 میشم که اونم میاد  

 _:خب دریا خانم کجا بریم  
 _ :بریم واسه من لواشک بخریم  

 ارمان میخنده و محکم بینی ام میکشه  
  باهات قهرم گراز _:زهرمار وحشی دردم گرفت اصال

 دریا  
 _ :دیدی جنبه نداری؟! 

_:نخیر من خیلیم جنبه دارم تو وحشممی هسممتی یا بینی ام میکشممی یا گازم 
 میگیری مثل ادم که برخورد نمیکنی  

 _:امروز بانمک شدی دلم میخوادبچلونمت
 _:برو عمه اتو بچلون گراز

 _:اونو شوهرن میچلونه منم خانممو گراز هم داداشته  
 _:هی به امیر من فحش نده بعدشم با من حرف نزن قهرم  
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_:االن خانمم میبرم خرید واسممش لواشممک میخرم کلی کیف و کفش میخرم 
 اشتی کنه خوبه ؟

 _:شام هم میخوام  
 _:ای کوفت نخوری باشه شام هم بخوا نیشم باز میکنم که میزنه  

 _:پیاده شو دختر خنگ  
 میگیره از ماشین پیاده میشم که دستم 

 _:دستم ول کن
 

_:دیگه چی دسممتت ول کنم دختره پرو از کنارم تکون نمیخوری اگه غیر از این 
 باشه باز گازت میگیرم  

 _:منم موهای خوشگلت میکشم 
 _:اعتراف کردی که خوشگلم 

 _:نخیرم خیلیم زشتی 
 _:ولی االن خودت گفتی خوشگل  

 _:من گفتم موهای خوشگل حاال انقد حرف نزن منو ببر خرید  
 _:دختره پرو 

 دریا 
 بعد از حدود دو ساعت باال و پایین کردن پاساژا  

 دوتا مانتو گرفتم با کیف و کفش ستشون  
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ارمان هم هیچی نگرفت فقط حسممماب میکرد کال امروز خر کیف بودم همه 
 ودمم واسه خودم میچرخیدم  خرید ها رو هم داده بودم دستش بیاره خ

_:خجالت بکش دریا من باید وسممیله های جناب بیارم بعد تو واسممه خودت 
 بچرخی  

 _:وظیفه اته عزیزم شوهر گرفتم واسه چی ؟
 _:صبر کن به ماشین میرسیم شوهر گرفتن نشونت میدم  

 _:عه خشن نشو دیگه برو پسرم برو که االن باید بریم شهر بازی 
 ستم درد گرفت دریا _:خداوکیلی د

شت کمرن و به جلو  شتم پ ستام گذا رفتم کنارن و بدون اینکه کمکش کنم د
 هلش دادم  

 _:االن مثال داری کمک میکنی!؟  
 _:اره دیگه  

ستم ارمان هم بعد  ش سیدیم من رفتم ن شین ر ارمان چیزی نگفت باالخره به ما
 از اینکه خریدهای خوشگلم گذاشت صندوق عقب اومد سوار ماشین شد  

 _:خب کجا بریم دریا ؟
 _:شهربازی  

دقیقه رسیدیم ماشین پارک کرد  2۰سری تکون داد و استارت زد بعد از حدود 
 گرفت  دوتایی پیاده شدیم باز دستم 

 _:دریا اینجا شلوغه از کنارم تکون نمیخوری  
 _:باشه  

 صدای جیل داد مردم انرژی زیادی بهم داده بود و خیلیم ذوق زده شده بودم  
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 _:ارمان برو بلیط بگیر دیگه
 

 _:باشه تو همینجا بمون من میرم میگیرم  
 _:باشه  

گ عد از  گاه میکردم ب به مردم ن فت و من همین ور  مان ر ذشمممت فکر کنم ار
 دقیقه هنوز ارمان نیومده بود نگران شدم رفتم ۱۵

به اطراف نگاهی انداختم هیچ جا ندیدمش  رفتم قسمممت وسممیله های که 
مخصمموص بچه ها بود یه مرد دیدم که کامال از پشممت شممبیه ارمان بود لباس 
یه دختر حرف میزد رفتم کنارن و  با  هاشممم دقیقا همون رنگی بود داشمممت 

  صدان زدم 
 _:ارمان  

 ارمان چرخید و با دیدنم رنگش پرید به دختره نگاه کردم ایدا بود  
 ایدا با دیدنم ذوق کرد اومد طرفم اما ارمان همچنان بی حرکت وایساده بود  

 _:وای سالم ابجی خوبی اینجا چیکار میکنی ارمان از کجا میشناسی  
 فرصت حرف زدن بهم نداد و چرخید سمت ارمان و گفت  

 _ :ارمان عشقم دریا دوستم میشناسیش  
شده بود  ضربان قلبم رفت باال به ارمانی که مثل گچ  شقم   شنیدین حرف ع با 

 نگاهی کردم  
 یه قدم عقب رفتم و به ایدا شاد و خوشحال نگاه کردم  

 _:ارمان چرا چیزی نمیگی عزیزم  
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 ارمان بهم خیره شده بود انگار حرف ایدارو نمی شنید  
فاصممله گرفتم بدون توجه به دریا گفتنای ارمان دویدم تا دور بشممم تا ازشممون 

 فاصله بگیرم از کسی که روزم به کامم تلح کرد .. 
ساعت  شده بود  سرد  شتم قدم  ۱۰هوا  شون میداد اما من بی هدف دا شب ن

 میزدم داشتم به کسانی که زندگیم به کامم زهر کردن لعنت میفرستادم  
 ان بهم زنگ زده بود ولی بدون اینکه جوابی دریافت کنه بار ارم۱۰۰بیشتر از 

 دریا 
 یه تاکسی داشت از دور میومد دستم باال بردم  

 که نگه داشت  راننده ان یه پیرمرد بود  
 _:بیا باال دخترم نصفه شبی اینجا چیکار میکنی بیا باال تا بالی سرت نیاوردن  

 سوار تاکسی میشم و سالم ارومی میکنم  
 جوابم با لبخند میده  
 _:بابا جان کجا برم ؟ 

شده  سم به خونه نفرین  ساعت میر ادرس خونه میدم حرکت میکنه بعد از نیم 
 ام پیاده میشم و کرایه حساب میکنم قبل از این که بره  

  
 _:بابا جان دیگه این وقت شب تو خیابون نرو گرا زیاده دخترم  

 ه حرکت میکنه  سرم پایین میندازم و چیزی نمیگم ک
 به سمت خونه میرم خداکنه کلید همراهم باشه  

 حوصله دیدن قیافه ان ندارم  
 نگاهی داخل کیفم میندازم پیدان میکنم
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 کلید میندازم و در و باز میکنم  

 در پشت سرم میبندم و از حیاط بزرا خونه میگذرم 
 در و باز میکنم خونه غرق تاریکی و دود سیگار  

 نه پخش شده بود  همه جای خو
 میخوام المپ روشن کنم که یه صدای منعم میکنه  

 _:روشنش نکن 
 دریا 

 از ترس هینی میکشم و به ارمان که روی کاناپه نشسته نگاه میکنم  
سمت اتاقم میرم هنوز چند قدمی با  نگاهم ازن میگیرم و بدون توجه بهش به 

 اتاقم فاصله دارم که سد راهم میشه  
 قت شب کدوم گوری بودی چرا هر چی زنگ زدم جواب ندادی؟_:تا این و

چرا گذاشممتی رفتی مگه به تو رب ی داره من با کی هسممتم تو حق نداشممتی اون 
 مسخره بازیو دربیاری  

_:حالم ازت بهم میخوره ارمان لحظه شممماری میکنم هر چه زودتر سمممایه 
لت نحسممت از روی زندگیم برداشممته شممه عوضممی تو که واسممه عشممق و حا

میخواسممتی بری غلط کردی منو با خودت بردی فکر کردی احمقم فکر کردی 
 ندیدم اون روزی که صمیمی  

ترین دوستم اوردی اینجا و بهش از نقشه ات میگی و از تنفرت نسبت به زنت 
 نفس کم میارم همیشه از دود سیگار حالم بد  
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 ن  میشد سرم گیج میره که به سمتم قدم برمیداره داد میزنم سر
 _:دست بهم بزنی خودم میکشم به جون امیر میکشم  

 تکون نمیخوره و با تعجب به حال زارم نگاه میکنه اروم صدام میزنه  
 _:دریا 

 دریا 
 _:ساکت شو نمیخوام صداتو بشنوم  

 خودم به اتاقم میرسونم میخوام در ببندم که میاد داخل  
 _:گمشو از اتاق من بیرون  

 _:دریا حالت خوب نیست  
 _:به تو رب ی نداره برو بیرون از زندگیم برو خسته ام کردی برو  

 گریه میکنم و هر چی وسیله دارم به سمتش پرت میکنم
 

 _:گمشو بیرون اشغال برو بیرون 
 ارمان به سمتم میاد که عقب میرم  

به  و دسممتام با یه دسممتش میگیره و اون یکی دسممتش پشممت کمرم میزاره و من
 سمت خودن میکشه  

 _:گون بده دریا  
 _:نمیخوام گون بدم از صدات متنفرم  

 _:هیسس  
 بدون اختیار خفه میشم که شرو  به حرف زدن میکنه  
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_:اون روز که ایدا اینجا بود فهمیدم که اومدی صممدای در و شممنیدم خواسممتم 
 اذیتت کنم قبل از اینکه بیایی به ایدا گفته بودم  

از سرم برنمیداره بهش گفته بودم زنم دوست صمیمی دریاست باور زنم دست 
 کرد فکرنمیکرد زنم تو باشی نقش بازی کرد  

امشممب هم نقش بازی کرد ولی وقتی رفتی وقتی فهمید زنمی به خودن اجازه 
 سال داداشش شدم و از گل ۱۰داد به منی که 

 نازک تر بهش نگفتم زد تو گوشم گفت   
شدی به  ستی گفت خواهرم جلوم خورد کردی گفت تو باعث  شک دل خواهرم 

 چشم دیگه بهم نگاه کنه  
 دریا من االن هیچکش تو زندگیم نیست 

 هیچکس جز تو که اونم دو ماه دیگه تمومه   
شد  شت ولی زهر  ستم باهات بد رفتاری کنم امروز بهم خون گذ من نمیخوا

 وماه تموم بشه پس اروم بان دیگه قول میدم اذیت نکنم تا این د
 با تردید به چشمان نگاه کردم  

 _:این وری خیره نشو باز گازت میگیرم جیغت در میاد  
 _:غلط میکنی  

 میخنده و منو به سمت خودن میکشه وبازم همون حس ناب...
_:دیگه نبینم جوجه رنگیم این وری عصممبانی بشممه دختر تو نگفتی من سممکته 

 کنم با این رفتارت ترسیدم دختر اگه بچه ام میافتاد چیکار میکردی  
 با خنگی بهش نگاه میکنم  
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 :بچه؟!
بلند میخنده و محکم ل م گاز میگیره انقدر محکم اینکارو کرد که احسممماس 

 خون مرده شدنش قشنگ حس میکنم  
 _:ارممممان 

 دریا  
 _:جوونه دلم  

 _:میکشمت
 

 _ :کوچولی فنچ من  
 میخوام موهان بکشم که روی دستان بلندم میکنه و شرو  میکنه چرخیدن  

 _:ارمان بزارم زمین حالم داره بد میشه  
 _ :اول بگو هنوزم دلخوری یا نه  

خودم  و چیزی نمیگم که به شممی نتش پایان میده از غفلتش اسممتفاده میکنم
 پایین پرت میکنم  

تعادلم از دسممت میدم قبل از اینکه با مح روی زمین پخش بشممم اسممیر اغون 
 گرمش میشم  

سمرم میندازم پایین لحظه ای نگذشمت که گردنم دام میشمه  چشممام از بسمته 
 میشه دستان دور کمرم محکم تر حلقه 

 میشه  
 _:اگه بگم غلط کردم اشتباه کردم میبخشی  

 کنم که عصبی میشه دستش زیر چونه ام میذاره و سرم باال میاره  سکوت می
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 _ :حرف بزن دریا  
شیده  سمتش ک شش نگاه میکنم به  شی نت چند لحظه پی شمای خالی از  به چ

 میشم  
 اون زخم کنار شقیقه ان واسه چیه 

دستم به سمت صورتش کشیده میشه که چشمان بسته میشه زخمش با دستم 
 لمس میکنم  

 ن واسه چی  _:ای
 _ :همون موقع که عصبی بودی این وری شد  

 _:ببخشید 
 حرفم هنوز کامل نشده که کف دستم دام میشه  

 نکن این وری نامرد قلب من جنبه نداره 
 دریا  

از درون دارم اتیش میگیرم به چشمممای خمار ارمان نگاهی میندازم با شممنیدن 
 اسمی که زمزمه کرد  

 قلبم یح زد  
  _:ترانه 

بغض گلوم گرفت ولی خودم کنترل کردم قدمی عقب برداشممتم و ازن فاصممله 
 گرفتم  

 _:برو بیرون میخوام بخوابم 
 تازه به خودن میاد تازه فهمید که چی گفته  
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 _:دریا من  
با سممرد ترین حالت ممکن به چشمممان نگاه میکنم از دیدن حالتم تعجب 

 میکنه
 

 _:من منظوری.. 
 شگاه دارم  _:ارمان من فردا دان

 به بیرون از اتاق هدایتش میکنم و در قفل میکنم  
بغض لعنتی شکسته میشه ق ره های اشکم صورتم خیس میکنن پشت در سر 

 میخورم  
 _:لعنت بهت ارمان لعنت به عشقت لعنت به بودنت 

سرم سنگین میشه انقدر گریه میکنم که دیگه اشکی برام نمیمونه سرم در حال 
 بلند شدن ندارم انقدر ضعیف شدم که انفجاره جون 

قدر در  مای حضممورن رو  حس میکنم ان ندارم هنوز گر نایی حرکت  که توا
خاطرات چند لحظه پیش غرق میشممم که با بسممته شممدن چشمممام به سممیاهی 

 چشمان سفر میکنم 
 دانای کل  

 وقتی از اتاق بیرونش کرد فهمید چه غل ی کرده  
کم تر از دفعه قلب به سممینه ان میکوبه صممدان میلرزه و قلبش هر لحظه مح

 غم چشمان دخترک مظلومش با گفتن اسم ترانه از جلوی چشمانش نمی رود  
به سممرن  بار غرور او را خورد کرده بود پشممیمان از حرفش محکم  امروز دو

 میزند به سمت شیشه های مشروب میرود تا شاید کمی اروم بشه 
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 دریا 
بیدار میشم هوا هنوز تاریکه از جام بلند میشم  با کمر درد و گردن درد از خواب

 و اروم در اتاق باز میکنم   
 روشن بودن المپ های پذیرایی متعجم  میکنه  

جلوتر میرم که با دیدن ارمان صممحنه های دیشممب از جلوی چشمممم رد میشممه 
 حلقه شدن اشک در چشمام احساس میکنم اما اجازه  

 بهش نمیدم  
شیرینه به  صوم خوابیده چقدر قیافش وقتی میخوابه  بهش نگاه میکنم چقدر مع

 سمت اتاقش میرم و پتو واسش میارم  
رون میندازم و میخوام برم اشمم زخونه که پام به عسمملی کنار کاناپه میخوره و 

 پرت میشم روی ارمان  
   ارمان بی جنبه داد بلندی میکشه که احساس میکنم پرده گوشم پاره شده

 _:ساکت شو بابا گوشم درد گرفت 
 _:تو افتادی روی من  

 با سردترین حالت ممکن بهش نگاه میکنم و جوابش میدم  
 _:اره  

 بلند میشم که برم اش زخونه که لباسم کشیده میشه و پرت میشم سمتش...
سممعی میکنم خودم خالص کنم که باز دلم هوای نشممه اما اون قوی تر از این 

 حرفا بود  
 :ارمان ولم کن میخوام برم دانشگاه دارم  _
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 _:دریا
 

 انقدر اسمم مظلوم صدا کرد که بند دلم پاره شد  
ستادم که  صدا کردن ترانه هم به همین زیبایی به خودم لعنت فر اما با یاداوری 

 انقد در برابرن ضعیفم  
 _:بله  

 _ :دریا من دیشب  
 _:مگه دیشب چی شده  

عنای تلخی که م مبنم ارمان هم تلح بودنش رو حرفم خیلی معنا داشمممت م
 احساس کرد مرد من شک کرد و با تردید نگاهم کرد اما  

ستم و من فقط یه مرده متحرکم باز تقال میکنم  سابق نی ست که من من  نمیدون
 که حلقه دستش تنگ تر میشه  

 _:بمون ارومم کن بزار اروم بشم بعد برو  
به  به تفکرن میزنم و  ندی  ظار همچین پوزخ که انت یدم اون قب هلش م ع

 برخوردی نداشت شوک زده نگاهم میکنه که بدون توجه  
 به نگاه خیرن به سمت اتاقم میرم  

 )این به اون در که تو هم دیشب غرورم له کردی( 
داخل اتاق میشم و دستی به صورتم میکشم وسیله های دانشگاهم اماده میکنم 

 و لباس می وشم  
ساعت نگاهی ش زخونه  به  سمت ا صبح از اتاق بیرون میام و به  میندازم هفت 

 میرم  
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میبینمش که هنوزم روی کاناپه نشممسممته ظاهرا بدون اینکه توجه کنم وسممایل 
 صبحونه اماده میکنم  

ندازم هنوزم همون  گاهی بهش می باز ن مل خوردم  کا که صممبحونه  عد از این ب
 حالتی بود  

 کمرن خشک نشه  
بلند میشممم و کوله ام از کنار صممندلی برمیدارم به سمممت در خروجی میرم که 

 صدان مانع ادامه حرکتم میشه  
 _:صبر کن حاضر شم میبرمت  

 _:نیازی نیست شما به خوابت ادامه بده  
 اجازه حرف دیگه ای بهش نمیدم و سریع از خونه میزنم بیرون 

 دریا 
 به امیر زنگ میزنم  

 _:سالم دادان 
 _:سالم عزیزم خوبی  

 _:مرسی تو خوبی داداشی  
 _ :منم خوبم عزیزم  

 _:امیر جونم  
 _:جانم  

 _:میایی منو ببری دانشگاه 
 میام_:باشه عزیزم االن 
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 لبخندی میزنم به سمتم خم میشه و نیشش باز میکنه  
 _:خب برو عقب دیگه برم حاضر شم بریم  

 چیزی نمیگه و عقب میره از روی تخت بلند میشم  
 هنوز قدم اول برنداشتم روی هوا معلق میشم  

 _ :ارمان بزارم زمین میترسم  
 بلند میخنده و میچرخه  

 تا جای که میتونم جیل میزنم  
 _ :ارمان بزارم زمین تو رو خدا میترسم  

 _ :باشه فقط زود حاضر شو که بریم  
 مین  _ :باشه بزارم ز

 وقتی گذاشتم زمین سریع دویدم و رفتم دستشویی داشتم میترکیدم  
بعد از ده دقیقه میام بیرون و ارایش میکنم و لباس می وشممم کیفم برمیدارم و 

 میرم بیرون  
 که میبینم روی کاناپه نشسته 

 _:پاشو بریم دیگه  
 _ :اومدی  

 _ :اهوم پاشو بریم  
شین  سوار ما شام  شیدن کف شه که جلوتر ازن حرکت میکنم بعد از پو بلند می

 میشم که اونم میاد  
 _ :خب دریا خانم کجا بریم  

 _ :بریم واسه من لواشک بخریم  
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 ارمان میخنده و محکم بینی ام میکشه  
 _:زهرمار وحشی دردم گرفت اصال باهات قهرم گراز 

 
 _:دری جنبه نداری  

خیلیم جنبه دارم تو وحشممی هسممتی یا بینی ام میکشممی یا گازم  دریا:نخیر من
 میگیری مثله ادم که برخورد نمیکنی  

 _:امروز خوشمزه شدی دلم میخوادبخورمت  
 _:برو عمه اتو بخور گراز  

 _:اونو شوهرن میخوره منم خانمم میخورم گراز هم داداشته  
 م  _:هی به امیر من فحش نده بعدشم با من حرف نزن قهر

_:االن خانمم میبرم خرید واسممش لواشممک میخرم کلی کیف و کفش میخرم 
 اشتی کنه خوبه  

 _:شام هم میخوام  
 _:ای کوفت نخوری باشه شام هم می خوریم نیشمو باز میکنم که میزنه  

 _:پیاده شو دختر خنگ  
 از ماشین پیاده میشم که دستم میگیره 

 _:دستم ول کن  
ستت ول ک نم دختره پرو از کنارم تکون نمیخوری اگه غیر از این _ :دیگه چی د

 باشه باز گازت میگیرم  
 _:منم موهای خوشگلت میکشم 
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 _ :اعتراف کردی که خوشگلم 
 _:نخیرم خیلیم زشتی 

 _:ولی االن خودت گفتی خوشگل  
 _:من گفتم موهای خوشگل حاال انقد حرف نزن منو ببر خرید  

 _:دختره پرو 
 دریا 

 بعد از حدود دو ساعت باال و پایین کردن پاساژها  
 دوتا مانتو گرفتم با کیف و کفش ستشون  

ارمان هم هیچی نگرفت فقط حسممماب میکرد کال امروز خر کیف بودم همه 
 خرید ها رو هم داده بودم دستش بیاره خودمم واسه خودم میچرخیدم  

_:خجالت بکش دریا من باید وسممیله های جناب بیارم بعد تو واسممه خودت 
 بچرخی  

 _:وظیفه ته عزیزم شوهر گرفتم واسه چی  
 _ :صبر کن به ماشین میرسیم شوهر گرفتن نشونت میدم  

 _:عه خشن نشو دیگه برو پسرم برو که االن باید بریم شهر بازی 
 _:خداوکیلی دستم درد گرفت دریا 

شت کمرن و به جلو رفتم کن شتم پ ستام گذا ارن و بدون اینکه کمکش کنم د
 هلش دادم  

 _:االن مثال داری کمک میکنی  
 _:اره دیگه  
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ستم ارمان هم بعد  ش سیدیم من رفتم ن شین ر ارمان چیزی نگفت باالخره به ما
 از اینکه خریدهای خوشگلم گذاشت صندوق عقب اومد سوار ماشین شد  

 خانوم _:خب کجا بریم دریا
 

 _:سالم دادان 
 _:سالم عزیزم خوبی  

 _:مرسی تو خوبی داداشی  
 _ :منم خوبم عزیزم  

 _:امیر جونم  
 _:جانم  

 _:میایی منو ببری دانشگاه 
 _:باشه عزیزم االن میام  

 میخواستم از امیر تشکر کنم که گوشیم از دستم کشیده میشه 
 به قیافه عصبانیش نگاه میکنم  

  _:چته وحشی 
 ارمان بدون توجه به من به امیر گفت  

 _:امیر نیا خودم میبرمش دانشگاه وبعد تلفن ق ع می کنه به سمتم برمیگرده  
 _:مگه بهت نگفتم صبر کن اماده بشم  

 چرا سر تو انداختی پایین میری  
 _:اصال به تو رب ی نداره دلم میخواد دوست ندارم با تو برم دانشگاه  
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خدای نکرده  تاد جونت  با اون اسمم که  با من بری  نداری  هه اره دوسمممت  :_
 درموردت فکر بد نکنه  

 با عصبانیت بهش نگاه میکنم قدمی به سمتش برمیدارم  
 _:دقیقا همینو میخوام مشکلیه االن اصال به تو رب ی داره  

 کمتر از دوماه دیگه اسم نحست از شناسنامه ام خط میخوره راحت میشم 
 زوم محکم میگیره و فشار میده  با

 _:وحشی دستم  
 _:اینو تو گوشت فرو کن دریا تا موقعی که زن منی از این غل ا بکنی میکشمت  

 دوماه دیگه هر گوهی خواستی بخور 
 دریا 

با نفرت به چشمممان نگاه میکنم و با همه ی قدرتم به عقب هلش میدم چون 
 انتظار نداشت 

 دلش از دست میده  به در خونه میخوره و تعا
 به خیابون نگاه میکنم و به سمت ماشینی که داره به سمتم میاد میرم 

 _:اقا دربست  
 مرد سری تکون میده که سریع خودم پرت میکنم داخل ماشین  

 _:اقا ل فا سریع برو  
 اقا:خواهر مشکلی پیش اومده  

 ارمان به سمت ماشین میاد  
 با داد گفتم  

 ما چیکار داری  _:اقا برو دیگه ش
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نه  مان داد میز گاز میزاره و هر چی ار پان روی  گه و  خت چیزی نمی بدب مرد 
 توجه نمیکنه  

 دقیقه به دانشگاه میرسم   2۰بعد از 
 وارد کالس میشم و اخرین صندلی میشینم  

 _:اه گوشیم یادم رفت 
 امروز نه پوریا بود و نه اتنا حوصله ام سر میرفت  

 حدود ده دقیقه بعد استاد اومد و درسش شرو  کرد  
 واقعا حوصله درس نداشتم به زور خودم نگه داشتم  

 بعد از کالس کوله ام برداشتم و از کالس رفتم بیرون 
تحمل کالس بعدی اصممال نداشممتم ترجیح میدم برم خونه پیش مامان یکم 

 باهان حرف بزنم  
وارد محوطه دانشممگاه میشممم و به سمممت در خروجی میرم از دانشممگاه خارج 

 میشم  
 و همین ور مستقیم به راهم ادامه میدم ذهنم خیلی مشغول بود  

با صممدای بوق کر کننده به خودم میام یه ماشممین به سممرعت داشممت به سمممتم 
 میومد قدرت اینکه پاهام تکون بدم نداشتم چیزی  

 ماشین له بشم که به عقب کشیده میشم نمونده بود که زیر 
 دریا  :
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از ترس زبونم بند میاد شممخصممی که کشممیدم عقب محکم بغلم میکنه و انگار 
میخوام فرار کنم دسممتام روی سممینه ان میزارم که جدا بشممم اما اون توجهی 

 نمیکنه  
 سرم باال میارم و با دیدن پوریا سکته میزنم  

 _:تو  
 _:دریا حالت خوبه  

 بم  _:خو
 میخوام ازن جدا شم اما اون همین وری نگاهم میکنه  

 _:پوریا  
 _ :جونم 

 با تعجب بهش نگاه میکنم فکر نکنم حالش خوب باشه  
 _:برو عقب  

 تازه به خودن میاد و ازم جدا میشه  
 _:ببخشید حواسم نبود 

 _ :خواهش میکنم 
 ازن جدا میشم که می رسه  

 ا داشتی میرفتی  کالس نداشتی کج ۱2_:مگه تا 
 _:حوصله نداشتم داشتم میرفتم شما اینجا چیکار میکنی 

 _:یکی از وسایلم جا گذاشته بودم اومدم بردارم که دیدم .. 
 ادامه حرفش نگفت و برگشت سمتم  

 _:تو رو خدا بیشتر مواظب خودت بان اگه امروز چیزیت میشد من.. 



wWw.Roman4u.iR  102 

 

 تارن واسم خیلی مبهمه  باز هم حرفش ق ع میکنه و بحث عوض میکنه  رف
 _:بیا بریم برسونمت  

 _:نه ممنون خودم میرم  
 _:حرف نزن االن داشتم میدیدم چ وری رفتی  

 میخندم و چیزی نمیگم  
 #دانای کل  

ارمان وقتی دریا سوار تاکسی شد سوار ماشینش میشود وبه سمت شرکت می 
 رود همین که پایش را داخل اسانسور میگذارد تلفنش زنگ میخورد  

اما صممدای زنگ تلفنش که این گونه نبود با دیدن گوشممی دریا به پیشممانی خود 
 میزند  

هش ه میرم ب_:اه یادم رفت گوشیش بدم االن که رفته سر کالس دو ساعت دیگ
 میدم  

 دوساعت بعد ارمان از شرکت بیرون می اید  
 وبه سمت ماشینش می رود  
 سوار میشه و حرکت میکنه  

جلوی دانشممگاه پارک میکنه همین که میاد از ماشممین پیاده بشممه با دیدن دریا 
 تعجب میکنه  

سریع از  شت میکنه  سمت دریا می اید وح سرعت به  شینی که به  از دیدن ما
ین پیاده میشممه اما با دیدن دریای فرو رفته در اغون دیگری سممرجان ماشمم

 خشک میشه 
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 دانای کل
 

اما صممدای زنگ تلفنش که این گونه نبود با دیدن گوشممی دریا به پیشممانی خود 
اه یادم رفت گوشیش بدم االن که رفته سر کالس دو ساعت دیگه میرم -میزند :

 بهش میدم 
 بیرون می اید دوساعت بعد ارمان از شرکت 

 وبه سمت ماشینش می رود 
 سوار میشه و حرکت میکنه 

جلوی دانشممگاه پارک میکنه همین که میاد از ماشممین پیاده بشممه با دیدن دریا 
 تعجب میکنه 

سریع از  شت میکنه  سمت دریا می اید وح سرعت به  شینی که به  از دیدن ما
ن دیگری سممرجان ماشممین پیاده میشممه اما با دیدن دریای فرو رفته در اغو

 خشک میشه
 دانای کل 

سینه میکوبد سهم  خیره میشود به دستهای حلقه شده ان مرد قلبش بی قرار به 
 او در اغون دیگریست چگونه ارام باشد لبانش 

خشک میشود اشک در چشمانش حلقه می شود این حالش این قلب بی قرار 
 نشانه ی چیست 

دی می زند از اینکه او هم خوشحال با بی قراری دخترک در اغون ان مرد لبخن
نیست کمی ارام می شود اما کمی بعد با همراه شدن دریا با ان مردو خندیدنش 

 نفسش بند می اید 
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شود و در را  شینش می  سوار ما شد و راه رفته را برمی گردد  نفس عمیقی می ک
 محکم میکوبد 

ستارت  شود حرص و ع ش اغون ان دختر با این کار ا میزند و مگر خالی می
 سریع از ان جا دور میشود 

چرا که تحمل ندارد این مرد خسممته دیدن محبوبش در اغون دیگری را انقدر 
 عصبی و ناراحت شده است که نمیداند 
 به کجا می رود فقط میخواهد دور شود 
 از هر انچه که به ان دختر مربوط میشود

 دریا :
 میشم پوریا در ماشین برام باز میکنه سوار ماشین 

 خودن هم دور میزنه و سوار میشه استارت میزنه و حرکت میکنه 
 _:کجا برم 

 :_همون جای که بار اول دنبالم اومده بودی 
سممری تکون میده و چیزی نمیگه بین راه فقط به ارمان فکر میکنم انگار که یه 

 اتفاق بد در انتظارشه 
یده و همین  جازه نم که االن گوشممی میخوام بهش زنگ بزنم ولی غرورم ا این

 ندارم 
 با دام شدن دستم هین بلندی میکشم 

 :_کجای دختر سه ساعته دارم صدات میکنم 
 :_ببخشید حواسم نبود
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 :_کامال مشخص بود خب رسیدیم 

 :_ممنون ل ف کردی 
 :_خواهش میکنم 

 چیزی نمیگم و از ماشین پیاده میشم در باز میکنم 
 و در میندم مثل دفعه قلب دستی بران تکون میدم 

باز هم دلشمموره ارمان نمیدونم چرا نگرانشممم گور بابای غرور من باید م مبن 
 بشم که حالش خوبه سریع مسیر حیاط تا خونه طی میکنم 

 وارد خونه میشم وبه سمت تلفن میرم و شماره ان میگرم 
 +دستگاه مشترک مورد نظر خامون می باشد 

 رار عشق را این صدای نحس بی قرار می کند قلب بی ق
صدا که  شود ان  شماره خودم میگیرم و باز هم تکرار می شم و  نفس عمیقی میک

 بیانگر خبر خوشی نیست
 دریا 

 دو ساعت گذشته اما هم چنان گوشیش خاموشه 
 به محل کارن هم زنگ زدم خبری نبود 

 استرس همه وجودم فرا گرفته نمیدونم چه غل ی بکنم 
 کی میاد پس  ظهر خدا۱2به ساعت نگاه میکنم 

 گرسنه ام اما مگه میتونم چیزی بخورم 
به سمممت اتاقم میرم و حوله ام برمیدارم میرم حمام حداقل کمتر به چیزای بد 

 فکر میکنم...
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 از حمام بیرون میام به ساعت نگاهی میندازم 
 بعد ازظهر  اما هنوز نیومده  ۴ساعت 

 لباس می وشم و از اتاق خارج میشم 
 اما باز هم خاموشه ...شمارن میگرم 

روی کاناپه میشممینم و خودم با سممریال ها سممرگرم میکنم اما همه فکر و ذهنم 
 پیش ارمان 

 شب اما خبری ازن نیست  ۱۰ساعت 
 دستام سرد شدن از استرس ضعف هم دارم چون از صبح هیچی نخوردم 

 به سمت تلفن میرم و به سحر زنگ میزنم 
 بعداز دو بوق جواب میده 

 دریا:سالم عزیزم خوبی
 _:سالم مرسی تو خوبی 

 :_خوبم ممنون امیر خوبه 
 :_اره عزیزم اونم خوبه ارمان ما چ وره 

 با این حرفش خودم میبازم و با صدای تحلیل رفته ای میگم 
 :_خودت چرا زنگ نمیزنی حالش ب رسی 

 :_ابجی زنگ زدم  از صبح ولی خاموشه 
 نمیتونم حرف بزنم دارم میمیرم  چشمام میبندم و تلفن ق ع میکنم

 شبه با صدای در خونه خیالم از بودنش راحت میشه  ۱2ساعت 
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به سمممت در خونه پرواز میکنم و در باز میکنم اما با دیدن قیافه ان و راه رفتن 
 بدون تعادلش  سکته میزنم 

 :_ارمان
 دریا 

 :_ارمان 
عقب میرم که به متوجهم میشمممه بلند میخنده از این حرکاتش تعجب میکنم 

 سمتم میاد 
 بازهم میخنده 

 :_ارمان 
 :_زدمش انقد زدمش که صدای خر میداد 

 بلند میخنده از حرفان چیزی متوجه نمیشم 
 :_ارمان چی میگی 

جوابم نمیده و باز بلند میخنده به سمممتش میرم و دسممتش میگیرم که ببرمش 
 داخل خونه که دستش و میکشه 

 میخورم جلو میاد و دستان و دو طرف میزاره و هلم میده که به دیوار 
 :_دیگه نبینم

 باز هم نمیفهمم چی میگه 
 :_معلومه چی داری میگی انقد خوردی که نمیفهمی چی به چیه 

 با گذاشتن انگشتش روی لبم خفه میشم دستشو محکم دورم حلقه میکنه و 
 :_امروز من میخواستم این وری ب*م*لت کنم 
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شه دستام روی سینه ان میذارم و به عقب هلش میدم حلقه دستش تنگ تر می
 که میلی متری هم تکون نمیخوره 

 دستام میگیره و محکم فشار میده   
 :_ارمان

 دریا 
خیره نگاهم میکنه اروم دسممتان دور کمرم حلقه میشممه سممرم روی سممینه ان 

 میزاره دستش باال میاره و شرو  میکنه به نوازن 
ین مرد که قلب من بی جنبه اسمممت نمیتونم تحمل کردن موهام چرا نمیفهمه ا

 کنم 
حوصممله غرور مزخرفم ندارم من هم دسممتام دور کمرن حلقه میکنم که روی 

 سرم میب*و*سه حال خوشیه کان تموم نشه 
 :_ارمان 
 :_جانم

 از خوشی زیاد میخوام غش کنم ولی جلوی خودم میگیرم 
 :_بگو چی شده چرا دور اومدی چرا عصبانی هستی 

 سهم منو ب*م*ل کرد 
 باتعجب میگم 
 :_سهم تو رو ؟

 :_مگه سهم من نیستی
 با این حرفش چشمام گشاد میشه به حرفش فکر میکنم 
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 یعنی امروز دیده که پوریا..
 وای خدای من 

 با ترس بهش نگاه میکنم اروم زمزمه میکنم 
 :_ارمان من 

ستش باال  شت  دارم از عکس العملش د میاد و موهای نمیتونم حرف بزنم وح
 که افتاده روی صورتم کنار میزنه صورتم نوازن میکنه 

 :_میدونم تقصیر تو نبود ولی ...
 صدان میلرزه این مرد چشه چرا باید بران مهم باشه_:ولی بابد تنبیه بشی 

صله بگیرم که اجازه نمیده :_با چی  با ترس بهش نگاه میکنم و میخوام ازن فا
 مه دام دوست داری کمربند یا قابل

 چیزی نمیگم دستم میگیره و دنبال خودن میکشه 
 وارد خونه میشه و روی مبل پرتم میکنه 

 و دستش به سمت کمربندن میبره
 

 :_فکر کنم این وری بهتره حداقل درد کمتری هم داره 
 چه زود خوشیم تموم شد 

 نمیدونم ارمان چی تو صورتم دید که با تعجب نگاهم کرد بعد به سمتم اومد
 چشمام بستم و خودم اماده کردم اما خبری نشد 

 دستی دورم حلقه شد چشمام اروم باز کردم 
 دستش زیرچونه ام گذاشت و سرم باال اورد 

 دستش به سمتم صورتم اومد 
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 :_منکه هنوز نزدم پس این اشک ها واسه چیه 
 با بغض نگاهش میکنم

 :_الهی قوربونت برم شوخی کردم این وری بغض نکن
 ی کردی :_شوخ

 :_مگه من دلم میاد جوجه  خودم بزنم 
این وری بغض نکن دریا من تحمل ندارم مثل بچه ها مظلوم میشممی ه*و*س 

 میکنم میخورمت ازم جدا میشه و دستی به موهان میکشه 
:_امروز روز بدی بود دریا من روی داشته هام حساسم  حسودم نمیتونم تحمل 

 دندون  کنم اگه ببینم کسی واسه داشته هام
 تیز کرده نابودن میکنم 

 با ترس به قیافه جدیش نگاه میکنم اخم میکنه و روی صورتم خم میشه 
 :_دیگه حق نداری از من بترسی 

 بعد از حرفش دستم میکشه و کنارن پرت میشم 
 :_از االن تا صبح جات همینجاست 

 پس حرف نزن که کتک میخوری جوجه جونم
 :_ولم کن ارمان 

 :_کمربند 
 با اسم کمربند خودم میچسبونم بهش که شرو  میکنه خندیدن 

 میزنم تو سینه ان دستام با یه دستش میگیره و سرم سینه ان میزاره 
 :_بخواب تا فردا محکومی اینجا بخوابی 
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 پس الکی تالن نکن همینجا میخوابی باشه 
 سممرم به معنی تایید تکون میدم که ب*و*سمممه ای روی موهام میزنه :_افرین

 جوجه کوچولو
 به کاناپه تکیه میده و دستان دورم حلقه میکنه 

 مگه میتونم این وری بخوابم قلبم خیلی تند میزنه برعکس قلب اون که ارومه 
سته بود  سای ارومش میاد یعنی انقدر خ صدای نف نمیدونم چقدر  میگذره که 

 سرم باال میارم و بهش نگاه میکنم وقتی میخوابه خیلی مظلوم میشه
 از سرم میزارم روی سینه ان چشمام میبندم که بخوابم ولی مگه میشهب

صبح هم اگه  شم  لباس عوض نکرده خوابیده تا  این وری نمیتونم بخوابم خود
 این وضعیتمون باشه فردا از کمر درد میمیره 

 پس مجبورم بیدارن کنم 
 :_ارمان ارمان 

 هر چی صدان میکنم جواب نمیده بلند میشم که برم 
 وز یک قدم برنداشتم پرت میشم رون هن

 _:مگه نگفتم تا صبح به ب*م*ل محکومی جوجه
 خیره بهش نگاه میکنم 

 :_مگه بهت نگفتم خیره نگاه نکن 
 با تعجب می رسم 

 :_چرا 
 :_مگه بهت نگفتم این وری تعجب نکن 

 :_چرا 
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 سرن میاره جلو وکنار گوشم زمزمه میکنه 
 دوست نداری :_چون عواقب بد داره تو که 

 با حرفش مثل لبو سرخ میشم 
 با حرص نگاهم میکنه و بدون اینکه اجازه دفا  بهم بده محکم ل م گاز میگیره 

 جیل بلندی میکشم 
 :_ارمان 

 :_تا تو باشی انقد خوشمزه نباشی جوجه خجالتی
 :_درد گرفت 

 :_خوشمزه بود 
 :_خیلی بیشعوری 

 :_همه همینو میگن 
  :_اصال باهات قهرم

 :_غلط میکنی بخواب 
 :_کمرم درد میگیره اصال نمیتونم اینجا بخوابم 

 من میرم اتاقم میخوابم تو هم لباس هات عوض کن بخواب 
 :_باشه پاشو برو 

 با شک نگاهش میکنم 
 :_برم 

 :_اره برو راحت بخواب عزیزم 
 وقتی گفت عزیزم چشمام اندازه گالبی گشاد شد 
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 ودن نیاورد بلند میشم خنده ان گرفت ولی به روی خ
 و یه لبخند ملیح میزنم و به سمت اتاقم میرم 

 هنوز چند قدمی نرفته بودم که روی هوا معلق میشم بلند جیل میکشم 
 :_ارمان بزارم زمین 

سه  سقلی حاال دیگه وا شب باید ب*م*ل من بخوابی ف :_مگه بهت نگفتم ام
 من کالس میزاری بچه پرو

خامی پیش خودم م یال  حت میخوابم من چه خ تاقم را یگفتم االن میرم ا
 چمیدونستم این گوریل ولم نمیکنه
 به سمت اتاقش رفت و در باز کرد  

شتم بهش  شم کنارم خوابید رفتم اون گوشه تخت و پ شتم روی تخت خود گذا
 کردم دو دقیقه نگذشت که محکم کشیدم طرف خودن 

 :_وحشی چته 
 :_هیس حرف نزن بخواب 

 خوابم حوصله بحث نداشتم چیزی نمیگم و می
 فردا باید میرفتم کالس چشمام بستم ....

با صمممدای خنده یکی بیدار شمممدم با دیدن ارمان که با نیش باز نگاهم میکنه 
 تعجب کردم 

 :_چته اول صبحی قرص خنده خوردی 
 شد  ۸:_نه پاشو ساعت 

سریع از روی تخت میام  شتم  ساعت نگاهی میندازم نیم دیگه وقت دا ایین پبه 
 و به سمت دستشویی میرم ...
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 بعد از شستن دستام نگاهی به ایینه انداختم 

 با دیدن صورت نقاشی شده از رنگم سکته زدم من که ..
با یاد اوری خنده صممبح ارمان فهمیدم چی به چیه خودم کنترل کردم که جیل 

 نزنم 
 صورتم شستم و از اتاق رفتم بیرون 

لباس پوشیده  منتظر ایستاده و با ذوق بهم نگاه دیدمش که خیلی شیک و اماده 
 میکنه 

 :_چی شده عزیزم 
 تعجب کرد ولی خنده نمکی کرد 

 :_هیچی بریم صبحونه بخوریم 
 :_اره بریم عزیزم 

 با هم از اتاق خارج شدیم فکر کرده بیخیال میگذرم دارم برات ارمان جان 
 که ارمان گفت وارد اش زخونه شدیم خواستم میز صبحونه اماده کنم 

 :_تو بشین من اماده میکنم 
 با پوروی تمام نشستم هنوزم میخندید 

 عزیزم دارم برات ببینم دو دقیقه دیگه هم میخندی 
 همه چیزو اماده کرد و روبروم نشست 

 اون لبخند مزخرفی که بهم تحویل داد  
 برای جبران کار قشنگش جری ترم کرد 



 115 احساس سرد

شکر برداشتم داشت با ارامش صبحونه  واسه خودم چای ریختم و بعد شیشه
 میخورد 

 نگاهی بهم انداخت 
 :_خوبی 
 :_عالی 

 چای شیرین به دهانم نزدیک کردم 
که ارمان شرو  کرد بلند خندیدن از خنده مزخرفش حرصم گرفت و منهم زدم 

 زیر خنده و تمام محتویات داخل دهانم خالی 
صورت و لباس خوشگلش قیافه ان دیدنی  شت نگاهم کردم رو  بود مثل بز دا

 میکرد لبخند خوشگلی واسش زدم
 دریا

 هنوز هم شوک زده بود و داشت نگاهم میکرد 
 بعد از دو دقیقه به خودن اومد 

 وبه نیش بازم نگاهی کرد 
 :_میکشمت دریا 

 بلند شد که سریع فرار کردم 
سمت اتاقم رفتم در و بستم و همین که  شیدم و به  ومدم ااز هیجان زیاد جیل ک

 قفلش کنم 
 دربازشد جیل بلندی کشیدم که خنده شی انی کرد 

 :_گیر افتادی مون کوچولو االن که بخورمت :_تو غلط میکنی اقا گربه
 به سمتم اومد عقب رفتم فاصله کمی با دیوار نداشتم 
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 :_ارمان تو رو خدا کالس دارم 
 :_راه نداره باید تالفی کنم 

 صبح چه بالی سر صورتم اوردی ؟! :_بابا تقصیر خودت بود ندیدی
 ارمان همین ور اروم بهم نزدیک میشد 

 قدمی عقب رفتم که به دیوار خوردم 
 ارمان شی ون نگاهم کرد و به سمتم اومد 

 :_کار صبحم جای خودن  االن هم جای خودن 
 :_ارمان دانشگاه 

 :_بگو داشتم با شوهرم خاله بازی میکردم 
 بازیه :_زهرمار االن وقت مسخره 

 :_حرص میخوری خوشگل میشه 
با حرص نگاهش میکنم که سرن نزدیک میشه هرم دام نفسان دست پاچه ام 

 میکنه 
 دستام روی سینه ان میذارم به عقب هلش میدم بیشتر نزدیک میشه 

 :_سرخ شدی!؟ 
 سرم میندازم پایین:_تو که میدونی سرخ شدن تاوان داره پس چرا سرخ میشی؟ 

 صورتم میزارم که بیشتر روی صورتم خم میشه  سریع دستم روی
 :_تو فکر کردی نمیتونم تاوان بهتری پیدا کنم

 دریا 
 با تعجب بهش نگاه میکنم با خنگی میگم 
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 :_یعنی چی 
 بهم نزدیک تر میشه کامال بهم چسبیده 

 :_یعنی این
 فاصله تموم شد و بازم همون حس ناب..

 قلبم محکم میزد هر دو بی حرکت بودیم 
 بعد از گذشت چند دقیقه ازم جدا شد 

 سرم انداختم پایین خیلی خجالت میکشیدم 
 ارمان با صدای بم شده ان گفت 

 :_حاال فهمیدی تاوان سرخ شدن فقط لپ نیست......
 با حرفش بیشتر خجالت کشیدم 

 که دستش دورم حلقه میشه  تالن میکنم که خودم از ب*م*لش بکشم بیرون 
 وباره تاوان بدی انقد تالن نکن تا خودم نخوام ولت نمیکنم :_اگه نمیخوای  د

 حاال ساکت بان بزار اروم شم بعد از حرفش محکم ب*م*لم میکنه 
 :_جوجه  خودمی هر کی ب*م*لت کنه دستان میشکنم کوتوله 

انقدر ازن خجالت میکشممم که جواب نمیدم:_دریا خانم شممما که هنوز فاز 
 ساز نبوده باید دوباره امتحان کنم خجات داری نکنه تنبیه ام کار
 از حرفش جیل بلندی میکشم 

 ارمان دستش روی دهانم میزاره 
 :_ساکت بان دختر ابروم بردی یه ب*و*ست کردما 

 همین ور حرف میزنه ولی هواسش به من نیست که دارم خفه میشم 
 با لبو شدن صورتم تازه به خودن میاد 
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 چی جواب بدم :_االم دیر شد وحشی من االن برم 
 :_پاچه نگیر ب ون بریم 

 منتظرم بره بیرون اما انگاری خوشش اومده 
 جیل بلندی میکشم 

 _:گمشوو بیرون 
 دریا 

 ارمان از اتاق میره بیرون سریع لباس می وشم و از اتاق میرم بیرون
 

 :_ارمان کجایی :_اومدم برو بیرون 
 از خونه خارج میشم و به سمت ماشینش میرم 

شده چند  سان عوض کرده بود خوشگل تر از قبل  شه لبا لحظه بعد پیدان می
 بود

 :_ارمان زود بان دیگه 
لبخندی میزنه وبه سمتم میاد میاد دستم میگیره و دور ماشین دور میزنه در برام 
باز میکنه سمموار میشممم در می بنده و بعد خودن سمموار میشممه از خونه خارج 

 میشیم 
 .. با سرعت زیادی حرکت میکنه

 بعد از چند دقیقه جلوی دانشگاه نگه میداره 
 بیا دنبالم :_باشه مواظب خودت بان  ۳:_مرسی ارمان ساعت  

 لبخندی میزنم و از ماشین پیاده میشم به سمت دانشگاه میرم 
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 وارد محوطه میشم سریع به سمت کالس میرم 
ای صد صدای خنده بچه ها متعجبم میکنه اخه مگه میشه پوریا کالس باشه و

 خنده بیاد در اروم باز میکنم با دیدن جای خالی پوریا 
 تعجب میکنم به سمت بچه ها برمیگردم 

 :_پس استاد کجاست ؟؟
 یکی از پسرای کالس که اسمش ایمان بود گفت 

 :_نیومده 
 تعجب میکنم اخه سابقه نداشت پوریا نیاد 

 سرمو تکون میدم و چیزی نمیگم...
 از اتنا خداحافظی میکنم و از کالس خارج میشم بعد از اتمام کالس هام 

 گوشیم برمیدارم و به ارمان زنگ میزنم 
 بعد از دو سه بوق جواب میده 

 : _دارم میام دریا  َ
 اجازه هیچ صحبتی بهم نمیده و ق ع میکنه 

 پسره بی ادب
 بعد از دو سه دقیقه باز گوشیم زنگ میخوره جواب میدم 

 اومدم -:
:_دریا ببخشممید مشممکلی پیش اومده اژانس بگیر برو یا به امیر زنگ بزن بیاد  

 دنبالت بای 
شد این مثل ادم  صدای بوق تلفن حالم میگیره یه روز ن میخوام حرفی بزنم که 

 بیاد دنبالم 
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از دانشمگاه خارج میشمم حوصمله تاکسمی گرفتن ندارم در نتیجه امیر هم انقد 
 سرن شلوغه 

دنبالم پس مجبورم خودم برم همین ور دارم واسمممه خودم میرم که نمیتونه بیاد 
 صدای اشنای اسمم صدا میزنه 

صورت زخمیش و  صدا برمیگردم و با دیدن پوریا تعجب میکنم به  سمت  به 
 چسب روی شقیقه ان نگاه میکنم به سمتش 

 میرم و نگران می رسم 
 :_چی شده پوریا خوبی 

یت تع با این وضممع قدر از دیدنش  به حرفا و ان که حواسممم  جب کرده بودم 
 تهدیدای که ارمان کرده بود نبود 

 :_اره خوبم سوار شو  میخوام باهات حرف بزنم
 دریا 

 :_چه حرفی 
 :_سوارشو میفهمی  

بعد از حرفش در ماشین باز میکنه با تردید سوار میشم دور میزنه و بعد خودن 
 سوار میشه 

 :_خب نمیخوای بگی چی شده 
 باید ب رسم که چی شده :_از تو 

 :_از من تو میخواستی با من حرف بزنی 
 پوریا به سمتم برمیگرده 
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 :_ارمان کیه؟ چرا میگفت شوهرته دلیلش چیه ؟
 نمیتونم نفس بکشم یعنی ارمان با پوریا حرف زده 

 :_تو مگه با ارمان به جز اون روز حرف زدی
 پوزخندی میزنه 

 ه؟؟؟:_پس بنظرت این قیافه من واسه چی
درسممت میگفت ارمان اون شممب همش میگفت زدمش اره یعنی وای خدا چی 

 بگم 
 اومدم حرفی بزنم که یک دفعه در ماشین باز میشه و به بیرون کشیده میشم 

از درد جیل میکشم و به شخص روبروم نگاه میکنم با چشمای به خون نشسته 
 داشت نگاهم میکرد 

 :_ارمان من 
 :_خفه شو فقط خفه شو 

 ارمان :_
دسممتش میره باال  چشمممام میبندم منتظر سممیلی ان هسممتم اما خبری نیسممت 

 چشمام باز میکنم 
 پوریا مانع شده بود دستش گرفته بود 

 :_حرفی هست با منه چرا سر دریا خالی میکنی 
 ارمان پوریا به ماشین میکوبه 

 :_مردک اشغال کارت به جای رسیده که به اسم کوچیک صدان میکنی 
 اشاره میکنه بهم 

 :_این دختری که میبینی زنه منه میفهمی اشغال
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 پوریا با حرف ارمان بهم نگاه میکنه منتظر انکار منه 
ستم میگیره و  سرم میندازم پایین نگاه خیره پوریا اذیتم میکنه یک دفعه ارمان د

 به سمت ماشین میبره 
 در باز میکنه و روی صندلی پرتم میکنه خودن سوار میشه 

 رمان :_ا
 :_ببند دهنتو نمیخوام زر زر کنی

 دریا 
 :_ارمان بخدا 

 هنوز حرفم تموم نشده بود که سیلی محکمی بهم میزنه 
 :_مگه بهت نمیگم خفه شو 

 با ترس عقب میرم و سرم میندازم پایین 
سمتم میاد  شه بعد به  شین پیاده می چند دقیقه بعد جلوی خونه نگه میداره از ما

 بازوم محکم میگیره و از ماشین پیاده ام میکنه :_ارمان دستم و در باز میکنه 
 :_ببر صداتو اشغال 

دستم محکم تر از قبل فشار میده و دنبال خودن میکشه داخل خونه که میشیم 
 محکم روی زمین پرتم میکنه 

سرخاله   سه چی گفتی پ شغال بگو وا شم میاد خودت مظلوم میگیری  ا _:خو
بزنی باهان نه بعداز حرفش لگد محکمی بهم  ات هسممتم واسممه اینکه الس

 میزنه و پان روی دستم میزاره از درد جیل بلندی میکشم که بلند میخنده 
 :_اره جیل بزن عوضی جیل بزن 
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 کمربندن باز میکنه با ترس عقب عقب میرم 
 :_میترسی کوچولو نترس عادت میکنی 

 که بی حال میشممحکم روی کمرم میزنه که نفسم ق ع میشه انقدر میزنه 
 

موهام میگیره و میکشممه جیل میشممکم ولی توجهی نمیکنه بلندم میکنه و دنبال 
 خودن میکشه 

 داخل اتاقم پرتم میکنه و در اتاق قفل میکنه
 دریا

 هق هقم اوج میگیره بخت بد من لعنت به زندگی سگیم ..
 انقدر گریه میکنم که دیگه واسم اشکی نمونده 

که در اتاق با شمدت باز میشمه به سممتم میاد و از روی نمیدونم چقدر میگذره 
 زمین بلندم میکنه 

 روی تخت پرتم میکنه و دکمه های مانتو رو باز میکنی 
 :_چیکار میکنی ارمان 

 :_ببر صداتو  اشغال
بعد از حرفش بهم نگاه میکنه بلند میخنده و بسته ای رو نشونم میده بهش نگاه 

 میکنم 
 دت اروم بشه :_االن کاری میکنم در

شدن نمک روی زخمام جیل بلندی  سمتم میگیره با ریخته  سته باز میکنه وبه  ب
 میکشم که بلند تر میخنده 

 :_اره جیل بکش ، جیل بکش اشغال 
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 دیگه جونی برام نمونده دیگه قدرت گریه کردن هم ندارم فقط بهش خیره میشم 
ما من دیگه چیزی رو احسممماس نمیکن م همین ور خیره باز هم نمک میریزه ا

 بهش نگاه میکنم 
 که لگد محکمی بهم میزنه و از اتاق بیرون میره در قفل میکنه 

زخمام میسوزه ولی دیگه مهم نیست دیگه هیچ  کس مهم نیست دیگه نمیخوام 
 باشم خسته ام از همه چی به شیشه روی عسلی 

م وبنگاه میکنم از روی تخت بلند میشممم شممیشممه برمیدارم و روی زمین میک
صممدان توی اتاق می یچه در اتاق به شممدت باز میشممه بدون توجه بهش خم 

 میشم و تیکه ای از شیشه برمیدارم 
 بهش نگاه میکنم که با بهت و ترس نگاهم میکنه 

 :_چیکار میکنی دریا؟ 
 با صدای ضعیفی میگم 
 :_پایان میدم به زندگی 

 به سمتم میاد اما قبل از اینکه بهم برسه دستم 
میبرم و با تمام قدرتم اون شممیشممه توی شممکمم فرو میکنم فریاد ارمان گم  باال

 میشه در تاریکی که به سراغم میاد
 ارمان

با بهت به جسممم نیمه جونی که روی زمین افتاده نگاه میکنم به خونی که از 
 بدنش میاد نگاه میکنم 

 پاهام تحمل وزنم ندارن کنارن روی زمین زانو میزنم 
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 نگاه میکنم این دریا نیست به رنگ سفیدن 
 :_پاشو دریا مسخره بازی بسه پاشو 

 با اشک به چشمای بسته ان نگاه میکنم داد میزنم 
 :_پاشو دیگه دریا غلط کردم 

 سرن  روی پاهام میزارم هر لحظه خون ریزیش بیشتر میشه 
 به اورژانس زنگ میزنم 
 چشماشو میب*و*سم 

شوبا شی ونی کن خوشگلم پا شو  شمات  :_بلند  هر کی میخوای بان فقط چ
 باز کن 

با صممدای زنگ ایفون سممرن اروم روی زمین میزارم و در باز میکنم دو نفر با 
 سرعت وارد خونه میشن دریا بهشون نشون میدم 

 چند تا پارچه روی زخمش میزارن 
 :_خونریزیش شدیده سریع اقدام کنید 

سموار ماشمین میشمم و روی برانکارد میزارنش و سموار ماشمینش میکنن خودم 
 پشتشون حرکت میکنم 

 بغض میکنم تحمل این حالشو نداشتم
مقصممر االن منم فقط من جلوی بیمارسممتان نگه میدارن و سممریع وارد بخش 

 میشن ..
سممه سمماعت از عمل دریا گذشممته اما هنوز خبری از دکتر نبیسممت نیم سمماعت 

 بعدن اومد بیرو
 :_چی شد دکتر 
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 امیدت به  خدا باشه پسرم :_خون زیادی ازن رفته همه
 ارمان 

با بهت  به دکتر نگاه میکنم صممحنه های خنده ان جیل زدنان میاد جلوی 
 چشمام روی زمین می افتم نمیتونم نفس بکشم قلبم نمیزنه 

دکتر ازم میخواد نفس عمیق بکشممم نمیتونم نفس کشممیدن تو هوای که نباشممه 
 سخته 

 باز هم تصویر گریه هان 
 *صمون روز عروسی ر*ق

همه مثل فیلم از جلوی چشمممام میگذرن نمیدونم چی میشممه که دیگه چیزی 
 نمیفهمم 

شمام باز میکنم نگاهی به اطراف میندازم با دیدن خانمی با  ستم چ سوزن د با 
 روپون سفید همه چیز یادم 

میاد میخوام بلند شممم اجازه نمیده به عقب هلش میدم و بلند میشممم به صممدا 
 م  زدنان توجه نمیکن

 به سمت قسمتی که دریا بود میرم دکتر از اتاقش میاد بیرون 
 :_چی شد دکتر حالش چ وره 
 دکتر نگاهی با خشم بهم میکنه 

 :_اینکه اون زن زنده باشه یا مرده برات فرقی داره 
 منظور حرفش فهمیدم تکیه انداخته بود 

 :_دکتر 
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ست که ه مچین بالی سر :_خ ری دیگه وجود نداره جون ولی این رسمش نی
 این دختر بیچاره بیاری به هون اومده میتونی بری ببینیش

 ارمان 
دکتر با سممرزنش نگاهم میکنه و میره به اتاقش نگاه میکنم اروم به سمممت اتاق 

 میرم 
 در اروم باز میکنم داخل اتاق میشم به سمتش میرم هر لحظه با نزدیک شدنم 

سم ست انقدر خیر ضربان قلبم باالتر میره کنار تختش میر سته ا شمان ب ه چ
 نگاهش میکنم که چشمان باز میشه با دیدنم ترس 

شم های مظلومم  شمان بیداد میکنه لعنت به من که دلیل ترس این چ توی چ
 دستم به سمت صورتش میره که خودن عقب میکشه 

 صدان میزنم اما توجهی نمیکنم بهم نگاه نمیکنه کنارن میشینم 
 :_دریا 

 جهی نمیکنهباز هم بهم تو
 :_ ببخشید  

قابل تشممخیص تحمل این  به راحتی  بهم خیره نگاه میکنه نفرت چشمممان 
 چشمای که با تنفر بهم نگاه میکنه و ندارم از اتاق بیرون میرم

شمای که به  سم از برق چ صبی امیرو میبینم میتر شی و ع شمای وح که با  چ
 خونم تشنه اند  

به  که بگم  ندگیش میخوام حرف بزنم چی دارم  مه ز یدونم ه که م کسممی 
 خواهرشه 

 سیلی محکمی بهم میزنه و از جلوی در کنارم میزنه
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 ارمان 
 رفت داخل اتاق .. 

 هنوز نرفته بود با چشمای که ازشون خون می بارید اومد بیرون 
 :_چرا ؟

 _:چی چرا 
 

:_لعنتی چرا خواهرم باید این بال رو سر خودن بیاره این زخمای روی صورت 
 چیه وحشی مگه بهت نگفتم دوماه صبر کن عوضی و بدنش

 پوزخندی بهش میزنم 
:_زن منه دلم میخواد اصممال به تو چه رب ی داره اره میزنم خواهر به اصمم ال  

 پاکت میزنم اون اگه ادم جلو چشمم با پسرای دیگه  الس نمیزد
نفهمیدم چرا انقدر بی رحم شمممدم چرا وقتی میدونم اون دختر پاکه این حرفا 
زدم چون غرورم داشت له میشد زیر پای این برادر طرف چپ صورتم میسوزه 
و این نشممانه ی پیروزیه پوزخندی بهش میزنم و راهم کج میکنم که برم ولی با 

 حرفش دنیا روی 
 سرم خراب میشه 

 :_دیگه صبر نمیکنم با پدرم حرف میزنم همین هفته طالق میگیرید
 ه ولی من پاهام دیگه یاری نمیکنه بعد از حرفش باز به داخل اتاق میر

 اینکه هفته دیگه خونه خالی از حضورن باشه وحشت زده ام میکنه 
 به در اتاقی که االن اون دختر خوابیده نگاه میکنم 
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 :_این اجازه بهشون نمیدم تو مال منی
 دریا 

 امیر دوباره برگشت اومد کنارم دستم و گرفت 
 :_ابجی خوبی 

نه چیزی نمیگم روی تخت  چه سمموال مزخرفی  وقتی میبی گاه میکنم  بهش ن
 میشینه  

با  عث شمممده خواهرم  با :_نمی خوای بگی چی شمممده نمی خوای بگی چی 
خودن این کارو بکنه نمیخوای بگی این زخم های صممورت  و بدنت دلیلش 
شدم حرف بزن گریه کن چرا نگاهت  سته  شکایت کنی خ چیه نمیخوای ازن 

 میکنم درک ن
 جواب نمیدم فقط بهش نگاه میکنم عصبی میشه و شرو  میکنه قدم زدن 

:_با بابا حرف میزنم مرخص که شممدی طالق میگیری دیگه به اون عوضممی 
 اجازه نمیدم حتی یه بار هم ببینتت 

پوزخندی میزنم چه خیال های میکنه برادر من معلومه که ارمان از خداشممه که 
 شهاز این زندگی سگی راحت ب

 امیر از اتاق میره بیرون  پنج دقیقه از رفتنش میگذره 
 چشمام میبندم و سعی میکنم فرامون کنم همه چیز کان فراموشی میگرفتم 

شه با فکر  شنیده می صدای هرم نفس هان  ساس میکنم یه نفر کنارمه چون  اح
اینکه باز امیر چشمممام باز میکنم با دیدن تیله های مشممکی نفس کشممیدن یادم 

 ه چشمان خالی از خشم و عصبانیته میر
 چشمان دلگیره این و پر بودن چشمان ثابت میکنه روی صورتم خم میشه
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 دریا
 دستام روی سینش میزارم و به عقب هلش میدم 

 تکون نمیخوره و خیره نگاهم میکنه 
:_بهت گفته بودم روی داشته هام حساسم گفته بودم حسودم نه چرا میخواستی 

فتی نشستی با اون مرتیکه حرف زدی از همه اینا بگذریم چرا عذابم بدی چرا ر
 با خودت اینکارو کردی 

با خودم اینکارو کردم تمام تنم کبود و زخمه اون وقت  پوزخندی بهش میزنم 
میگه چرا با خودت این کارو کردی اخه بی احسمماس ندیدی چه بالی به سممرم 

 اوردی
 بانفرت بهش خیره میشم 

 تنفر باشی م مبن بان  دریا اینو تو گوشت فرو کن :_هر چقدر هم ازم م
 سرشو پایین تر میاره و کنار گوشم زمزمه میکنه 

 :_من طلالقت نمیدم پس به اون دادان نر خرت بگو که طالق نمیخوای 
که  گاهش میکنم  جب ن با تع قدام کنم  گه ای ا وگرنه مجبور میشممم از راه دی

 پوزخندی میزنه 
 ی دوست دارم:_میدونی که من بچه خیل

 عقب میره و دستش به سمت صورتم میاد 
:_دلم یکم برات سوخت ولی خب این مانع این نمیشه که برنامه های که برات 

 دارم اجرا نکنم 
 دستش روی شقیقه ام به حالت نوازن میکشه 
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 :_اگه نمیخوای به این زودیا مامان شی سعی کن با من مخالفت نکنی
گاه میکن کان  بغض میکنم و بهش ن باشمممه  قدر این مرد میتونه بی رحم  م چ

 مرده بودم 
 بهم خیره میشه و به چشمام نگاه میکنه 

 رنگ نگاهش عوض میشه و جان  به محبت و ترحم میده 
 چیزی که کان دیشب یکم از اون داشت دیگه باور ندارم این چشمارو

شونم میزاره شو روی  ستا شه د شه که خودم عقب میک شتر خم می سمتم بی  و به 
 اجازه حرکت بهم نمیده

 :_اگه باهام راه بیایی منم بهت قول میدم مشکلی پیش نیاد 
 ولی اگه بخوای لج کنی م مبن بان بدتر از این بال به سرت میاد

 بعد از حرفش پوزخندی بهم میزنه و با صدای ارومتری میگه 
 :_بعد از اینکه تاریح مصرفت تموم شد میتونی بری با پوریا جونت 

 میره و از اتاق خارج میشه عقب
 بغض گلوم خفه کرده اما گریه نمیکنم نفس عمیقی میکشم و چشمام میبندم

 سحر 
شب گذشته اما امیر هنوز نیومده برگه ازمایش روی میز بهم دهن  ۱۰ساعت از 

 کجی میکنه 
صدبار بهش زنگ  شمارن میگیرم اما رد میده تا حاال  شم و  با حرص بلند می

 وابم همین رد دادن بوده زدم اما تنها ج
 روی کاناپه میشینم و بار دیگه به برگه ازمایش نگاه میکنم 
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صور یه نوزاد کوچولو  شه از ت شحال می شه خیلی خو اگه امیر بفهمه داره پدر می
 قند توی دلم اب میشه 

 صدای در میاد خودم خیلی ناراحت نشون میدم و برگه زیر لباسم مخفی میکنم 
ش زخونه امیر داخل خونه م سمت ا شان در میاره و بدون توجه بهم به  شه کف ی

 میره با تعجب به حالتش به اش رخونه میرم 
 سحر:_من باید قهر کنم اون وقت تو قهر میکنی اقاهه 

 امیر باز هم بهم نگاه نمیکنه و پوزخندی میزنه :_امیر چرابهم نگاه نمیکنی 
 سرن باال میاره 

 حالت تهو  میگیرم:_چون وقتی بهت نگاه میکنم 
ستم بهت  شوخی با مزه ای نبود امیر منو بگو میخوا صال  بهش نگاه میکنم :_ا

 چه خبری بدم 
 :_من با تو شوخی ندارم خبرات هم واسم مهم نیست 

 
 :_حتی اگه  خبر پدر شدنت باشه

 دریا 
 با شنیدن صدای مرد و زنی

 
 چشمام باز میکنم 

 بودن دکتر به همراه پرستاری باالی سرم 
 دکتر با دیدن چشمای بازم لبخندی میزنه 
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 دکتر:حالت چ وره 
 چیزی نمیگم 

:_امروز از دستمون راحت میشی حالت بهتر شده فقط مواظب خودت بان تا 
 چند هفته بعد از چند روز بازم بیا چک کنم ببینم مشکلی داری یا نه

 باز هم سکوت میکنم در برابر حرفان که میگه 
 روزه سکوت بشکنی و حرف بزنی:_نمیخوای این 

 وقتی میبینه چیزی نمیگم و تالشش بی فایده است رو میکنه به پرستارن میگه 
 :_خب ما دیگه بریم که شوهرن بیاد ببینتش شاید واسه اون حرف زد

 
 دکتر به همراه پرستار از اتاق خارج میشن 

 هنوز چیزی از رفتنشون نگذشته که ارمان میاد داخل 
صله این کاراتو ندارم هر وقت زن اون مردک بهم نگاهی  میکنه  :_ببین من حو

شممدی واسممش ناز کن حاال هم پاشممو بریم که کار دارم دو روز بخاطر تو کارم 
 عقب افتاده

 دریا 
 بلند میشم که شکمم تیر میشکه اما توجهی نمیکنم 

  بهش نگاه میکنم نکنه انتظار داره با همین لباسای صورتی پاشم باهان برم
 منتظر نگاهم میکنه 

 :_د پاشو دیگه چیه مثل شتر نگاه میکنی 
 تازه میفهمه که دردم چیه از اتاق بیرون میره و واسم لباس میاره
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ستم  سمتم میاد د و از اتاق میره بیرون لباس می وشم و از اتاق میرم بیرون که به 
 میگیره

 مخالفت میکنم اما توجهی نمیکنه 
حوصممله اینجا موندن ندارم وگرنه پرتت میکردم  :_فکر نکن ازت خوشممم میاد

 همینجا میرفتم متاسفانه باهات کار دارم 
 ارمان دستم محکم تر میگیره سرم میندازم پایین و به دنبالش کشیده میشم 

 از بیمارستان خارج میشیم به سمت ماشین میریم 
به  میشههنوز چند قدمی تا ماشین فاصله دارم که دستم از دست ارمان  کشیده 

 ناجی ام نگاه میکنم باز هم برادرم 
گه حق  که دی بدی و این ید خواهرم طالق  با ته  ته بودم این هف که گف هت  :_ب

 نداری واسه یک بار هم که شده خواهرم ببینی 
 ارمان به سمت امیر میاد و میخواد امیر بزنه کنار اما امیر تکون نمیخوره 

 رب ی داره خودت پرت میکنی وسط :_برو گمشو عقب بابا زنمه به تو چه 
 :_از االن دیگه زن تو نیست 

ارمان:دریا میخواد با من بیاد تو این وسط چیکاره ای:_از خودن می رسم ببینم 
 دیگه چه غل ی میخوای بکنی 

 امیر به سمتم برمیگرده و بهم نگاه میکنه 
 :_دریا باهان میری یا نه؟

 دریا 
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د بهم نگاه میکنه چه فکری پیش خودن کرده به ارمان نگاه میکنم که با تهدی
 وقتی نرم پیشش دیگه هیچ اسیبی نمیبینم 

بدون توجه به نگاه خیرن دسممتم به سمممت دسممت امیر دراز میکنم اما قبل از 
 اینکه بتونم دست امیر بگیرم 

دستی دورم حلقه میشه همون دست هاای که بهم ارامش میداد و همیشه پشتم 
 بوده 

گاه میکن یب*و*سمممه بغض گلوم میگیره ولی االن وقتش بهش ن که سممرم م م 
 نیست 

از ب*م*لش بیرون میام دستم محکم میگیره و با سرزنش به ارمان نگاه میکنم 
 ارمان سرن میندازه پایین 

:_بهت گفته بودم مواظب دخترم بان نگفته بودم جنازه تحویلم بده این وری 
 مردونگیت ثابت کردی 

 :_بابا 
شه و تا پایان همین هفته دریا :_به من نگو  صیغه طالق جاری می بابا این هفته 

 پیشت میمونه ولی اگه بفهمم کوچکترین 
 بی احترامی دیگه ای به دخترم شده باشه زنده ات نمیزارم ارمان فهمیدی 

 :_بله 
 بابا بهم نگاهی میکنه و لبخند ارامش بخشی میزنه 

 صدمه بزنه بهم اعتماد کن :_برو دخترکم دیگه اجازه نمیدم کسی بهت 
 امیر میخواد مخالفت کنه اما با نگاه بابا ساکت میشه و نگران بهم خیره میشه 

 به ارمان نگاه میکنم و بدون توجه بهش به سمت ماشین میرم و میشینم 
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 سرم به صندلی تکیه میدم و چشمام میبندم 
 صدای باز و بسته شدن در میاد ولی توجهی نمی کنم

 دریا
 رت میزنه و ماشین شرو  به حرکت میکنه استا

 چشمام باز میکنم و به پنجره خیره میشم 
 کان هیچ وقت عاشق نمیشدم کان 

 هیچ وقت بزرا نمیشدم 
 با برخورد دستی به بازوم به خودم میام با ترس به ارمان نگاه میکنم 

 از دیدن ترس چشمام شرمنده میشه و با یه حالت خاص نگاهم میکنه 
 ازن میگیرم و به اطراف نگاه میکنم نگاهم 

 جلوی خونه بودیم بدون توجه به ارمان از ماشین پیاده میشم 
 در با ریموت باز میکنه وارد حیاط میشم و اروم به سمت خونه میرم 

صاحبش بارها  شه و فرو میرم در اغوشی که حتی اگه  شیده می ستم به عقب ک د
 کتکم بزنه قلبم بران میزنه 

 اغون مردی که با پشیمونی نگاهم میکنه حل میشم در 
 خیره میشم در چشمانی که برق اشکشون بیشتر از هر چیزی خودنمایی میکنه

 دریا
به اولین ق ره اشممکی که از چشمممش میچکه شممک میکنم این مرد همون مرد 

 دیشب بود 
 دستام روی سینه ان میزارم و به عقب هلش میدم 
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 ازن جدا میشم و به سمت خونه میرم 
 :_من طالقت نمیدم دریا 

 پوزخندی به افکارن میزنم مگه میتونی ندی تو در برابر بابا هیچ قدرتی نداری 
به سمممت اتاقم میرم در اتاق که باز میکنم صممحنه های دیشممب میان جلوی 

 چشمم نمیدونم چی میشه که باالخره بغضم میترکه 
ثل فیلم از دسممتم جلوی دهنم میگیرم چشمممای عصممبانیش و همه اتفاقات م

جلوی چشمم عبور میکنن زانو هام خم میشه اما باز هم دستش مانع از افتادنم 
شونه های  شه در لرزن  شه محکمم ب*م*لم میکنه هق هق گریه ام گم می می

 مردی که دیشب به گریه هام قهقه میزد
 دریا 

 به عقب هلش میدم ازم جدا میشه و سریع میچرخه 
نگاهم ازن میگیرم و به سمممت اتاق  به سمممتم برمیگرده چشمممان سممرخه

 برمیگردم 
 :_اونجا نمیتونی بخوابی برو اتاق من 

سمت اتاق خودن  شه به  ستم میک سمت اتاقم میرم که د بدون توجه بهش به 
 میره

 :_اونجا نمیتونی بخوابی اینجا برو بخواب 
 من روی کاناپه میخوابم 

م میده  و در میبنده به اتاق بعد از حرفش در اتاق باز میکنه و به داخل اتاق هل
ستم رون  سمت تختش میرم و د نگاهی میکنم با یاد اون روز بغض میکنم به  

 میکشم 
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 همونجای که ب*م*لم کرده بود و محکم بودم 
 به اغوشش چشمام میبندم و

 
 سعی میکنم 

شه  شته که در اتاق باز می شینم هنوز چند دقیقه نگذ فرامون کنم روی تخت  م
 یشم و به سمتش برمیگردمسریع بلند م

 به سمتم میاد با ترس بهش خیره میشم 
 نزدیک تر که میشه قدمی به عقب برمیدارم 

 به دیوار میخورم 
دسمتش به سممت صمورتم میاد دسمتام روی سمینه ان میزارم و به عقب هلش 

 میدم 
اما بی خیال نمیشممه و دسممتش دور کمرم حلقه میکنه ازن انقدر ترس دارم که 
احسمماس میکنم دارم میلرزم : _این وری نترس عزیزم کاری باهات ندارم فقط 

 واست لباس اوردم به لباس های روی تخت اشاره میکنه و
 

 ازم جدا میشه 
 : _من میرم بیرون در قفل کن اروم بخواب از هیچی نترس

 دریا 
از اتاق خارج میشه به سمت در اتاق میرم و قفلش میکنم برمیگردم و به سمت  

 تخت میرم و لباس که گذاشته بود برمیدارم 
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 لباس هام عوض میکنم  به سمت تختش میرم و روی تخت دراز میکشم 
 تخت بوی ع ر تنش میده و دل بی قرارم اروم میکنه 

 چشمام میبندم و سیاهی م لق 
سرخش و خونی که روی زمین با برخورد  شمای  کمربند و قهقه های ارمان چ

 ریخته شده جیل بلندی میکشم 
و از خواب می رم پاهام جمع میکنم و میلرزم باال و پایین شممدن دسممتگیره در 

 ترسم دو چندان میکنه جیل بلند تری میکشم 
م سکه کسی از بالکن خودن داخل اتاق پرت میکنه با دیدن سایه سیاه یه مردا

 ارمان فریاد میزنم 
 اون مرد به سمتم  میاد و ب*م*لم میکنه 

 :_اروم بان دریا اروم منم ارمان در قفل بود از بالکن اومدم نترس عزیزم 
 خواب دیدی همش خواب بود 

 با حرفان اروم نمیشم و بیشتر میترسم میخوام ازن جدا بشم اجازه نمیده 
 :_نترس عزیزم ببین من پیشتم 

 سرم روی سینه ان میزاره  اروم بان
 ضربان قلبش که تند تند میزنه ارومم میکنه 

 نفس عمیقی میکشه و ب*و*سه ای روی سرم میزنه
 سحر 

 _:حتی اگه خبر پدر شدنت باشه  
 با تعجب بهم نگاه میکنه و به سمتم میاد 

 :_بچه 
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 _:اره بچه  
وندن از خ برگه ازمایش پرت میکنم تو صممورتش میگیره و نگاهش میکنه بعد

 برگه نیشش کم کم باز میشه و اخم من شدید تر 
 با ذوق نگاهم میکنه ولی با دیدن اخمم نیشش بسته میشه 

 :_میدونی عشقم :_تا االن که حالت بهم میخورد 
 :_نظرم عوض شد:_جدا سعی کن نظرت عوض نشه 

 از اش زخونه خارج میشم که پشت سرم میاد 
 :_سحر  _:زهرمار 

 نیست ببخشید :_حالم خوب 
 با نگرانی به سمتش برمیگردم 

 _:چی شده  
 با شنیدن حرفان هر لحظه دستام سردتر میشه یعنی برادر من ..

 چ وری تو صورت بابا و مامان نگاه کنم 
 با شرمندگی به امیر نگاه میکنم و سرم میندازم پایین 

 لبخندی میزنه و دستم میب*و*سه 
 شه :_مامان بچم چرا باید خجالت بک
 چیزی نمیگم و بهش نگاه میکنم 

 :_ناراحت نبان سحر بابا حلش میکنه
 دریا 

 با اشک بهش خیره میشم 
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 خودم عقب میکشم با ناراحتی بهم نگاه میکنه 
نگاهم ازن میگیرم و ازن فاصممله میگیرم نادیده میگیرم چشمممای ناراحت و 

 دلگیرن ..
 با صدای در متوجه رفتنش میشم

 گاه میکنم به عکس روی عسلی ن
 ترانه و ارمان 

 بغض لعنتی داره خفه ام میکنه
 *نمیدانی چہ سخت است...

 آرام ڪردن دلے ڪہ 
 بهانہ ات را میگیرد...*

 به لبخند روی ل*ب*ا*شون نگاه میکنم 
 چه حالی میشه دلم بلند میشم ولی چشمام سیاهی میره و روی زمین می افتم 

 میکنم چشمام خیس میشه  و بغضم  میترکه خفه 
 صدای گریه ام دستم به تخت میگیرم و بلند میشم

 به سمت در اتاق میرم و در باز میکنم 
 روی کاناپه خوابه 

 *اروم بخواب عشقم *
 دستی به صورتم میکشم به سمتش میرم خیره نگاهش میکنم

 دلم میخواد فقط نگاهش کنم اما با  جابه جا شدنش عقب میکشم 
 خورده شیشه ها پوزخند میزنمبه سمت اتاقم میرم به اون 

 چمدون از زیر تخت برمیدارم و روی تخت میزارم
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 به سمت کمدم میرم و وسایل مورد نیازم برمیدارم 
 عکس عروسی برمیدارم لبخند تلخی بهش میزنم

 دریا 
 لباس عوض میکنم و چمدون برمیدارم گوشیم برمیدارم 

 ج میشماخرین نگاهم به خونه و عشقم میکنم و از خونه خار
 به امیر زنگ میزنم بعد از دو بوق جواب میده 

 :_جانم 
 :_بیا دنبالم دادان 

 :_چی شده دریا 
 با صدای خفه ای میگم 

 :_مگه نمیخواستی منو از این جا ببری پس چرا نمیایی 
 :_دارم میام عزیزم کجایی اینو بگو 

 :_جلوی خونه به کسی هم نگو 
 :_باشه اومدم جای نری ها 

 :_باشه
 بعد از پنج دقیقه امیر میرسه از ماشین پیاده میشه و به سمتم میاد 

 چمدون به سمتش میگیرم و خودم سوار ماشین میشه
 

 بعد از گذاشتن چمدون سوار میشه 
 :_چی شده ابحی :_برو خونه دادان میخوام برم پیش بابا 
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 :_باشه 
 ماشین روشن میکنه و به سمت خونه حرکت میکنه

 به خونه میرسیم از ماشین پیاده میشم و ایفون میزنمبعد از مدتی 
 در باز میشه بدون توجه به امیر داخل خونه میشم در باز میکنم 

 و با صدای ضعیفی سالم میکنم بابا از دیدنم تعجب میکنه و به سمتم میاد 
 :_اینجا چیکار میکنی دریا 

 :_مزاحمم برم 
 :_منظورم این نبود دخترم بگو چی شده 

 ق میخوام:_طال
 ارمان

شب چقدر خوابیدم محکم  10از خواب بلند میشم و به ساعت نگاه میکنم اوه 
 میزنم تو سرم 

 وای قرصای دریا 
سممریع به سمممت اشمم زخونه میرم لیوان اب و به همراه قرصممان برمیدارم و به 
سمت اتاق میرم در میزنم ولی جوابی نمیده چند بار دیگه در میزنم اما بازم بی 

 میمونم چه خواب سنگینی داری دختر در اروم باز میکنم  جواب
 اتاق تاریکه و هیچی دیده نمیشه

شویی  ست سمت د شن میکنم با دیدن تخت خالی یح میزنم به  المپ اتاق رو
 میرم اما کسی نبود

 سریع به سمت اتاق خودن میرم اما بازم ...
 از اتاق خارج میشم و شمارن میگیرم 
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 ظر خامون می باشد**دستگاه مشترک مورد ن
 حتما اشتباه گرفتم اره دوباره شمارن میگرم 

 *دستگاه مشترک مورد نظر خامون می باشد*
 گوشی محکم میکوبم به دیوار 

 /چرا نمیزنی قلبم/
 دریا 

بابا  باید بریم دادگاه  بابا میگذره و امروز  سمممه هفته از روزی که اومدم خونه 
 یا نه  درخواست داده ومن نمیدونم ارمان میاد

 با تکون خوردن دستی جلوی چشمام از فکر بیرون میام و به بابا نگاه میکنم 
 :_نمیخوای حاضر بشی ساعت هشت شد 

 ای کان هیچ وقت ساعت هشت نمیشد 
ندارم چرا  مل دوریش  یدونم تح مدم من لعنتی وقتی م کان اصممال نمیو با  با

 اومدم 
حداقل غرورم بیشممتر از این له ولی چه فایده دو ماه دیگه اون میگفت طالق 

 نمیشه 
 از بابا میخوام بره بیرون تا حاضر بشم 

صورتم میزنم تا  شویی میرم ابی به  س سمت د شم و به  از روی تخت بلند می
 شاید از این استرسم یکم کم بشه 
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با حوله صورتم خشک میکنم و از دستشویی خارج میشم لباس هام می وشم و 
رم بابا و امیر میبینم که روی مبل نشممسممتن مامان نگران اروم از پله ها پایین می

 نگام میکنه توجهی نمیکنم و به سمت بابا میرم 
 :_من اماده ام بابا 

 بابا چیزی نمیگه و به همراه امیر بلند میشن 
 جلوتر از همشون از خونه خارج میشم 

 نفس عمیقی میکشم و منتظر میمونم 
 یر میان سوار ماشین میشیم بعد از چند لحظه بابا به همراه ام

استارت زده میشه و ماشین شرو  به حرکت میکنه سرم به شیشه تکیه میدم و به 
 خاطره های خون چند هفته پیش فکر میکنم 

صبانیتش به گریه هان به گرمی اغوشش همه و همه باعث  به خنده هان به ع
 پر شدن چشمام از اشک میشن نفس عمیقی میکشم 

 ر میدم تا شاید مانع ریختن اشکام و رسوا شدنم بشم و دستم محکم فشا
 با ایستادن ماشین نگاهی به اطراف میندازم

 یعنی رسیدیم چه زود یعنی دیگه همچی
 تموم شد با بغض پشت سر امیر و بابا حرکت میکنم 

 وارد دفتر میشیم اما خبری از ارمان نیست 
 روی  صندلی میشینم و سرم میندازم پایین 

ند لحظه با دیدن کفش های مردونه ای سممرم باال میارم و بهش نگاه بعد از چ
 میکنم چقدر دلتنگ چشمان و ع ر وجودن بودم

 دریا 
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 نگاهم ازن میگیرم و سرم پایین میندازم 
 با فاصله دو صندلی ازم میشینه

 قاضی وارد میشه به احترام بلند میشیم ..
 ن میکنه قاضی دفترن باز میکنه و نگاه جدی به من و ارما

 قاضی:دلیل طالق 
 به جای من ارمان سریع جواب میده 

 :_ازدواج اجباری
 :_دلیل تو دخترم 

 :_منم مثل ایشون 
 :_عالقه ای بهم ندارین 

 هر دو با هم نه میگیم 
 سرم پایین میندازم 

 :_خب دختر جان شما باردار نیستی 
 :_نه نیستم 

 پوزخندی میزنه بعد از حرفم ارمان بهم نگاهی میکنه و 
 :_جناب قاضی ایشون بارداره 

 با حرف ارمان چشمام از حدقه میزنه بیرون 
 بابا و امیر با تعجب به ارمان نگاه میکنن 

 :_چی میگی تو خل شدی 
 ارمان دستش داخل جیب شلوارن میکنه و برگه ای روی میز قاضی میزاره 
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 ه قاضی نگاهی به برگه میندازه و بعد به من نگاه میکن
 _:شما بارداری دختر جان و تا موقعی که بچه به دنیا نیاد حق طالق نداری  

 امیر با عصبانیت بلند میشه و به برگه نگاهی میندازه 
بلند میشممم و به سمممت امیر برگه ازن میگیرم وبا تعجب بهش نگاه میکنم به 

 سمت ارمان میرم 
 :_چی میگی ارمان این کارا چیه 

 پیروزمندانه ای تحویلم میده ارمان لبخند 
 سرن پایین میاره و کنار گوشم زمزمه میکنه 

 :_گفته بودم جوجه ب*م*لی خودمی
 :_ارمان میگم که دروم میگی

 
 :_دیگه تضمین نمیکنم که سالم بمونی اگه همچین غل ی بکنی 

 با ترس به قیافه جدیش نگاه میکنم
 دریا 

گه  مان االن بگم دروم گفتی دی کاری نمیتونی :_ببین ار مه و طالق هیچ  تمو
 بکنی

 میخوام برگردم و به بابا بگم که با حرفش خفه میشم  
صیغه بخونن یک ماه  ست  سه طالق االن نمیان وا :_فرامون نکن کوچولو وا

 طول میکشه اگه همچین غل ی کنی 
 کاری میکنم اون برگه ازمایش بشه حقیقت 

 میگیریم :_تا کی باالخره که دوماه دیگه طالق 
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 _:درسته دو ماه دیگه هر وقت من بخوام  
 ارمان به سمت قاضی برمیگرده 

:_اقای قاضی من دوران بارداری زنم میخوام کنارم باشه چون ممکنه بالی سر 
 بچه ام بیاره

 قاضی به بابا نگاهی میکنه و میگه 
شه و حق اینکه برن خونه پدر  شوهرن با  ی_:دوران بارداری خانم باید خونه 

 و اقوام به مدت طوالنی در صورت نارضایتی همسر بمونن ندارن
 با حرص با قیافه شادن نگاه میکنم 
 که دستم میگیره و به بابا و امیر میگه 

 :_خب پدر جان من دریا میبرم خونه بعدا میام وسایلشم میبرم 
 بابا چیزی نمیگه فقط نگاهش میکنه 

 دستم میکشه و از دادگاه  خارج میشیم
 یا در

 :_ارمان دستم ول کن 
 :_نمیشه به تو اعتمادی نیست باز فرار کنی 

 :_ارمان من طالق میخوام میفهمی 
 به سمتم برمیگرده و جدی نگاهم میکنه 

 :_تو که دوست نداری حرفای که دادگاه دوباره تکرار کنم 
 :_هدفت چیه 

 :_اینش به تو رب ی نداره 



 149 احساس سرد

 ای بابا ساکت میشه هنوز ادامه حرفش نگفته بود که با صد
 :_ارمان 

 ارمان به عقب برمیگرده 
 :_بله بابا 

 بابا جلو میاد و دستم میگیره 
 :_میریم واسه ازمایش بارداری

 :_ولی بابا منکه ازمایش بهتون نشون دادم 
 بابا پوزخندی به ارمان میزنه 

 و ر:_فکر کنم اون ازمایش خودت دادی من میخوام دریا ببرم ازمایشگاه نه تو 
 کالفگی ارمان به خوبی میفهمم 

 :_بابا این کارا چیه چرا این وری میکنید من و دریا نمیخوایم طالق بگیریم 
ندازه کافی  به ا :_اما دریا میخواد طالق بگیره  اگر هم نخواد من اجازه نمیدم 

 دخترم بدبخت کردی
 :_فردا میریم واسه ازمایش 

 ماشین حرکت میکنه  بابا بعد از حرفش دستم میکشه و به سمت
 :_بابا پس امیر 

 :_اون خودن میاد ....
 چند دقیقه بعد 

 :_بابا میشه نگه داری 
 :_کجا 

 :_یکم کار دارم این اطراف 
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 :_نمیشه امیر اومد باهان برو 
 :_ولی بابا 

 _:تمومش کن دریا
 به صندلی تکیه میدم و چیزی نمیگم 
 به خونه میرسیم از ماشین پیاده میشم 

با تعجب نگاه  به مامان که داره  ایفون میزنم و وارد خونه میشممم بدون توجه 
 میکنه به سمت اتاقم میرم و در قفل میکنم 

 پشت در روی زمین سر میخورم یعنی تمومه 
 چرا بابا هیچ وقت به موقع نمیرسه 

 خدایا من طالق نمیخوام من غلط کردم 
 کان جدی جدی حامله بودم 

میزارم یه حس دلهره و نگرانی عجیبی دارم که درکش نمیکنم سرم روی زانو هام 
 با گردن درد بیدار میشم

ساعت  ساعت نگاه میکنم  سرم میزنم و به  شده بود المپ باال  شب ۱۰شب 
 بود 

 باز هم اون استرس و نگرانی صبح دارم 
 از روی تخت بلند میشم 

ستشویی  صورتم میزنم از د ستشویی میرم و ابی به  سمت د شبه  م به خارج می
 سمت وسایلم میرم و عکس عروسی برمیدارم 

 چقدر دلم برات تنگ شده نامرد
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 انقدر محو عکس میشم که متوجه گذشتن زمان نمیشم 
 با صدای گوشیم به خودم میام 

صممورت خیس از اشممکم پاک میکنم و گوشممی از روی تخت برمیدارم با دیدن 
 شماره ناشناس تعجب میکنم یعنی کیه 

 دم جواب می
 :_بله بفرمایین 

 :_سرکار خانم دریا بمانی 
 :_بله خودم هستم

 با حرفش جیل بلندی میکشم 
 که در اتاق به شدت باز میشه 

 :_چی شده دریا 
 :_ارمان

پاهام تحمل وزنم نداره هر لحظه که بهش نزدیک تر میشممم درد قلبم بیشممتر 
 میشه 

 :_خانم شما حالتون خوب نیست
 اد واسه تشخیص هویتبهتره یه شخص دیگه بی

 :_نه چرا یکی دیگه منکه میدونم این ارمان نیست
 بدون توجه به مرد پارچه کنار میزنم 

 :_نیمی از بدن سوخته امیدوارم بتونین تشخیص بدین
که در دسمممت چ ش داره  یه  به حرف مرد توجه نمیکنم نگاهم خیره انگشممتر

 خودنمایی میکنه 
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 :_اون حلقه بدن به من
 

قه از انگشممتش درمیاره و به سمممتم میگیره دسممتام سممرد میشممن و مرد اون حل
 میلرزن به حلقه نگاه میکنم 

 :_اخه این چه حلقه ای انتخاب کردی بی سلیقه 
 :_خیلیم قشنگه مرد باید حلقش ساده باشه (

 :_ارمانم 
 مرد نگاه میکنم  

:_اینکه ارمان نیسممت ارمان که حلقش این وری نبود اصممال حلقه نداشممت 
 مانم این نیست نیستار

 دریا 
 :_برو بیرون 

 :_خانم 
 :_برو بیرون میخوام با عشقم تنهاباشم 

 منتظر نگاهش میکنم میره بیرون 
 به سمتش میرم دست چ ش میگیرم 
 :_پاشو ارمان من که طالق نمیگیرم 

سی یادته چجوری    شب عرو ستت کنم مثل  شو ارمانم میخوای حلقه ات د پا
نگاه میکردی یادته چقدر دعوا کردیم واسممه گرفتنش نگاه کن ارمان حلقه منم 

 دستمه پاشو دیگه د پاشو لعنتی چرا انقدر سیاه شدی عشقم 
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 پاشو بریم خونه تا هر وقت بخوای میمونم باشه حاال پاشو دیگه 
 ر درست میکنی :_دریا ناها

 :_جوجه فسقلیم 
 :_دوست بچگیم 

 :_دلم برات تنگ شده 
 :_طالقت نمیدم (

 : گفتند شهر دممر و فتیر)
 " نماز" 
 ... ستدردی هر ِِ یادو
 ! ندزد می فال

 " خاطراتت"
 !...( چرخد می ها عقربه ِِ فخال

 سرم روی سینه ان میزارم :_چرا قلبت نمیزنه بزن مثل قبال بزن 
قبل دسممتت دورم حلقه کن بگو جوجه کوچولوم مثل اون روز  ارومم کن مثل

 اخم کن بگو نترس ارمانم دارم میترسم 
 پاشو بگو این یه خوابه مثل اون روز ب*م*لم کن بگو 

 من اینجام
 :_نترس دریا من اینجام

 دریا
 با قدم های لرزون پشت سرشون حرکت  میکنم
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 پایین میارن جلوتر که میرن مرد زندگیم از روی شونه هاشون 
 میخوان عشقم محکوم کنن به اون خونه سرد و خاکی 

 مردم کنار میزنم و جلو میرم 
 مادر ارمان از مردا میخواد که صبر کنن که با بچه ان خداحافظی کنه 

ست منتظر منه  ست ارمان خونه ا شو اینکه ارمان نی سمتش میرم :_مامان پا به 
 برم واسش ناهار درست کنم

 میزنم  بلند امیر صدا
 :_امیر 

 به سمتم میاد بازوهام میگیره 
 :_جونم خواهرم چی میخوای 

 با بغضی که نمیدونم از کجا پیدان میشه میگم 
 :_منو ببر خونه ارمان منتظره اگه بفهمه باز گریه کردم ناراحت میشه بیا بریم 

 امیر بازوهام ول میکنه و نگاهش ازم میگیره 
 نم به شونه های لرزونش نگاه میک

 :_چرا گریه میکنی امیر بعدا گریه کن بیا منو ببر ارمان منتظره زود بان دیگه 
بهم نگاه میکنه برق اشممک چشمممان تازه منو به خودم میاره که ارمانی وجود 

 نداره 
سمتش میرم و  سفید نگاه میکنم به  شده بین اون پارچه های  سم مخفی  به ج

 روی زمین می افتم 
 مشون ثابت کن که زنده ای :_بلند شو ارمانم به ه
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 بلند شو مثل بچگیا بازی کنیم 
شونه کنم تو که دلت نمیخواد هم  شته ها بگو دریا بیا موهات  شو مثل گذ بلند 

 بازی بچگی هات گریه کنه بلند شو ارمانم بلند شو.
 یک دفعه ساکت میشم و با بغض  و حسادت میگم 

قت حواسممم نبود االن با :_ نه بیدار نشممو عشممقم حواسممم نبود رفتی پیش عشمم
 همین االن خوشحالی  مگه نه(

 دریا 
 همه مردم رفتن و تنها سر قبرن نشستم 

 اشکی واسه ی گریه کردن ندارم ولی بغضی که گلوم گرفته داره خفه ام میکنه 
 : _تو رفتی پیش عشقت سهم من پس چی همین چند ماه سهم من بود

 دوست ندارم ارمان دیگه دوست ندارم 
هیچ وقت نمیام اینجا ارمان به قول خودت من حسممودم روی داشممته هام  دیگه

حساسم میبینی داشته ام تو بودی ولی شدی سهم یکی دیگه من اینجا سهمی 
 ندارم نه باشه میرم ولی خیلی دوستت داشتم. 

 بلند میشم و برای اخرین بار نگاهی به خونه ی خاکی عشقم میندازم 
ر قدمی که ازن فاصممله میگیرم  قلبم فشممرده تر قدمی به عقب برمیدارم با ه

 میشه 
 اخرین نگاهم بهش میندازم و میچرخم که به شخصی 

 میخورم سریع برمیگردم
 با دیدنش همه خاطره های بد و خوب مثل یه فیلم از جلوی چشمام میگذرن 

 بدون توجه بهش از کنارن میگذرم که صدام میکنه
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 +دریا 
 مسیرم  بدون توجه به صدا زدنان به

 ادامه میدم تو هم دیگه اهمیت نداری وقتی اون مرد اونجا خوابیده
 دریا 

 امیر به سمتم میاد 
 :_خوبی

 چه سوال احمقانه ای 
 :_خیلی خوبم 

 :_برو پیش سحر حالش خوب نیست من خودم میرم خونه 
میخواد مخالفت کنه ولی اجازه نمیدم انقدر بی حوصله هستم که حوصله کل 

 ندارم   کل با اون
 بدون توجه بهش دستم برای یه تاکسی بلند میکنم 

وقتی ماشممین نزدیک شمممد به سمممت امیر برمیگردم :_مواظب سممحر بان 
 خداحافظ

 
 سوار ماشین میشم و ادرس خونه بهش میدم
 کرایه حساب میکنم و از ماشین پیاده میشم 

 کلید میندازم و در باز میکنم 
 ی وارد حیاط میشم باز هم بغض لعنت

 اروم اروم به سمت خونه میرم در باز میکنم 
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 بوی ع رن همه جای خونه پخش شده 
 به سمت اتاقش میرم  همه لباس ها و وسایلش وسط اتاق پخش شدن 

 چشمام از اشک پر میشن به عکس بزرا شده ان روی دیوار نگاه میکنم 
 به سمت عکس میرم و دستم رون میکشم 

 به صورت خوشگلش نگاه میکنم 
:_اخ عشقم دیدی چه بالی سر صورتت اومده بود برای اخرین بار هم نتوستم 
چشمات ببینم دلم واسه اون تیله های سیاه چشمات تنگ شده کان همه چیز 

 خواب باشه 
 ارمانم  ای کان ...

 )گلوی آدم را 
 باید گاهی بتراشند

 تا برای دلتنگی های تازه جا باز شود
 در دلدلتنگی هایی که جایشان نه 

 که در گلوی آدم است
 

 دلتنگی هایی که 
 می توانند آدم را خفه کنند.........(

 دریا 
 :_ارمان خسته ام 

 :_چرا 
 :_دلم برات تنگ شده 
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 : _اگه دلت تنگ شده بود که نمیرفتی 
 : _حاال من رفتم میشه تو برگردی 

 :_راهی که رفتم برگشتنی نیست 
 :_حتی اگه من بخوام 

 فکر میکنم :_امم بهش 
 :_خیلی بدی ارمانم 

:_اه اه جمع کن خودتو نگاه چجوری گریه میکنه خجالت بکش پاشممو اتاق 
 مرتب کن

 :_تو اینجوریش کردی من مرتب کنم 
 :_وظیفه ات پس زن گرفتم واسه چی 

 :_تو برگرد همه چیز بریز بهم بزن دعوا کن فقط برگرد 
 :_خخح وای دریا یکم دیگه التماس کن 

 ماس میکنم برگرد :_الت
 :_نمیشه دریا نمیشه عزیزم تو زندگی کن شاد بان از اینجا هم برو 

 :_یعنی داری بیرونم میکنی 
 :_نه نمیخوام اذیتت کنم :_بگو دوستم داری 

 با صدای افتادن چیزی از فکر و خیال بیرون میام به عکسش نگاه میکنم 
 :_دیدی دوسم نداری

امروزم من از این که رفتی پیش اون خون حال :_پشممیمون شممدم از حرفای 
 نیستم مثال قرار بود عاشقم بشی 
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 حالم بده ارمانم خیلی .
 به تخت نگاه میکنم 

 :_یادت میاد اون روز با صورتم چیکار کردی یادت میاد چ وری تالفی کردم 
 یادت میاد شبش چی شد یادته ,,

 میشنوی حرفامو یا با عشقت سرگرمی
 م به خواب منم بیایی میشه ارمان ؟میشه من بخواب

 ) اگر.............
 .............یمدآمشب ا

 نرو...............
 ...............ممیدهم لقو

 ...............(ن رم بخوا زا
شکال نداره منم نمیخوابم  شه ا ست با سهم من نی : _بازم نه  یعنی خوابت هم 

 میشینم همین جا تا صبح نگاهت میکنم .
 قرار گرفتن دستی روی شونم ازحرف زدن باهان دست برمیدارم با 

 به عقب برمیگردم و به خواهرن نگاه میکنم 
 :_اومدی 

 اشکای صورتش پاک میکنم 
 :_ارمان میگفت روی گریه سحر حساسم .

 گریه ان بیشتر میشه و بغضش میترکه 
 :_دلم واسه داداشم تنگ شده
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نیان خندیدنان تنگ شده میدونی چند دریا :_ دلم واسه اذیت کردنان ,نگرا
 روز بود که داداشم ندیدم  دلم واسه اون  ابجی گفتنان تنگ شده 

 دریا قرار بود بشه دایی االن  داداشم تنهاست 
 دریا ارمان تنهایی هیچ وقت دوست نداره 

 بیا بریم پیشش امشب تنها نخوابه .
 :_تنها نیست 

 به عکس روی عسلی اشاره میکنم 
 دختره میبینی االن اون کنارشه :_اون 

 دیگه تنها نیست
 )آنمممممممممممقدر دوستت دارم...........

 که.............  
 گمممممممممممممماهی یادم میرود.............

 تو............
 دوستم نداری.........( 

 به سنگ قبرن نگاه میکنم و برای بار هزارم نوشته های رون میخونم 
رفتنش گذشممته اما هنوز باور رفتن و جای خالیش برام سممخته شممیشممه دوماه از 

 گالب روی سنگ قبرن میریزم و گالی که گرفته بودم پر پر میکنم 
:_ همه ی حرفام زدم همه چیز و گفتم دوماه همه خاطره های که باهات داشتم 

 اینجامرور کردم میدونم خسته شدی ولی 
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این اتفاقات منم اگه نمی رفتم االن خب من دلتنگم دلتنگ بودنت  مقصمرهمه 
 پیشم بودی ارمان .

 )بازنده منم,
 که در را باز میگذارم 
 شاید که باز گردی...

 دزد هم که بیاید
 چیز مهمی برای ُبردن نمی یابد!

 مهم "من" بودم,
 که "تو"

 ُبردی.........!(
 سرم روی سنگ قبرن میزارم و بلند گریه میکنم 

 دو ماه گذشته  :_دیگه چقدر تحمل کنم
 دو ماه التماس میکنم برگردی بس نیست لعنتی 

 :_منکه گفتم نمیتونم بیام دختر بد 
 :_چرا اونجا بهت خون میگذره که نمیتونی بیایی: _بغض نکن جوجه فسقلی

 : _هنوزم جوجه ای
 :_اره جوجه کوچولو منی 

 :_دلم برات تنگ شده 
 _:تو که هر روز اینجایی   

 بودنت تنگ شده برگرد:_دلم واسه 
 دریا 
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 : _االن که هستم 
 :_نیستی اینجا خوابیدی 

 :_دریا نمیدونی چقدر خواب دوست دارم 
 :_برگرد هر چقدر دلت میخواد بخواب 

 :_چی میگی دختر این وری بیشتر خون میگذره
 _:پس منم بیام 

 _:نه اینجا جوجه فسقلیه من اجازه نداره بیاد 
 _:پس اون چ وری اومد 

 _:تو نباید بیایی 
 _:دلم برات تنگ شده 

 _:من همیشه پیشتم
 _:راستی دریا دیر اومدی وسایل پذیرایی تموم شد ببخشیدا 

 _: تا کی با خیالت زندگی کنم لعنتی 
 تا کی بیام اینجا سنگ قبرت ببینم تا کی .

 _: از اینجا برو
 یکنمسرم از روی قبر برمیدارم و به شخصی که روبروم نشسته نگاه م

 _:به تو چه رب ی داره 
 _:مثل اینکه یادت رفته من عشقش بودم 

 پوزخندی به دختر روبروم میزنم  
 _: عشقش
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 _:اره عشقش
 بلند میخندم و بدون توجه به قیافه احمقانه ان بلند میشم

 وقتی نیست وقتی ندارمش دلیلی نیست که با اون احمق حرف بزنم 
 اومدن میبینی ارمانم حاال که رفتی همه 

 برعکس من که از اول بودم و تو نبودی
 )بمممممهانه گمممیر.........

 زبممممان نفهم..........
 دلمممم را ممیگویممم...........

 آخممر تممو را..........
 از کمجا برایش بممیاورم.....( 

 دریا
شتباه  سای که با دیونه ها ا بدون توجه به ادمای که با تعجب نگاهم میکنن یا ک

 گرفتنم 
 بلند بلند گریه میکنم 

 انقدر غرق خاطراتش میشم که نمیفهمم کی هوا تاریک شده 
 با ترس به اطرافم نگاه میکنم جای رو نمیشناسم 

 با صدای کفشی که سکوت میشکنه وحشتم دو چندان میشه 
ستم محکم جلوی دهانم میگیرم که  شم و با د شت درختی مخفی می سریع پ

 ه نشه حتی صدای نفسام شنید
 با دیدن پسر بچه ای نفسی از سر اسودگی میکشم 

 این پسر این وقت شب اینجا چیکار میکنه
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 با دیدن چشمای اشکیش م مبن میشم که گم شده 
 جلو میرم با دیدن میترسه و قدمی به عقب برمیداره 

 _:چی شده خاله خانواده اتو گم کردی؟
 با بغض سرن به عالمت مثبت تکون میده 

 و میبرم دستم جل
 _:بیا بریم با هم پیداشون میکنیم 

 با تردید نگاهم میکنه که دستش میگیرم 
 _:بیا بریم خاله پیداشون میکنیم گریه نکن 

 فقط بگو با کی اومدی 
 _:با عموم 

 _:خب اسمت چیه؟ 
 _:پارسا 

 _: چه اسم قشنگی اقا پارسا 
 _:اسم تو چیه 

 _:دریا 
 _ :اسم تو هم خوشگله 

 حاال بیا بریم دنبال عموت بگردیم _:مرسی  
 _:باشه 

 _:از کجا گم شدی 
 _:از اون پارکی که اونجاست 
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 _:بیا بریم شاید همونجا باشه
 با هم به سمت پارک میریم 

 هنوز دقیقه ای نگذشته که صدای اشنایی پارسا صدا میکنه 
 _:پارسا عمو 

 دن میکنه پارسا با شنیدن این صدا بغضش میترکه و شرو  به گریه کر
 روی زانو هام میشینم و ب*م*لش میکنم 

 _:گریه نکن عزیزم االن عموت میاد 
 با دیدن سایه مردی که روی زمین افتاده

 بلند میشم با دیدنش تعحب میکنم و خیره نگاهش میکنم
 دریا 

 اونم انگار از دیدنم تعجب میکنه  
 به حرف میاد 

 _:اینجا چیکار میکنی 
 سوالش به پارسا اشاره میکنم بدون جواب دادن به 

شب کی بچه رو  ساعتتون نگاه کنید این موقع  ست به  شید بچه ا _:مواظبش با
 ول میکنه 

سم و ازن  سا میب*و* بعد از حرفم بدون توجه به نگاه ماتم زده ان  گونه پار
 خداحافظی میکنم 

 هنوز چند قدمی ازشون دور نشده بودم که 
 تنها کجا میری بیا برسونمت _:صبر کن این موقع شب خودت 

 _:خیلی ممنون نیازی نیست 
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 _:نیاز بودن یا نبودنش تو تعیین نمیکنی 
 چیزی نمیگم که پارسا میگه 

 _:عمو شما دریا جون میشناسین 
 لبخندی میزنه و پارسا ب*م*ل میکنه 

_:اره عمو من معلم این دریا خانمم میبینی چقد بی ادبه چجوری به معلمش 
 حرف میزنه

 _:ولی دریا جون که خیلی مهربونه 
 از جواب دادن پارسا نیشم باز شد و با پوزخند بهش نگاه کردم 

 _:خیلی خب بسه بریم سوار شیم
 به سمتم میان 

 پوریا و پارسا کنارم قرار میگیرن 
 با هم به سمت ماشین میریم 

 میخوام عقب بشینم که اجازه نمیده 
 سوار شدن من و پارسا خودن سوار میشه  پارسا عقب مشینه و من جلو بعد از

 ماشین حرکت میکنه 
 چند دقیقه ای میگذره ولی کسی چیزی نمیگه

 منم بدون توجه به دوتاشون به بیرون خیره میشم 
 با ایستادن ماشین به خودم میام 

 با دیدن خونه روبروم تعجب میکنم 
 به سمت پوریا برمیگردم
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 _:اینجا کجاست 
 اره میکنه پوریا به پارسا اش

 خب میمیری با اون زبونت بگی مردک الل
 _:پارسا عمو رسیدم پیاده شو 
 _: خاله نمیایی بریم خونه ما؟

 _:نه عزیزم یه وقت دیگه االن اخر شبه 
 _:باشه خاله

 دریا 
 پارسا پیاده میشه و به سمت خونه میره بعد از اینکه داخل خونه شد 

 پوریا حرکت میکنه 
 رف بزنم _:میخوام باهات ح

 _:چه حرفی؟
 _:میفهمی حاال 

 _:خب بگین 
 _:صبر کن برسیم باشه 

 چیزی نمیگم اما خیلی کنجکاوم که بدونم چی میخواد بگه 
 با صدا کردن اسمم به خودم میام 

 _:بله 
 _:رسیدم 

 _:اها ممنون 
 در باز میکنم قبل از اینکه از ماشین پیاده بشم میگه 
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 بزنیم _:صبر کن قرار بود حرف 
 به سمتش برمیگردم و منتظر نگاهش میکنم 

 بعد از دو دقیقه به حرف میاد 
_:میدونم شممرایط روحیت خوب نیسممت و اصممال حال مناسممبی نداری و اینم 

 میدونم چقد دوسش داشتی ولی دیگه فایده ای نداره
 باید قبول کنی که اون مرده من میخوام یه پیشنهاد بهت بدم .

 گه بهم نگاه میکنه ومی
 _:با من ازدواج کن

 
 _:چی میگی دریا
 _: میشه برگردی 

 دستم به سمت صورتش میره با لمس صورتش 
 حرفای پوریا فراموشم میشه 

 _:دلم برات تنگ شده 
 _:اخه عزیزم من اگه خیال بودم چ وری ب*م*لت میکردم

 دریا 
 صدای قلبم میشنوم با بهت و گریه بهش خیره میشم 

 حلقه میکنم دستام دور کمرن 
شه  شم من حالم بده می _:نمیزارم بری میخوام همین وری بمونم نرو باز تنها می

 نری.
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 میخنده و ب*م*لم میکنه سرم میبو*س*ه* و کنار گوشم زمزمه میکنه 
 _:دوریم تاثیر داشته ها 

 _:میشه نری 
 عقب میکشه و کالفه نگاهم میکنه 

 _:دریا میرما 
دسممتش محکم میگیرم ترس دارم از رفتنش با گریه با ترس بهش نگاه میکنم و 

 التماس میکنم 
 _:نرو تو رو خدا نرو 

 با فریادن ازن فاصله میگیرم 
 _:چته دریا ببین من نه خوابم نه خیال

 به سمتش میرم و دستش میگیرم 
 _:یعنی باور کنم که ارمانی 

 با دستان صورتم قاب میگیره 
 که این رویا نیست حقیقتهگرمی دستان این اطمینان بهم میده 

 دریا 
 _:اره باور کن 

 _:یعنی گرمی دستات باور کنم 
 چشمان از شی نت برق میزنه سرن نزدیک تر میاره و میگه 

 _:اگه به این راضی نیستی میخوای نزدیکترشم قشنگ باور کنی
 صورتم از گریه خیس میشه 

 _:دیگه چرا گریه میکنی
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 و _:دلم واست تنگ شده بود دیگه نر
 گونه ام رو گلگون میکنه

 _:منم دلم واست تنگ شده بود
 حاال دیگه گریه نکن بیا بریم داخل که میخوام قشنگ رفع دل تنگی کنم 

 _:چ وری؟
 خبیث میخنده و ل م گاز محکمی میگیره 

 جیل بلندی میکشم که میخنده 
 _:یکیش این وری دریا خانم 

 بعد از حرفش روی دستان بلندم میکنه 
دسمممت پا میزنم که ولم کنه فقط میخنده و این اطمینان بهم میده که  هر چی

 وجودن حقیقته
 داخل خونه میشه 

 به سمت اتاقش میره و در باز میکنه 
شن گرفتی وای نگو که وقتی نبودم  سه خودت ج سام وا _:به به میبینم که با لبا

 لباسام ب*م*ل میکردی و میخوابیدی 
 روی تخت پرتم میکنه از حرص محکم موهان میکشم که 

 _:خر وحشی کچلم کردی 
 _:حقته تا تو باشی واسه خودت خیال پردازی نکنی 

_:من بودم خیال پردازی میکردم یا تو حاج خانم کی بود گریه میکرد میگفت 
 عشقم نرو من بی تو میمیرم 
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_:تو غلط کردی من کی گفتم عشممقم بعدم اون موقع اون اشممغال عوضممی 
 اعصابم بهم ریخته بود .

 هنوز حرفم تموم نشده بود که دیدن صورت جدیش خفه میشم 
به سمممت تخت میاد و دسممتم میگیره از روی تخت بلندم میکنه روبرون قرار 

 میگیرم
 _:حرف بزن 

 با استرس و ترس نگاهش میکنم 
 این حرفا نیست ارمان برم به بقیه خبر بدم _:االن وقت 

ستش دور کمرم حلقه  صله میگیرم که د سینه ان میزارم و ازن فا ستام روی  د
 میشه 

 صدای عصبانیش ترسم دو چندان میکنه 
 _:دریا حرف بزن

 دریا 
 با ترس نگاهش میکنم 

 _:ارمان 
 ت نمیدونم چی دید که لبخند نیمه جونی زد و سرم روی سینه ان گذاش

_:چرا میترسممی عزیزم من که کاریت ندارم فقط میخوام بدونم کی عصممبیت 
 کرده.

 با دستم خط های فرضی روی سینه ان میکشم و با بغض میگم 
 _:نمیشه بزاری یه روز دیگه میشه االن بهم توضیح بدی چی شده؟ .



wWw.Roman4u.iR  172 

 

 هدستام با یه دستش میگیره و دست دیگه شوزیر چونه ام میزاره و سرم باال میار
. 

 خیره چشمان میشم و تازه میفهمم که چقدر دلم واسش تنگ شده بود 
 بی اختیار خودم باال میکشم و کنار شقیقه ان رو مهرمیکنم 

 با تعجب نگاهم میکنه 
 _:حالت خوبه 

 _:نه
 )تو نباشی 

 چرا دو صندلی ??
 تو نباشی ;

 چرا دو پنجره ;دو تخت ??
 تو نباشی 

 شوی و خدا رفته باشد . . .(مثل این است که وارد بهشت 
 دریا 

 _:چی شده ؟
 _:دیگه هیچ وقت این وری نرو 

 ق ره اشکی که از چشمم میچکه 
 سرم پایین میندازم که گریه ام نبینه 

با دیدن  که بهش نگاه کنم  هام مجبورم میکنه  با فشمممار دسممتان روی پهلو 
 چشمای اشکیم فشار دستش کمتر میشه 
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 دیگه چرا گریه میکنی _:لعنتی االن که اینجام 
 از صدای عصبیش بغض میکنم و صادقانه جواب میدم 

 _: خوشحالم که هستی واسه این گریه میکنم من...
هان اسممیرمیشممم  و روی سممرم  بازو که بین  هنوز حرفم تموم نشمممده 

 م*ی*ب*و*س*ه*
شدی این وری بخوای ادامه بدی قول نمیدم  شم چقدر مظلوم  _:الهی فدات ب

 م بمونه .که صورتت سال
 دستم روی سینه ان میزارم و به عقب هلش میدم 

 _:پرو شدی دو بار خندیدم 
روی تخت میشینم و دستش میکشم تعادلش از دست میده و روی تخت پرت 

 میشه 
 _:نه مثل اینکه اشتباه کردم هنوزم همون گربه وحشی هستی

 _:خودتی 
 _:معلومه 

 _:ارمان میشه توضیح بدی ؟
ستم میگیره به منظورم متوجه م شیده د شه و همون طور که روی تخت دراز ک ی

 سمت خودن میکشه 
رون پرت میشممم و سممرم به چونه ان میخوره دردم میگیره دسممتم روی سممرم 

 میزارم 
 _:وحشی چرا این وری میکنی 

 با دستش تند تند  روی  چونه ان  میکشه و میگه 
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 کنم این وری نمیشد _:اگه مثل ادم کنارم میموندی میزاشتی رفع دلتنگی 
 _: یعنی هنوز دلتنگیت رفع نشده جناب ؟!

 _:نخیر وسعت دل تنگیم زیاده 
 به سینه ان اشاره میکنه 

 _:حاال بیا اینجا دل تنگیم رفع شه در غیر این صورت منم چیزی نمیگم
 از فضولی به سمتش میرم

 
 البته بیشترن خودمم دلم میخواست سرم روی سینه ان میزارم

 دریا 
 _:خب بگو 

 یکدفعه دستش محکم میزنه روی کمرم 
 _:اخ ارمان چرا این وری میکنی
 _:خب دارم رفع دلتنگی میکنم 

 همش حرف میزنی دو دقیقه سکوت کن .
 _:ایش 

 موهام نوازن میکنه منم بی جنبه خوابم میگیره 
سرم باال میارم و با دیدن  فکر کنم حدود ده دقیقه ای میگذره ولی چیزی نمیگه 

 چشمای بسته ان قیافم در هم میشه و با حرص بهش نگاه میکنم 
 بازون دندون میکنم که از خواب می ره 

 _:وحشی ندیدی خواب بودم 
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قت تو  مه دارن غصمممه میخورن اون و مادرت ه پدر و  بدرک  _:خواب بودی 
 میخوای اینجا بک ی یاال بگو اون روز بعد از دادگاه چی شده .

 ثل پسر بچه ها پشتش بهم میکنه با اخم نگاهم میکنه و م
 _:با توما 

هان  ندازم روی مو به سمممتش میرم و دسممتم دور گردنش می یده  جواب نم
 م*ی*ب*و*س*م*

 _:راضی شدی حاال بگو 
 سرن به عالمت نه تکون میده و به لبان اشاره میکنه

 دریا 
 محکم میزنم تو سرن 

 _:اینم ازسرت زیادیه پرتوقع
 _:دریا خیلی لوسی 

 _:میدونم 
 جواب نمیده و بهم خیره میشه 
 بعد از گذشت دو دقیقه میگه 

_:اون روز بعد از اینکه از دادگاه اومدیم رفتم خونه ی علی اونجا که بودم بهم 
تلفن شممد ومثل اینکه واسممه دوسممتم مشممکلی پیش اومده بود باید میرفتم من 

شی هم با خودم نبرد س ردم به علی و رفتم ترکیه گو شین  بری م که حداقل خما
 داشته باشم پیش خودم گفتم 
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علی بهشون میگه که من رفتم ولی همون شب علی با ماشین تصادف میکنه و 
ماشممین اتیش میگیره من یک ماه پیش این موضممو  فهمیدم کنار اومدن با مرا 

 بهترین دوستم خیلی سخت بود دریا  علی بهترین دوستم بود
ا ینجا بمونم برگشممتم ترکیه پیش دوسممتم تا ببعد از فهمیدن موضممو  نتونسممتم ا

مرگش کنار بیام ولی مثل اینکه نمیشه نمیتونستم واسه همیشه اونجا بمونم باید 
 برمیگشتم 

ساعت  شب  ستم بیام ام ستم تون سیدم اومدم خونه بقیه ان رو  9به کمک دو ر
 هم که خودت میدونی .

 بهش نگاه میکنم و می رسم 
 _:ارمان حلقه ات کجاست 

 بدون جواب دادن به سوالم میگه 
 _:حلقه ان مثل مال من بود تازه عقد کرده بود شاید دو ماه.

 از دیدن چشمای اشکیش و قیافه مظلومش دلم میسوزه و ب*م*لش میکنم
چیزی نمیگه و سممرن روی شممونه ام میزاره مثل بچه ای که ه*و*س ب*م*ل 

 کردن مادرن کرده 
 میگیره میفهمه و سرن  باال میاره بعد از گذشت چند دقیقه دستم درد

 با لبخند نگاهم میکنه 
 به سمتم خم میشه و سر شونه ام رو گلگون میکنه

 دریا
 _:دستت درد گرفت جوجه ؟
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 _:م ن م مثل گوریل میمونی 
 _:پدرصلواتی حاال من شدم گوریل

 _:بودی 
 میخنده و چیزی نمیگه 

 _:دریا 
 _:هوم 

 _:بیا بخوابیم خسته ام 
 خب باشه ولی ارمان _:خیله

 _:جانم 
 _:فردا باید بریم خونتون 

 چشمان میبنده و چیزی نمیگه 
 از روی تخت بلند میشم 

 _:کجا 
 _:برم بخوابم دیگه 

 _:کجا بخوابی 
 _:اتاقم دیگه 

 _:زر نزن دختر پرو 
ستش دور  ستم میگیره و روی تخت کنار خودن پرتم میکنه د بعد از حرفش د

 کمرم میندازه
 ارمان خفه شدم ولم کن  _:وای

 چشمان میبنده و جواب نمیده هر چی تالن میکنم فایده ای نداره 
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 بهش نگاه میکنم و لبخند خبیثی میزنم
اروم روی تخت دراز میکشممم و بی حرکت میمونم  بعد از ده دقیقه نفس هان 

 عمیق میشه 
صورتش خم  شن  روی  سرد می ستام  سترس د شه و از ا لبخندم پر رنگ تر می

 میشم
 دریا 

 روی صورتش خم میشم و یک دفعه جیل بلندی میکشم 
 یک متر به هوا می ره و با ترس نگاهم میکنه 

سممریع از روی تخت می رم پایین و به سمممت در میرم و بهش نگاه میکنم دو 
 دقیقه میگذره تازه متوجه اطرافش میشه 

 میرم  روی تخت نیم خیز میشه که سریع در باز میکنم و به سمت اتاقم
صممدای قدم های سممریع پان ترسممم دو چندان میکنه انگار که یه غول دنبالمه 

 جیل بلندی میکشم و در اتاقم باز میکنم 
به عقب برمیگردم میبینمش که در چند قدمی اتاقه سممریع خودم داخل اتاق 

 پرت میکنم و در قفل میکنم 
ه ام میشممه هم خنداز اسممترس ضممربان قلبم باال میره دسممتگیره در باال و پایین 

 گرفته و هم گریه مثل فیلم های ترسناک شده 
 با شنیدن صدای از پشت سرم هین بلندی میکشم و به عقب برمیگردم

 دریا 
 دستگیره در باال و پایین میشه اما یه سایه به طرفم میاد 
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 اتاق تاریکه و تشخیص اینکه این شخص غیر ممکنه 
چی اون نزدیک تر میشممه من عقب تر  ضممربان قلبم به راحتی قابل شممنیدنه هر

 میرم به در اتاق میخورم 
 صدای ارمان از پشت درمیاد 

 _:دریا میکشمت در باز کن
 با شنیدن صدای ارمان یه لحظه فراموشم میشه کی داخل اتاقه 

 با قرار گرفتن دستی روی پهلوم جیل بلندی میکشم
شه و  سریع باال و پایین می ستگیره در  شنیو عقب میرم د ده صدای نگران ارمان 

 میشه 
 _:چی شده دریا چرا جیل میکشی در باز کن ببینم چه خبره .

از ترس زبونم بند اومده و نمیتونم حرف بزنم بهش خیره میشممم که نزدیک تر 
 میشه

مایی میکنی و همین ترسممم دو  تاریکی خودن یب در این  کل مردونش عج هی
 چندان میکنه 

 از شدن درعقب میره و سریع از دیدم محو میشه فاصله زیادی نمونده که با ب
 بدون توجه به اطرافم فقط خیره جای خالیش و بوی ع ر اشنایم که فضای اتاق

 
 پر کرده 

 با صدا  زدنای ارمان به خودم میاد و بهش نگاه میکنم 
 انقدر ترسیدم که نمیتونم حرف بزنم 

 میریم بیرون  ارمان نگران بهم نگاه میکنه و دستم میکشه و از اتاق
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 به سمت اش زخونه میره و صندلی برام عقب میکشه 
 _:بشین دریا رنگت پریده 

 با فشار دستش روی شونه هام روی صندلی میشینم 
با قرار گرفتن لیوان اب جلوی صممورتم از  گیج و منگم از چند دقیقه پیش که 

 فکر و خیال بیرون میام 
 _:بگیر بخور خوب میشی

 ورم و حالم بهتر میشه ارمان یکم از اب قند میخ
 روی صندلی کنارم میشینه 
 _:خب بگو چی شده دریا

 دریا
 حرفی نمیزنم و فقط بهش خیره میشم 

 شک دارم که خیاالتی نشده باشم 
 به چشمای منتظرن نگاه میکنم و میگم 

 _:هیچی فقط میخواستم اذیتت کنم 
 با شک بهم نگاه میکنه 

 اذیتت کنم _:دروم نمیگم فقط میخواستم 
 با نگرانی نگاهی بهم میکنه و میگه 

 _:خب پس بیا بریم بخوابیم
صله نگرفته که جیل بلندی  شه هنوز چند قدمی ازم فا صندلی بلند می از روی 

 میکشم 
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 _:نهههه
 سریع به سمتم برمیگرده دستش جلوی دهانم میزاره و جیل بلندم خفه میکنه

 _:چه خبرته چرا این وری میکنی
 روی دهانم اروم برمیداره دستش از 

 _:بریم بریم خونه ما من اینجا نمیخوابم 
 _: چی میگی دریا حالت خوبه؟

 با التماس بهش نگاه میکنم 
 _:تو رو خدا ارمان بیا بریم 

 _:دریا نصفه شبی کجا بریم !؟
 _:بریم خونه ما 

 _:دریا یادت رفته من واسه اونا مردم 
کسممی نیسممت ارمان بیا بریم وگرنه خودم  _:خونه فقط مامان بابا هسممتن دیگه

 میرم
 دریا 

 کالفه بهم نگاه میکنه و به سمت اتاق میره 
 _:کجا؟

 _:لعنتی چرا جیل میزنی میرم لباس ب وشم که بریم 
 سریع به سمتش میرم و دستش محکم میگیرم 

 _:منم باهات میام 
 و .ماده ش_:تو کجا میایی مگه نمیخواستی بری خونه مامان بابات پس برو ا

 _:نه من باهات میام میترسم 
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 مخالفتی نمیکنه و به سمت اتاق میره 
 در اتاق باز میکنه داخل اتاق میشیم 

 به سمت دستشویی میره پشت سرن میرم که برمیگرده 
 _:دستشویی هم میخوای باهام بیایی؟!

 مظلوم نگاهش میکنم و میگم 
 _:خب میترسم 

 _: از چی میترسی االن میام 
 میره دستشویی و من با ترس به اطرافم نگاه میکنم 

 هنوز ثانیه ای نگذشته که به در دستشویی میزنم 
 _:ارمان زود بان دیگه 

 _:بزار برسم اه 
 چیزی نمیگم و از کنار دستشویی تکون نمیخورم 

 چند دقیقه میگذره که سایه ای از پشت پنجره اتاق با سرعت رد میشه 
 دریا

 که ارمان سریع از دستشویی میاد بیرون  جیل بلندی میکشم
 _:چی شد چرا جیل میزنی

 سریع میرم پشتش و دستش میگیرم
 _:ارمان یکی از پشت پنجره رد شد بیا از اینجا بریم 

 _:دیونه شدی دریا؟
 با ترس میگم 
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 _:بخدا دروم نمیگم یکی پشت پنجره بود 
مو پشت سرن میر ارمان دستش از دستم میکشه و به سمت پنجره میره سریع

 از کنارن تکون نمیخورم 
 نگاهی میکنه و به سمتم برمیگرده 

 _:دیدی کسی نبود 
 _:بود من خودم دیدمش از پشت پنجره رد شد 

 _:باشه باشه چرا میلرزی برو حاضر شو بریم خونه بابات 
 _:لباس پوشیدن نمیخواد همین طوری میام فقط تو رو خدا بیا سریع بریم 

 م میکنه و زیر لب حرفی میزنه که متوجه نمیشم با حرص نگاه
 _:باشه پس صبر کن من اماده بشم

 _:باشه 
 _:خب 

 با تعجب نگاهش میکنم 
 _:خب که چی 

 _:برو بیرون دیگه
 دریا 

 _:چرا 
 کالفه نگاهم میکنه 

 _:خب میخوام لباس ب وشم 
 _:من نمیرم ب ون 

 _:چقد تو پروی دختر 
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سمت کمد  بهش توجهی نمیکنم و فقط با ترس به اطراف نگاه میکنم ارمان به 
 لباسیش میره منم پشت سرن میرم عصبی میشه 

 _:بسه دیونم کردی وایسا دیگه هی پشت سرم میایی نترس نمیخورنت 
 بغض میکنم و سرم میندازم پایین 

 انتظار این برخورد از ارمان نداشتم 
 خب من فقط ترسیده بودم 

 ازن فاصله میگیرم 
 ت اینکه از اتاق برم بیرون نداشتمولی جرع

شمام میبندم و منتظر میمونم  از ترس جرعت اینکه به اطراف نگاه کنم ندارم چ
 که ارمان لباس ب وشه

 با صدای قدم هان چشمام باز میکنم اما سرم باال نمیارم
 دریا 

 دستش زیر چونه ام میزاره 
 بهش نگاه میکنم که با پشیمونی میگه

خواسممتم سممرت داد بزنم نگران شممدم دریا عصممبی بودم _:ببخش عزیزم نمی
 ببخشید 

 چیزی نمیگم و فقط نگاهش میکنم 
 _:دلخوری

 _:نه فقط بیا زود بریم 
 _:باشه بیا بریم 
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 دستم میگیره و از اتاق خارج میشیم ....
 سوار ماشین میشم ارمان هم سوار میشه 

 ماشین از پارکینگ بیرون میاره و حرکت میکنه
 گذشت چند دقیقه به خونه میرسیم بعد از 

 با استرس از ماشین پیاده میشم 
 ارمان هم پیاده میشه 

 _:دریا بیا بریم هتل االن وقتش نیست
 

ید  با که  باالخره  یا االن  چه فرقی داره فردا بگیم  یام  تل نم مان من ه نه ار :_
 بفهمند 

 قبل از اینکه پشیمون بشه زنگ خونه میزنم 
 _:کیه 

 ن در باز کن _:دریام ماما
 در باز میشه و با ارمان داخل خونه میشیم 

 در میبندم و با دیدن ماشین امیر استرس بیشتری همه وجودم میگیره
 دریا 

 صدای سحر سکوت بینمون میشکنه 
 _:چرا نمیایین دیگه رفتین دریا بسازین

سرن باال میاره و حرفش با دیدن ارمان کنارم ق ع میشه دستان شرو  میکنن 
 لرزیدن با پاهای لرزون به طرفمون میاد  به

 و با شک ارمان نگاه میکنه اروم اروم قدم برمیداره باالخره به برادرن میرسه 
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 یک قدمی ارمان می ایسته و نگاهش میکنه 
 _:سالم داداشی

 _:سالم خواهری 
با صمدای ارمان بغضمش میشمکنه و بلند بلند گریه میکنه که ارمان ب*م*لش 

 میکنه 
 زن شونه هان میفهمم که بیشتر از توانایش تونست خودن کنترل کنه از لر

 ارمان سعی میکنه با حرفان سحر اروم کنه ولی فایده ای نداره
درکش میکنم منم تا چند سمماعت پیش حال سممحر داشممتم بهش حق میدم که 

 باور نکنه
 دریا 

 ارمان سحر از ب*م*لش میکشه بیرون و داد میزنه 
 نکن _:بسه لعنتی گریه 

 سحر با بغض نگاهش میکنه دقیقه ای طول نمیکشه 
 که سحر بی حال میشه قبل از اینکه پخش زمین بشه ارمان ب*م*لش میکنه 

 امیر سریع به سمت ارمان میاد و میخواد سحر بگیره که ارمان داد میزنه 
 _:برو عقب 

 امیر با تعجب به ارمان نگاه میکنه 
 میزنم و به ارمان میگمکالفه از این دعوا امیر کنار 

 _:ارمان بیارن اتاق من 
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خودم جلوتر از اونا از پله ها باال میرم و در اتاقم باز میکنم ارمان داخل اتاق 
 میشه و سحر روی تخت میزاره

قبل  از اینکه کس دیگه ای داخل اتاق بشممه  در اتاق قفل میکنم و کنار سممحر 
 روی تخت میشینم 

 میکنه نگاهی بهممیکنه و میگه  ارمان با اخم به سحر نگاه
_:لعنتی چقدر گفتم االن وقتش نیسممت ببین حالشممو دریا وای به حالت اگه 

 واسه خودن و بچه مشکلی پیش بیاد .
 با حسرت به چهره نگرانش نگاه میکنم و با خودم میگم 

_:کان انقدر که نگران خواهرت اطرافیانت بودی ذره ای هم نگران من بودی 
 تما بمیرم که متوجه منم بشییعنی باید ح

 دریا
 ارمان با نگرانی نگاهم میکنه 

 _:دریا سحر 
 _:چیزی نمیشه ارمان اروم بان 

دستای سردن میگیرم و با هم به سمت خونه میریم در خونه باز میکنم و ارمان 
 با تردیدنگاهم میکنه 

 :دریا حداقل برو یکم امادشون کن 
 بهتره:نه ارمان بنظرم خودشون ببیننت  

با هم وارد خونه میشیم صدای کفش های مامان میاد که داره به این سمت میاد 
دقیقه ای بعد مامان روبروی من و ارمانه اول خیلی عادی نگاه میکنه ولی یک 

 دفعه به ارمان نگاه میکنه و جیل میکشه و با بهت به ارمان نگاه میکنه 
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هیچ کدومشممون به اندازه ی  لحظه ای بعد بابا و امیر هم جلوی در میان اما
 صدای کفش های سحر وحشت زده ام نمیکنه 

 امیدوارم واسه بچه مشکلی پیش نیاد 
 به ارمان نگاه میکنم که با استرس منتظر خواهرشه

 بلند میشم و از اتاق بیرون میرم و به صدا زدنان توجهی نمیکنم 
 ایستادن به سمت اتاق امیر میرم که مامان بابا میبینم که جلوی در 

شون نگاه  شرمندگی به صله ندارن با  ستن ولی خب االن حو ضیح ه منتظر تو
 میکنم 

 _:مامان بابا بخدا حالم خوب نیست میشه بزاریم واسه فردا 
 لبخندی میزنن و به سمت اتاقشون میرم

 ممنون بودم از درک باالشون 
 در اتاق امیر باز میکنم 

شده بود به سمتش میرم و صدان  روی تخت دراز کشیده بود و به سقف خیره
 میزنم

 :دادان
 بهم نگاه میکنه و لبخندی میزنه 

 :جونم 
 : ب*م*ل 

 دستان باز میکنه و لبخندی میزنه 
 :بیا که دلم برات تنگ شده 
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 خودم روی تخت کنارن پرت میکنم 
به نوازن موهام حرفی نمیزنه چون میدونم  ب*م*لم میکنه و شممرو  میکنه 

 ین اغون احتیاج دارم ...حس کرده که به ا
 دقیقه ای بعد خواب مهمون چشمام میشه و تاریکی شب ......

 صبح با سر وصدای امیر بیدار میشم 
 :پاشو دریا پاشو ببین انقد حرص خوردم شیرم خشک شده 

 :هان چی میگی اول صبحی 
_:پاشممو اینجا خوابیدی بیا بریم بیرون ببین خواهر و برادر چه دل و قلوه بهم 

 میدن همچین چسبیدن بهم انگار چسب دو قلو بهشون زدن .
 _:حاال تو چرا داری حرص میخوری 

 امیر:دلم میخواد پاشو زود بان میخوام حال این دوتا انتر بگیرم 
 با یاداوری حرفای دیشب ارمان قیافه ام درهم میشه و به امیر میگم 

 _:چهارپایتم دادان یعنی دلم میخواد بسوزن فقط 
سه این _:پس  شه ها دارم وا شور بعد هم بیا خوشگل کن نق صورتت ب بدو برو 

 خواهر و برادر میمون 
ندارم و محکم  می پایین و دسمممتم دور گردن امیر  می رم  خت  از روی ت

 ب*و*س*ن میکنم 
 _:االن میام 

 با چندن دستش روی ل ش میکشه 
من نگا _:اه حالم بد شمممد حداقل یه اب به صممورتت بزن بعد باال بیار روی 

 صورتم ابیاری شد .
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 بدون توجه به غرغر کردنان میرم دستشویی ...
صورتم با حوله خشک میکنم و میام بیرون به امیر که روی تخت منتظر نشسته 

 نگاه میکنم 
 _:دادان پس من با چی خوشگل کنم 

 لبخند خبیثی میزنه و به میز اشاره میکنه 
 ارایشیم میخوام ب رم صورتش رو گلگون کنمبه میز نگاه میکنم و با دیدن لوازم 

 
 که جاخالی میده

 _:جان من ابراز احساسات نکن فعال خوشگل کن
 دریا 

 _:ایش گمشو لیاقت نداری که 
 به سمت ایینه میرم و شرو  میکنم 

سه ارمان خط و  صورتم درمیام و همین ور وا سابی از خجالت  ارایش کردن ح
 فه زاری به امیر نگاه میکنم نشون میکشم بعد از ارایش با قیا

 _:دادان پس لباس 
 نیشش دوباره شل میشه 

 _:فکر اونجاشم کردم 
 به سمت کمدن میره و لباسای رو پرت میکنه تو ب*م*لم

 _:بیا اینم لباس میرم بیرون زود ب ون بیا .
 از اتاق میره بیرون به لباسا نگاه میکنم 
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 تام مشکی خوشگلم با شلوار جین ابیم
 تکون میدم و سریع می وشم سری 

 بعد از پوشیدن لباسام از اتاق میرم بیرون
 امیر پشت در منتظر ایستاده بود 

 _:اماده ای ؟
 _:بیا بریم سوسک بشن بخندیم 

 با هم از پله ها پایین میریم اخرین پله امیر محکم دستم میگره و بلند میگه 
 _:الهی فدای ابجی خوشگلم بشم که انقدر نازه .

ان و سحر روی کاناپه نشسته بودن و داشتن میوه میخورد ولی با صدای امیر ارم
متوجه ما شده بودن و داشتن نگاهمون میکردن واسه حرص ارمان خودم لوس 

 کردم 
 _:دادچی کولم میکنی 

قیافه امیر دیدنی بود قشممنگ معلوم بود میخواد خفه ام کنه ولی واسممه حرص 
 د سحر هم که شده بود اینکارو میکر

 به زور لبخندی زد و گفت 
 _:ب ر باال نفسم 

 دلم واسش سوخت واسه همین گفتم 
 _:وای نه داداشی کمرت درد میگیره خر سواری خواستم از ارمان میگیرم .

با دیدن قیافه سممرخ شممده امیر تازه فهمیدم چی گفتم به ارمان نگاه میکنم که با 
 اخم داره نگاهم میکنه

 دریا 
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 نمیارم و نگاهم ازن میگیرم و به امیر نگاه میکنم به روی خودم 
 دست میندازه دور کمرم و  من به سمت خودن میکشه 

 _:نفسم بیا بریم صبحونه بخوریم بعد ببرمت بیرون 
 _:اخ جون داداشی عاشقتم 

 _:منم عاشقتم خواهری 
 بدون توجه به ارمان سحر میریم اش زخونه 

 وقتی که داخل اش زخونه شدیم 
 ر بلند خندید و محکم بینی ام کشید امی

 _:یعنی حال کردم پدرصلواتی خر سواری از ارمان قیافشو دیدی 
 _:کوفت بخند خونه برسیم منو میکشه 

 _:غلط میکنه بشین صبحونه بخوریم بریم حالشون بگیریم 
 _:باشه مامان بابا کجان 

 :اخه اینم سواله می رسی سرکارن دیگه 
 و روی صندلی میشینم پشت چشمی نازک میکنم 

سحر  ش زخونه میریم بیرون امیر نگاهی به  صبحونه خوردیم از ا بعد از اینکه 
 میکنه و میگه 

 _:من دارم با عشقم میرم بیرون کاری نداری 
 _ :کجا میخوای بری

 دریا 
 _:با ابجیم میخوام برم بیرون دیگه تو چیکار داری کجا میریم بین منو خواهرمه 
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 بخند ملیحی میزنم چشمان ریز میکنه واسه حرص سحر ل
 _ :امیر کجا میخوای بری 

 _ :بیا بهت میگم 
 سحر سریع بلند میشه و دنبال امیر از پله ها باال میره 

 با رفتن امیر و سحر بلند میشه به طرفم میاد 
 بهش توجه نمیکنم و خیره میشم به تلویزیون 

 روبروم قرار میگیره و جلوی دیدم میگیره 
 تالن میکنم بزنمش کنار ولی فایده ای نداره  هر چی

 با حرص بهش نگاه میکنم و میخوام برم هنوز یه قدم برنداشتم که بازوم میگیره 
 _:کجا ؟کجا!! دریا خانم  بودی حاال مگه خر سواری نمیخوای

 خنده ام میگیره ولی جلوی خودم میگیرم 
 اگه بخندم دیگه تضمین نمیکنم زنده باشم

 دریا 
_:چرا سمماکت شممدی دریا خانم تا االن که خوب زبون درازی میکردی نکنه 

 زبونت مون خورده 
 _:نخیر زبونم سرجاشه حاال برو عقب میخوام تلویزیون ببینم 

 _:به جای اون منو ببین 
 پوزخندی میزنم و میگم 

 _:من دلم نمیخواد ببینمت برو بگو خواهرت نگاهت کنه 
 کنی _:وایسا ببینم تو حسودی می

 _:من به تو خواب دیدی خیر باشه 
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 _:چقد حرص میخوری باحال میشی
 متعجب نگاهش میکنم 

 که سرن پایین میاد صورتش درفاصله یک میلیمتری از صورتمه 
با صممدای کفشممای سممحر وحشممت میکنم و به عقب هلش میدم کم نمیاره و 

 محکم ل م گاز میگیره 
 ظاهر میشه و با اخم به ارمان میگه جیل بلندی میکشم که امیر  باالی پله ها 

 _:چیکارن کردی 
 _:زنمه میخوام بخورمش به تو چه

با نگاه امیر از خجالت اب میشممم م مبنا سممرخ شممدم به ارمان با اخم نگاه 
میکنم که میبینم به لپ هام خیره شده و همین ور سرن دارنزدیک تر میشه قبل 

ستم روی  شتر از این ابروم بره د ش زخونه از اینکه بی سمت ا دهانش میزارم وبه 
 میکشمش 

 وقتی از دید امیر و سحر مخفی شدیم دستم برمیدارم 
 _:ای دختر خفه ام کردی 

 از حرص محکم موهان میکشم 
 _: آ دریا ول کن موهام دریا

 موهان ول میکنم و دست به سینه نگاهش میکنم 
 دستی روی موهان میکشه و با اخم میگه 

 از من میخوای تو که تالفی خودت کردی _:چیه ارث بابات 
 _:حقت بود من االن با چه روی برم جلوی امیر و سحر 
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 از یاداوری قیافه امیر لبم به دندون میگیرم 
 _:وای ارمان من خجالت میکشم 

 _ :مگه چیکارت کردم که خجالت میکشی خوبه اتفاق دیگه ای نبود
 _:ارمان 

 _:جونم پیشی حرص نخور 
 مت _:بخدا میکش

سممریع فرار میکنه و من هم به دنبالش از از پله ها باال میره ولی من هنوز پایین 
پله هام اخه من چ وری خودم با این لنگ دراز مقایسمممه کردم پله هارو دوتا 

 یکی میرم باال
 

که باالی پله ها امیر و سممحر میبینم سممرم میندام پایین و اروم از کنارشممون رد 
 روی مخم بود اگه جان بود ادمش میکردم  میشم صدای خنده ریز سحر

 وقتی فاصله ازشون گرفتم پا تند کردم و به سمت اتاق رفتم 
 در اروم باز کردم و داخل اتاق شدم

 نگاهی به اتاق انداختم ولی ارمان نبود با بسته شدن در به عقب برمیگردم 
 با حرص نگاهش میکنم 

 که جان باهام عوض میشه 
شونه هام شو روی  ست میزاره و به عقب هلم میده به دیوار میخورم و با تعجب  د

 نگاهش میکنم
 دریا 

 سرن نزدیک و نزدیک تر میشه 
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 با هرم دام نفسان که به صورتم میخوره 
صلمون کمتر از یک بند  شده نگاهش میکنم فا شمای خمار  گر میگیرم و با چ

ریم سممرم انگشممت بود که با ضممربه محکمی که روی در خورد هر دو از جا می 
 محکم به سینه ارمان میخوره دردم میگیره و با بغض به ارمان نگاه میکنم 

 دستم میگیره و از پشت در کنارم میکشه در سریع باز میکنه 
 با دیدن قیافه شنگول امیر و سحر با حرص نگاهشون میکنه 

 _ :این وری دیگه اره 
 : میخواستی خواهرم اذیت کنی نجاتش دادم 

 باال میندازه و میگه ارمان ابرون 
 _:عه پس ببین 

 دستان دو طرف سرم میزاره و سرم به طرف خودن میکشه 
شمام از حدقه زده بود بیرون  شدت هیجان و تعجب چ وطعم گس خیال... از 

 ولی ارمان خیلی ریلکس چشمان بسته بود
 دریا

 بعد از چند دقیقه عقب میکشه و به امیر نگاه میکنه 
 داشتن نگاه میکردن و خشکشون زده بود سحر و امیر مثل بز 

 ارمان تک خنده ای میکنه و میگه 
_:من در هر شممرای ی کارم انجام میدم پس سممعی نکنید بار دیگه از این کارا 

 بکنید چون مثل این دفعه مثل شتر خشک میشین 
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بعد از حرفش دسممتم به سمممت اتاق میکشممه ،داخل اتاق میشممیم در اتاق قفل 
 برمیگرده نزدیک تر میاد و دستان میکنه وبه سمتم 

 و روی شونه هام میزاره 
_:بخاطر دیشممب متاسممفم نمیخواسممتم باهات بد حرف بزنم درکم کن خیلی 

 نگران حالش بودم
 _:باشه

 _:حاال چرا قیافه میگیری 
 _:حوصله ندارم ارمان میخوام بخوابم

 _:نه خواب نداریم ب ون میخوایم بریم بیرون 
 حر برو من حوصله ندارم_:تو با امیر و س

 دریا 
 خودم روی تخت پرت میکنم که به سمتم میاد 

 _:پاشو ببینم حوصله ندارم نشد حرف میرم بیرون اومدم اماده باشی 
 از اتاق میره بیرون منم بیخیال حرفان چشمام میبندم که بخوابم 

نمیدونم چقدر میگذره که م*س*ت خواب میشممم یک دفعه روی هوا معلق 
 میشم 

شمام باز میکنم که با قیافه خندونش روبرو  سریع چ شم و  از ترس جیغی میک
 میشم 

 _:ندیدی خوابم این چه کاری بود 
 _:مگه نگفتم نخواب میخوایم بریم بیرون

 _:ولم کن ارمان میخوام بخوابم خودت برو بیرون منو بزار رو تخت 
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 _:نمیخوای بیایی 
 _:نه 

 پرتم میکنهسری تکون میده و از باال روی تخت 
 _:وحشی 

 چیزی نمیگه و از اتاق خارج میشه 
 کم کم چشمام گرم میشه و دنیایی بی خبری

 دریا
صورتم از خواب می رم و با گیجی به اطراف نگاه  سرد روی  شدن اب  با خالی 

 میکنم 
 که صدای خنده ای میاد به پشت سرم نگاه میکنم نیشش باز بود و میخندید 

 _:خواب چ ور بود بانو 
 _:خدا لعنتت کنه ارمان ببین کی تالفی کنم 

 _:اوه مای گاد ترسیدم بانو 
 قیافه جدی به خودن میگیره 

 _:پاشو حاضر شو تا این دفعه از پنجره پرتت نکردم پایین 
 با حرص از روی تخت پایین میام و به سمتش میرم 

 _:خیلی رو مخی به خدا 
 هلم میدهلبخندی میزنه و دستاشو پشت کمرم میزاره و 

 _:برو بانو عجله کن ظهر شد
 دریا 
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 با سحر هر چی خریدیم به دست ارمان و امیرمیدیم 
 _:ما دیگه چیزی نمیخوایم بریم یه چیزی بخوریم که خیلی گرسنه ام 

 بعد از حرفم دست سحر میگیرم که امیر میگه 
 _:تو برو دریا من االن واسه سحر یه چیزی میخرم میام 

 _:باشه 
 ارمان نگاه میکنم به 

 _:تو هم نمیخوای بیایی 
 قبل از اینکه ارمان چیزی بگه امیر سریع میگه 

 _:نه دیگه دریا ارمانم باید بیاد 
 _:خب چرا همه بیان من نیام 

 _:من که نگفتم تو نیا خودت گفتی خسته ای
 _:اره راست میگی شما برین ولی زود برگردین 

 _:باشه 
 فاصله میگیرم سری تکون میدم و ازشون 

 سریع راه رفته برمیگردم و ارمان صدا میکنم
 _:ارمان 

 هر سه به سمتم برمیگردن 
 _:سویچ بده 

 ارمان به سمتم میاد و سویچ بهم میده 
 قبل از اینکه بره میگه 

 _:مواظب خودت بان 



wWw.Roman4u.iR  200 

 

 _:باشه 
 ازم جدا میشمه و به سممت امیر و سمحر میره که قبل از رسمیدن به اونا یه نفر با

 جیل صدان میزنه و ارمان با تعجب به سمت صدا برمیگرده 
ثانیه ای نمیگذره که با دختری که کنار ارمان روبرو میشممم همه خرید های که 
بهش داده بودم روی زمین پخش شمممده بودن بهشممون نگاه میکنم و منتظر یه 
حرکت از ارمانم برای جدای از اون دختر ولی با دیدن دسممتای که روی کمر 

 م گذاشته بود همه امیدم از دست دادمترن
 دریا 

نگاه خیره امیر و سحر اذیتم میکرد ولی بدون نگاه کردن بهشون به سمت ارمان 
 میرم و همه خریدارو از روی زمین برمیدارم 

وقتی که بلند میشممم خیره لبخند ارمان و پوزخندترنم میشممم بغضممی که چند 
 راغم میاد وقتی بود که از دستش راحت بودم باز به س

 شکست خورده سرم میندازم پایین
 

 و از پاساژ خارج میشم 
 نفس عمیقی میکشم و به سمت خیابون میرم 

 قبل از گذشتن از خیابون صدام میزنه به سمتش برمیگردم 
پا تند میکنه و به طرفم میاد اما قبل از اینکه بهم برسه دستی دورم حلقه میشه و 

 به داخل ماشینی پرتم میکنه 
 ارمان با داد به طرف ماشین میدوه ولی نمیرسه
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شکم  ستش روی کمرم بود برمیگردم که با دیدن پوریا خ سی که د سمت ک به 
 میزنه
 دریا 

 با ترس نگاهش میکنم که جلوتر میاد 
 _ :برو عقب 

 نیشخندی میزنه و عقب میکشه 
 _:نترس به شوهرت خیانت نمیشه 

 چ وری زنده مونده جون سگ داره 
 شو حرف دهنتو بفهم_:خفه 

 میخنده و سرن به صندلی تکیه میده 
 _:از همون روز اول از این زبون درازت خوشم اومد

همه چیزو میدونم که ازدواجت سمموریه منتظر موندم طالق بگیرین ولی خب 
 خبر رسید که اون شوهرت مرده خیلی خوشحال شدم 

حاضممر به مردن  ولی مثل اینکه شمموهرت بدجور به اون دختره وابسممته ات که
یاداوری چند دقیقه پیش و لبخند ارمان بغض  نشمممده از طعنه ای که بهم زد و

 خفه شدم باز به سراغم میاد
 دریا 

 پوریا به سمتم متمایل میشه و مهربون نگاهم میکنه 
 _:نریز این اشکارو واسه یه بی لیاقت 

 واسه کسی گریه نکن دوستت نداره 
 شه با حرف اخرن گریه ام بیشتر می
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سممعی میکنم خودم کنترل کنم ولی نمیتونم هق هق گریه ام سممکوت ماشممین 
میشممکنه دسممتش دور کمرم حلقه میشممه خودم عقب میکشممم ولی کم نمیاره و 
دستم به سمت خودن میکشه  و شالم از روی سرم میکشه و شرو  به نوازن 
سرم شرو  به لرزیدن میکنه که  سرم بدنم  ستش روی   موهام میکنه با لمس د

 بیشتر به سینش فشار میده 
 _:اگه میخوای ولت کنم گریه نکن

 دریا 
 _:باشه گریه نمیکنم ولم کن 

 حلقه دستش از دور کمرم باز میشه و ازم فاصله میگیره 
 _:منو کجا میبری 

 _:میفهمی 
شنا  شین نگاه به اطرافم میکنم جای برام ا ستم چیزی بگم که با توقف ما میخوا

 نبود 
 میکنم ولی جوابی نمیده و پیاده میشه سوالی نگاهش 

 دور میزنه و در برام باز میکنه 
 _:پیاده شو 

 _:تا موقعی که نگی اینجا کجاست من پیاده نمیشم 
 عصبی میشه و با چشمای به خون نشسته نگاهم میکنه 

 _:بیا پایین تا اون روی سگم باال نیومده 
 از دادن بیشتر به صندلی میچسبم 
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 م محکم میشه خم میشه و دست
 از ماشین پرت میشم پایین و محکم به سینش میخورم دستم خیلی درد گرفت 

 از دردن جیغی میکشم  
 ولی اون بدون توجه به راهش ادامه میده و منو به دنبال خودن میکشه

 ارمان
وقتی با چشمممای غمگینش بهم نگاه کرد و رفت تازه فهمیدم چه خبره ترنم به 

 توجه به صدا زدنان دنبال دریا میرم عقب هل میدم و بدون 
 باالی پله ها که میرسم میبینمش که داره به سمت ماشین میره صدان میزنم 

برمیگرده هنوز اولین پله پایین نرفتم که به داخل ماشممینی کشممیده میشممه وجیل 
 بلندی میزنه سریع از پله ها میام پایین و دنبال ماشین میدوم ولی فایده ای نداره 

سمت به عق شین از روی زمین برمیدارم به  سویچ ما سایل و  ب برمیگردم و و
 ماشین میرم

 قبل از اینکه حرکت کنم در ماشین باز میشه و امیر و سحر سوار میشن 
 _:دریا کجاست 

 جوابی نمیدم و فقط به جلو نگاه میکنم
 محکم به بازوم میزنه بهش نگاه میکنم 

 _:لعنتی با توام دریا کجاست 
 ن با داد میگم مثل خود

 _:نمیدونم میفهمی
 ارمان

 عصبی دستش داخل موهان میکشه 
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 _:بخدا اگه چیزیش بشه میکشمت ارمان 
 در ماشین باز میکنه قبل از اینکه پیاده بشه سحر به حرف میاد 

_:کجا میری فکر میکنی این وری پیدا میشممه به مامان بابا چی میخواین بگین 
 سرمون بریزیمبشین با هم باید یه خاکی به 

صندلی  سرن به  شین محکم میبنده و  سحر امیر در ما شنیدن حرفای  امیر با 
 تکیه میده 

 _:ارمان 
 از نگاه کردن به امیر دست میکشم و به سحر نگاه میکنم 

 _:جانم 
 _:حواست هست هنوز به مامان بابا نگفتیم که زنده ای .

 راست میگفت هنوز به مامان بابا چیزی نگفتم
 ه چیز بهم ریخت لعنت بهت ترنم چرا هم

 با داد امیر از فکر بیرون میام 
 _:خواهر منو پیدا میکنی بعد هر گوری میخوای میری به عقب برمیگرده 

 _:سحر پیاده شو 
 _:من نمیام 

 _: نیومدی اسم منم از زندگیت خط بکش 
 سریع از ماشین پیاده میشه و در محکم به هم میزنه 

 ماشین فاصله بگیر سحر هم سریع پیاده میشه و دنبالش میره قبل از اینکه از 
 سوار ماشینی میشن و از دیدم محو میشن
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 دریا 
 روی کاناپه جابه جا میشم و منتظر میمونم که بیاد و چیزی بگه 

 بعد از چند دقیقه با دو ظرف غذا به سمتم میاد 
 ظرف روی میز کنارم میزاره و روبروم میشینه 

 میکنه به ظرف اشاره 
 _:بخور 

 _:چرا منو اوردی اینجا میخوام برم االن نگرانم میشن 
 جوابم نمیده و بدون توجه بهم غذان میخوره

 _:با توام این کارت چه معنی میده 
 ظرفشو روی میز پرت میکنه و م*س*تقیم بهم نگاه میکنه 

 
 _:نمیفهمی دزدیده شدی من تو رو دزدیدم 

ی اینجام بلند میشه و به سمت میاد دستاشو _:منو مسخره کردی بگو واسه چ
 روی مبل میزاره و به سمتم خم میشه 

 با ترس بهش نگاه میکنم خیره میشه  بهم و میگه 
 _:واسه این اینجایی که زن من بشی حاال فهمیدی 

 از لحن قاطع و جدیش نفسم
 

 بند میاد
 ارمان
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کنم و به لعنت بهم چ وری پیدان کنم خدا چیزیش نشممه ماشممین روشممن می
 سمت خونه میرم 

 ماشین پارک میکنم پیاده میشم  و در باز میکنم داخل میشم
 به سمت اتاقم میرم 

 در باز میکنم وبه سمت تخت میرم و رون دراز میکشم 
خسممته بودم از این اتفاق های پی درپی از وقتی دریا وارد زندگیم شممده یه روز 

 نتونستم درست زندگی کنم 
 میترسم از اینکه نباشه بوی ع رن کل اتاق و گرفته خسته شدم نگرانم 

 به پهلو میشم و با دیدن خاطره قدیمی بغض گلوم میگیره 
 عکس برمیدارم و بهش نگاه میکنم

 ارمان 
 لبخند غمگینی میزنم 

 _:میبینی چی به سرم اومده 
 خسته شدم دیگه نمیتونم هر لحظه دیونه تر میشم 

 به قلبم اشاره میکنم 
 صداشو میشنوی فهمیدی نه _:ببین 

 دیگه واسه تو نمیزنه واسه اون لعنتی میزنه 
 واسه بودنش واسه وجودن 

 این لعنتی دیگه نمیزنه میدونی چرا 
 چون نیست چون االن ندارمش نمیدونم
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 کجاست دارم جون میدم اینجا میفهمی یادته همیشه 
ای همه چیزو نگرانیام دوسممت داشممتنام همه وجودم تو بودی ولی االن اون ج

 گرفته حتی تو رو محکم به سینه ام میزنم  و با عجز میگم 
 _:این لعنتی میخواد بگه که عاشقش شده

 دریا
 دستام روی سینش میزارم و به عقب هلش میدم 

عقب گرد میکنه و دستی به موهان میکشه نفسی عمیقی میکشم و دستم روی 
 قلبم میزارم 

 جا می رم میخنده و به سمتم میاد یک دفعه به سمتم برمیگرده که از 
 کنارم روی کاناپه میشینه به چشمام نگاه میکنه 

 _:دوسش داری 
 با تعجب نگاهش میکنم 

 _:چرا تعجب میکنی شوهرت دوست داری
 سکوت میکنم چی بهش بگم 

 _:حرف بزن 
 بدون فکر حرف میزنم 

 _:اره دوسش دارم 
 _:دوستت داره؟سکوت نکن جواب بده دوست داره؟

 _:داره 
 پوزخندی میزنه و بهم نگاه میکنه

 _:دوست نداری که مردنش واقعی بشه



wWw.Roman4u.iR  208 

 

 با ترس نگاهش میکنم 
 _:منظورت چیه 

 _:منظورم کامال واضحه است اگه نمیخوای بمیره باید طالق بگیری
 _:حالت خوبه چی میگی 

 به سمتم نیم خیز میشه 
 _:من حالم کامال خوبه یه حرف دوبار تکرار نمیکنم 

اگه میخوای زنده بمونه باید طالق بگیری در این غیر این صممورت هم  فرقی 
 نداره میمیره و باز هم تو زن من میشی مگر 

 اینکه انقدر خودخواه باشی راضی به مرگش باشی .
 _:لعنتی تو چی از جون من میخوای 

 چرا میخوای با زندگیم بازی کنی .
 با چشمای سرخ شده ان بهم خیره میشه 

 و رو میخوام به هر قیمتی_: ت
 دریا 

 محکم به عقب هلش میدم و بلند میشم به سمتش برمیگردم 
_:پیش خودت چی فکر کردی یعنی من انقدر احمقم و بی کس و کارم که تو 

 بخوای همچین غل ی کنی 
ست  ستاد بودی ولی خیلی کارا ه ستاد همچین فکری نکن هر چند تو ا اوه نه ا

 مثل دروم گفتن که من استاد اون کارام 
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ثل دور زدن دیگران تو چی پیش خودت کردی برو هر غل ی میخوای بکن  م
 بکشش بدرک نکشش بدرک فکردی من 

 زن تو اشغال بی ناموس میشم عمرا .
دیگه نفس کم اورده بودم با پوزخند به قیافه متعجبش نگاه میکنم و به سمممت 

 در سالن میرم بازن میکنم و از خونه خارج میشم 
تم واسه یه تاکسی تکون میدم قبل از اینکه تاکسی نزدیکم بشه میبینمش که دس

سی دقیقا جلوی  شتاب از خونه زد بیرون ولی خیلی دیر رسیده بود چون تاک با 
 من ایستاده بودسریع سوار شدم 

 _:اقا حرکت کن 
سرم  شیدم پایین و  شه ک شی شین میدویید  شین حرکت کرد و پوریا دنبال ما ما

 ن و واسش دست تکون دادم بردم بیرو
 هه مثال دزدیده بودم بی عرضه  همتون بی عرضه اید

 دریا 
 هووف خدا حاال کجا برم 

 گوشیم از جیب مانتوم بیرون میارم 
 شماره اتنا میگیرم 

 بعد از چند بوق جواب میده 
 _:چه عجب دریا خانم یاد من افتادی 

 _ : مثال سالم کردی دیگه نه 
 حاال بگو چی شده که یاد من افتادی_:اره دیگه خب 

 _:اتنا 
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 صدان جدی شد و گفت 
 _:نگو که بحثت شده و زدی بیرون 

 _:دقیقا ولی فرق داره باید واست توضیح بدم
 _:خب پس

 
 پدر و مادرت پس چی 

 _:اه دریا خوبه اونا تو رو بیشتر از من قبول دارن 
 _:خیلی خب اومدم 

 _:منتظرم 
 به راننده میدم  تلفن ق ع میشه و ادرس

دو دقیقه ای از تماسم به اتنا نگذشته بود که لرزن گوشیم زیر دستم احساس 
 کردم 

 به صفحه گوشی نگاه کردم و با دیدن اسمش لبخندی روی لبم نشست
 _:جانم 

 کجایی لعنتی دیونم کردی 
 _:خوبم عزیزم خوبم 

 _:کجایی 
 _:میرم خونه اتنا 

 _:چرا نمیایی خونه 
 نمیخوام کسی بفهمه که میدونی کجام باشه؟_:امیر 
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 _:باشه پس شب میام دنبالت 
 _:اه امیر شب میایی که منو کجا ببری اخه
 من میگم نمیخوام کسی بدونه تو میگی بیا

به  تا این مدت  بابا میخوای چیکار کنی اونا  با مامان  _:باالخره که چی دریا 
 خاطر حال بدت ناراحتی کشیدن بس نیست

  _:شب بیا
 بدون هیچ حرف دیگه ای تماس ق ع میکنم 

به خونشون میرسم از ماشین پیاده میشم و زنگ خونه میزنم در سریع باز میشه 
 و قیافه همیشه شادن ظاهر میشه 

 _:علیک سالم 
 _:سالم 

 _:ب ر کرایه حساب کن که کیف همراهم نیست
 قیافش در هم میشه به سمت ماشین میره و کرایه حساب میکنه 

 سمتم برمیگرده  به
 _:امر دیگه 

 _:بریم داخل که خیلی گرسنه ام 
 _ :مرا کوفت بخوری بیا بریم 

 دستم میکشه و با هم داخل میشیم 
 با پدر و مادرن سالم و احوال پرسی میکنم

 دستم میکشه و به سمت اتاقش میبره 
 هلم میده داخل اتاق و باز خودن پایین میره 
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 ذا برمیگرده بعد از چند دقیقه با ظرف غ
 نیشم باز میشه که خنده ان میگیره 

بعد از خوردن غذا کنار هم روی تخت دراز میکشممیم و هر دو به سممقف خیره 
 میشیم 

 با صدان به خودم میام و بهش نگاه میکنم 
 _:شنیدی چی گفتم اصال 

 _:نه
 نفسی عمیقی میکشه و شرو  به فک زدن میکنه 

 جمع بشیم دور هم میایی _:ببین خره قرار امشب با بچه ها 
 _:نه بابا حوصله داری 

 _:زر نزن دیگه میایی حرف نباشه 
 _:بابا امیر شب میاد دنبالم بعدم لباس ندارم

 _:گوشیت بده 
 _:واسه چی 

 _:تو بده اه 
 گوشیم بهش میدم ولی جنازه تحویل میگیرم

 _:چیکارن کردی دیونه 
 لبخند خبیثی میزنه و لوس میشه 

 میتونی فقط خاموشش کردم  _:چرا دعبام
 باتریش دراوردم که بریم با هم عشق وحال بدون سر خر 
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 _:دیونه 
 _:خودتی حاال بخواب که بعدن بریم

 _:باشه
 دریا

شم و با  صورتم از خواب بلند می شدن اب روی  شدن موهام وخالی  شیده  با ک
 اخم نگاهش میکنم که حق به جانب نگاه میکنه

 میکنی_:چی مثل خرخاکی نگا 
 ساعت پنج شد بابا تا کی حاضر شیم زود بان ببینم 

 _:برو بابا 
سریع  سنم  سوختن با خودم باز روی تخت پرت میکنم دو دقیقه نمیگذره که با 

 می رم 
 _:اخ کوفت کثافت درد گرفت 

 مگس کش میگیره جلوی صورتم 
 _:تا با همین لهت نکردم پاشو 

 یرم با غرغر بلند میشم و به سمت دستشویی م
 صورتم خشک میکنم و میام بیرون که یه چیزی میخوره به صورتم

 _:زودبان خر االن همه میرن بدو دیگه 
 _:خیله خب بابا 

 لباس مشکی جذب کوتاهی که بهم داده بود پوشیدم 
 _:خوبه 

 _:اره قشنگه بیا ارایش کن
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 دریا
 باالخره با اتنا از خونه خارج میشیم 

 سوار ماشین میشیم 
 ماشین روشن میکنه و حرکت میکنه سریع 

 هر لحظه سرعتش بیشتر از قبل میشه 
 _:چه خبره بابا ارومتر 

 از دادم یکم به خودن میاد و سرعتش کم تر میکنه 
 ثانیه دیگه از اینجا خالص میشدیم  ۴۸اووف 

 شیشه کشیدم پایین و به چرام راهنمایی نگاه کردم
_:۴۸.۴۷ 

همراهی کردن با چرام قرمز دست برداشتم و به  با ایستادن ماشینی کنارمون از
 دوتاپسری نگاه کردم که ارایششون به ارایش 

 منو اتنا میگفت زکی 
 _:اتی اینارو نگا

 با دست بهشون اشاره کردم 
شید که  شد و به ثانیه نک شیده  شاره کرده بودم ک سیر ی که ا جهت نگاهش م

 ترکید
باز شممد و دندونای زردشممون با خنده بلندن پسممرا متوجه ما شممدن نیشممشممون 

 نمایان شد با چندن نگاهشون کردم 
 که اون پسری که راننده بود گفت 



 215 احساس سرد

 _:جون فداتون
 ثانیه فقط ( ۸اتنا نگاهی به چرام قرمز کرد)

 و به دوتا پسره نگاه کرد و گفت 
 _:خودمون نه عشقم 

  دمکثی کرد پسره با شنیدن عشقم نیشش باز شده بود اما با حرف بعدی که ز
 _:ولی عن میتونی بخوری 

 با این حرفش دوتاشون اخم کردن 
 پسره اومد چیزی بگه که اتنا شیشه داد باال و ماشین از جا کنده شد 

 _:پسره انتر با اون قیافش 
 _:الهی بمیری گفتم چی میخوای بگی باحال بود دمت گرم 

 _:او دریا دارن پشت سرمون میان
 _:ب یچون بابا

 دریا
 مهمونی رسیدیم  باالخره به

 با هم از ماشین پیاده شدیم 
 _:وای اتنا شیشه ها نریزه پایین فقط دخترن دیگه؟

 _:نمیدونم دری فقط میدونم بچه های یونی هستن 
 _:باشه بریم 

 اتنا زنگ در زد با هم داخل شدیم 
 با هم از حیاط گذشتیم و در خونه باز کردیم 

 ه بود دود سیگار و بوی مشروب همه جا پخش شد
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 _:اتی اینجا چه خبره 
 _:بیخیال بابا بریم خون میگذره

 داخل شدیم و با کسای که میشناختیم یه احوال پرسی مختصر کردیم
 بیشتر دختر پسرای دانشگاه بودن 

 ببین این کجا اوردم با صدای اتنابهش نگاه میکنم
 _:بریم لباس عوض کنیم 

 _:برو
 

 جلوی اینا  بابا فکر کردی من با اون لباس میام
 _:سخت نگیر دری 

 _:بریم تو عوض کن ولی من همین وری خوبم 
 _:باشه هر طور راحتی 

 با هم به از پله ها باال رفتیم 
 _:تو اینجا منتظر بمون من االن عوض میکنم میام 

شرو  کردم به قدم زدن چند دقیقه ای از رفتن  ست  سمت اتاق رفت و در ب به 
 دور کمرم حلقه شد و به عقب کشیدم اتنا نگذشته بود که دستی 

خواسممتم جیل بزنم ولی دسممتش صممدام خفه کرد داخل اتاق شممد و محکم به 
 دیوار کوبیده شدم 

 سرم باال اوردم و بهش نگاه کردم 
 با دیدن چشمان قلبم از ت یدن ایستاد
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 دریا 
 _:تو اینجا چیکار میکنی 

 پوزخندی میزنه و صورتم با دستان قاب میگیره
 اینکه یادت رفته من استاد اون دانشگاه بودم ملوسکم  _:مثل

 _:گمشو عقب 
 _:عصبانی نبان دیگه هر چند عصبی هم که باشی خوشگلی 

شم و هر چی توان دارم جمع میکنم و  سرم به کنار میک شه  شتر خم می سرن بی
 به عقب هلش میدم اما تکون نمیخوره و نزدیک تر 

 همیشه نفس های داغش به صورتم میخور
 _:تو خیلی زیبایی خیلی دوست دارم

 _:گمشو عقب 
 _:عاشق این عصبانی شدنتم 

 نه مثل اینکه زبون نفهم تر از اینا بود 
 لبخند ملیحی میزنم و با ناز میگم

 _:واقعا دوستم داری 
 لبخندی میزنه و با ذوق میگه

 _:اره 
 _:منم فکر میکنم بهت یه حسایی دارم

 چشمان ستاره بارون میشه
 ادری

 _:جدی میگی 
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 _:اره عزیزم 
 چشمان میبنده و سرن نزدیک میشه 

به  که از درد روی زمین پخش میشمممه و  باال میبرم و محکم میزنم بهش  پام 
 خودن می یچه اوه اوه فکر کنم دیگه بابا نشه 

 سریع کلید از روی در برمیدارم و از اتاق خارج میشم و در قفل میکنم 
 کلید میندازم داخل جیبم و دستم میزنم رونبعدم مثل نامادری سیندرال 

نیشم خود به خود از کارم باز میشه و سر خون به سمت اتاقی که اتنا بود میرم 
 در میزنم

 _:اتنا تموم نشد 
 _:اومدم اومدم 

 از اتاق میاد بیرون و با هم از پله ها میریم 
 پایین انقدر صدای موزیک و جیل و دادشون 

 میکرد هر چی پوریا داد بکشه هیچکس نمیفهمهزیاد بود که م مبنم 
 دریا 

 روی کاناپه نشسته بودم و به دخترا 
 پسرا نگاه میکردم همشون م*س*ت بودن

 خب منم دلم میخواست م*س*ت کنم 
 روبه اتنا کردم و گفتم 

 _:میخوام 
 _:چی 
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 _:همین که داری میخوری
 _:نه بابا 

 _:اره 
 و...

س شدم که انقدر خورده بودم که نمیدون شده بود بلند  تم اطرافم چه خبره گرمم 
مانتوم دربیارم که دسممت ظریفی دور بازوم حلقه شممد و منو از مهمونی خارج 

 کرد 
 به دنبالش کشیده میشدم و چیزی نمیگفتم 

شمام باز کم بفهمم  شت قبل از اینکه بخوام چ سمتم برگ ستاد و به  یک دفعه ای
ام میزارم و بهش نگاه میکنم چقدر  کیه یه طرف گونم سوخت دستم روی گونه

 اشنا بود بیخیال یادم نمیاد کیه 
 یه دفعه سرم باال میبرم و نگاه دقیق تری بهش میندازم

 _:ایدا 
 بهم نگاه میکنه و بار دیگه دستم میکشه و به دنبال خودن میکشه 

 _:کجا میریم 
 جوابی نمیده و به سمت ماشینی میره 

 رم میکنه در باز میکنه و به زور سوا
 خودن هم سوار میشه و ماشین به حرکت در میاره 

 _:کجا میریم 
 _:حرف نزن 

 با حرص به خیابون نگاه میکنم و سرم روی شیشه میزارم ...
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 با حس خیس شدن صورتم از خواب پا میشم و به ایدا نگاه میکنم 
 _:پاشو 

 به اطراف نگاه میکنم 
 _:کجاییم 

 _:بلند شو میفهمی 
میگیره و کمکم میکنه از ماشین پیاده بشم به سمت خونه ای میره و زنگ دستم 

 در میزنه 
 سریع منو از جلوی ایفون کنار میکشه 
 با باز شدن در به داخل خونه هلم میده 

 نگاهی به اطراف میندازم عه اینجا که خونه خودمه پس ایدا کجا رفت 
 دازم نگاهی به در بسته حیاط میکنم و شونه ای باال مین

 _:حتما رفته 
 به سمت خونه میرم و در باز میکنم داخل میشم و کفشام در میارم 

 به سمت پذیرایی میرم و با دیدن ارمان سر جام می ایستم 
 با تعجب نگاهم میکنه و به سمتم میاد 

نزدیکم میشه و قبل از هر حرفی دستش باال میره و محکم تو گوشم میزنه با داد 
 میگه 

 گوری که تا االن بودی  _:برو همون
 تازه متوجه اطرافم شده بودم و خیره بهش نگاه میکنم 

 _:د مگه بهت نمیگم برو گمشو بیرون 
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اشک صورتم خیس میکنه قبل از اینکه صورت گریونم ببینه عقب گرد میکنم و 
 ازن فاصله میگیرم به سمت در خونه میرم 

 که یک دفعه به عقب کشیده میشم
 دریا

 کشیده میشم به سمتش 
 دستش دور کمرم حلقه میشه 

 دستش زیر چونه ام میزاره و سرم باال میاره 
 به چشمان نگاه میکنم اروم بودن برعکس چند ثانیه پیش 

 موهای پخش شده روی صورتم کنار میزنه
 خیره بهش نگاه میکنم ولی اون به چشمام نگاه نمیکرد 

 دستش میگیرم که نگاهش به نگاهم گره میخوره 
 حلقه دستش تنگ تر میشه و نزدیک تر میشه اروم زمزمه میکنه

 _:میدونی
 مثل خودن اروم جواب میدم 

 _:چیو 
 مکث میکنه چند لحظه میگذره ولی چیزی نمیگه 

 خسته از نگاه کردنش سرم میندازم پایین
 _:میدونی فقط مال منی

 میشهسرم میارم باال که فاصله تموم میشه و مهره سکوت روی لبم هک 
 )آنقدر دوست داشتَنت را فریاد میزنم؛

 کهم شاید ِدَلت بهم رحم بیاَید،
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 کهم شاید باَوَرت ِبَشمود،
 کهم شاید َنَروی، کهم

 
 ِبمانی

 مغروِر دوست داشتنِی َممن..(
 دریا 

سمت خونه برمیگردم از حیاط  شم باز به  در باز میکنم اما قبل از اینکه خارج ب
 کنم میگذرم و در خونه باز می

 میبینمش که هنوز همونجا ایستاده با دیدنم ابروشو میندازه باال 
 _:چی شد برگشتی از حرفت پشیمون شدی 

 _:نه اومدم یه چیز بهت پس بدم
 _:چیو 

حلقه ام از دسممتم درمیارم نگاهش روی دسممتام بود به سمممتش میرم و دسممتش 
 میگیرم

 
ستش و بعد بدون نگاه دیگه ای که  شحقله میزارم کف د شه ترغیب ب م باعث ب

 که کارم اشتباه بوده  ازن دل می کنم و به سمت در میرم 
هر چی دستگیره در باال پایین میکنم اما فایده ای نداره کالفه به عقب برمیگردم 

 که میبینم دستشو از باالی سرم روی در گذاشته بود 
 _:دستتو بردار 
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 حرکتی نمیکنه
 دریا 

 _:کری میگم برو عقب کار دارم
 بازم تغییری به حالتش نمیده 

 دستم میگیره و به سمت خودن میکشه
 _:طالق میخوای نه
 _:اره طالق میخوام 

 کنارم میزنه و در قفل میکنه 
 _:چیکار میکنی 

 بدون جواب دادن بهم کلید برمیداره و قدمی ازم دور میشه 
 د قبل از اینکه بخوام اعتراض کنم راه رفته برمیگرده و به کنارم میا

 دستم میگیره و حلقه ام دستم میکنه 
 سرن نزدیک گوشم میکنه و اروم میگه

 _:با لباس سفید اومدی به این خونه با لباس سفید هم از این خونه میری 
 چه دوستت داشته باشم چه دوستت نداشته باشم
 _: تو حق نداری واسه زندگی من تصمیم بگیری 

 باید فکر میکردی _: به این موضو  قبل از اینکه زنم بشی
 دریا

 _:من ازت طالق میگیرم و با مردی که دوستم داره ازدواج میکنم 
 پوزخندی روی ل*ب*ا*ن شکل میگیره 

 _: اگه تونستی طالق بگیر
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از حرص داشتم میترکیدم دستام به سمت موهان میبرم و تا جای که میتونستم 
 موهان کشیدم اصال هم به داد زدنش توجه

خالی شممدم موهان رها کردم و به قیافه سممرخ شممدن نگاه  نکردم وقتی خوب
 کردم 

 اما اون نگاهش به دستام بود 
 به دستام نگاه کردم کلی مو کف دستم بود 

 نیشم واسش باز کردم که اخم کرد 
 انقدر اخمش وحشتناک بود که نزدیک بود خراب کاری کنم 

 تا به اتاقم برسم  همون ور با نیش باز اروم اروم پاهام روی زمین  میکشیدم
 نگاهی به فاصلمون کردم چند قدمی فاصله داشتیم 

 سریع خودم به اتاقم رسوندم در بستم و به سمت تخت رفتم 
 یکدفعه روی تخت پرت شدم و یه جسم سنگین افتاد روم 

 کمرم درد گرفته بود و حتی نمیتونستم تکون بخورم 
 _:ارمان برو عقب

 _:که موهای منو میکشی اره 
 سرم به تایید باال و پایین میکنم 

 _:اره حقته حاال گمشو عقب خرس خفه ام کردی
 _:حقته 

 _:ببین کاری نکن ایندفعه کچل بشیا 
 _:فدا سرت با موهای تو پیوند میدم
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 _:برو عقب این وری حس میکنم به پوریا خیانت میشه
 دستام روی سینه ان میزارم و به عقب هلش میدم 

 و خیره نگاهم میکنه  اما تکون نمیخوره
 _:که خیانت میشه اره 

 خودم لوس میکنم و میگم 
 _:اره من طاقت ناراحتی پوریا ندارم من 

حرفم هنوز کامل نشممده بود که دسممتان نشممت روی پهلوهام و شممرو  کرد به 
 قلقلک دادنم 

 انقدر اذیتم کرده بود که داشتم میمردم حتی نمیتونستم درست نفس بکشم 
 برو عقب  _:تو رو خدا

 _:بگو غلط کردم
 با شی نت بهم نگاه میکنه و میگه 

 _:بگو غلط کردم
 قیافم مچاله میشه 

 _:عمرا 
 _:پس ادامه میدیم 

 سریع جیل میزنم 
 _:نه میگم 

 _:خب منتظرم 
 دست به سینه کنارم روی تخت میشینه وبا غرور بهم نگاه میکنه 

 حال کنم او خیال کردی ارمان همچین اونجات بسوزه که 
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 قیافه مظلومی به خودم میگیرم و کلمه به کلمه میگم 
 _:م.ل.ط.ک.ر.د

 ارمان دیگه خیالش راحت شده بود و روی تخت دراز کشیده بود 
 از فرصت استفاده کردم و غل ی زدم و از تخت پریدم پایین 

 جیل بلندی زدم و گفتم 
 _:غلط تو کردی میمون زشت بیریخت 

 که سریع فرار کردم و به اتاقش رفتم روی تخت نیم خیز شد 
 دربستم و قفلش کردم 

 محکم به در کوبید و گفت 
 _:یعنی بیرون بیایی میکشمت دریا

 دریا 
 نفس عمیقی میکشم و در باز میکنم به سمتم میاد 

 _:برو عقب 
 از لحن و صورت سردم تعجب میکنه 
 بدون توجه به چشمای متعجبش میگم

 الق میخوام _:حرفام شوخی نبود من ط
 ناباور بهم خیره میشه 

 _:دریا 
 _:حرفم همینه جدا میشیم

 _: من که بهت گفتم طالق....
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 وسط حرفش می رم 
 _:من نمیخوام با تو زندگی کنم ارمان میفهمی

دوسممت دارم با کسممی ازدواج کنم که میدونم دوسممتم داره میدونم خوشممبختم 
  د نگران بودن یا نبودنت باشممیکنه چرا باید با تو زندگی کنم چرا همش بای

شقمه فرصت بدم تو هم نمیتونی جلوی  نمیتونم میخوام به اون مرد که میگه عا
 منو بگیری .

 هاج و واج بهم زل زده بود از کنارن میگذرم و به سمت اتاقم میرم 
 در میبندم و پشت در سر میخورم 

 چقد سنگ دل شدی دختر یعنی میتونی ازن جدا بمونی 
 زانو هام میزارم و زیر لب زمزمه میکنم  سرم روی

 _:باید با نبودت کنار بیام اگه دوستم داشته باشی به دستم میاری
 دریا 

بعد از گذشممت چند دقیقه از روی زمین بلند میشممم و لباسممم عوض میکنم و 
 کارت بانکی و شناسنامه و بقیه وسایل ضروریم برمیدارم 

 به سمت در اتاق میرم دست
 

 گیره میزارم و نفس عمیقی میکشم م روی دست
 در باز میکنم و از اتاق خارج میشم 

 روی کاناپه نشسته بود و دستش بین موهان میکشید
 با حسرت بهش نگاه میکنم نوازن موهان ارزوم بود 

 به عقب برمیگدره که خودم جم و جور میکنم 
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 _: فردا میام  وسایلم جمع میکنم 
 م به سمت در میرمسرم پایین میندازم و اروم ارو

 _:دریا 
 به سمتش برمیگردم و بهش نگاه میکنم 

یعنی باور کنم چشمممای پر از اشممکتو نگاهم ازن میگیرم میدونم تحمل ندارم 
 گند میزنم به همه چی 

 _:هیچی نگو بزار قصه زندگیمون با خوشی تموم شه
 صدای گرفته مردونش دیونم میکنه 
 _:یعنی میخوای با اون ازدواج کنی

 بدون جواب دادن به سوالش سریع در باز میکنم
 بغضم میترکه اما قبل از اینکه متوجه بشه از خونه خارج میشم

 دریا 
 سه روز گذشته بود و ارمان رفته بود 

 خونه پدر و مادرن و قضیه تصادف گفته بود 
 اینو از سحر شنیدم ارمان این سه روز حتی یه زنگ هم نزده بود ببینه زندم یا نه

 شخص بود که از طالق همچین بدن هم نمیاد م
 باز رفته بودم دانشگاه و باهاشون صحبت کردم که ادامه میدم 

 با بابا هم حرف زده بودم که میخوام طالق بگیرم 
 ولی بابا هیچی نگفت فقط نگاهم کرد و گفت 

 تصمیم با خودمه 
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 با صدای زنگ گوشیم از فکر بیرون اومدم 
 کردم به صفحه گوشیم نگاه 

 امیر بود 
 جواب دادم 

 _:جانم دادان 
 _:سالم 
 _:سالم 

 _:تصمیمت جدیه 
 اروم گفتم 

 _:اره 
 _:باشه فعال 

 هنوز خداحافظی نکرده بودم که تلفن ق ع کرده بود
 چند دقیقه از تماس امیر نگذشته بود که دوباره گوشیم زنگ خورد 

 به صفحه ان نگاه کردم
 ی میکرداسم استاد روی صفحه خودنمای
 گوشیم برمیدارم و جواب میدم 

 _:بله 
 _:سالم خوبی 

 _:سالم ممنون خوبم شما خوبی
 _: تو خوب باشی منم خوبم 

 _:خب 
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 _:میخوام ببینمت 
 _:کجا 

 _:میام دنبالت 
 _:باشه ساعت چند 

 _:نیم ساعت دیگه اونجام 
 _:باشه فعال 

 تلفن ق ع میکنم و بهش خیره میشم 
 درسته دریا م مبنی کارت 

 من هنوز از ارمان جدا نشدم با پوریا قرار میزارم 
 کالفه بلند میشم و سعی میکنم به چیزی فکر نکنم

 اماده میشم از اتاق خارج میشم و از پله ها میرم پایین 
 مامان و بابا و امیر اش زخونه بودن و داشتن حرف میزدن 

 ایستم بدون توجه بهشون به سمت در میرم که با صدای بابا می 
 _:دریا

 به عقب برمیگردم و سوالی نگاهش میکنم
 _:بله 

 _:کجا میری 
 بهش نگاه میکنم و چیزی نمیگم

 _:کجا میخوای بری بابا 
 _:میرم با پوریا بیرون 
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 بابا سری به تاسف تکون میده و به سمت اتاقش میره 
 بدون توجه به امیری که داشت نگاهم میکرد 

 ظرن میمونم از خونه میزنم بیرون و منت
 بعد از حدود پنج دقیقه میرسه

 دریا 
 از ماشین پیاده میشه و به سمتم میاد 

 _:سالم 
 _:سالم 

 با شک نگاهی بهم میکنه 
 _:خوبی 

 _:اره 
 _:خیله خب بریم 

 _:باشه 
 سوار ماشین میشیم و حرکت میکنه 

 چند دقیقه نمیگذره که ازن می رسم 
 _:کجا میریم 

 با هم حرف بزنیم _:ناهار بخوریم یکمم
 _:باشه 

 سرم تکیه میدم به صندلی و چشمام میبندم 
 با احساس دستی روی دستم چشمام باز میکنم 

 سریع دستم از دستش بیرون میکشم و پیاده میشم 
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 اون هم پیاده میشه و با هم سمت رستوران میریم
 بود بعد از سفارن غذا پوریا اومد چیزی بگه ولی همون موقع گارسون اومده 

 چیزی نگفت فقط لبخند زد 
 بعد از رفتن گارسون خیره بهش نگاه میکردم که اروم خندید و گفت 

 _:چیزی شده 
 _:نه منتظرم حرفت بزنی 

 _:باشه فعال ناهارتو بخور 
 _:هرطور راحتی 

 داشتم اب میخوردم که با حرف پوریا هرچی اب بود
 ده نگاهش کردم مثل فواره دادم بیرون و با چشمای از حدقه دراوم

 _:چی 
 _: میخوام قرار خواستگاری بزارم 

 _:االن 
 پوریا:اره دیگه بیشتر از این نمیتونم صبر کنم

 دریا 
 بهش نگاه میکنم و میگم 

 _:باشه پس واسه فردا شب بیا 
 لبخندی میزنه و چیزی نمیگه 

 بعد از چند دقیقه میگه 
 _:تموم شد
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 _:اره 
 _:پس بریم 

 دریا:باشه 
 از رستوران خارج میشیم  با هم

 سوار ماشین میشیم پوریا ماشین روشن میکنه و حرکت میکنه 
 اهنگ شادی میزاره که با لبخند بهش نگاه میکنم 

 _:خوشحالیا 
 _:خیلی باالخره دارم به کسی که میخوام میرسم 

چیزی نمیگم و نگاهم ازن میگیرم با توقف ماشممین به خودم میام و بهش نگاه 
 میکنم 

 ممنون پوریا _:
 میخنده و بینیم میکشه 

 _:شی ون باالخره خودت بهم گفتی پوریا
 _:ذوق نکن دیگه برم 

 _:برو عزیزم 
 لبخندی میزنم و از ماشین پیاده میشم 

 به سمت خونه میرم و ایفون میزنم که در باز میشه نگاهی بهش میکنم 
 _:برو دیگه 

 اخمی میکنه و میگه 
 _:تو برو داخل من میرم 

 سری تکون میدم و داخل میشم و در میبندم
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بعد از چند ثانیه صدای روشن شدن ماشینش و فاصله گرفتنش خبر از رفتنش 
 میده نفس عمیقی میکشم و در باز میکنم 

 داخل خونه میشم و با دیدن کفشای سحر ذوق میکنم 
 لبخند شادی میزنم و سعی میکنم خوشحال به نظر برسم 

 و سالم میکنم به سمت پذیرایی میرم
 _:سالم 

 سحر و بابا و امیر جواب سالمم میدن
 

 _:مامان کجاست 
 بابا جواب میده

 _:اش زخونه دیگه کجا میتونه باشه 
 _:اهان پس من برم لباسام عوض کنم 

 به سمت پله ها میرم که با صدای امیر می ایستم 
 _:دریا 

 _:بله 
 _:پوریا چیکارت داشت 

 خبیث سرم میندازم پایینبه بابا نگاه میکنم و 
 _:دریا بابا بهت چی گفت 

 _: خواستگاری 
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حرفم نصفه میگم و سرم میندازم پایین از خنده داشتم میترکیدم ولی خب قیافه 
 شوکه سحر خوب بود 

 سریع از پله ها باال میرم و داخل اتاقم میشم 
 در میبندم و نیشم باز میکنم

 _:بچرخ تا بچرخیم اقا  ارمان
 دریا 

 ا باز شدن ناگهانی در به خودم میام و از پشت در سریع میرم عقب تا له نشم ب
 به خر وحشی پشت در نگاه میکنم 

 امیر بود قیافش خیلی بی حوصله کالفه بود 
 میاد داخل و در اتاق میبنده به سمتم میاد و زل میزنه به چشمام 
 نیست _:میفهمی داری چیکار میکنی  این کارت کم از بی بندوباری 

 قبل از این که حرف بعدن بزنه محکم میزنم تو گوشش
_:بفهم چی داری میگی اگه اون مرد بره با دخترا بی بندوباری نیسممت کار من 

 هست؟میفهمی کری میگم میخوام طالق بگیرم
به تو چه اصال تو کی هستی دخالت کنی تو میفهمی من چی کشیدم این مدت 

 ارزوی یه دوست دارم موند به دلم 
من با مردی که دوسممتم نداره نمیخوام بمونم مردی که هنوز عاشممقه نمیخوام 

 میفهمی
شت کجا بودی  شت منو میک شدن یعنی چی وقتی  دا شق  صال میفهمی عا تو ا

 میفهمی
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اینارو اره من میخوام با کسممی ازدواج کنم که دوسممم داره اگه این کج رفتن من 
 میخوام کج برم ناراحتی اینجام میرم .

 رنگ غم گرفت دستم گرفت سریع دستم از دستش بیرون کشیدم  چشمان
 _:میترسم نجس بشی به من دست بزنی 

 سرن میندازه پایین و چیزی نمیگه 
 _:برو بیرون 

 _:دریا
 _:برو بیرون 

 پشیمون از حرفان از اتاق میره بیرون 
 نفس عمیقی میکشم و سعی میکنم به اشکام اجازه باریدن ندم

 ارمان 
گوشممیم سممیگار خامون میکنم و بلند میشممم گوشممیم از روی میز  با صممدای
 اش زخونه 

 برمیدارم و به صفحه ان نگاه میکنم 
 سحر بود جواب میدم 

 _:جانم ابجی 
 _:سالم دادان خوبی
 _:اره خوبم تو خوبی

 _ :خوبم دادان
 _:چیزی شده 
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 _:نه چ ور 
 _:اخه صدات ناراحت به نظر میرسه 

 میکنه صدای گریه ان متعجبم 
 _:چی شده سحر چرا گریه میکنی 

 با هق هق میگه 
 _:دادان

 _:جانم بگو چی شده اتفاقی افتااده 
 _:نه 

 _:پس چرا گریه میکنی 
 اروم میگه 

 _:دادان فردا شب استاد دریا میخواد بیاد خاستگاری 
 زبونم بند اومد و سرجام میخکوب شدم 

 سه روز پیش مثل فیلم از جلوی چشمام گذاشت
)_:میخوام با مردی ازدواج کنم که دوسممتم داره با کسممی که میدونم باهان 

 خوشبختم.(
 دریا 

حدود یک سمماعت بعد از حرف زدنم با امیر گوشممیم برمیدارم و شممماره ارمان 
 میگیرم

 گوشیش جواب نداد به خونه زنگ زدم بعد از چند بوق جواب داد 
 _:بله بفرمایین

 نگاه کردمبا تعجب به شماره ای که گرفتم 
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 یعنی این صدای ارمان بود 
 شونه ای باال میندازم و میگم 

_:سممالم ارمان دریام زنگ زدم بگم درخواسممت طالق دادم اینبار دیگه بازی 
 درنیاریا حتما بیایی ارمان ارمان با توام.

 هر چی صدان کردم جواب نداد
 نگران شدم 

 _:ارمان خوبی 
 باس پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون بلند شدم و به سمت کمدم رفتم سریع ل
 از پله ها رفتم پایین و به سمت بابا رفتم 

 _:بابا سویچ ماشینو بده 
 _:روی میز بابا چی شده 

بدون توجه به سوال بابا سویچ ماشین از روی میز چنگ میزنم و از خونه خارج 
 میشم ماشین روشن میکنم و به سمت خونه

 میرم 
 میرسم سریع از ماشین پیاده میشم بعد از حدود بیست دقیقه 

 در خونه باز میکنم و تند تند قدم برمیدارم در باز میکنم داخل خونه میشم 
 صدان میزنم

 _:ارمان 
 هر چی صدان کردم خبری نشد

 سریع شمارن میگیرم ولی گوشیش خامون بود 
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 وای خدا این دیونه کجا رفته 
 از خونه خارج شدم سوار ماشین شدم ...

 دریا 
 تا شب هر جا رفتم از هر کی پرسیدم 

 ازن خبری نداشت 
 در خونه باز کردم و داخل شدم 

 به سمت اتاقم رفتم 
 در باز کردم خودم روی تخت پرت کردم

 انقدر خسته بودم که سریع خوابم برد 
 صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب می رم

 صبح بود  ۱۰ساعت 
 به سمت حمام میرم 

 گرفتم بعد از اینکه دون 
 حوله ام می وشم و میرم پایین 

 خونه غرق سکوت بود انگاری همه خوابن 
سه فکر نکردن به ارمان خودم با تمیز  صبحونه به اتاقم میرم و وا بعد از خوردن 

 کردن اتاقم مشغول میکنم ...
ساعت نگاه کردم  شیدم و به  ست از تمیز کردن اتاق ک ساس گردن درد د با اح

 یک ظهر بود 
 دور میگذره  چه قدر

 گوشیم روی ساعت شش تنظیم کردم و دوباره خوابیدم ...
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 دستم محکم روی صفحه ان زدم 
 _:د خفه شو توام 

 به زور بلند شدم و به ساعت نگاه کردم 
 هوف االناست که پوریا بیاد 

 برم باز دون بگیرم بوی گند ندم 
 بعد از حدود یک ساعت از حمام اومدم بیرون و لباس پوشیدم 

هنوز از اتاق خارج نشممده بودم که صممدای بلند ایفون منو به خودم اورد سممریع 
 ازپله ها جلوی چشمای متعجب مامان و بابا 

 رفتم پایین مسیر حیاط تا در ورودی سریع طی کردم در باز کردم 
 که بینیم صاف شد سرم باال اورد

 
 م و با دیدنش شوک زده صدان زدم 

 _ :ارمان
 _:دوسش داری 

 خیره به چشمان نگاه میکنم مگه میشه غیر تو کسیو دوست داشت 
 اروم میگم 

 _:اره 
 سیب گلون باال و پایین میشه 

 _:دوست دارم 
 سرد بهش نگاه میکنم و میگم 
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 _:دوست ندارم 
 چشمان میبنده و عقب عقب میره 

به ماشینش تکیه میده خیره بهش نگاه میکنم که با صدای بوق ماشینی به خودم 
 میام

 پوریا بود 
 نگاه ارمان به سمتش کشیده میشه 

ست  شه در شینش می سوار ما شمای غمگینش بهم نگاه میکنه و  در اخر به چ
همون لحظه پوریا پیاده میشه و به سمتم میاد و دستم میگیره به ثانیه نکشید که 

 ارمان رفت 
 به پوریا نگاه میکنم و سرم میندازم پایین 

  بغض داشت خفه ام میکرد
 چی شد به اینجا رسیدم

 من همه پل های پشت سرم خراب کرده بودم من به این مرد قول داده بودم 
 با فشار دستش سرم باال میبرم 

 _:بریم 
 _:باشه 

 سوار ماشین میشیم و حرکت میکنه 
 بعد از چند دقیقه میگم 

 _:درخواست طالق دادی 
 _:اره 

 _:کی تموم میشه 
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 _:سه روز دیگه 
 با خانوادم میام خواستگاری پوریا:شبش

 االن حتما مامانم زنگ زده .
 لبخند بی جونی میزنم و چیزی نمیگم

 سرم به صندلی ماشین تکیه میدم و به جدایی از ارمان فکر میکنم 
 دارم با دستای خودم زندگیم به لجن میکشم

 اونکه دوستم داره منم دوسش دارم 
 پس چرا 

 نگاهم به سمت پوریا کشیده میشه 
 من به این مرد قول دادم 

 نمیتونم بخاطر زندگی خودم زندگی اون نابود کنم 
 با صدان به خودم میام

 _:چرا این وری نگاه میکنی
 _:نمیتونم نگاهت کنم

 _:میتونی ولی االن میترسم تصادف کنیم 
 نگاهم ازن میگیرم 

 _:باشه دیگه نگاه نمیکنم کجا میریم 
 _:بیرون شام بخوریم

 _:همین 
 اره_:
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 دریا
 با صدان به خودم میام 

 _:رسیدیم عزیزم پیاده شو 
 با هم پیاده میشیم

 به سمت رستوران میریم و...
 داشتم با غذام بازی میکردم 

 _:نمیخوری 
 _:نه میل ندارم 

 _:باشه عزیزم پاشو بریم 
 _:باشه 

 با هم از رستوران خارج میشیم 
 سوار ماشین میشیم 
 خونه میرسیم بعد از چند دقیقه به 

 در باز میکنم و پیاده میشم 
 که صدام میزنه 

 _:دریا 
 به سمتش برمیگردم و سوالی نگاهش میکنم

 _:همه چی درست میشه
 _:منظورت چیه
 _:میفهمی برو 

 سری تکون میدم و داخل خونه میشم
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 پوریا 
 بعد از اینکه دریا رسوندم به سمت خونه ارمان رفتم 

 زنگ در زدم 
 _:کیه 

 _:پوریام 
 _:اینجا چیکار داری 

 _:باز کن میفهمی 
 در باز میکنه 

 داخل خونه میشم 
 بعد از چند دقیقه ارمان میاد 

 روبروم می ایسته 
 _:اینجا چیکار داری 

_:مهمون نوازیت همینه کارم خیلی طول میکشه نمیخوای دعوت کنی میترسی 
 خونه ات ببینم 

 ودن جلوتر ازم به سمت خونه ان میرهصورتش تغییر حالتی پیدا نمیکنه و خ
 هووف چقدر این مرد مغروره

 داخل خونه میشم 
 روی کاناپه نشسته بود رفتم روبرون نشستم 

 بعد از چند دقیقه کالفه گفت 
 _:نمیخوای بگی چیکار داری 
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 _:اومدم بگم دیگه مزاحم دریا نشی
 سریع از جان بلند میشه و به سمتم میاد 

 اون زن منه _:بفهم چی میگه 
 _:زنت بوده سه روز دیگه همه چی تموم عصبی بهم نگاه میکنه 

 قبل از اینکه هزار تیکه ام کنه دستش و مهارمیکنم 
 _:بشین من هنوز حرفم تموم نشده

 _:حرفتو زدی حاال گمشو بیرون 
 _: د اههه بشین پسر چقدر لجبازی تو

 روی کاناپه میشینه و میگه
 _:زود بان من کار دارم 

 چقدر این بشر پورو و لجباز بدبخت دریا چی از دست این میکشه
 دریا 

 سه روز به سرعت برق باد گذشت و روز جدایی رسید 
 بی حال و خسته بلند میشم و لباسام می وشم 

 جلوی ایینه می ایستم وبه خودم نگاه میکنم سر تا پا مشکی پوشیده بودم 
 عذا گرفته بودم 

 د ب وشم در حالی که شب باید سفی
 ق ره اشکی گونه ام خیس میکنه که سریع پاکش میکنم 

این سممرنوشممت منه باید باهان کنار بیام از اتاق خارج میشممم و از پله ها میرم 
 پایین 

 این بار همه پشتمو خالی کردن 
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 نه بابا باهام اومد نه مامان نه امیر 
 زمان با منسممویچ برداشممتم و به سمممت دادگاه رفتم ماشممین پارک کردم که هم

 ارمان هم رسید .....
 ارمان خیلی راحت برگه طالق امضا کرد 

 حاال نوبت من بود که زندگی خودم نابود کنم 
 با دستای لرزون برگه امضا میکنم

 دریا 
دو هفته  از طالق گذشممت ولی هنوز باور جدایم از ارمان واسممم سممخت بود 

بابا خیلی ازم  درسممت همون شممب پوریا و خانواده ان اومدن خاسممتگاری
 ناراحت بود و زیاد باهام حرف نمیزد ...

 امروز روز مرگم بود 
 اسم ارمان از شناسنامه ام خط خورد 

 ولی حاال قرار بود اسم دیگه ای صفحه زندگیم سیاه کنه 
 ارمان بعد از اون روز دیگه ندیدم حتی سحر هم دیگه پیدان نشد 

 لباسام می وشم و از خونه میرم بیرون 
 منتظرن میمونم با صدای بوق ماشین متوجه اومدنش میشم و به خودم میام 

 از خونه خارج میشم و به سمت ماشینش میرم 
 سوار میشم و سالم ارومی میکنم

 _:سالم 
 _:سالم عزیزم خوبی
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 _:مرسی
 جلوی ارایشگاه می ایسته 

 قبل از اینکه پیاده بشم دستم میگیره 
 به چشمان نگاه میکنم که میگه 

 _ :چشمات بارونی نبینم عزیزم همه چیزدرست میشه
 
. 

 سرم پایین میندازم و چیزی نمیگم 
 چی درست میشه ارمان برمیگرده 

 من همون زندگی ترجیح میدم 
 خدا زمان برگردون عقب 

 با احساس دست پوریا روری صورتم خودم عقب میکشم 
 _:مگه نگفتم گریه نکن 

 _:باشه 
 از ماشین پیاده میشمبدون اجازه صحبتی دیگه 

 دریا
 ارایشگر تا تونست عقده هاشو روم خالی کرد

 باالخره بعد از چند ساعت ارایشش تموم میشه 
 _:پاشو عزیزم تموم شد چقدر ناز شدی

 _:ممنون
 به ایینه نگاه میکنم 
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سیم با ارمان دعواهامون لج کردنامون  شت خفه ام میکرد یاد روز عرو بغض دا
 تاب ترمیکنه همه و همه قلبم بی 

 با صدای سرزنش ارایشگر به خودم میاد
 _: عه دختر جون گریه نکن ارایشت خراب کردی 

 بدون توجه به غرغر کردنش 
 اشکام از روی صورتم پاک میکنم که صدای جیل داد از بیرون میاد 

 م مبنا پوریا اومده بود
 دستی روی شونه ام میشینه 

 _:عروس خانم اقا داماد اومدن 
 مکش شنل لباسم می وشم و از ارایشگاه خارج میشم به ک

منتظر می ایستم که صدای قدم هان میاد سرم باال میارم و با یاد اوری اون روز 
 چشمام پر میشه 

 چرا با زندگیم اینکارو کردم چرا 
 با صدان به خودم میام 

 _:چه قدر زیبا شدی 
 ن میکنه چیزی نمیگم و فقط خیره بهش نگاه میکنم که دستم نواز

 _:باز که چشمات پره مگه نگفتم درست میشه 
 چیزی نمیگم و سرم میندازم پایین که نفس عمیقی میکشه 

 دستم میگیره و به سمت ماشین میبره 
 کمکم میکنه سوار بشم 
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 دور میزنه و خودن هم سوار میشه
 با ورودمون به تاالر

 کل کشیدنا و جیل و دست زدنا اوج میگیره
 جایگاه عروس و داماد میریم با هم به سمت 

 بابا دلگیر نگاهم میکنه و چیزی نمیگه 
 بعد از چند دقیقه خبر میدن که عاقد میاد 

 پوریا اروم میگه 
 _:من االن میام عزیزم 

 _:باشه 
 سرم میندازم پایین و اروم گریه میکنم 

 بعد از چند دقیقه فکر کنم دوباره پوریا 
 دستا اوج میگیره به تاالر برمیگرده که جیل و 

 کنارم میشینه اما من تکون نمیخورم
 صدای عاقد رو  رو از تنم جدا میکنه 
 انگار کر شده بودم و چیزی نمیشنیدم 

 _:برای بار سوم می رسم عروس خانم وکیلم 
 هق هق ام خفه میکنم و با صدای گرفته ام میگم 

 _:بله 
مثل یه مرده متحرک  بار دیگه صممدای جیل و دسممت زدنا اوج میگیره ولی من

 بودم
 دیگه واسم مهم نبود کسی گریه ام میبینه یاارایشم خراب بشه 



wWw.Roman4u.iR  250 

 

 گریه کردم بخاطر سرنوشتم 
 با صدای عاقد که میگه 

 _:اقا داماد وکیلم 
 سر و صدا ق ع میشه و صدای اشنایی به گوشم میخوره 

 _:با اجازه ی بزرگترا بله 
 یترکه که ب*م*لم میکنه سریع سرم باال میبرم با دیدنش بغضم م

 _:گریه نکن خانمم دیدی باالخره بازم مال خودم شدی .
 ق ره اشکی روی موهام احساس میکنم

 سرم باال میبرم و میگم 
 _:تو دیگه چرا گریه میکنی 

 _:خوشحالم که دوباره دارمت.
 همه وجودم غرق خوشی و لذت میشه
 یک دفعه حواسم جمع میشه و میگم 

 ست _:پس پوریا کجا
 دستی از پشت روی شونه ام میشینه 

 _:من اینجام دیگه 
 با بغض میگم 

 _:پوریا من 
 حرفم ق ع میکنه و سرم میب*و*سه 

 _:بهت که گفتم همه چیز درست میشه 
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 _:خیلی خوبی پوریا 
 ارمان می ره وسط و میگه 

 _:خیله خب بسه دیگه حسودیم  شد 
 پوریا برو تا لهت نکردم .

 ببینی ابجیم ازم تعریف میکنه _:نمیتونی 
 _:نه فقط باید از من تعریف کنه 

 تو برو بگو زنت قوربون صدقه ات بره 
 با تعجب میگم 

 _:زنش
 که همون موقع موجودی عجیب پرت میشه ب*م*ل پوریا 

 با تعجب به اون موجود عجیب نگاه میکنم که به سمتم برمیگرده 
 _:اتنااااا 

 میب*و*سه  بلند میخنده و محکم پوریا
 _:تعجب نداره گلی 

 شوک زده به ارمان نگاه میکنم 
 _:ارمان اینا چی میگن 

 _: اینا زیاد چرت میگن عشقم پاشو بریم که باهات کار دارم 
صدای خنده پوریا و اتنا حرصم درمیاره این بشر در هر شرای ی باید ابروی منو 

 ببره 
 _:من نمیام 

 _:مگه دسته خودته 
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 نزدیک میکنه و میگه سرن به گوشم 
 _:من بچه میخوام 

 گونه هام از خجالت قرمز میشن که محکم گازم میگیره 
 _:ارمان بازم 

 _:اخه خیلی خوشمزه ای پدرصلواتی
 دریا:ارماان 

 صدایتمممممم میزنممممممم...
 ایمممن جانممممممممم کمممه میگممممویي

 جانممممممم
 را می گیممممرد

شکر از  سل بمان با ت شتن این  عزیز (Fz)یع  رمانبابت نو
  زیبا


