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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

  

 بزرگ موفقیت یک امید به

 اول فصل

. 

. 

. 

 نفرتم توآتیش تورو و میکنم جهنم دنیارو.شبات کابوس میشم. میکنم نابود زندگیتو

 ناو بگم میشه شرمم حتی.پست عوضیه.میذارم دلت به رو خوشبختی ثانیه یه داغ.میسوزونم

 تکشون تک از مامانمو های گریه انتقام.ام تهرانی خانواده از بگم میشه شرممپدرمه اشغال

 ماهنگ این صدای.نمیشه سبز چرا چراغ این لعنتی.نکبت اون پی رفت حواسم بازم اووف.میگیرم

 ی خونه ی کوچه توی میپیچیدم داشتم.ندارم حوصلشو الان اصلا اما علاقمه مورد اهنگ مغزمهتو

 همه از امروز من ب لعنت. بود گنگ خوردم چی به نبود حواسم اصلا چیزی یه به خوردم که ارشام

 لندب سرمو ماشین شیشه به میکوبه داره یکی دیدم اومدم خودم به.واسم میباره بدبختی داره جا

 ... خدا پوف.کردم تصادف بااین من وای.دختره یه دیدم که کردم

 شدم پیاده

http://www.romankade./
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 میکردم نگاش متعجب میشه چی نمیفهمیدم که میکردم صحبت تند انقد کرد شروع دختره

 ینهماش کجاست؟ببین حواست کوری داده؟مگه کی بگو نه داده گواهینامه تو به کی اقا هی:دختره

  شد داغون کردی چیکار جونمو از تر عزیز

 ؟اوف میکنه درد ببخشید عزیزم گفت و روش کشید دست ماشینشو کاپوته رو شد خم بعدش

 دخترشه دوست کدوم پیش حواسش نیس معلوم کرد چیکارت شدی؟ببین

 غلیظ اخم یه اخرش حرف با ک میکردم نگاش باز دهنی تعجبو از بود شده گرد که چشایی با

 کدوم پیشه حواسم من اینکه خانوم کلت؟هی پس انداحتی تو صدا چیه هی هی:کردموگفتم

 تو نه مربوطه خودم ب دخترمه دوست

 خسارتشو اونم برداشته خش نشده چیزی جونتم عزیزتر ماشین به:دادم ادامه خند پوز بایه

 .نکن بلند من برا جیغوتو جیغ صدایه اون ضمننا.میدم

 میگه میاد در دهنش از هرچی کیه میکنه فکر پررو دختره

  داشت چشایی چه شدم مات لحظه یه اورد در عینکشو دختره که میکردم نگاش اخم با

 چیه؟ رنگش

 ابی؟طوسی؟

  یهطوس شایدم نه باشه ابی کنم فکر شدی گیج سامی بابا مخلوط؟نه سفید و ابی؟ابی و سبز

  بود ناز خیلی بود که هرچی

 نگام پوزخند یه با و کمرش ب زده دستشو دختره دیدم اومدم خودم به میزنم گیج چرا من وای

  میکنه

 کردم نگاش سرد و یخ و کردم تجدید اخممو

 زدی؟ دید شد؟قشنگ تموم:گفت ک



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 5 

  بیاد بکم پلیس به منم برس بازیت هیز ب تو گفت اوردو در گوشیشو بعدش

  داشتم کم پلیسو یه همین لعنتی اه

 نقداو من واسه بخورمت که نیستی خوردنی اونقد خانوم ببین:گفتم حرص با رفتمو جلو قدم یه

 ندارم چیزارو این پلیسو حوصله من ضمن در استغفرالله......به تورو مثل دخترایی ک ریخته

  یدمم خسارتتو شرکتم تو فردا بیا گفتم ماشینش کاپوته رو کوبیدم و جیبم از اوردم در کارتمو

 اینه تو از ارشام خونه سمت گرفتم گازشو و شدم ماشین سوار وزود بگه چیزی نذاشتم دیگه

 انصافا ولی.گرفت خندم. میکنه نگام داره و وایساده باز دهن با همینجوری دختره ک دیدم

 روانی میکنم فکر دختر یه ب دارم باش منو...خودش واسه بود دنیایی چشماش. بود خوشگل

 سامیار دیگه شدی

 

 :ارام

 سمیسادی میدی؟قوزمیت کارت من به چلغوز یالغوز بیشعور الارض فی مفسد شخصیت بی پسرع

 مرد هی دیدم بدم خسارتتو شرکتم بیا فردا:اوردم در اداشو بوغلمون میگرفتی جوابتو وایمیسادی

 ....باباش مامان بیچاره گفت دادو تکون عمو؟سرشو چیه گفتم میکنه نگام داره پیری

  والا خودت بیچاره

 تو از صدا کوچه؟دیدم این تو عروسیه ترس از مردم وای چیه این خدا وای پریدم صدا یه با یهو

 چیه پ خنگول؟وا میشه عروسی اخه جیب عروسیه؟تو جیبم تو برسرم خاک وای جیبمه

 گذاشته لیلی واویلا زنگمو اهنگ ایما من از تر سر بر خاک این ک گوشیمه صدایه سرم تو خاک

 اشغااال

 بخدا پرید رخم از رنگ میزنگه داره جون مامان دیدم

  دادم جواب زود
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  خوشی خوبی عشقم سلام_

 پس؟ تو کجایی دختر نریز زبون:گفت جون مامان

 اومدم ام کوچه سر قاسم مش جون به_

 فعلا ها میشه دیر دکتر وقت باش زود.قاسم مش کوفت:جون مادر

 ژوژو های تا بای بلاچشم بخورمت جووون_

 خدافظ. بستی شیطونم دس: گفت کنان خنده جون مادر

  گاااااززززز رو گذاشتم پامو شدمو ماشین سوار کردمو قطع

 بود شلوغ خیلی که دکتر رفتیم و اومد جون مادر ک زدم بوق بودم خونه جلو بعد دقیقه ده

 .شدم خسته حسابیو

 

 :سامیار

 خوبی سلام:گفت شد ماشین سوار اومد بعد دقیقه دو زدم بوق دوتا_ارشام در جلوی رسیدم

 رفیق؟

 دادم تکون سرمو

  بده سلام ی میاد زورش میده تکون رو بزرگی اون به سر: گفت لب زیر

 میکنی پچ پچ خودت با ریزه خاله چیه: گفتم

 گاو؟ یا خری امروز حالا خب_ عزیزم هیچی: گفت

 بگیری پاچه میخوای سگی امروز اینکه مثله نه:گفت که کردم نگاش بااخم
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 بیا خودت کن درست صاحبتو بی موتور کردم؛اون تصادف ندارم اعصاب ارشام شو خفه: گفتم

 شرکت

 دلت عزیزم اخه کردی تصادف چرا بده مرگم خدا سامی ععع:گفت زنونه صدایه با و خندید ارشام

 رفته؟ کجا ایمان رفته کجا غیرت خیابونا؟پس تو بفرستی تنها عشقتو میاد

 کردم نگاش چپ چپ دادمو چین بینیم به

 حالا؟ کردی تصادف چی با:گفت دوباره

  دختره بایه: گفتم

 قدت زهاندا زبونش میکشت منو داشت اون.والا نه: گفتم کشتییییش؟: گفت صورتشو تو زد ارشام

 بود

 بود؟ خوشگل: گفت ارشام

 بود مخلوط سفید_سبز_طوسی_ابی چشاش اره:گفتم

 من با ها هلو ازاین چرا لامصب بوده زندگیم زنه پس بوده داف جووون جووووون:گفت ارشام

 نمیکنن؟ تصادف

 . سرت بر خاک: گفتم خندیدمو

 سالمه؟ چیشد ماشینت گفت

 بزنه زخم چسب بود مونده کم میکشت داشت خودشو برداشته خش دختره ماشینه اره:گفتم

 بدم خسارتشو شرکت میاد فردا ماشینش کاپوترو

 ببینم جیگرو اون فقط شرکتم تو شب۲۱ تا صبح۵ ساعت از فردا من جوووون:ارشام

 بدبخت بیای سرکارت دلیل همین ب اینکه مگر: گفتم

 نگفت چیزی خندیدو
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 بردم پارکینگ تو ماشینو رسیدیم

 شدیم اسانسور سوار و دادیم سلام مجتمع نگهبان رحیم عمو به شدیمو پیاده

 ارشام بعد دقیقه دو اتاقم تو رفتم دادمو سلام شرکت منشی احدی خانوم به شدیمو شرکت وارد

  تو اومد و کرد باز درو لگد با

 میندازی؟ جفتک خری کنی ثابت همه بع باس حتما حالا: گفتم

 کرد اثر من در همنشین کمال:گفت

 میکردی چیکار نداشتی زبونو این: گفتم

 زندگی:گفت

 گمشو پاشو دارم اینجایی؟کار نداری؟همش اتاق تو خفه: گفتم

 پیش ؟اومدم غریبم چقد من اخه شاهدی خودت خدا ببین بمیری ارشا بمیری:گفت گریه حالت با

  بابات اون واسع بریزیم نقشه کنیم فکر بشینیم نداریم کار که فعلا خر تویه

 میگیرم؛ چیشو همه یواش یواش کردم جاشو همه فکره: گفتم

 کنی؟ چیکار میخوای: گفت

 بگیره عکس بریزه روهم عوضی اون با میدم پول باشه؟بهش اهلش داری؟ک سراغ کسیو:گفتم

 خراب کاریشو سابقه اول. نوشهو عیش اهل مردتیکه که میدونی.بفهمه خودش اینکه بدون

 .میگیرم چیزشو همه بعدش.میکنم

 .کنه پیدا یکیو میگم سهراب به.خوبه:ارشام

 کن پیدا زودتر هرچه پس. مرسی خوبه: گفتم

 من به بسپارش باشه:ارشام
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 شد زده اتاق در

 بفرمائید گفتم

 اوردن تشریف حمیدی رادمنش؛اقای اقای: گفت ارشام به رو کردو باز درو احدی خانوم

 . اومدم باشه باشه اها:ارشام

 تنگ دلم.عشقم پیشت میام زود برم دارم کار جووون سامی:گفت زنونه صدایه کردوبا من به رو

 گمشو جلف مردتیکه:گفتم فرستادو بوس واسم هواروو برات میشه

 رفت کردو دراز زبون ارشام

 حندیدم صدا بی

 ارشام اندازه به نکنم فکر داشتم داداش اگع.دوستدارم پسرو این چقدر که کردم فکر این به

 .داشتم دوسش

 .تنهام چقدر نباشه اگه

 که موهایی و کشیده صورته.داره ورزشکاری هیکل و ۲۲۱قدش.سالشه۱۲خودمه همسنه ارشام

 بلند وسطش بودو کوتاه دورش

 و هم به نزدیک ابروهای و چشم و صورتش رو همیشه ریش ته بود نازک هاش لب و کشیده بینی

 عسلی چشم

 نیبی لخت و بلند موهایه بودم بور کردم فکر خودم به.واسم بود داشتنی دوست زیادی پسر این

 گندمگون صورتم کشیده ابروهای ورزشکاری هیکل و ریش ته نازک لبایه روشن چشمایه قلمی

 ۲۲۱ قدم و بود کرده خوش جا صورتم رو همیشه اخم و بود

 ......دادم انجام کارامو کردمو نگاه میزم رو های پرونده به

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 10 

 آرام

 میکرد زوق زوق پاهام خستگی از که خونه رسیدیم۲ساعت حدود

 یرونب رفتم کردمو عوض ابی شلوارک تاپ یه با لباسامو و شستم صورتمو دستشویی سرویس تو

 اتاقم از

 مهقی با پلو شفته:میکنی؟گفت درست چی منزل اهل گفتم بلند میکرد درست غذا داشت آیما

 ایما؟ شده خمیر برنجت بازم ک نگو_: گفتم

  یکم شده خمیر اره: گفت و خندید

 نمیگیری؟ یاد چرا تو: گفتم

 نمیگیری یاد قرمه تو که دلیل همون به_:گفت

 ؟ گفت چی دکتر گفت ایما اومد جون مامان

 اومده پایین قندش خداروشکر:گفتم

  خداروشکر:گفت

 میچینم خودم میزو شدین خسته بشینید شما دخترا: گفت ما به رو جون مامان

 آیماست منو با شام امشب که صندلی رو بشین برو ضعیفه بررررو:گفتم

  نگفت چیزی خندیدو نشوندمش صندلیو سمت کشیدمش گرفتمو دستشو بعدش

 که چیدن میز میذاری؟یه مایه چرا خودت از تو کردم منکارارو همه شیرین چای هوی:گفت آیما

 .نداره خودشیرینی انقد

 ایا؟ نمیاد حسودی بوی مامانی:گفتم اوردمو در واسش زبونمو

 کن؟ ضایع ارامو دوستداری بیشتر منو ک بگو مامانی.حسودی؟عمرا منو چی:گفت حرص با آیما
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 اله؟ دالی دوس بیشتر منو مامی:گفتم کردمو غنچه لبامو

 ننباشی یکیتون شما اگه منید نفسه جفتتون شما من عروسکایه:گفت کنان خنده جون مامان

 از بود رپ بغلش. رفتم بغلش تو  بیشتر.رفتیم سمتش ب دو با ک کرد باز واسمون بغلشو.میمیرم

 مچیدی میزو رفتیم و بوسیدیم زمان هم ایما چپشو ی گونه و من راستشو ی ارامش؛گونه امنیت؛از

 دمیکر درست ایما قبلا که برنجایی غلظت به نه ولی بود شده شفته برنجش معمول طبق غذا

 .میکنه رفت پیش داره خواهرم ماشالله.

 میارم چای خودم نیا دیگه: گفتم کع میبرد داشت میوه آیما و ظرفاروشستم شام بعد

  مرسی اجی باشه:گفت

  شستمو بشقابم اخرین

 بردم ریختمو خوشرنگی چای گلدار و سفید های فنجون تو

 فنجون یه هرکی جلوی میزو رو گذاشتم چایارو میکردن نگاه سریال داشتن ایما و مامانی

  کردیم نگاه سریالو و نشستک گذاشتمو

 .خوردم چایمو بودم خسته بود۲۲:۲۱ کردم نگا ساعتو

 بخوابم میرم من دخترا گفت مامانی

 بخیر شبت مامانی باشه گفتم

 جون مامان بخیر شبت:آیما

 رفت و گلم دخترایه بخیر شبتون:گفت مامانی

 خبرا چه: آیما

 خبر چه سلامتیاتو:گفتم
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  اونم گیره در ماه اخره داریم جدید شو هیچی؛یه:ایما

 بود موفق خیلی کارش تو و داشت مزون یه خودش بودو لباس طراح ایما

 نباشی هم خسته.گلکم باشی موفق:گفتم

 . فداتشم:ایما

 کردم تصادف امروز ایما:گفتم

 ردیک بیمارستان؟فرار کشتیش؟نبردیش.شدیم بدبخت چی؟وای:گفت ترس با پریدو جاش ایمااز

 .....بی وای اره؟وای

 تو ممیپیچید داشتیم که نشده چیزی بابا نه.تر بابا؟اروم چته:گفتم دهنشورو گذاشتم دستمچ

 خوردم پرادو یه به ک کوچه

  کردم تعریف رو موضوع بقیه و.... شرکتمو بیا گفت داد کارتشو پسرع. نشد چیزیم

 چیه؟:گفتم که کرد اشاره دستم به ابرو و چشم با آیما

 دستمو دهنشه رو دستم ساعته دو که افتاد یادم یهو کرد اشاره بود دهنش رو که دستم به

 میری؟ فردا حالا.دختر کردی خفم:گفت که برداشتم

 والا میگیرم ازش هم گنده خسارته یه بیاد جا حالش تا برسم حسابشو میرم. اره:گفتم

 .خانوم زرنگ افرین:گفت خندیدو آیما

 باهام توام میای:گفتم

 میری؟ چند ساعت:آیما

 کلاسم بعد۲۲ساعت_

 دنبالم مزون بیا باشه:آیما
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 .بخواب کن جمع اینارو توام. دارم کلاس فردام ام خسته بخوابم رفتم من.باشه_

 خیر به شبت اجی باشه:آیما

 نفسی ستاره پر شبت_

 برد خوابم کی نفهمیدم تختمو رو پریدم اتاقم به تارسیدم

 

 

 :سامیار

 راه زدمو بوق رحیم عمو بره شدمو ماشین سوار اومدیم بیرون باآرشام شرکت از۰:۱۱ساعت

 .افتادم

 خونه؟ میری ارشا_

 گرم دمت ببر خونه تا منو زحمت بی اره:ارشام

  نگفتم چیزی دادمو تکون سر

 برو زود خستگیو گشنگی از مردم سامی وای:ارشام

 سامی مرگو سامی کوفته_

 جوجو هستی سامی من واسه تو خبعشششششششقم:گفت خندیدو ارشام

 نباشم سیاه ساله صد میخوام: گفتم

 ازم هی میکنی التماسم هی پیشم میاب که شب.قهرم بمیری:گفت زنونه صدای قهرو حالت با

 میکتم حالیت اونموقع داری سری بر خاک انتظارایه

 حیا بی:گفتم خندیدیمو
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 خونش جلورسیدیم که نگفت چیری

 تو بریم بیا:گفت

  داداش مرسی: گفتم

 رفت شدو پیاده و حدافظ نوکرتم: گفت

  داشت واسم ارزشمند ادم دوتا فقط که ای خونه رفتم خونه سمت به دادمو فشار گاز رو پامو

 سومیتا مامانمو

 !کوچیکتره خودم از. سالشه۱۵ که عممه سومیتا

 صابماع دوباره نفرت از شدم پر دوباره کردم فکر نقشم به دوباره. داشتنی دوست و مهربونه خیلی

 صویهت وقت  میدن مامانمو به گفتناشون زور تقاص میده مامانمو کتکایه و اشکاو تقاص شد داغون

 .......حسابه

 

 

 

 .......دارد ادامه

 

 

 سامیار

 وارد داد تکون دست اونم زدم بوق یه براش کرد دروباز خونه نگهبان مهدی در جلوی رسیدم

 کردم نگاه خونه به شدم حیاط
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  نیستن قشنگ ادماش که قشنگ خونه یه

 ادماش مثله بازم نه باطنش اما ادماش مثله قشنگه ظاهرش

 شدم پیاده کردمو باز ماشینو در

 برم هک کرد اشاره بهم.بود قهوه کنم فکر لیوانه یه دستش تو و نشسته تاب رو ک دیدم سومیتارو

 . سمتش رفتم.پیشش

  نباشی خسته سلام:سومیتا

 سومی؛مرسی؛خوبی سلام_

 خبر چه عزیزم مرسی:سومیتا

 خانوم عمه خبرسلامتی_

 سمتم برگشت حرص با

 سومیتا بگو.سال۱۵اخه؟ سالمه چند من مگه.عه دیگع خانوم؟نگو عمه نگو نگفتم دفعه صد: گفتو

 دارم نتیجه نوه میکنم حس میکنم پیری احساسه خانوم عمه نگو فقط سومی بگو

 کرد مخالفم سمت روشو قهر حالت با بعد و

 خانوم عمه نمیگم چشم:گفتم بغلمو تو کشیدم و شونش دور گذاشتم دستمو خندیدمو

 نمیگما میگه خوبه حالا خانوم عمه و کوفت:گفت سینمو رو کوبید مشت با

 ونج شوما چشم قهریا که نبینم خانوم اهای:وگفتم نذاشتمو که بیرون بیاد بغلم از کرد سعی و

 .میکنم صدات خواستی که هرچی.بخواه

 گرسنمه؟ بخوریم شام بریم:گفت خندیدو

 بانو بریم_
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  خونه سمته افتادیم راه و

  میز سمت پذیرایی داخل رفتم کردمو باز درو

  شد خورد اعصابم میکنه کارارو داره مامان دوباره دیدم که

 مامان؟:گفتم بلند

 اومدی؟ کی نباشی خسته پسرم سلام: گفت لبخند و سمتم برگشت

 این مردتیکه اون نیستی خدمتکار خونه تواین تو گفتم میکنی؟هزاربار چیکار داری مامان_

 پس؟ گرفته چی واسه خدمتکارارو

 جزو هم محبوبه خب:شنیدم سرم پشت از رو عوضی اون صدایه بده جواب اینکه قبل

 ارث به پدرش مادر از خونشه تو خدمتکاری محبوبه ؟تازه که نرفته یادت خدمتکاراس؛سامیار

  کرد نگاه من مامانو به زشتی لبخند با و رسیده

 خدمتکار با رو خونه خانومه فرق ایشالله؟نمیتونی شده کور چشماتم: گفتم خند پوز اخمو با

 بدی؟ تشخیص

 هب دستامو که ای خنده میکرد تحریک اعصبیمو های رشته تا که ای خنده خندید بلند خندید

  شم روانی دوباره شد باعث ای خنده انداخت لرزش

 زا مردم بچین میکنی؟میزو نگام خنگا این چرامثل محبوبه:گفت مامانم به شد تموم که خندش

  گرسنگی

 حکمم گرفتمو دستم تو فکشو و رسوندم بهش خودمو بلند قدم تا سه با دادمو فشار بهم دندونامو

 اشغال مردتیکه هوی:زدم داد صورتش تو بلند و شد مچاله قیافش درد از که جوری داد فشارش

 ینتوه بهش دیگه بار یه فقط ببعد ازاین ببعد ازاین کردی خوردش هرچقدر بسته دیگه بسته

 منشنو حرفو این گالت ازاون بعد سریه نیست خدمتکار خونه تواین من بدمیبینی؛مادره کنی

 آره؛اره....آر:گفت دادو تکون سرشو ترس مفهومه؟با: زدم داد تر وبلند
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  چشاش تو زدم زل دادمو فشار بیشتر فکشو نگفتمو چیزی

 !میکنم داغونش میزنم بگه هرچی کردمو قاطی الان میدونست

 دنیارو باز؟صداتون شده خبر چه:میگفت باحرص که شنیدم خانومو زهرا صدای

 راحت دستت از میمیری کی افریته توعه سره دعوا بازم:گفت مامانم به رو برداشته؛چیشده؟و

 تنوب حالا بهش انداختی خودتوشدیو پسرم سوار مدت یه نمیکشی خجالت ه*ز*ر*ه زنیکه شیم

 صفت شیطون انداختی هم جونه به اینارو که سامیار

 خانوم زهرا سمت زدم داد بازم میکردم ول اشغالو اون فک که همونطور بود گرفته چشمامو خون

 کهزبونیو یبرمم: گفتمو رفتم جلوتر بمیری باید تو صفتی شیطون تو تویی زنیکه اون:  گفتمو رفتم

 داشتم گهن سنتو احترامه میکنمش نابود ه*ز*ر*ه بگه مامانم به که زبونیو میبرم بگه تو مامانم به

 یه. ممامان به میکنید احترامی بی که اخرته دفعه این. کنم چیکارت میدونم دیگع ازالان اما تاالان

 فهمیدی؟ میزنید زانو جلوش روز

 ارامش لحظه یه خونه این تو اومده ازوقتی دعواست خونه تو بخاطرش هرروز:گفت باخشم

 کنم؟ حالیت فهمیدی؟یا میکنی توهین بهش که اخره باره:زدم داد:نداریم

 اتاقت تو بریم بیا باش اروم نیستی خوب عزیزم سامیارم:محبوبه

 تو عروسه و منه مادره زن این:گفتم و بده ادامه نذاشتم........زن این جان سامیار اخه: خانوم زهرا

  بگو اسمشو محبوبه داره اسم

 مدته که روزی اون نیست دور:گفتم گوشش زیر صورتشو تو شدم خم میکرد نگام حرص با

 از بترس.قرصی مریض یه از بترس ازم بترس.میدم حرفاتو این تک تک جواب. شه تموم حکومتت

 .پسرته و تو کردن نابود فکرم که منی از بترس. کرده قاطی دیگه که سامیاری

 پس:زدم داد میکردن نگامون ترس با بودنو میزوایساده کنار که خدمتکاری تا سه به رو برگشتم

  کیه؟ها کاره چیدن چیه؟میز ؟کارتون این کاره چه اینجا شما
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 ودب میز رو که هرچی کشیدمو میزو روی سفره رفتن عقب قدم چند ترس از که رفتم میز سمت به

 میکردن نگام بهت با بقیه و زد جیغ سومیتا زمین رو افتاد بدی صدای با

 بمونی؟ جهنم توااین میخوای توهین؟بازم همه این نیس نیست؟ها؟بس بس: گفتم مامان به رو

 خورب قرصاتو باش اروم میلرزه دستات نیستی خوب پسرم: گفت میریخت صورتش رو که اشکی با

 بریم بیا شدم خسته مامان شدم خسته بریم کن جمع وسایلتو ؟برو شم اروم میخوای:گفتم

 ازاینجا

  باش اروم ت فقط بگی تو هرچی:مامان

 سمتم اومد اعصاب تاقرص سه با سومیتا بعد و

 

 سامیار«---کاور عکس

 

  روخدا تو بخور: گفت بانگرانی

  بریم کن جمع وسایلتو من مرگه برو: گفتم مامان به و بهش ندادم اهمیت

 توروخدا سامیار:گفت جلوو اورد قرصارو بازم سومیتا

 مامان بریم بیا نخورم قرصارو این میخوای باشه اروم اعصابم میخوای:گفتم و زدم پس دستشو

 خستم

  قرصارو اون بخور ،میرم.....میریم بگی تو هرچی پسرم باشه:گفت گریه با

 خوردم گرفتمو سومیتا از قرصارو

  کن جمع لباساتو برو: گفتم مامان به و
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 بالا پله از رفت دادو تکون سر مامان

  اخه بری میخوای کجا عزیزم سامیار:خانوم زهرا

 نیست خوب حالش. لطفا مامان:سومیتا

 داد ادامه توجه بدون دوباره

 یبر کجا ای خونه این چراغه و چشم تو مادر نرو بگی تو هرچی فداتبشم بشم قربونت:خانوم زهرا

 دلم عزیزه اخه

 کاسست همون اشو هوون فردا از میدن قول همیششون حرفایه هه

  بودیم وایساده پا سر نگفتم چیزی

 خوبی؟:گفت اروم گوشم زیر گرفتو دستمو سومیتا

  دادم تکون سر

 خودت؟ خونه میری:سومیتا

  دادم تکون سر دوباره

 باش مادرت خودتو مراقب:سومیتا

  کردم نگاه بهش

 بود خواستنی کوچولو عمه این چقد

 میای؟:گفتم

 دیدم چشماش تو دودلیو. کرد نگام

 خوبه مادرت بره هم تو بره هم باشین دور ما از مدت یه نه:گفت اما
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  بیا پیشم بیای که خواستی هروقت نه تو از اما اره اینا از:گفتم

  کرد باز بستو اروم چشماشو و داد فشار دستمو

  اومد میکرد گریه بازم که درحالی مامان بعد دقیق۱۱

 ردمک جمع تورم لباسایه: کفت گرفتم ازش ساکو رفتمو جلو دستش ساک یه بودو پوشیده مانتو

 میارم خودم ماشین تو برو نمیخواد: گفتم گرفتمو دستشو بیارم ساکتو میرم

 بره که شدم منتظر و گرفتم طرفش سویچو و

 بیرون زدم در از برداشتمو هم مامانو ساک و پایین اوردمش دیدم ها پله کنار ساکو و بالا رفتم

 کنم ای توجه خانوم زهرا حرفایه به اینکه بدون

  بیرون زدم در از و کردم روشنش شدمو ماشین سوار

  خونه سمت رفتم حرف بی

 شد تموم دیگه بسته مامان نکن گریه_

 پسرم؟ خوبی:مامان

 نکن گریه مامان خوبم: گفتم حال بااین اما داشت لرزش دستام هنوز میکرد درد خیلی سرم

 سمتش گرفتم اوردمو در جعبش از کاغذی دستمال یه و

 کرد پاک اشکاشو گرفتو ازم

  خریدم خوراکی مقدا یه خونه واسه شدم پیاده داشتمو نگه مارکت سوپر یه جلویه

  ساختمون جلو رسیدیم دقیقه۲۵بعد و شدم سوار دوباره

 که بگیرتشون ازم اومد مامان. عقب از برداشتم ساکارو شد پیاده همزمان مامانک که شدم پیاده

 درو من بعد و تو برع مامان اول موندم منتظر کردم باز درو رفتم ساختون در سمت به و نذاشتم
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 پ اینه هب و شدیم سوار باشیم اومدنش منتظر نبود لازم خوشبختانه اسانسور سمت رفتیم بستمو

 گوش اسانسور مزخرف اهنگ به بستمو چشمامو کرد حرکت اسانسور و زدم_۶ شماره دادمو تکیه

 دادم

 مامان به کردم دروباز وایسادم_۲۱واحد جلوی و رفتیم بیرون شد باز درش و شد متوقف اسانسور

  کردم روشن خونه چراغایه و بستم درو تو رفت مامان بانو بفرمائد: گفتم

 بود متری۱۱۱اپارتمان یه

 کار اتاق یکیش بود در تا سه که چپ سمت بود در بغل داخل میومدی وقتی باریک رویع راه یه

 حمام یکیش و دستشویی یکیش دیگش دوتایه بود

  بود شده چیده سلطنتی مبلایع با که پذیرایی حال و داشت خواب اتاق تا سه و

......... 

 .....دارد ادامه

   

 

 

 وقتی.....داد سرشوتکون فقط مامان بنفشه ستش که همونی من بغلیه تواتاق برو: گفتم مامان به

 همه بود من چیزه همه من بودمادره شده ضعیف خیلی کردم نگاه بهش پشت از میرفت داشت

 فقط اباب هه فترتم پس بابایه اون از میگیرم شدرو باهاش که حرفاوبدرفتاریایی همه انتقام کسم

 دکمه میکردم خفگی احساسه.اوووووف....... اون رویه که اسم این حیفه میکشه یدک اسمشو

 اباعص مریضیه شراین از بشه کی میلرزید هنوز دستام لعنتی کردم باز پیرهنمو بالاییه هایه

 تمرف وقتی کمد تو میزاشت لباساشو داشت مامان اتاق تو بالا رفتم ها پله از شم راحت کن خورد

 شهپی ببرمت باید مامانم شدی ضعیف خیلی: گفتم بهش بوسیدم کردموسرشو بغلش کنارش

 ....... شدی راحت عوضیا اون دسته از راحته جات دیگه بعد به دکترازاین
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  پدرته اون باشه هرچی نزن حرف اینجوری پدرت درمورد مادر جان سامیار: مامان

 مباز کرده بهت که اذیتایی اون با باش خودت فکر به یکمم خدا رضایه محضه مامان وااااای:سامیار

 تنفرم خودم از وقتا بعضی بابا بگم اون به حتی میاد عارم من بگم زبونی چه به میکنی دفاع ازش

 لرزش نمیزن حرفی هیچ دربارش بعد به این از میفهمی منه تورگایه عوضی اون خونه که میشم

 چی مهربونه انقد چرا سادست انقد چرا من مادره خدایا میترکید داشت سرم شد بیشتر دستام

 من مادره به احمقم بزرگه مادر اون بدجنسیه از یکم فقط یکم میشد

 گفت گرفتو قاب صورتموبادستاش.......میدادی

 که دیدی مادر نشو عصبی انقد منی چیزه همه منی کسه توهمه توروخدا مادر جان سامیار:مامان

 عزیزه یادم فشار قلبت به وگرنه شی عصبی زیاد نباید کرد تاکید داد تذکر بهت گفت چی دکترت

 ....... باش خودت مراقب مامان جونه باشه من مراقب کی بیوفته تو برایه اتفاقی اگه مامان دل

 خدایا نداشتم مادرمو اشکایه طاقته من بود اشک از پر چشاش میزد حرف داشت وقتی: سامیار

 گرفتمش بود شده وجدان بی مرد یه عاشق فقط آخه بود کرده گناهی چه من مادره

 مخود مراقبه میدم قول شم عصبی تر کم میدم قول شده که خاطرتوام به مامانم:توبغلموگفتم

 جداکردم مامانوازخودم وقتی شد خیس سینم روی کردم احساس میدم قول میشم خوب باشم

 نریز سامیار مرگه ندارم طاقت من نکن گریه نگفتم مگه: گفتم بهش میکنه گریه داره دیدم

  گلم مامانه باشه ببینم ندارم طاقته اینارومن

 ونتوج نمیکنم گریه دیگه مادر ببین نخور قسم دلم عزیزه باشه: کردوگفت اشکاشوپاک زود مامان

  سامیارم نخور قسم

 از یبد شام پسرت به نمیخوای جون محبوبه: گفتم شه عوض مامان حالوهوایه که این برایه سامیار

 :گفت میخندید داشت که درحالی مامانم نخوردم هیچی صبح از کنماااااا غش مونده کم گشنگی

 چیزی یه میرم الان کرده سرایت توام به بازیاش دیوونه نکنه چیکار ارشامو این بگم خدا:مامان

  میخوریم میکنم درست
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 هوامو حالو اون بازم میکردم دق من تاالان نبود خل پسره این اگه که نمیدونی مامان: سامیار

  میکنه عوض

 لهمث اونم طفلی داره گناه تنهاس اونم شام جا این بیاد کن دعوتش فردا جان سامیار میدونم:مامان

  دارم دوست تو

  هوووم چیم من پس پسرته اون اگه خانم مامان عه عه: سامیار

 .کنم درست شام تا بریم. میمیرم من نباشی تو اقا حسود: مامان

 

 سامیار«__کاور عکس

 

 خوبه همون کن درست کتلتارو مامان:گفتم که خونه اشپز تو رفت مامان و شدیم بلند

 پسرم باشه:مامان

 تحمل دردو این که ساله۲الان اما میکرد درد خیلی بود انفجار حالت در سرم مبلا رم نشستم رفتم

 شده عادی دیگه میکنم

 و خونه اشپز تو رفتم زد صدام بود کرده اماده شامو مامان.دادم ماساژ یکم هامو شقیقه کنار

 خوردیم رو شده سرخ کتلتایه

 .داره خاکگردو خیلی.کنه تمیزاینجارو میفرستم یکیو فردا مامان:گفتم

 میکنم تمیز خودم نمیخواد عزیزم:مامان

 .میاد میگم۲۱ساعت.نباشه کاریت شما من مادره نه_

 مادر باشه:مامان
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 .اتاقم تو رفتم غذا شدن تموم از بعد

 اتاق کف های پارکت حتی بود مشکی تاپاش سر که اتاقی

  بود شیشه از کفش که داشت ترانس یه

 میوفتم الان همین میکردم فکر روش وایمیسادم وقتی

  ترانس تو رفتم

 به کاش.هام نقشه به کردم فکر کارام به اونجا موندمیکم. بود شده بدتر و بود نشده خوب سردردم

 . داشتم تنش بدون زندگی یه میشد چی.نبودم درگیر اینجوری کاش.نمیومدم دنیا

 هب توجه بدون که بودم خسته انقد.لباسام همون با. تخت رو پتو زیر رفتم و اتاق تو برگشتم

 .برد خوابم کی نفهمیدم سردردم

 بلند۰:۲۰ کردم نگاه تختو کنار ساعته شدم بیدار میخورد بهم ترانش پنجره از که نوری با صبح

 زود گرفتمو ربعه یک دوش یه.نمیومد صدایی هیچ بود خواب مامان حموم سمت رفتم و شدم

 واسه میچینه میزو داره خونه اشپز تو مامان دیدم بود تنم حوله ک همونطور بیرون اومدم

 مامان بخیر صبح سلام:گفتم. صبحونه

 پسرم باشه عافیت بخیر توام صبح یدونم یکی سلام:مامان

 مامانم ممنون_

 بخوریم صبحونه بیا بپوش لباساتو برو پسرم:مامان

 تک یه و طوسی شلوار یه و ساده مشکی تیشرت: یه ساک تو از اتاقم تو رفتم دادمو تکون سرمو

 کردم خالی ادکلنمم پایین ریخت دوباره ک بالا دادم موهامم. پوشیدم اوردمو در مشکی تک

 مامان به رو برداشتمو کیفمو شدمو بلند! شد خورده باارامش صبحونه. بیرون رفتم و خودمرو

 کاری.نظافت واسه میفرستم یکیو۲۱ساعت نره یادت. میام۲ساعت شرکت میرم من مامان:گفتم

 .بزن زنگ بهم داشتی
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 همراهت به خدا مادر برو:مامان

  مامان خدافظ_

  بشم اسانسور سوار موند منتظر و اومد در جلو تا مامان

 

 رو بله قشنگه عروس بله تنگه کوچه: زیبایه اهنگ که گوشیم زنگ صدای با صبح هفت ساعت

 رو از دمش بلند دقیقه پنج بعد.بشم لودینگ تا  تخت رو نشستم دقیقه پنج شدم بیدار مینواخت

  بیداره جون مادر دیدم. بیرون اتاق از پریدم وحشیانه جهشیه حرکت  دریک و تخت

 ننه بخیر صبح سلام:گفتم

  بخیر توام صبح سلام علیکه:گفت خندیدو

 نشده؟ بیدار هنوز غزمیت اون_

 کی؟:گفت تعجب با جون مادر

  میگم آیماشونو_

 . صبحانه بیا بشور صورتتو دستو خوابه هنوز نه.تو دسته از امان:جون مادر

  میام الان چشم_

 ازب انداختنه جفتک به معروف که حرکت یه با درو.آیما اتاق تو رفتم بهداشتی سرویس جای به و

 انال همین قسم بغدادی ابوبکر سیبیلایه به بود خوابیده شکم رو خرس مثل.تو رفتم و کردم

 .نمیفهمیدا اتاقش وسط میخورد خمپاره

 به تازه غاز صدایه شبیه صبحی اول که بلندم صدای با و بهم کوبیدم دستامو سرشو بالا رفتم

 ناززززززززز چه من قشنگه الاغک:خوندم بود مریض ی رسیده بلوغ دوران

 خوووووووابیدهههههههههههه
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 چکککککککککیده ابدهن مخملیش خوووووابه رخته تو

  کن باز چشماتو من الاغککککککه

  کن عطا لگد یه

 .میکرد نگام داشت مغول اهل این مثله پخخخخخخخ

 بخیر صبح:گفتم

 اوله میخونی اهنگ داری بستی چشماتم کردی باز دهنتو کرگردن مثله زهرمار:گفت حرص با

 صبحی

 نده؛بعدشم فحش من خواهر میگیرها  فاضلاب بوی دهنت صبحی ندارن؛اوله حیا مردم نچ نچ_

 صبحیه؟ اوله کجا هفته ساعت

  لابد شبه نصفه الان دس.مرگ:گفت بیشتر حرص با آیما

  شی بیدار باس توام شدم بیدار من وقتی چیه هر اصن_

  کنم چیکارت میدونم میخوابی ظهر لنگ تا ک جمعه عووووضی: آیما

 خورما هسته بیند خواب در آیما_

 دانست پنبه نیست خورما هسته اون خودتی؛دومن شتر:آیما

 تو.بینیمی خورما هسته آیمایی تو میبینه دانه پنبه که شتره شتری؟اون تو گفتم من مگه خنگه_

 یانه؟ باشین داشته فرقی یه باید بیچاره شتره اون و

 . کن وز وز کم بیرون برو:آیما

 هرگز تو بی برم تنها پام بشه قلم نریم باهم اینجا تااز عمت جونه_
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 تا من لوج انداختی اینو خندیدم کی گوره من خدایا بیرون برو.ماماننننننننننننننننن:جیغ با آیما

 دقم ایینه بشه

 هب تبدیل مزونت اون تا بخواب انقد. شه پوسیده تختت تا بخواب انقد.بمونی شوهر بی الهی_

 .ایششششششالله بشه سبز فضایه

 و مگلو رو گذاشتم دستمو و عقب رفتم ترس از متر شیش من پرید جوری یه مزون اسمه گفتن با

 چته؟ وحشی ترس از خودمو کردم خیس ننه وای: گفتم

 :گرفتی چرا گلوت؟ترسیدی؟گلوتو به چیشده:گفت هول با

 تو مداو قلبم ترسیدم انقد کل عقل. بود ای وحشیانه رمانتیک حرکت خیلی نترسیدم نه مار زهر_

 گلوم

 برسم زندگیم ب برم اونور گمشو برو دختر داره ورت گفت:میخندید که همونطور

  برسه زندگیش به میره الان.بخوابه میخواست تاالان کنا نگاش_

 شگاهدان واسه شم امادهرفتم خوردیمو صبحان شستیمو صورتامونو و بیرون رفتیم و نگفت چیزی

  داشتم کلاس۲۱:۱۱ تا۲:۱۱ساعت

 تونیک و مشکی کوله و مشکی مقنعه و یخی لی شلوار یه با کوتاه یکم و جذب مشکی مانتویه یه

 اینه جلو شد تر کشیده چشمام که کردم جمع بالا از محکم موهامم و پوشیدم مشکی های

 اتاق از برداشتمو کیفمو و چشم مداد یکمم و کالباسی رژ یه زدمو افتاب ضد کرم یه و وایسادم

 گفت اومدو هم ایما لحظه همون خدانگهدار رفتم من منزل اهل:گفتم بلند و بیرون اومدم

 خدافظ مامانی رفتم منم: آیما

 باشید خودتون مراقب دخترام بسلامت:جون مامان

  چشم_

 همچنین:ایما
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  بدبختیامون سمته رفتیم و

  دانشگاه سمته من و مزون سمت ایما

 سلام بعد پیششو رفتم میده تکون دست بهم که دیدم رو مبینا دانشگاه رسیدم وقتی

 اعتتتتتتتتس سه استا اینکه بعد و.بود دانشگاه تو دوستم بهترین مبینا کلاس رفتیم احوالپرسیو

 صداشو میدیدمو لباشو حرکته فقط اخر ساعت نیم دیگه من که داد تکون فکشو اون بکوب

 کردو جمع وسایلشو سمته رفت که دیدم جلیلی سامان اهنگ و هندزفریم خاطر به نمیشنیدم

 ؟ سلف بریم:گفتم مبینا به اوردمو در هندزفریو منم رفت

  خانومی بریم:مبینا

  اومدن ریخت بی یالغوزه دوتا اون که سلف تو رفتیم و اومدیم بیرون کلاس از

 سیامکه احسانو منظورم

  میزمون صندلیایه رو نشستن اجازه بدون و

 فیها هبر ها بشینه نتونه دیگه تا جاش یه بکوبم پام با میگه شیطونه دماغو و چشم یه مردتیکه

  والا بگیره گچ خالدونشو

 خوبین؟ خانوما سلام:احسان

 تولدمه ممنون سلام:مبینا

 خانوم؟ ارام خوبین شما: سیامک

 خوری؟ گوه یا دکتری:گفتم لب زیر

 رستگار:گفتم بهش بااخم کرد کنترلخندشو زور به و شنید مبینا

 نشدم؟ متوجه خانوم ارام چی:گفت تعجب با

 نیاوردو کم بود شده ضایع چی مثله که درحالی.هستم رستگار:گفتم
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  بله بله اهان:گفت خندیدو

 ....شدیم مزاحم خانوما خب:احسان

 مزاحمین میدونید که خوبع:گفتم زود و بده ادامه نذاشتم

  هفته نای جمعه کهبگیم اومدیم که میگفتم داشتم بله.پذیریم انتقاد ما بله:داد ادامه زدو لبخندی

 

 چه؟ ما به خب:مبینا

 بگیره کادو مثلا بگه اومده_

 ......بگم خواستم خانوما:احسان

 گرفته؟ جلوتو کیبگو خب:مبینا

 بگو همونو_

 ........تولدش:سیامک

 بیاریم؟ شادی برف. مبارکه خب_

 میدین اجازه خانومااااااا:بلند صدای با احسان

 فرهنگ بی میززززنی داد ما سره:مبینا

 میزنی؟ داد ما سره حالا کنیم چیکار خب تولدته که تولدته شخصیت بی مروت بی_

 شما خانومل:گفت و نخنده داشت سعی زور به احسانم میخوردو زمینو داشت خنده از سیامک

 گرفتیمو جشن بچه اصراره به که جمعس تولدم.میخوام معذرت بزنم حرف من نمیذارید اصن

 تولدم جشن تو بیاید و بفرمایید رنجه قدم میکنم خواهش ازتون
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 کلمای بابای خره همسنه خودش واسه میگیره تولد الان بگیره پسرشو جشنه باید گنده خرس وا

 ها جکسونه

  دیگه میگفتی اول از اوکی: گفتم

  ندادین امون که شما:احسان

 دیگه؟ میاید:سیامک

  میام منم اومد ارام اگه:مبینا

 کرده دماغش تو دست که ای بچه مچ انگار داشت ورم خوف لحظه یه زدن زل من به همه

  اومدم شاید نمیدونم:گفتم حال بااین والا گرفتنرو

  دیگه بیا:سیامک

  میاد هم مبینا بیای اگه:احسان

  تولد بریم۰ساعت جمعه شد قرار که کردن زر زر انقد خلاصه

 بیشعور اون شکار بریم که آیما مزونه سمته رفتم و بیرون اومدم دانشگاه از۲۲:۱۱ساعت

 الو:داد جواب زدم زنگ ایما به مزونو در جلو رسیدم

 مزونتم درهجلو بریم کجا_

 بریم کجا:آیما

 دیگگگگگگه مالی گوش خساااارتو واسهبریم_

 اومدم باشه باشه اهان: آیما

  شد ماشین سوار اومدو بعد دقیقه ده و

 بودیم اومده درست کردم نگاه روم به رو مجتمع بعدبه کردمو نگاه دوباره کارت روی ادرس به
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 در بغلمون از اومد مامانیا ازاین موتور بایه پسر یه موقع همونشدیم پیاده کردمو پارک ماشینو

 میشم سوار موتور بالاخره روز یه:گفت آیما و کردیم نگاش حسرت با ایما منو کع شد

  بریم بیا نزن حرف: گفتم کلشو پس زدم

  تو رفتیم

  ۵طبقه:گفت که چلغوز واحد طبقست کدوم پرسیدم نگهبانی از در جلو

  کردم نگاه شلوارش به سمتمون اومد هم موتوریه پسر اون که اسانسور سمته رفتیم

 هابود پاره زانو ازاین شلوارش. نمیکنی طهور خودت چرا خداوندا خدایا 

 که۵ بزنم بردم دستمو که داخل رفتیم اومد اسانسور لحظه همون کردمو نگاه ایما به شیطنت با

  نم بعد بزنید اول شما:گفت و کشید هم پسره دوباره کشیدم دستمو من و اورد همدستشو پسره

  طبقه همین برم میخواستم منم: گفت که زدم۵ طبقه حرف بدون من و

 کفه اخم با ایما و ایما به بود زده زل که کردم نگاه پسره به پاره خشتک ها؟پسره چه ما به

  حیاست با چه ابجیم بمیرم الهی میکرد نگاه اسانسورو

 فتمگ بله؟:گفت         اقا؟ ببخشید: گفتم من که گرفت نگاشو زود پاره خشتک من اهم اهم یه با

 هپسر میخنده یواشکی ایما دیدم چشمی زیر کرد نگاه شلوارش به باتعجب!پارست شلوارتون:

 ونزانوت افتادین ای دوچرخه موتوری از اینکه مثل:گفتم پارست؟ ؛کجاش:نع:گفت کردو نگاهبهم

 داری؟ سوزن نخ:گفتم ایما به رو و شده پاره

 . بابا ای: فتم من دادو تکون سر ایما

 مدلشه خانوم:گفت حرص با پسره

 اههه:گفتم خبیث لبخنده یه با منم
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 هم پاره خشتک این که یالغوز اون واحد سمت بیرون اومدیم ما وایسادو اسانسور لحظه همون

 منشی دادو سلام هم پاره خشتک واون دادیم سلام بهش که بود اونجا  منشی یه اومد دنبالمون

 بفرمائید؟.اومدین خوش:گفت  ما به رو دوباره و منش راد اقای سلام:گفت

 داشتیم کار تهرانی اقای با: گفتم

 داشتین؟ قبلی وقت: گفت

 جریانن در خودشون بله:گفتم

 و ایما متهس برگشتم من و بدم اطلاع بهشون تا بشینید بفرمائید:گفت کردو اشاره راحتیا سمت به

  ایماست محووووووو پارهه خشتک دیدم که پاره خشتک

  رستگار:اومدن؟گفتم کی بگم خانومی:گفت منشیه لحظه همون

 ..نمیشناسمتون میگن:گفت منشیه دوباره و

 

  نمیشناسه حالام کرده داغون ماشینمو. نشناسه بایدم خوب ارررره: گفتم حرص با

 کرده؟ تصادف باشما سامیار عه: گفت  پاره خشتک اون دفعه یه که

 بعله: گفتم

 زد رود و کرد راهنمایی اتاقی سمت به مارو و. نشناختیم ها شرمنده.بفرمایید داخل بفرمایید:گفت

  اومدن کردین تصادف باهاشون که خانومایی سامیار:گفت و داخل برد سرشو و

 بفرمائید:گفت کردو باز کامل درو و

  ادمیه خودش واسه بدوزه خشتکشو بابا نه

  کرد نگام اخم با شدو بلند جاش از ک دیدم یالغوزو اون داخلو رفتیم
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  دادیم تکون سر و ندادیم جوابشو ایما نه و من نه که داد سلام یه زور به

 ؟ شده چقدر خسارتتون: گفت و

 میل چی ایه؟خانوما عجله چه حالت سامی بابا ای:گفت وسطو پرید پاره خشتک بزنم زر اومدم تا

 میل چیزی:گفت اخم با هم ایما.خواهرمو خورد بدها خرس صدا بزنمش کرد نگاه ایما به دارین؟و

 بگین؟ خسارتو پس.خوبه:گفت سامیار. داریم عجله ما نداریم

  ملیون۱:گفتم

  روزه به: گفت نوشتو چک یه

 منو ایما دیدن با و اتاق تو پرید نذاکت بی ادم یه بیرون بریم پاشدیم که لحظه همون گرفتمو

 شدین؟ سهیل ستاره خانوم ایما.گل خانوم ارام و ایما به به:گفت پریدو بالا ابروهاش

 . ودب ایما مدلینگایه از یکی مهرداد افتاد یادم که بیشعور این کیه ببینم اوردم فشار مغزم به

 موسوی؟ اقای دارین مشکلی:گفت ایما دادیمو ارم سلام یه

 میشناسید؟ رو دیگه هم شما(:ارشام)پاره خشتک

 

 جدید شو.میکردم کار توش مدت یه که همون بارانِ مزونه اون صاحب خانوم ایما بله:موسوی

 خانوم؟؟ ایما دیگه ندارین

 داریم شو یه ماه این اخر.ترم راحت بگین رستگار:ایما

 !دیگه؟ هستم مدلا جزو من. البته بله: موسوی

 خدانگهدار.نیست حرفا این جای اینجا حال هر به. نکنم فکر:ایما

 .بیرون اومدیم گرفتو منو دسته و
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 نهمچنا  و بیرون رفتیم شرکت در از منشی بی توجه بی بیرون زدیم اتاق از زود گرفتو دستمو

 متمونس میاد داره پاره خشتک دیدم برگشتم اسانسور تو کرد پرتم و میکشید کش مثله منو ایما

 .ببینم شدنشو ضایع نتونستم شدو بسته اسانسور در لحظظظظظه همون ک

 ماشینش؟ دنبال بریم خب: گفتم ایما به رو. پارکینگ رفتیم

 باش زود بدو حتما اره_

 کوبیدمو مه به دستامو کردم پیداش یهو که میگشتم ماشینش دنبال پارکینگو تو  رفتیم تند تند

  خودشه: گفتم

 !روش بکش نقاشی پشتو من رو جلو تو بیار در کیلیدتو:ایما

  بخورتش میخواد دلش ادم ماشینه حیفه بخدا ایما_

  میبینه میاد یکی الان باش زود بیشعور:ایما

 شنیدم مینداختو که خطایی خش خش صدای که پشت رفت ایما اوردم در ام کوله از کیلیدمو زود

 ممیاورد اسید کاش  حقته برسر خاک پسره والا کردم خطی خط تونستم تااااا نکردمو نامردی منم

 نگاه شاهکارمون به شد تموم که مون کار. بخدا خخخخخ میشد غیب ماشینه جا یه میریختم

 خودکارو یه و پاکنش برف زیر گذاشتم بودو داده بهم غرور با که چکیو. خنده زیر زدیم کردیمو

 غلهب شتمگذا اونم بعد خسارتش اینم افتاده خش چندتا که نشده چیزی: نوشتم و اوردم در برگه

 . رفتیم کنان خنده شدیمو ماشین سوار زود رفتیم ک برو د و. کن پاک برف زیر چکه

 ها شه سوار ماشین دیگه عمرا بدبخت: ایما

 بیخاصیت خوره حناق حقششششه_

 بودا خوشگل تو جون:ایما

 پاره؟ کی؟خشتک_

 کیه؟ پاره خشتک واااااا:ایما
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 دیگ موتوریه پسر همون_

 ترس از مردم که خندید انقد یهو ایما حالا

 بود پاره زانو نبود پاره خشتک خدانکشتت:ایما

 گشنمه من. چی هر حاااللا_

 هستی که چرکولی ساندویچ پایه:ایما

  ساندویچ سوی به پیش چارپایتم_

 خونه برگشتیم۱ساعت خوردیمو ساندویچو

 

 ارشام

 خدا هی.بود ناز چقدر ولی.توروخدا حیف.دستم از پرید کفتر مث دختره ععععععه عععععععععه

 گفتو کرد دروباز سامیار که بودم فکرش تو. رفتا در زود اومده خوشم یکی از من که حالا

 ۰:۱۱نمیری؟ساعت:

  بریم دادا چرا_

 ارشام:سامیار شدیم اسانسور سوار و بیرون اومدیم سامیار با کردمو جمع وسایلمو شدمو بلند

 شام خونمون بیای گفته مامان

 گشنگی از مردم نه که چرا جوووون_

 پرست شکم:سامیار 

  نیستی تو نکه _

 پارکینگ رفتیم
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 گفت که شنیدم سامیو داد یهو که ماشینش سمته هم سامی و موتورم سمته رفتم من

 بیا اررررررشام:سامیار

 چیشششده:گفتم سمتشو رفتم دو حالت با

 بودا شده داغونننننن ماشین شد خرس پای اندازه چشششششام کردو اشاره ماشینش به

 ردهک چیکاررررررر خنده زیر زدم یهو خوندم توشو گرفتمو سمتم گرفت ای برگه اعصبانی سامیار

  احسنتم دختره بود

 دادا جوابتو قششششنگ چه اومد خوشم ایییییول: گفتم میکرد نگام حرص با سامیار

 .اونا یا منه طرفه نیس معلوم.گمشو نگو هیچی:سامیار

 رفت شدو سوار حرص با و

  موتورم با پشتش منم

 پر مادرمو جای.بودم زن این عاشق.کرد باز و در محبوبه مامان که اینا سامیار خونه رفتیم

 .رفت و نکرد مادری واسم که مادری.میکرد

 خودم خونه رفتم شدمو بلند کردمو عزمموجزم که بود۲۲ساعت خوردیم شاممونو

 :سامیار

 فکر بود کرده خطی خط ماشینمو تمامه که رویی پر دختره به و.بودم خوابیده تخت تو

 رارشتک لب تلافی؟تلافی؟زیر.کنم تلافی ببینمش دوباره کاش.پررو ولی.بود خوشگل.میکردم

 ماعصاب.شه درست چی همه کاش.رفتمفرو لجن یه تو.انتقام و تلافی از شده پر زندگیم چرا.کردم

 گاهن ساعتو.بابام بودنه حیووون از.مادربزرگم گری حیله از.مامانم سادگی از.خستم دیگه.نمیکشه

 بیار۱مزدا زود صبح فردا:دادم اس لجنزار خونه اون نگهبان مهدی به برداشتمو گوشیمو_۲۱.کردم

 .نره یادت.........اباد سعادت ادرس به
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  زدم سندو دکمه و

 میکرد درد سرم

 دموکر فکر انقد. میگرفت خوابم میخوردم قرصارو اون که ای موقع فقط. بودم شده بیخواب دوباره

 شده۶ساعت دیدم که کردم فکر

 ۹ساعت تا برد خوابم زور به

 بیدار هنوز مامانم دیدم و بیرون اومدم اتاق از و.شدم اماده زودی.  حسااابی بود شده دیرم پوف

 کیلیدارو سمتش رفتم منتظرمه و اورده مهدی که دیدم سفیدمو مزدا. بیرون رفتم زود. نشده

 سهراب پس کجایی:گفتو اومد دیدتم تا بود منتظرم ارشام. شرکت سمت رفتم گرفتمو ازش

 منتظرته دوساعته

  اتاقم تو بیاد بگو موندم خواب_

 باشه:ارشام

 کنی؟ چیکار باید که گفته بهت ارشام خب: گفتم احوالپرسی بعد و اتاقم تو اومد سهراب

  شه پخش بدی حالت یه تو مرد یه با عکسش که میشه راضی کسی کمتر سامیار اما.اره:سهراب

 کنی پیدا یکیو میتونی تو_

 نکنم فکر:سهراب

 میلیارد یک_

 چی؟:سهراب

 میدم پول بابتش میلیارد یک_

 شدی؟ دیونه سامیار:ارشام
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 چیه؟ نظرت سهراب خب...لطفا ارشام_

 پیشت میفرستم دختررو فردا. خوبه:سهراب

 سلامت به:گفتم کردمو اشاره در به زدمو پوزخندی

  رفت شدو بلند سهراب و

 ابیخر کله بدی؟سامیار میخوای کجا از ملیون یه نه ها میلیارده شدی؟یه دیونه: توپید بهم ارشام

 نکن

  دارم کاربرو الانم نباشه کاریت تو تهرانی محمد خوده حساب از_

 رفت حرص با دادو تکون سری

 

 قهر هن میکنم فکر انتقامم به فقط الان ولی.میارم در دلش از! ارشام قهر داشتیم کم همینو پووووو

 احسان" دیدم کردم نگاه خورد زنگ گوشیم که بود۵ساعت کردم رسیدگی کارام به.اشتی و

 الو:دادم جواب داشت چیکار دیگه این"امینی

 خوبی؟ جان سامیار سلام: احسان

 خوبی؟ تو ممنون-

 هم دور بیا گرفتم کوچیک جشن یه تولدمه فردا بگم خواستم.میگذره بدنیستم هی: احسان

 هستن دانشگام دوستایه باشیم

 میام کردم وقت اگه احسان باشه_

 بگو اونم به ندارم ارشامو شماره من راستی.بیا حتما: احسان

 حتما باشه-
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 رفیق؟ نداری کاری:احسان

 خدافظ نه_

 دیدار امید به: احسان

 .بود خوبی پسر بود خانوادگیمون دوستایه از یکی احسان.کردم قطع

 باز درو اومد بفرماییدش صدای که زدم ارشامو اتاق در رفتم کردمو جمع وسایلامو۰:۱۱ساعت

 داری؟ کاری: گفت بااخم کرد نگام کرد بلند میزش روی های برگه از سرشو کردم

 قهری؟_

 چی؟ واس نع:ارشام

 بخوریم؟ شام بیرون بریم نیستی قهر که حالا. قهری شاید گفتم_

 !شدی ولخرج:ارشام

 بودم_

 برسم کارم به بیرون برو دارم کار حال هر به:ارشام

 !تلافیه؟_

 نه:  ارشام

 نازم دارم کیو تو جز من.نکن قهر: گفتم هاشو شونه دور انداختم دستمو صندلیش از سمتشو رفتم

 من مهمون شام بریم شدما دلباز دستو امشب یه پاشو.دخترا مثل نکن

 منو تخون نمیام من شام بعد بگما گرفته برسریت خاک رگه بازم زرنگی عععه:گفت خنده با ارشام

 مامانم خونه ببر

 نیستی بشو ادم: گفتم دادمو تکون سرمو گردنش پس زدم یکی
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 برگ گل رستوران رفتیم کردو جمع وسایلشو بعد و

 کرده دعوتمون تولدشه ؟فردا یادته که احسانو ارشام:گفتم میخوردیم غذامونو داشتیم

 بریم؟:ارشام

 ندارم حوصلشو منکه نه_

  بیا من جون: ارشام

 برو تو خب_

  بخدا پوکید دلمون مهمونی نرفتیم کیه از دیگه بیا عمرررررا تو بدون:ارشام

  میشه چی ببینم حالا-

 میریم پس  هستی راضی توام یعنی راضیم من که همین توعه دسته مگه اصن کردی غلط: ارشام

  کنه کیف بپوشه واسش میخریم نخی شورت جین یه نفری هم کادو.

 منحرفی؟ چراانقدر: گفتم میخندیدم که همونجور

  نکردنکشفم هنوز محققان والا نمیدونم: ارشام

 نگفتیم چیزی دیگه خندیدمو

  خونه برگشتم۲۱ ساعت

  بودم گرفته غذا مامانم واسه

 . نره سر حوصلش کنم نامش ثبته کلاس چندتا باشه یادم

 ؟ ندم ادامه بده خوبه؟اگه رمانم ها بچه

 ارام
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 برم که میکردم چارتا دوتا دو خودم با و بودم نشسته تخت رو بود ظهر۲۲ ساعت بودو جمعه امروز

  یاااانه تولد

  اتاقم تو پرید گراز مثل ایما لحظه همون که

 دارها در طویله این: گفتم

 نزدنو در یا زدنو در میفهمه چه خر: ایما

 کشیده الاغش خاهر به-

 ؟ نه نیس حالیت کوچیک بزرگ: ایما

  وجههیچ به-

 چیه؟ برنامت امروز گرفته دلم: ایما

  یانه برم نمیدونم. دعوتم تولد یه-

 کیه؟ تولده:گفت تختم رو میکشید دراز  که همونجور ایما

  هام دانشگاهی هم از یکی-

 یانه؟ بری دوستداری خب:ایما

 بریم؟ باهم میای توام. نمیدونم-

 نه که منو کرده دعوت تورو باوووا نه:ایما

  نیار بهونه دیگه شدی؟بیا اضافی تو ادم همه این بین-

 گرفتی؟ چی کادو:ایما

  براش گرفتم ساعت یه دیروز-
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  خوبه: ایما

 دیگع؟ نمیای-

  چنده ساعت. میام چرااا: ایما

 _۰ ساعت. مولا به عشقمی: گفتم و کردم بوسش محکم روشو پریدم

  خوبه اوهوم:ایما

 ام اس صدای که کنم انتخاب لباس تا وایسادم کمدم جلو رفتیمو حموم خوردیمو نهار۱ ساعت تا

 تولد؟ میای: فرستاده مبیناس دیدم برداشتمش اینه جلو میز از رفتم اومد گوشیم اس

  میشم اماده دارم اره:فرستادم

 ندارم؟ ؟ماشین دنبالم میای میشم اماده الان منم باشه: فرستاد

  درتونم جلو باش اماده کاملا نیم و شیش ساعت اره: فرستادم

  فعلا باشه فدات: فرستاد

 هی بالاخره بپوشم چی نمیدونستم معمول طبق کمدم سمته رفتم دوباره جاشو گذاشتم گوشیو

 ادهس کفشایه نبود لختی زیادی بود خوب بود زانوم تا برداشتم روش بلند کته با مشکی لباس

 رفتمگ سشوار موهامو. برداشتم روش زرشکی گل یه با مشکی دستیه کیف یه و پوشیدم مشکیمم

 یکمم زدم زرشکیمم رژ و صورتم به زدم کرم کم یه و. کردم لختش اتو با بعدش شه خشک تا

 تنگ لباس یه بود شده ناز خیلی اتاقم تو اومد ایما که.کردم باز فرق موهامم.هام مژه به زدم ریمل

 ودب خورده طلایی کمربنده و نداشت طرفش یع داشتو استین طرفش یه که بود پوشیده ای سرمه

 و نازک چشمه خط یه قرمز لب رژ اریششم و بود باز جلو که ای سرمه سانتیه۲۱ پاشنه کفشایه با

 نگاه بهم بود شده خوشگل خیای بود داده حالت یکم زیرشم بود بسته اسبی دم موهاشم ریمل

 ؟ چطورم: گفت و کرد

  شدی محشر-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 43 

  نمیرسم تو به:ایما

 شدم؟ خوب-

  شدی عالی: ایما

 واسم؟ میزنی لاک ایما-

  تو بعد بزنم من بیا اول بزنی من بره توام اومدم اتفاقا:ایما

  شد تموم کارمون که بود شیش به ربع یک حدودا ساعت

 بیرون رفتم پوشیدمو هم مشکی شلوار یهو پوشیدم مشکی سفید شال یه با بلندمو مشکی مانتو

  باشیم خودمون مراقب که سپرد خیلی و کردیم خدافظی بوسیدیمو جونو مامان

 مبینا دنبال رفتیم و

 

 نیومدیم؟ زود: گفتم که رسیدیم دقیقه۶:۵۵ساعت میکردن صحبت ایما با شدو ماشین سوار مبینا

 بریم۰:۱۱ساعت ماشین تو بشینیم یکم اره: ایما

 موافقم اره: مبینا

  یانه؟ برقصیم بذارم اهنگ یه حاضرید پس خب-

 حاضرم اجازه؟من: مبینا

  هستم منم: ایما

 به مبینا میزدیم دست و میخوندیم که همونجور گذاشتمو رو جلیلی سامان از دوستدارم اهنگ

  میداد تکون خودشو رقص حالت

  نیمهفتو ساعت تا کردیم گوش اهنگ دیگه چندتا
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 ییبازییی ادم دله باغشششششش که قشنگی بزرگو ی خونه داخل رفتیم شدیمو پیاده بعدش

 دوتا داخل رفتیم.بود سفید نماش که لوکس ساختمون ویه داشت بزرگم استخر یه.والا میداد

  بیاریم درلباسامونو تا بغلی اتاقایه تو بریم گفتن بهمون اومدن خدمه

 شهگو گذاشتیم لباسامونو بودن اونجاهم دیگه دختر چندتا کردیم عوض لباسامونو رفتیم ماهم

 . بود شده خوشگل خیلی بود پوشیده سفید پرنسسی لباس یه مبینا تخت

  اومدین خوش سلام:گفت و سمتمون اومد و دیدتمون احسان که اتاق از بیرون رفتیم

 و مچکر سلام:ایما        مبارک تولدتون ممنون سلام:مبینا.        مبارک تولدتون مرسی سلام-

 !مبارک تولدتون

  ایما خواهرم- نمیکنید؟ معرفی گفت کردو نگاه ایما به. ممنون خیلی خیلی ممنون:احسان

 بفرمایید خانوم ایما خوشبختم خیلی: گفت کردو تجدید لبخندشو دادو تکون سرشو احسان

 ودمز زیاد ظاهرا: گفتم کردمو نگا اطراف به نشستیمو برد صندلی و میز سمت به ماروو بشینید

  اومدن تهران نصف کن نگاه نیومدیما

  ارررره: ایما

  بودن خوابیده شب اینجا اینا کنم فکر: مبینا

 اطراف از گرفتن سوژع کردیم شروع و

 

 : سامیار

 دتول بریم بشمو اماده که کرد متوسل زور به منو احوالپرسی از بعد و خونمون اومد ارشام۵ ساعت

 مدمک سمته رفتم حوله با میپوشید لباساشو تواتاقم داشت ارشام که همونجور گرفتم دوش رفتم

 رسمی؟ ؟یا میپوشی اسپرت: گفتم ارشام به و

 رسمی: ارشام
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 و حموم تو رفتم  اوردم در مشکی کروات و سیاه شلوار و سفید لباس یه دادمو تکون سری

  پوشیدم

 یه زیرشم و پوشیده ای سرمه جیباش یقشو دور که مشکی شلوار و کت یه ارشام دیدم اومدم

  بالا بود دادم موهاشو بودو زده ریششم ته بود شده عالی بود زده پاپیون سفیدو لباس

 شونریخت بهم یکم فقط نزدمو دست بهشون بود گرفته حالت کردم نگاه موهام به اینه جلو رفتم

 ؟ بریم خب گفتم کردمو

 چنده؟ ساعت: ارشام

  هفت به ربع یک-

 بریم بپر اره ارشام

 

 داخل رفتیم شدیمو پیاده خونشونجلو۰:۱۱ ساعت شدیم ماشین سوار کردیمو خدافظی مامان از

 باهامون داد دست و طرفمون اومد زود احسان.غلغله هم تو و.بود زیاد خیلی موزیک صدای

  میزا سمت کرد راهنماییمونو

  نخریدیمکادو ارشام: گفتم ارشام به رو نخریدم کادو من افتا یادم تازه نشستیمو

 فرستادم نخی شورت جین یه جفتمون طرفه از:ارشام

  گفتم جدی-

  خریدم خودم طرف از کمربند ست یه وتو طرف از تابلو یه. نگیر پاچه بابا خب: ارشام

 مرسی خوبه-

  فدامدا: ارشام

  اومدین خوش اقایون سلام:گفت و ما میز سمته اومد هم موسوی که کردمو نگا اطرافو دورویکم
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  سلام-

 کردی؟ تعقیب مارو. سلام:ارشام

  خالمه پسر تولده جان ارشا نه:موسوی

 . حال هر به اها:ارشا

  میزنم سر بهتون بعدا برم من:موسوی

  اوکی-

  رفت و

 گهدی نفر یه با خواهر دوتا اون. اوردم در شاخ دیدم که چیزی از که کیه جی دی ببینم تا برگشتم

 ......میخندیدن زیرکی زیر و بودن نشسته

 

 ....میندازی خط منو ماشینه ها همینه میرسه ادم به ادم ولی نمیرسه کوه به کوه میگن خدا وااااای

  ارشام: سامیار: گفتم میخورد میوه داشت که ارشام روبه

 هش کم شرت فقط میکنم جور برات خودم جونه به بگو پسندیدی دختر میگی چی چیه ها: ارشام

 اینجاس؟ کی بزن حدس دهنتو ببند دودقه:  سامیار

 ......بهش برم من جووووون اخ وااای جولی آنجلینا کی:  ارشام

 یچارهب میکنه فرار روببینه تو اون بعدشم بود کجا جولی آنجلینا منحرفت سر بر خاک ای:  سامیار

 هک نیستم کش هستم،دختر که نیستم خوشگل ماهی این به پسر بخواد دلش خیلیم:  ارشام

 هی بزنه حرف جوری همین صب تا میخواد این دیدم...  میکنن که نمیکنن دعوا سرم هستم،دخترا

 اناینج خواهرا دوتا اون بعدشم کن باز نوشابه خودت برایه کم خرررره: گفتم کلش پسه زدم دونه
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 یکیشون به حداقل کردی چیکار خواهر دوتا با تو سامیار وااااای اااا خواهرا دوتا کدون:  ارشام

 میکردی رحم

 ودمب کرده تصادف یکیشون با من که همونایی خنگه میبندمااا خودم وگرنه دهنتو ببند:  سامیار

 : گفت پرید جت مثله ارشام دیدم دفعه یه

 یسگاا اگه گذاشتی سرکار منو یا میگی راست واقعا نمیبینمشون من چرا نشستن کوکجا:  ارشام

 .....باشم گفته بهت نمیخوابما باهات دیگه باشی گرفته

 پشته: گفتم بهش بودم داشته نگه خندمو جلویه زور به میکرد نگاه ورو اون ور این میگفتو اینارو  

 یه کرد نگاه پشتو برگشت  ریلکس خیلی اونم جدت جونه درنیار بازی ضایع فقط خره سرمونن

 :گفت شد تا چهار چشاش دیدم دفعه

  داره گاو چشاش لامصب خوشگله انقد چرا این پسر جووووون:  ارشام

 :گفت بهم برگشت ارشام گفتم اینو تا خوشگله خیلی اره:  سامیار

 حلالت شیرمو بگیریش ازم بخوای اگه حالت به وای داری چیکار مردم ناموسه با تو هوی:  ارشام

  نمیکنم

 والا اصلا توچه به:  سامیار

 داریم مگه میشه مگه سرم بالایه بیارم در شاخ بود کم یعنی  ازش میاد خوشم من اخه:ارشام

  بیاد خوشش دختر یه از ارشام

  ازش میاد خوشم خو میکنی نگاه بز مثله چرا چیه ها:  ارشام

  بدونیم ماهم بگو ارشام اقا میاد خوشت کی از: گفت مهرداداومدو دفعه یه: سامیار

 میکردیم صحبت اون درباره داشتیم بودم دیده موتور یه هیچکس از:  ارشام
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 یه شلوارش تو گذاشته منم میدونه خدا کنار بزاره غرورومیخواد این کی مغرور پسره:  سامیار

 من که اونجایی تا بود دیده دخترارو اون کنم فک ما سره پشته شد ثابت چشاش مهرداد دفعه

 : گفت دفه یه کردم تصادف باهاش من که دختریه اون خواهر مدلینگه میدونم

 اینجان که هم خواهرش و آیما به به: امیرحسین

 ؟؟؟  شده دختره عاشقه واقعا یعنی نمیومد در خونش میزدی ارشاموچاقو یعنی:  سامیار

 هر دختر منی ماله تو میکنم خودم ماله اخر تورو من همیشه مثله شده خوشگل چقدرم:  مهرداد

 دارم تمایل بهت بیشتر من شی دور ازم چقد

 ردادمه صورته رو بیاد که الانه گفتم بود کرده مشت چنان دستاشو بود ارشام پیشه هواسم فقط 

 :گفت ارشام دفه یه

 پوشیده ای سرمه لباسه که همونی  میگم آیمارو میشناسیش؟ چقد: ارشام

 نه خودش نه نمیده پا احدوناسی هیچ به ولی ایه تیکه عجب لامصب میشه دوسالی یه:  مهرداد

 حاضر خیلیم مغروره زیادی زد پسم دفعه هر ولی باشیم باهم خواستم ازش بار چند خواهرش

 ....... بدتره خودش از خواهرش جوابه

 من که همونی از میکردم فکر میاد خوشش دختره اون از ارشام پس   اینطور که اهان:  ارشام

 اومده خوشش دختره یکی اون از اینکه از چرا نمیدونم ولی میاد خوشش کرده تصادف باهاش

 ..... نمیدونم شدم خوشحال

 ....کنم رامش تونستم شاید بدم رقص پیشنهاد بهش میخوام پیششون برم من:  مهرداد

 میکرد نگاش حرص با ارشام

 

 .رقص پیشنهاد واسه سمتشون رفت موسویو

 پیششون؟ بریم: ارشام
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  بریم:سامیار

  شنیدیم و موسوی صدای و وایسادیم پشتشون رفتیم صدا سرو بی شدیمو بلند

 میکنید؟ قبول رقصمو خواست در خانوم ایما:موسوی

 . بفرمایید لطفا. خیر:ایما

  نیستید بلد رقص نکنه:موسوی

  نیستم بلد بله:گفت خشم با دختره

 نیستیم بلد رقص نسلا کلا ما موسوی اقای:گفت کردم تصادف باهاش دخترکه اون موقع همون و

 .... اعصاب جنگ نه گذرونی خوش اومدیم ما بفرمایید

  فعلا پس.خانوما نبود کردنتون ناراحت قصدم:موسوی

  رفت و

 اهنگ بهمون منگ اوردن بالا سرشونو که صندلیاشون رو نشستیم هوا بی زدمو چشمک ارشام به

 . کردن

 

 : ارام

 از این وای کنم قبووول بده رقص درخواست بهم موسوی کاش خداوندا ابلفضل یا وای خدا وای

 یه هک میکردمش نگاه بهت و ترس با. زخمیه ببر میکنه نگاه چجوریم نگاه.یاامام شد پیداش کجا

 شد؟ درست که ؟ماشینتون خب:گفت زدو خند پوز

 زمی این اینکه مثله: گفتم مبیناو ایما به رو و. بله: گفتم خشم با و کردم اخم اومدمو خودم به

 بشینیم؟ دیگه میز یه بریم داره خواهان خیلی
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 همون هک  بریم شیم بلند خواستیم تا بریم اره: گفت ایما میکرد نگامون گیجا این مثل که مبینا

 .کردم شکایت دستتون از که بگم میخواستم تازه.کجا؟(:سامیار) گفت پسره

 منو میکنن اعدام جووونم من خدا وای اعدام زندان وای نمیزد قلبم مردم منکه پرید رومون رنگو

  وای

 شکایت ما از چی واسه: گفتمو اومدم خودم به زد پوزخند دوباره که میکردیم نگاشون ترس با

 کردین؟

  نمیدونید بگین میخوایین یعنی:سامیار

 خب نه-

 ....سامیار: ارشام

 هبالاخر. انداختی خط شیک خیلی که ماشینمو: گفت و انداخت پاره خشتک بع نگاه یه سامیار

 . کنه جبران من طرف از برات پلیسه اقا گفتم اینکه. دیگه کنم جبران باید

 اربی داعشو برو سهله که شکایت بکن دوستداری که کاری هر محترم ظاهر به اقای:گفتم اخم با

 تو: گفتم کردوگمو بهش مسخره خنده یه با نگاه یه و نکردن کاری تراش بزرگ تو از.خونمون جلو

 حرفا این جای تولد وسط که میرسه عقلتون کنم فکر. داری خود جای دیگه که

 .بفرمایید شدین مزاحممون که میبخشیمتون.نیست

 ایما و جوابیم حاظر به داشتنا عادت ایما و مبینا البته میکردن نگام داشتن واجو هاج همشون

 . بهم زد چشمک یه نامحسوس خیلی

 ما اصن.بله بله ع:گفت زود بود زده قشنگ تیپ یه که پاره خشتک اون و اومدن خودشون به پسرا

 ....ش.میگین شمادرست که نداریم شکایتی

 باشه: گفت میکرد ولز جلز بدنش موهایه تا که حرررررررررص با و بده ادامه نذاشت سامیاره اون

  رفتن پاشدنو و بچرخیم تا بچرخ پس
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 جنگلی گراز بیابونی سوسمار دریایی خر ابی گاوه لیاقت بی برسر خاک ای عقده پسره

 که بس از بیرون میزد دود  گوشاش تو از عمم جون ب.سوختی ای سوختی ای حقته.کرگردن

 والا بود سوخته

 

 

 فتمگ ایما به رو نمیتونستن و برقصن اذری داشتن سعی زور به دختر چندتا که کردم نگاهوسطو

 برقصیم؟ بریم:

  بریم پاشو: ایما

  نیستم بلد اذری من گفت که گفتم هم مبینا به

 کلاس. بود رومون نگاها همه رفتنو کنار همه. رقصیدن کردیم شروع هماهنگ ایما با و وسط رفتیم

 کردمی فکر میدید رقصمونو کی هر میکردیم تمرین توخونه بچگی از خودمون بودیم نرفته رقص

 رقصمون اتمام از بعد. رفتیم کلاس

 

 و غجی و سوت به کردن شروع بقیه و.کردیم کوچیک تعظیم یه بقیه به رو گرفتیمو همو دسته

  ممنون بودین عاااالی:سمتمون اومد احسان میزمون سمته رفتیم ماهم دست

 نکردیم کاری-

  نباشید خسته رقصیدین زیبا خیلی:احسان

  ممنون:ایما

 میزنم سر بهتون بازم برم من میارن کیکو الان: گفت احسان و
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 هب  میرن بالا ازشون دختر تا سه نشستنو اخم من ی با اوتا سرمون پشت ودیدم برگشتم. رفت و

 دست و داد جیغو صدای لحظه ؟همون ادمه اونم اخه بیشعور عملیایه برگشتم و دادم چین بینیم

 که میزی سمت رفتن همه و اوردن کیکو اومد

 دادیمو کادومونو ماهم برید کیکو کردو فوت شمعو احسان شدن جمع دورش و بودن اورده کیکو

 و اوردم در مانتومو کردم همت فقط و تخت تو پریدم لباسام باهمون خونه اوردیم جنازمونو

 .برد خوابم کی نفهمیدم

 :سامیار

 گوشیمواز.بودم گرفته دستانم تو سرمو و بودم نشسته روتخت شدم خسته خیلی پووووووف

 سلام:بود نوشته کردم بازش سهراب از داشتم اس یه۹ ساعت کردم نگاه بهش اوردمو در  جیبم

 یه حموم سمته رفتم و ندادمو جوابشو اسدیه فامیلیش شرکتت میاد۲۲ساعت دختره فردا تهرانی

 یصدا با صبح. برد خوابن زیاد خستگی از و تخت تو رفتم پوشیدمو شلوارک یه گرفتمو دوش

 تکه تکه لیوان داره شده خم مامان دیدم که بیرون رفتن زود پریدم خواب از چیزی شکستن

 ایدب دیگه نه:گفتم. بخواب برو ببخشید مادر کردم بیدارت:گفت و دید منو میکنه جمع رو شده

 . میکنم جمع اینارو من تا صبحانه بیا پس خب:گفت.میشدم بیدار

 و اتاقم سمته رفتم کردم خشک و شستم صورتمو و شویی دست سمته رفتم دادمو تکون سرمو

 و بستم ساعتمم و پوشیدم مشکیمم کالجایه و پوشیدم مشکی شرت,تی و تیره لی شلوار یه

 رفتم زدمو ادکلنمم ندادمو اهمیت پیشونیم رو ریخت یکمش بالا دادم و زدم ژل یکم موهامو

 تهرانی اقای:گفت زدو زنگ اتاقم تو تلفن به منشی۲۲:۱۱ ساعت شرکت رفتم خوردمو صبحانه

  اومدن اسدی خانوم

  برن اسدی تاخانون اتاقم نیاد هم کسی و بیار قهوه هم دوتا داخل بیان بگو-

  تهرانی اقای چشم:احدی

 شد زده اتاق در بعد دقیقه یک
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  تو اومد ساله/۱۶/۱۵خانوم یه شدو باز در بفرمایید-

  سلام: اسدی

  بفرمایید سلام-

 وبخ معمولی بینی و ک ناز لبای و مشکی ابرو چشم و گرد صورته. کردم نگاش و مبل رو نشست

 شدم بلند رفت اوردو هارو قهوه منشی.بود

 نشستم م چر مبلای روی روش روبه 

 کنی؟ چیکار باید گفته که سهراب:راستموگفتم پای رو انداختم چپمو پای

 اره:اسدی

 بعدا؟ نشی پشیمون کردی هستی؟فکراتو,راضی-

 شرطی؟ چه: گفتم کردمو ریز چشمامو دارم شرط یه ولی. اره: اسدی

 ایتالیا بفرست منو کار اتمامه بعد:اسدی

 .نیست مشکلی باشه-

 کنم؟ شروع کارو کی:اسدی

  دادم بهش بابامو(محمد شرکته کارته بعد و. کن شروع امروز از.میخوام عکسارو شنبه سه من-

 باشه: گفت دادو تکون سرشو

 .شنبه سه تا پس: گفت شدو بلند

  رفت دادمو تکون سر

 اومد؟:بود سهراب داشتم برش میز رو از شدم بلند اومد گوشیم  اس صدای
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  حسابته تو پول شنبه سه:نوشتم

 گرم دمت:فرستاد

 کردم رسیدگی بهشون رفتم داشتم کار یکم

  ارام

 دستو و بهداشتی سرویس رفتم. خیلی شدم خسته خیلی دیشب  شدم ظهربیدار۲۲ ساعت

 فتهه اول کردم تعجب خوردنه صبحونه  مشغوله ایما دیدم خونه اشپز سمته رفتم. شستم صورتمو

 !مزون؟ نره۰ ساعت از ایما و باشه

 دیدیم تورو ما شنبه یه عجببببب چه. بخیر صبخ سلام-

  بخور صبحانه بشین بیا موندم خواب بودم کوفتهو خسته انقد.بانو بخیر ظهر:ایما

 کو؟ جون مادر-

  اونجا رفته انداختن راه خیریه یه اونجا.  نیایشً   خیابون سر هست مسجد یه:ایما

 . اهان_

 کار بچگی از چون ایما اخه خوردم من هی زد قر هی ایما این حالاااا. خوردم صبحانه نسشتمو و

 هک داشتیم ارث تو ما حالا بود اندامش مراقب مانکنا مثله همیشه داشت دوستطراحیو مدلینگو

 نم میکفت راست میگفت جون مامان نمیدونستما من اینو. نمیشیم چاق  بخوریم هم راسو شیر

 نشون حساسیت بایدم دیگه بود همینا با کلش و سر ایما منتها همونم که همونم میخورم انقد

 .میداد

  نمیاد نهار بره گفت مزونو رفت ایما خلاصه

 . خوندم و اوردمجزوهامو شدم بلند نداشتم کلاس امروز که منم

 . جون مادر واسه یکیش بیارن پیتزا دوتا زدم زنگ_۱ ساعت
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 ایهعکس از یکم و پستام تو گذاشتم عکسامو از یکی و گرام اینستا رفتم برداشتمو گوشیمو و

 شد ات شیش که عکس یه به خورد چشمم.بیرون بیام برنامه از خواستم نمومدم دیدن اینستاگرام

 اها. بود پاره خشتکش که همون خدا؟وای اسمش بوووود چی چی بود پسره این عکسه. چشمام

 راهو؟چقددددرم همه این میره کی اوووه اووووووه کردم نگاه عکساشو و پیجش تو رفتم. ارشام

 پونزده چشام کردم باز بعدیشو عکس.خودشونوها دادن جر دخترا کامنتارو عوووضی.خورده لایک

 نیاد لباس طراح  بزرگترین( کمپانی) اسمه عکس بغل نگا اره بودن؟وای مدلینگ اینااااااااا.شد تا

 یعال بودعکساشششش کرده تگش ارشام که سامیاره اون پیج تو رفتم زود. خالی ایما جای. بود

 باشگاه تو رهم کنار ارشامه و سامیاره عکساش از یکی.خدایی خوشگلن. بود عالی ارشامم.بود

 که ابی سوشرت یه ارشام و شلوارک یه با فقط  سامیار و بود گرفته فیگور ارشام و بودن وایساده

 بود هریخت لخت موهاشونم و بود باحال خیللللی که اندامش و بود باز زیپشم بودو گذاشته کلاشم

  داداشیم: بود نوشته زیرش سامیار و بود شده گرفته داشتن اخم من یه و پیشونیشون رو

 ......کرد جلب نظرمووووو عکس یه که تر پایین رفتم

 

 

  خونه  اومدم و کردم حساب زود اوردن پیتزا دیدم رفتم اومد ایفون زنگ صدای موقع همون

  عکسه سره رفتم و

 و بدو جلو به حواسش میکردو رانندگی داشت سامیاره که. ماشین تو بود دختره یه با عکس یه

 ودب کرده غنچه لباشم چه جووون بود انداخته سلفی ویه بودو سامیار شونه رو دستش یه  دختره

 . لامصصصصب

 یعنی. بوده سومیتا خانوم پس عه«سومیتا» بود شده تگ که اومد اسمش که عکس رو زدم بار یه

 وای. ندارن حلقه اخه زنشه؟ولی. زنشه. نکبت اخه چه تو به فضول مار زهر اه چیکارشه چیه کیه

 :بود نوشته که کیه باشه گفته شاید ببینم تا خوندم متنشو زود اصن بیخیال
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 ارزشن با چقد

 بده حالت وقتـی که اونایـی

 حالته کردن عوض دغدغشون

 

 سرت بر خاک وا. کیه دختره اون ننوشته اینکه اخه ولی بودا خوب متنش همین؟ همممممین؟ینی

 یا ژلوفنه یا کنم فکر کنه خوب حالشو میخواد دختره که همین. اسمشو دیگه نوشته خب.

 .ترامادول یا استامینیفون

  کین و چین بودن ننوشته اصصصصصن اما داشتن عکس بازم دختره پیج تو رفتم

 . بود۱ کردم نگاه ساعتو بود اووومده در شیکمم صدایه

  جونه مادر دیدم که اومد حال در صدایه

  خانومی بود شده تنچ بلات دلم: گفتم کردمو لوس خودمو کردمو بغلش رفتم و شدم بلند

  بود شده تنگ برات منم دله خوبی خوشگلم سلام:گفت خندیدو

 میخواست دخترشو جهیزیه که خانومه یه به یکم مادر اره:گذذذذشت؟مامانی خوش.  فداتشم-

 .... و کردیم کمک کنه اماده

 خوردیم پیتزامونو رفتیمو و

  ایما

  شدم خسته خیلی امروووز

  خونه اومدم۹ ساعت

 . زدم لبخند بینیم تو خورد ماکارانی بوی کردم باز که درو
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 میدید وی تی و بود نشسته مبل رو سمتم برگشت در باصدایه ایما

 همه از خستگی کنن نگاش:گفت بدمو جوابشو خواهر؛نذاشت کردی دیر.سلووم:گفت خنده با

 میکنی خسته چراخودتو برات بمیره مادرشوهرت نیگا نیگا میباره جاش

 کردم نگاش همونجوری ندادمو جوابشو

 اقلحد دمپایی یه اصن تکونی یه جوابی یه سلامی شدی؟یه خشک وااای:گفت بلند صدایه با یهو

 مردی؟ نکنه. فینی یه

 درحال یا بده استراحت غار اون به دیقه یه بزنم؟سوما فک من میذاری مگه دوما سلام اولا:گفت

 اشتباه طرحو یه ها بچه امروز که وپنجما خستم خیای اره چهارما وراجی درحاله یا لومبودنه

  شده خوووورد اعصابم.داریم کم مدل هم تا سه بودن دوخته

 اومدی؟ کی دخترم سلام:گفت بیرون خونه اشپز از بود اومده ما صدایه با که جون مادر

 اومدم الان همین. مامانم سلام:ایما

  بخوریم شام بیاد جا حالت بگیر دوش یه برو نباشی خسته. من فداتشم:مامانی

  میرم حمومم چشم ب ای. خدانکنه:ایما

  شیرین خود عققققققققق پووووف:گفت دادو چین بینیش ب ارام

  ایم پرورده دست:ایما

  اتاقم تو پریدم زودو

  بودم وایساده دوش زیر

 کنم؟ چیکار

  مونده هفته یه شو تا
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 یداپ واسم که سپردم«سماواتی» اقای مدیرش و«بولو دارک» کمپانیه به.  شنبه بعد هفته یعنی

 میده خبرشو فردا تا گفته.کنه

 . شدن انتخاب خوب مدلای همه. دارم کم مدل تا سه

 شور گربه خودمو زود و اومدم خودم به شد داغ داغ اب یهو که کردم فکر و اب زیر موندم انقد

 همونجوری کیلیپس با موهامم پوشیدم مشکی شلوارت یه و قرمز تاپ یه بیرون اومدم کردمو

 . بیرون رفتم و بالا کردم جمع خیس

  میچید میزو داشت ارام

  میخورد مغزشو و بود نشونده زور به جونو مادر و

 غذا بفرما جیگر باشه عافیت به به:گفت دید کهمنو

 دخترم باشه عافیت:جون مامان

  جفتتون از  ممنون:ایما

  خوردن غذا به کردیم شروع و

 

 

 :ارام

 

 قران داره جون مادرو نیست حال تو ایما دیدم رفتم ظرفا شستنه و کردن جمع و غذا از بعد

  میخونه

 تو یابوپریدم مث و کردم باز درو و اتاقش سمته رفتم
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 پیشونیش رو بود گذاشته راستشو ساعد بودو خوابیده تختش رو ایما

 !فکری؟ تو: گفتم

  ارام دارم کم مدل تا سه:ایما

  میشه پیدا ایشالله خب:ارام

  کنم چیکار نمیدونم برداشتن و واردا و خوبا همه اخه:ایما

 زن؟ یا مرد:ارام

 زن یه مرد دوتا:ایما

 بشم؟ زنت مدله من: گفتم کردمو فکر یکم

 میشیییی؟:کرد نگام

  نه چراکه: ارام

  میکنم جبران ارام مرسی گفت کردو بغلم

  کنم کمک خاهرم به خواستم نگفتما جبران خاطر به اوی: گفتم کردمو اخم

 ای دونه یه: گفت و بوسید محکم گونمو خندیدو

 چی؟ دوتا اون:گفت شدو ناراحت دوبارهیهو

  میکنیم پیداشون اونام:ارام

 !بگم؟ مهرداد به:ایما

 میخوای؟ بازم هیزو مردتیکه اون دهنت تو میزنم نشوها خر ایما:ارام

  نمیدونم نمیدونم:ایما
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 میارم اونو نشه پیدا

 دارم کلاس فردا بخوابم برم منم که بخواب بگیر حالام میشه پیدا که ایشالله:ارام

 :(ارام شبت:گفتم شدمو بلند و

  نیست جونم مادر دیدم رفتم و ناز شبت: گفت خندیدو

 . بودن خسته جفتشون امروز بخوابه بود رفته اونم

 کسع دوتا بازم خودش از.سامیار پیج و اینستا رفتم و برداشتم گوشیمو بیهوا. اتاقم سمته رفتم

 خوشگله که خوشگله بیشعور مرض کوفته عوضی مرگ. خوشگله. کردم نگاش. بود گذاشته

 . خواااابیدم کردمو خاموش گوشیمو.بمیره

 :سامیار

  میخوردم شام مامان با داشتم

  دادم جواب کردمو نگاش اومد گوشیم صدایه که

 بگو؟:سامیار

 زا شرکتشون امد در نصف و ارتباطن در قاچاق باند بایه مدت این. فهمیدم اقا.اقا سلام الو:مازیار

 . اونه

 دیگه؟:سامیار

 نفر هی فقط.  ندارن هم اسمی ردو هیچ بگیره نتونسته که بانده این دنبال پلیس سال سه اقا:مازیار

 مه شکنجه حتی. نزده حرفی هیچ ها جویی باز تو و بوده  مهدی: اسمش که گرفتن باندو ادمایه از

 .... نمیگه چیزی اصلا ولی شده

 .....اطلاعات میخوام ازاین بیشتر. بده ادامه. خوبه:سامیار

 ندارین؟ کار. اقا چشم:مازیار
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  نه:سامیار

  کردم قطع خداحافظی بدون و

 شده چیزی پسرم:مامان

 امانه امنو چی ؟همه بشه باید چی خانوم نه:گفتم بوسیدمو گونشو شدم خم زدمو لبخندی

 بانو بود عالی شامتتتتت نکنه درد دستتونم

  جونت نوشه:گفت خندیدو

 اوردمو در شرتمو تی و اتاقم تو رفتم منم نذاشت که کنیم جمع  میزو کنم کمکش خواستم

 برد خوابم که کردم نگاه سقف به انقد.  تخت رو خوابیدم

 

 :ارشام

 خونه این از میاد بدم چقدر پوووف

  میخندن بهم دیواراش که ای خونه

 میگه میبینتم هرکی.تنهایی این از بیزارم. استقبالم بیاد یکی خونه اومدم که بار یع حسرتم تو

 درده دلم تو خنده لبام رو:رفقا بقول دارم غم چقد که میدونه یکی فقط. شاده چقدر

 رفت مغزم یهو نمیشناسمکسیو اخه ولی بگیرم زن که سرم به زد لحظه یه. منه حکایته واقعا

 . ایما دختره اون سمته

 چرااینجوری.کردم اخم یهو. شد چم نمیدونم.زنم بشع کن فکر. زدم لبخند. گرفتم قلب تپش

 هیچ به که منی اونم میگیرم استرس. میکوبه قلبم میبینم خودشو و میاد تااسمش چرا.شدم

 . نمیدم اهمیت دختری
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 کجا عشق پسر نشو دیووونه نه نه.....یعنی. میخوردم حرص میکرد تعریف ازش مهرداد چرا

 . رستوران غذا یا مرغ تخم یا معمول طبق.نداریم که شامم شدم بلند کاناپه رو از پوووف.بود

 . گرفتم دوش رفتم و شدم شام بیخیال

 تخت رو کردم پرت خودمو خیس موهای و شلوارک بایه بعد و

 کردمو فکر نگاه یک در عشق شایدم و اومده خوشم ازش اینکه انکار و حسمو ایما اون به انقد

 برد خوابم جنگیدمو

 :ارشام

  خورد زنگ گوشیم۰ساعت صبح

  بهتتتتتت لعنتتتتت

  نفهم میزنگی چرا صبح اول اخه

  ها:گفتم و کردمو پیدا گوشیمو بسته چشایه همون با

  جان ارشام سلام الو_

 نفهم میدی سلامم کردی بیدارم صبحی اول سلام مرگو:گفتم کیه ندادم تشخیص صداش از

 بودی؟ خواب جان ارشام_

  شما خوبین شدم بیدار میشه ساعتی دو نه نه وای: گفتم و تخت رو نشستم و پریدم یهو

 یه گمب که زدم زنگ راستش خوبم منم بگذریم... نمیگفتی اینو که اولش:گفت خندیدو سماواتی

 هب میشه بپرسم خواستم. واردین جفتتون که سامیار و تو کم مدل دوتا و اینده هفته  داریم شو

 بیاین؟ مدل عنوان

 گفت؟ چی سامیار:گفتم و خاروندم سرمو
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 راضیش تو میکنه مخالفت سامیار چون بدونم رو نظرتو زدم زنگ تو به اول راستش:سماواتی

  میکنی

 هس؟ چی شو:گفتم

 . میشه برگزار سال هر که هست المللی بینن: سماواتی

 هستم من.خوبه باشه:ارشام

 ؟ دیگه خودت با سامیار پس پسر گرم دمت: سماواتی

 حاجی حله:ارشام

 برین کجا بگم تا بده بهم خبرشو. فعلا پس ممنون: سماواتی

 خدافظ باشه:ارشام

  کردم قطع و

 

  سامیار

  بود کم مدلینگم یه ویری هیرو این توی بیخیال عزیزت جون ارشام_

 گفتم من جوووون میشه عوض هوامونم حالو بخدا دادا من جووووون:ارشام

 _____:سامیار

 ؟ دیگه قبوله:ارشام

  خیر:سامیار

  فقط اخر بار همین توروخدا سامیار: ارشام
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 هس کی حالا پوووف:سامیار

 . هفته اخر.رفیق بخدا فداتم:ارشام

 ها اخره باره ببین:سامیار

  جیگر جانبه همه خدمتتم در شب عشقم چششششم:گفت گرفتو گازم محکم و سمتو اومد

 کنم دفنت همینجا یا ممیری:گفتم گردنشو پس زدم

  من جونه از دور شه خورد دستت بشی داعش ایشالله: گفت گردنشو پس گذاشت دستشو

  ها نشده عوض نظرم تا کن کاراتوبرو ارشام:سامیار

  رفت و چششششششششم: ارشام

 بود زندگیم تموم پسر این. خندیدم

  ارام

 

 . بودم دانشگاه تو 

 دیدم اوردم فشار مغزم به یکم. بودم نوشته نصفه سوالم یه بودم ننوشته ک سوالو یه امتحان سره

 یشهنم دیدم ولی بگه جوابو مغزم میخواستم کنما تقلب نمیخواستم من شاهده خدا نمیاد یادم نه

 نصف بود ننوشته هم هیچی بدتر من از.بود نشته مبینا  راستم سمت. شدم بکار دست دیگه

 :(((((والا بود نوشته من از برگشم

 کدوم: گفت لب زیر دادو تکون سرشو سمتم برگشت که کردم نگاش بود حمتی سالار چپمم سمته

 سوال؟

 مرده شبیه چقد عززززیزم میخوام تقلب فهمید فهمیدس چه ببین عشقمی تواصن افرین

 . پدسوخته زندگیمه
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 اخر دوتایه: گفتم زود

 که ردک جمع وسایلشو و شد بلند.نوشت تندتند توش و کند برگشو از گوشه یه و داد تکون سرشو

 زود. بغلم شد پرت برگه یه دیدم یهو که برگردوندم سرمو حرص با کرده مسخره منو واه بره

 بینیب خیر الهی.نوشتن کردم شروع برداشتمو یواشکی رو برگه. رفت دیدم که سمتش برگشتم

 . ندارم هم میا حیا.عشقم. شن مرگت پیش استادا الهی

 . دانشگاه حیاط رفتم دادمو تحویل رو برگه مبیناو سمته به زدم شوتینگ برگه

 نوشتین؟. نباشین خسته:گفت سمتم اومد. دیدم سالارو که

 .ممنون خیلی ؛بله همچنین ممنون_

 . نکردم کاری میکنم خواهش:سالار

 برسونمتون؟ ندارین ماشین اگه:گفت بیرون میومدیم دانشگاه در از که جوری همین

  والا نکبت چشه خودم۱۱۶ مگه. داره ماشین بگه میخواد مرده زلیل ایکبیری

 خدافظ ممنون بازم. برم من دیگه خب  دارم ممنون:گفتم،

 خدانگهدارتون:سالار

  شدم ماشین سوار رفتم

  کنن انتخاب شو واسه و گریمم لباسو ایما مزون رفتم و

 شدم پیاده رسیدم _۱ساعت دیدم که  بعد ساعت نیم

 کررررردم باز درو تا برداشتم قدماموتندتند میاد....  و بحث صدایه دیدم که داخل رفتم

 !شد تا۲۲۲۲۱۵۰چشمام
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 :ایما

  نبود اینا جز ادم خدا وای

  ببینیمشون باید چراهمش

  افتادم گیری عجب

 میداد ارور مغزم کردیم بحث انقد

 چندن چند نیس معلوم راضی ارشام پسره این حالاااا ناراضی من و سامیاره پسره این

 تعجب از زد خفیف سکته کردو باز درو ارام یهو که میکردیم بحث داشتیم

....... 

 :ارام

  میکرد نگاه حرص و بااخم هم ادب بی اون کررررردم اخم زود و اومدم خودم به ثانیه چند بعد

 و کرد رو بهش بودایما کنارشون اونجا  که مرده یه که ایما کنار رفتم دادمو اروم سلام یه

 کنین پیدارو دیگه دونفر میشه اگه سماواتی اقای:گفت

  کنیم همکاری باس باایشون نمیدونستیم ما میگن راست:سامیار

 هب مگه شما جان سامیار بابا میکنین دعوا هی دارین دوساعته بستع توروخدا بابا ای:سماواتی

 نمیکنین؟ اینکارو تفریح عنوان

 نیاز که شماهم رستگار خانوم خب:کرد شروع سماواتی دوباره و داد تکون کلشو اون سامیاره

 بابا ای. دیگه روزه یه. کردن گلچین برترشونو که هم دیگه مدلایه شده دیرم تازه نفر دو به دارین

 . خب کنین تحمل رو دیگه هم

 چی؟ تو سامیار. موافقم منکه:ارشام
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 باشه:گفت کردو نگاه شک با یکم سامیار

 رستگار؟ خانوم شما و: گفت زدو بزرگ لبخند یه ارشام

  قبول: گفت تاخیر کمی با هم ایما

 دیگع؟ دارین کم زن مدل یه فقط خب:سماواتی

 . میاد خواهرم نه:ایما

 ندارین کاری.برم من پس. خوبه:سماواتی

 خدافظ. ممنون نه:ایما

 خدافظ:سماواتی

  رفت و

  بودم گیج منتظرو که منم

  سرم ریختن مزون های بچه یهو که

 خانوم دیدار مشتاق سلام:سمتم اومد شهاب

 خوبین سلام:گفتم زدمو لبخندی

 ممنون: شهاب

 گفت هم دوتا اون به رو و(لباس انتخاب و گریم اتاق( )زاگ)Zog اتاق تو بفرما جان ارام:سهیلا

 پراز و بود دراز سالن یه که چپ سمته پیچیدم و افتادم راه زودتر من همونجا بفرمایید شماهم:

 شدن مدلت اینا:گفتم رسوند بهم خودشو ایما اومدن دوتا اون سرش پشت و ایما سرم پشت.اتاق

 ؟

 . اره:گفت دادو تکون سرشو
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  اخه داره حوصلشونو کی پووووف-

 مجبورم فعلا:ایما

 اتاق تو رفتیم و

 بودن مزون ثابت عضو که رضا علی و محسن و امیر و عرفان و سینا و حمید و محمد و شهاب

  بودن اونجا مدلینگاشو

  هم دخترا از و

 بودن ثابت عضو بازم که اسما و نازیلا و ٰ  وسمیه اناهید و مهسا و روژان و فاطمه و نیاز و سهیلا

  بودن اونجا مدلینگو

  یزدان و تیام و پانیذ و مریم اسمشون که ها گریمور و

  بودن اروشا و مبین: رسیدگیشون و لباس انتخاب کاره و

  بودن دیگه اتاقایه تو و نبودن اونجا که داشتن دیگه طراح عالمه یه و

 .. لباس ارایشو لوازم پره و بود متری پنجاه و صد اتاق یه اتاق این

  شد تموم... ارایشو و لباسا انتخاب کار

  میکشتن خودشونو اورانگوتانا اون واسه داشتن دخترا که بماند

 بود گرفته گریم اخر ساعته نیم دیگه

 وزهرمار کوفتو هی مو مدل هی ارایش هی کن عوض لباس هی

  بودن بدتر نبودنو من از کمتر هم بقیه

  خونه برگشتیم۹ ساعت

 ...و تمرین واسه بریم باید هم فردا ایما گفته به که
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 . خوابیدم رفتم...  شامو بدون که بودم خسته انقدر

 .خوابیدم و  نه گفتم بخورم شام گفت جون مامان هرچقدر و

 

 :ارشام

 هی بود گوشم تو صداشون بودم نکرده عوض لباس انقد عمرم تو میمرددددم داشتم سردرد از

 هترینب امروز ولی. کن کوفت اینو بزن ساسون اینو تنگه این گشاده یکم این نه این نه: میگفتن

 میشد حسودیم چقدر. ایما عاشق. شدم عاشق واقعا من که میشم متوجه دارم کم کم.بود روزم

 . میزنن حرف باهاش پسرا بقیه و شهاب

 ندارم خبر احساسش از چی اون ولی میشم ترش دیوونه من میگذره زمان هرچی میکنم حس

 گهدی کسه اگه. کارش تو جدیه خیلی فهمید نمیشه... کاراشو از اصن ولی.باشه من مثل اونم کاش

 اره میکشمش باشه بینمون کسی اگه بیرون ریختم افکارمو و دادم تکون تند تند بخواد؟سرمو رو

 .بهش داشتم مالکیت حس.

  خوابیدم خوردنش بعداز و دادم سفارش غذا بیرون از و گرفتم دوش یه سریع

 

 

 : سامیار

 

 خسته ذهنم ولی داشتم سردرد. بودم زده زل اتاق مشکی سقف به و. بودم کشیده دراز تخت رو

 تو اومد مامان و شد زده اتاق در نبود حالیم دردو بودو شده خنثی که خسته اونقد. بود

  تختم سمته اومد و بخوابی راحت. شه خوب دردت سر بخور بیا.اوردم جوشونده برات پسرم:گفت

  کنارم نشست
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 . تخت تاج به دادم تکیمو نشستمو شدم بلند

 . میومد ازش بخار گرفتم ازش رو جوشونده

  مامان مرسی:گفتم

 کردی؟ چیکار امروز خبر چه:گفتم دوباره کرد نگام بامهربونی

 . بودم بیکار روزم بقیه پختم غذا کردم تمیز یکم رو خونه:مامان

 کنم؟ نامت ثبته کلاس چندتا میخوای مامان-

 مادر؟ کلاسی چه:مامان

 . دوستداری که هرچی.. و خیاطی مثلا نمیدونم-

 .بلدم تقریبا خیاطی اخه. خونه تو میره سر خیلی حوصلم مادر اره: مامان

 شرکت ز ا شرکت تر پایین چندتاخیابون.پس خب:گفتم گرفتمو دستم تو چونمو و کردم فکر یکم

 چطوره؟ هست بافی قالی اموزشگاه یه

  پسرم عالیه:گفت زدو لبخند مامان

 .ببرتت خواستی هرجا میذارم هم راننده یه میکنم نامت ثبته میرم فردا من پس-

 .پسرم ممنون:مامان

 . نداره مامانمو قابل:کفتم میخوردم رو جوشونده همونجورکه

 . زندگیمی تموم تو: گفتم کردمو بوس گونشو شدم خم

 سامیار؟.مادر نفس:مامان

 جانم-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 71 

 زندگیت خونه سر بگیری؟بری زن نمیخوای: مامان

 الاو بزنیمش دوتایی.باشی متنفر عروست از باید تو چیه عروس اع اد؟اع میخو عروس دلت مامان-

. 

 مادر بزنیش چرا باشم متنفر چرا مادر نه:گفت تعجب با مامان

  دیگه باشن بد باهم باید شوهر مادر و عروس خب-

 منم. بهم هستن همه از تر نزدیک شایدم دخترن مادرو مث هر شو مادر و عروس مادر نه: مامان

 من نه من نه بگی تو بهش داره جا چشمام تخم رو عروسم

 مردم نیومده دختر به فروختی منو: گفتم خندیدمو

 نمیگیری زن نگفتی خب:مامان

  دارم دوس یکیو من مامان نه-

 کی: گفت زودزدو برق چشماش مامان

 خواستگاریش؟ میرین بگم:کفتم،

 کی میرم فردا همین اصن اره اره:مامان

 ومر نشسته پیشم الانم خوشگله خیلی محبوبست اسمش:  گفتم جدی خیلی ولی گرفت خندم

  بگو خودت دارم دوسش بگم بهش نمیشه

 ویکی خودم اصن  بخواب برو. دیوونه پسره:گفت اومد خودش به وقتی کردنگام گنگ یکم مامان

  میگیرم برات

 حتمممممما: گفتمخندیدمو

 پسرم بخیر شبت:گفت بوسیدو صورتمو و برداشتو لیوانو و
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 مامان بخیر توام شب-

  رفتو

 . برد خوابمو. شد بهتر دردم سر کرد عمل قرصا از بهتر جوشونده انگار

 

  سامیار

  شنبست سه امروز

  بده تحویل عکسارو و بیاد که ام اسدی منتظر من و

 ؟ خوبی من جوجویه سلام:گفت کردو نازک صداشو و. داخل پرید ارشام. شد باز اتاقم در

  کردم نگاش چپچپ

 عمویی کن هاپ هاپ. که شدی هاپو:گفت دوباره

 چیزی گاوی تو میدونم من حالا واااااااا:گفت و گرفتتش هوا رو که سمتش کردم پرت گوشیمو

 کنی ثابت نمیخواددیگه نی حالیت

  میزنی حرف ؟توخوابم باشه بسته فکت دقیقه دو شده: گفتم

 اومده سومی خاهر بگم اومدم نفله:ارشام

 داخل نیومد چرا کی؟پس عههه-

  میاد الان. میصحبته منشی با داره: ارشام

 داخل اومد بزرگ لبخند یه با اومد سومیتا شدو زده در موقع همین در

 خوبین سلااااام:سومیتا
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  سومی عمه سلاااااااااااااااام: ارشام

 خودتیا عمه:گفت حرص با سومیتا

 وای هیییییییییی:ارشام

 چیه؟:سومیتا

 دیدی؟ تو مگه: ارشام

 چیو: گفت گیج سومیتا

  ام جنسه دو من که: ارشام

 چی؟ ینی گفت و کن نگاش تعجب با و گفت چی ارشام نگرفت بازم سومیتا

 همون. دخترم درون از پسره شبیه ام قیافه من میدونی کردم فکر. خودتی عمه گفتی اخه: ارشام

 دیگههه دوجنسه

  اومد در اخش که ارشام سر رو کوبد کیفش با سومیتا

  هستما منم-

 . هک نمیذاره. میزنه حرف این ازززبس:گفت کردو باز اخمشو سومیتا و سمتم گشتن بر جفتشون

 خوبی: گفتم و کردم بغلش سمتمو اومد

 . عالیم:سومیتا

  اومدی خوش.خداروشکر-

 میکنی؟ بغل خوکو اون میزنی بازی؟منو پارتی واه واه:ارشام

 دراد چشات تا:سومیتا
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 ابلفضل حق به دراد عشقت چشایه:ارشام

 دراد چشات پس تویی عشقم:سومیتا

 پسرای به دیگه دخترا ها شده ای زمونه دوره عجب نیست؟ حالیت ناموس خانوم هووووی:ارشام

  نمیکنن رحم متاهلم

  میده زن توبه متاهلی؟کی کی؟تو:گفت کردو نازک چشمی پشت سومیتا

  میگیرهرو تو که بدبختی همون خواهر: ارشام

 داشتی نگه چرااینجا سادیسمیو این:گفت من به رو حرص با سومیتا

  کن خواهری حقم در بیا عمت جوووون بیخیال اونارو حالا سومیمیگم: ارشام

  کنم چیکار خب:سومیتا

 خواستگاری؟برو:گفت شدو باز نیشش ارشام

 چی؟:سومیتا

 ها بچه میخورین چی. بابا ای-

  عمته بچه: ارشام

  خودته عمه هوووووووی:سومیتا

  میخوره بر بهت عمشی؟چرا تو مگه:گفت شیطنت با ارشام

  مینداخت بالا ابرو ارشاممیکردو نگاش حرص با سومیتا

 شد؟ تموم-

  اوهوم: ارشام
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 میخورین؟ چی بگین حالا خب-

 لطفا قهوه:سومیتا

  قهوه منم: ارشام

 اورد دقیقه ده بعد بیاره قهوه تا سه گفتم منشی به دادمو تکون سرمو

 خوبه؟ مامانت سامیار:سومیتا

 خبر چه بزرگان از. میرسونه سلام اره-

 :((((( صورتشه ماسکایه فکر فقط مامانم نیست خونه اصلا که محمد والبته خوبن بزرگانم:سومیتا

  جوووون:ارشام

  مرگ:سومیتا

 .  دیگه بسه.نکنید کلکل شما بار یه شد بابا ایییییییی-

  نشو هاپو تو. نمیکنم کلکل دیگگگگه من: ارشام

 نمیری؟ جایی امشب سامی:سومیتا

 مگه؟ چطور-

 خونتون بیام میخوام امشب:سومیتا

 . شه تموم کارم میکشه طول شب تا برو الان میخوای تنهاست خونه مامان. نداریم رو جایی نه-

  میام منم کن درست هم مزه خوج شام یه:ارشام

 بدبخت اووویزونه:سومیتا

 سامیاره ی عمه:ارشام
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 سامیاره داداش:گفت زدو جیغ یه حرص با سومیتا

  میکردم نگاشون خنده با

 .اتاقش تو رفت ارشامم و ما خونه رفت سومیتا خندهو شوخی ساعت یه بعد

  خورد زنگ تلفن

  بود منشی

  اومدن اسدی خانوم:گفت که دادم جواب

  بیاد بگو-

 . چشم 

  تو اومد اسدی که گفتم بفرماییدی شد زده اتاق در

  دادم جوابشو کرد سلام

 .بود نشسته قبل سریه که صندلی همون رویه نشست باره دو

 خب؟:گفتم جدیت با نشستم روش روبه شدم بلند

  اوردم عکسارو:اسدی

  بدشون-

 پولم و ایتالیا بیلیط اول:اسدی

  عکس اول:گفتم کردمو نگاش حرص با

 ودب همونایی. کردم نگاشون اوردم در عکسارو گرفتمش سمتم گزفت و اورد در کیفش از پاکت یه

 . شه ابرو بی مهمونیتو فردا تا کافیه همین. زن یه بغل تهرانی محمد عکس.میخواستم که
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 و دیاس به دادم و برداشتم بیلیط یه میزم کشویه توی از و میزم روی پاکت تو گذاشتم  عکسارو

 داری؟ حساب شماره. پنجشنبست واسه پروازت:گفتم

 . اره:اسدی

 . کن تصویه سهراب با ریزتو خورده و حسابت به بزنم پولو الان همین تا بده-

 حساب همچنین و حسابش به بریزن پولو گفتم بانکو به زدم زنگ و داد حسابو شماره اسدی

 .کن حساب روم بود کاری بازم. قولی خوش: داد اس سهراب که. سهراب

 . رفت اسدی پیش دقیقه پنج

 کردم بازش. اتاقم توارشام کناره نشستم و اوردم لبتابمو. دادم نشون عکسارو زدمو صدا ارشامو

 . تهرانی اقای شده شروع بازی.

 . کردم درست دار رمز ایمیل یه

 عکسارو قبلش البته زدم ایمیل بهش. زدم همه دسته رو... و هک تو من باشه هرچی. ناشناس

 . فرستادم

 هستی؟ کی کنی؟تو فتوشاپ عکساشو نبود من جز چیه؟کسی اینا: زد ایمیل بعد ساعت یک

 بفرستم؟ فیلماشم فتوشاپن؟میخوای:نوشتم

 هستی؟ کی تو:زد ایمیل تند

 شبات کابوسه:نوشتم

 میخوای؟ چی:نوشت

 ....وگرنه. باشه حسابم تو باید صبح فردا تا پول میلیارد۱:نوشتم

 وگرنه؟:نوشت
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 . دیوارا رو میشه پوستر عکسات۲ساعت مهمونی فردا:نوشتم

 . میکنم شکایت ازت: .زد ایمیل تند تند

 عکسارو من نباشه حسابم تو پول اگه ولی. کنی پیدام نمیتونی تو. نیستم صبوری ادمه من:نوشتم

 تو نمیندازن تفم میشه؟دیگه چی که میدونی میکنم پخشش دنیا تو میکنم پوستر اینکه جز

 حسابو شماره بعد و ۲ساعت تا فقط باشه یادت. داری وقت۲ساعت صبح فردا تا فقط پس. صورتت

 دادم

 .کردم خاموش لپتاپمو بعد و

 . بود عالی:گفت و کرد نگام.  بود نشسته کنارم ارشام

 . نگفتم چیزی

 هک سومیتا:گفتم بوسیدمو مامانو کردن باز درو مامان و سومیتا. ما خونه رفتیم باارشام۲ساعت

 نکرده؟ اذیتت

  میکنم اذیت من دیگه حالا:سومیتا

  سومیتا عمه سلام و محبوبه بانو سلام:ارشام

  تو بیاین اومدی خوش پسرم سلام: گفت مامان رفتو بهش ای غره چشم سومیتا

 سومیتا و بود رفته تازه ارشام شد تموم ارشام و سومیتا های بازی دیوونه و خوشی با اونشبم

 فقط یعنی.خوابیدیم و بهش دادیم رو مانده باقی اتاق تنها ینی اتاق از یکی. بمونه شبو میخواست

  من داریه  زنده شب و سردرد بازم و خوابیدن اونا

 بود هنوز سردردم مونده ته ولی بود برده خوابم صبح پنج ساعت. شدم بیدار۲ساعت صبح

 . بودن خواب همه انگار بیرون رفتم

 . شرکت رفتم شدمو اماده زود
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 . بود نیومده هنوز ارشام

 . دادامشبو مهمونیه واسه دعوت کارته بهم منشی

 اقای خونه امسال میکنه برگزارش رییسا از یکی هرسال و میشه برگزار هرسال که مهمونی یه

 از فیلم عکسو و میشن معرفی بهم شرکتا و میبندن کاریو قرادادایه مهمونیا تواین. بود شمس

 نبهشو. اومدن ساعت نیم بعد که  خواستم بلافاصله سهرابو مهرابو. میشه داده نشون طرحاشون

 ....... میترکونمجارو همه بمب مثله امشب. کنن چیکار باید گفتم

 

 

 . کردم چک حسابو

 ... دیدنیه قیافش امشب. زدم پوزخندی. بود ریخته پولو

 

 

 تصادفو به باتوجه.شه تااماده خونش رفت هرکی و اومدیم بیرون باارشام شرکت از_۶ساعت

 موقع همون پوشیدم لباسامو سریع و گرفتم دوش خونهرسیدم_۰ساعت بود شده که ترافیکی

 منتظرمه در جلو پایین گفتزدو زنگ گوشیم به ارشامم

 .اقدسیه سمت رفتیم شدیمو ماشین سوار پایین رفتم کردمو خداحافظی مامان از زود

 داشت بزرگ حیاط یه. رسیدیم

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 80 

 حیاط یه داخل رفتیم و دادیم کارتمونو خواستم کارت که بودن در جلوی مرد دوتا شدیم پیاده

 تا ندچ بودو باز در. بود سفید سنگایه با ویلاییخونه یه حیاط وسط که. درخت پراز و داشت بزرگ

  سمتمون اومد شمس بودن اومده همه تقریبا کردن راهنماییمون بودن خدمتکار

  اومدین خوش سلام:شمس

 ممنون سلام-

  سلام:ارشام

 کوچک؟ تهرانی چطوره بار ؟کارو خوبین:شمس

 ملهج این کوچک تهرانی. میسوزونه استخونامو مغزو تا جمله این دادن بهم که لقبی ازاین متنفرم

 لوج از لقب بااین زندگیم واقعیتایه همه  عوضیم اون پسره من که سرم تو میکوبه پوتک مثله

 . میشه رد چشم

  خوبه-

 از ژاله. دیدم دستشو بغل بود اومده دیدمش. چرخوندم چشم  بقیه سمته کرد راهنماییمون

 امنب مرد این میدونه کی میدونه داستانو این کی وای وای میزد نبض گردنم رگ بود اویزون بازوش

 منو اه صحنه بااین چقدر میزد کند داشت قلبم. میکشید تیر سرم بهم بودن زده کرده؟زل چیکارا

 الهژ نیست مادرم بخاطر فقط انتقامم که فهمید کی فهمید کی و نیومد در وصدام کردن کش زجر

 و یادز نفرتمو میکنه نابود منو میاره در پا از منو پوزخند این میدونه کی میکرد نگام پوزخند با

 داداش؟ خوبی:گفت اروم گوشم زیر بدمو حاله فهمید ارشام میکنه تر زیاد

 ینباا داره معنی هزارتا گفتن داداش این میدونست کی گفتناش داداش این به بودم محتاج چقدر

 اشداد این انگار. داره هوامو همیشه یکی نیستم تنها فهمیدم پشتمه فهمیدم ارشام گفتن داداش

 .خوبم:گفتم.حس بی سامیاره همونشدم دوباره کرد محکم منو دوباره ارشام گفتنه

 .میدن تاوان جفتشون روزی یه.نکن فکر بهش:گفت کردو نگام

 . نگفتم چیزی و دادم تکون سرمو
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 قراردادهای طرحاو از عکس وفیلم و میشد روشن پروژوکتورا بعد دقیقه چند  بود_۲۲ساعت

  میشد پخش شرکتا

 مرتبه؟ چی همه:دادم اس سهراب به و اوردم در گوشیمو

 اره:داد جوابمو زود

 

 

 

 سامیار و آرام:کاور عکس

 صفحه و شد خاموش چراغا و. رفت مرد زد اشاره بود پروژوکتور بغل که مردی به  شمس

  روشن پروژوکتور

  شد ساکت جا همه

 پروژوکتور صفحه رو بود زوم نگاها و

  میشد شروع شرکتا بزرگترین از اول

 تهرانی؟ محمد شرکته  از تر بزرگ شرکت کدوم و

  شد خاموش پروژکتور دقیقه پنج بعد شد پخش عکس چندتا

  وقتشه

 پخش سالن تو بقیه چیشد چیشد و همهمه صدای اولشه تازه این تهرانی محمد نابودیت وقتشه

  شد روشن دقیقه یک بعد شد
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 و محمد بین نگاهمو عادی بودم من فقط و میکردن نگاه پروژوکتور به گنگ صورت به همه

 . میگردوندم پروژوکتور

 . میشدن پخش دونه دونه عکسا

  مردم همهمه صدایه بازم روشن چراغا و خاموش پروژوکتور شدو پخش عکس اخرین

 ودب بخش لذت ها صحنه این چقدر و. بود زده خشکش که تهرانی محمد قیافه و ژاله مبهوته قیافه

 . برام

 .میداد نشون خشمو و تعجب و سالن توی های صدا

 اعصبانیت با یکی خشم و نفرت با یکی میکردن نگام جفتشون کردم نگاشون دوباره

 . کردم نگاشون حسی هیچ بدون

 . رفتن دوتایی بقیه به توجه بدون بود سمتشون نگاها همه

 . برنامه اولین از این شد تموم

 بریم؟:گفتم ارشام به رو

  بریم:ارشام

  روم به رو به بودم زده زل بودیم ماشین تو

 اره؟ بود تو کاره:گفت و نیاورد طاقت اخر ارشام

  اره-

 نگفتی؟ بهم چرا:ارشام

  نشد وقت-

 میخواست؟ وقت چقد مگه نشد وقت:ارشام
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  باش سوپرایزا اینجور منتظر ببعد ازاین. بیخیال.  فهمیدی که حالا ارشام-

 شراست گردم هنگ لحظه یه  بود عالی پسر گرم دمت که دوما بگی بهم باس ببعد ازاین که اولا-

 نیکاینکارو که نمیرسید مغزم ب اصن. میشی عکسا بیخیال بگیری که پولارو میکردم فکر

 داری؟ مغزم تو مگه-

  بیشعوری که الحق_:گفت کردو نگام چپ چپ

 نمیخوام.بود عالی کارت امروز:گفت بشه پیاده اینکه قبل داشتم نگه ارشام خونه در جلوی

 کمک وقت هر و هرجا بدون اینم. بگیری انتقامتو میخوام فقط.... و دعوا واسه کنم تشویقت

 داداش کن حساب روم خواستی

  داداش مرسی-

 بخیر شب:گفت و دادیم دست محکم

 خوش شب-

 :ارام

  بیرون اومدیم دانشگاه از مبینا با دادمو هم دانشگامو امتحان اخرین

 بریم؟ کجا اختیارتم در دربست امروز-

 دربند؟:مبینا

 دونفری؟-

 نفری؟ دو میرین کجا:گفت ماهک اومد فرنوش و ماهک صدای موقع همون

 میاین؟.دربند-

 میام کله با که منننن:فرنوش
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 خاهر بریم:ماهک

  کردم تعارف الکی من برسرتون خاک-

 .اومدن اوناهم  شدم سوار ماشینو سمت رفتم در زود که سمتم کردن حمله تاشون سه

  بودن خوبی دخترایه ماهک فرنوشو

 نازکو لبای و.پر ولی بودن کوتاه هاش مژه.کوتاه ابروهای داشت عسلی چشمایه و بود بور ماهک

 اشتد تیره ای قهوه چشمایه با مشکی ابرو چشم فرنوش و  بود تر کوتاه قد من از یکم.قلمی بینی

 بلند و لاغر و کوچیک ولی گرد بینی و داشت ای قلوه لبای بود کلاغی پر موهاشم و

 هچشمای و گرد صورتی و نازک و کشیده لبای بود کرده عمل تازه دماغشم و هشتی های ابرو مبینا

 .بود تپلی یکم و مشکی موهای مشکی

 . بودن خوبی دخترایه درکل

 . مبش بیخیالش نمیتونستم که داشتم دلم ته دلشوره یه ولی. گذشت خوش بهم خیلی اونروز

 

 :سامیار

 بافی قالی کلاس خودش مدت این تو شرکت کرد راهیم مامان صبحانه بعد صبح معمول طبق

 و. اومده تهرانی محمد که گفت منشی شرکت رسیدم وقتی. نمیرفت سر حوصلش کمتر. میرفت

 . اتاقمه داخل

  شدم داخل دادمو تکون سری

  میکنی چیکار:گفتم خشم با میکرد نگاه میزمو روی پروندهای داشت

 !شب؟ کابوس بپرسم باید تو از من اینو:محمد

  شد بلند میز پشت از
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 احتم یا!گذاشته تاثیر روت بدجور دیشب عکسایه کنم خودت؟فکر واس میگی زدی؟چی توهم-

 . رفته کرده قهر ژاله

 من؟یادت کی؟از کنه؟از قهر ژاله بود تو کاره دیشب برنامه. تو هم میدونم خوب من هم:محمد

 ؟... که میدونی ندارم اصاب من سامیار نکن بازی من با! .زد؟ پا پشت کی و چی به من بخاطر رفته

 ندارم اخلاقم سهله که اعصاب  ام دیووونه ام؟یعنی قرصی مریضه یه من که میدونی خوب توام-

   رپی سگه کن واق واقدیگه جا یه برو.  باشه سگ پیشه باید سگ کرد ثابت لیاقتشو هم ژاله

 مثله درست. کنم نابودت میتونم من..... میدونم ضعفاتو نقطه من بترس من از سامیار:محمد

 پیش دوسال

  بیرون گمشو.  نترسیدم هیشکی از تاحالا خدا از غیر من-

  بهم بود ریخته اعصابمو. بود کرده کارشو

 . شب کابوس میدی کارتو تاوان بدجور.باش منتظر. سامیار مچیشدهواستیواستی

  گمشو-

  اتاق از بیرون کردم پرتش گرفتمو دستشو

  زمین رو ریختم بودو روش چی هرمیزو سمته رفتم. بود بد حالم

  اتاق تو پرید ارشام وسایل شکستن دادمو صدای از

 چیشده:ارشام

  بیرون برو:زدم داد بلند

  چیشده پسر خوبی:گفت و سمتم اومد حرفمو به نداد محل

 میکرد درد قلبم میزدم نفس نفس
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 . پسر باش اروم: گفت کردو بغلم محکم ارشام

 . رفتیم خونش سمته به ارشام با ماشین تو بعد ساعت نیم

 هارو صحنه همه مهراب اهنگ صدای. میکرد درد سرمقلبمو. بودم بسته چشمامو ماشین تو

 صدام خستس مهراب صدای مثله. شبیشه صدام میگفتن همه. میکرد تکرار واسم داشت

 . برم از رو همه اهنگاشو.

  کردم خاموش ظبطو. بود مغزم تو مارلبرو اهنگ صدای

  وایساد خونش جلوی ارشام

  خونه داخل رفتیم و شدیم پیاده

  کرد تغییر یکم روحیم اورد در بازی دلقک اونقدر ارشام  اونشب

  خونه برگشتم_۲۲ساعت

  بود روشن وی تی و بود برده خوابش مبل رو مامان

  بیرون اومدم و کشیدم روشو تختش رو گذاشتم کردمو بغل اروم مامانو و کردم خاموشش

  نمیبرد خوابم که دردمیکرد سرم اونقدر

 ... موندم بیدار شب تا صبح و

 

 

  ارام

 شو روزه امروز

  میشن حاضر دارن و اومدن مدلا همه صبح۰_ ساعت از
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 خواب ساعتشو یک که بماند بود گرفته گریمم که کشیدن موهامو گریمورا این انقد

 !:(((((((((بودم

  بودن اماده همگی_۵ ساعت

  بود خوشگل واقعا طلایی کلفته کمربند بایه و ساده زرشکی دکلته لباس یه  لباسم

 الدستم یه و سفید شرت تی یه و مشکی شلوار کتو یه سامیار کردم نگاه سامیار ارشامو اون به

  میومد بهش خیلی که گردن

 جفتشون. بودن کرده درست باحال خیلی موهاشو چی به مایل نمیدونم قهوای شلوار کتو ارشام و

 یع و بود شده کار یقه و ارنجو رو که خاصی طرحایه با سفید مردونه لباس یه شهاب. بودن عالی

  بودن عالی خیلی هم بقیه و ای پارچه شلوار

 تمداش استرس خیلی. میرفتم باید نفر اخرین من و رفتن اقایون اول بریم که بود شده ما نوبت

 رو به طفق نکنم نگاه هیچی هیچکسو به که گفت و داد دلداریم یکم پیشم اومد ایما بود یخ دستام

 ادهوایس پرده پشته من  رفت م نیاز بودیم مونده نیاز منو فقط و بودن رفته همه تقریبا. روم به

  رفتم من و اومد نیاز بعد دقیقه چند. نیاز اومدن  تا بودم

 تممیرف راه مانکنا مثل کلا که بچگی از داد نشون حساسیت انقد رفتنم راه رو ایما که خداروشکر

  میزززززد بوم بوم قبلم. بودم خیره روم روبه دوربین به میذاشتمو دیگه هم جلوی پاهامو.

 . بود روم نگاها همه

  گرفتم برگشتو راهه زدمو دور کردمو طی تالارو طولانی سالن

  اومد صوت و دست صدای پرده پشته رفتم وقتی

  بود انتخاب نوبت حالا

 . بدونیم داورو تا سه نظره تا بودن وایساده جمع همه

  هیززززز مردتیکه میکرد وز وز گوشش بغل ارشام و میبارید چشماش از استرس ایما ها لحظه اون
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  اه دیگه نمیگنا هم داورا این

 پاکت  یه دستشو گرفت بلندگو یه سماواتی

 هنفر میکنه مشخص و. داوراست نظر پاکت این.حضار همه خدمت نباشید خسته و سلام::سماواتی

  مزونه کدوم اول

  اوردن بیرون رو برگه یه پاکت از کرد شروع بعد و

 فشن لامسا برنده:گفت و کرد نگاه یه همه به اوردو بالا سرشو کرد نگاه کاغذ به که ثانیه چند بعد

  شو

  کرد مکث

  استرس از مردم خدا وایییی

  نمیزنه خرف چرا

  دیگه بگووووو وای

  رستگار ایما خانوم:گفت سماواتی یهو

 که بود زده ذوق انقد ایما و کشیدم جیغ ی من کرد پر سالونو بازی اتیش جیغو و دستو صدای

  ارشاااامه بغل پرید نفهمیدو

 

 میکنم چیکار نفهمیدم که داشتم ذوق و شوک انقد:ایما

  ارشام بغل پریدم و

 خانوم مبارکه:گفت ک شنیدم گوشم بغل ارشامو صدای وقتی اما نشدم کارم متوجه لحظه چند

 خانوما
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  گرفته کمرمو اونم و گردنش دور کردم خلقه دستامو دیدم اومدم خودم به

 گل؟ خانوم کجا:گفتم و نزاشت که بشم جدا ازش خواستم

  کن ولم-

 بده؟ جات:ارشام

  دیگه کن ولم اره-

 نخور تکون پس. خوبع من جای:ارشام

  میکنن نگام دارن همه کن ولمممم-

 . کنن نگاه:ارشام

  تشکر و تقدیر بره میکنن صدام دارن میگم کن ولم بیشعور-

 ! خانوم بغلم بیا بازم:گفت کردو بوس گوشمو زیر

  کرد شل دستاشو اونم البته اومدم بیرون بغلش از زودی خجالت با

  دادن......  تقدیرو لوح یه که سماواتی سمته رفتم بقیه نگاهای به توجه بی بعد و

 موفقیتمون واسه باشه مهمونی امشب تااخر شد قرار و

 

 :سامیار

 ... رقصو اهنگو صدایه این از بودم شده کلافه

 میشکوند گردو دمش با ارشام که بماند

  سمتم اومد ایما ازمدلایه یکی روژان
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 تنهایی؟:روژان

 !که میبینی-

  شدیم اول شو تو بود تو بخاطر کنم فکر. امروزت لباس با مخصوصا.جذابی خیلی:  روژان

 . بودم متنفر دخترا ازاین. نگفتم چیزی کردمو اخم

 برقصیم؟ بریم:داد ادامه دوباره

 نیستم بلد-

 نباشی بلد تانگو که نمیکنم باور:روژان

 نیست مهم-

 اخمو چه: روژان

 و ودب دستم تو که شرابی  کوتاه پایه لیوان نداشت رفتن قصد دختر این ولی نگفتم چیزی بازم

 عمرم شرابه بهترین. بود عالی:گفت و خورد بودم خورده که همونجایی از دقیقا کشیدو

 . کردم نگاش فقط

 دشای عزیزم:گفت گوشم زیر کردو حلقه گردنم دور دستشو.بود ژاله مثله.میخورد بهم ازش حالم

  اومد خوشم ازت دیدمت که روزیی همون امامن نشه باورت

 . کردم جداش خودم از دادمو هولش حرکت یه تو

 محکم ودستش میکنم پرپرت ببینمت اطرافم دیگه بار یه بگیر فاصله من از دختر ببین:گفتم و

 مفهومه؟:گفتم کرد جمع صورتشو درد از دادم فشار

  داد تکون تند تند سرشو

 ؟ نشنیدم:گفتم
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  کن ولم مفهومه:روژان

  رفت تند تند که کردم دستشوول

 میکرد نگام داشت شدم وشم تو چشم ارام  با یهو اما نبود حواسش کسی کردم نگاه اطراف به

 نتکو سرشو زدو پوزخندی کرد نگاه من به دوباره و کرد نگاه روژان به میکنم نگاش دید وقتی.

  روشوبرگردوند و داد

 . کیه کرده فکر. لعنتی

  گشتم ارشام دنبال چشم با

 پایین بود انداخته سرشو ایما و میکرد صحبت باایما داشت سالن گوشه

 بریم تا میاد پسره این کی پوووف

 . شدم خسته

  جو ازاین

 نیز مخ درحال یا هم بقیه  میرقصیدن دیگه هم بغل داشتن نفر چند کردم نگاه جمع به ادما ازاین

  میزدن حرف گروه گروه یا بودن

 بلند خیلی خیلی ولی بود اروم. بود مخمرو موزیک صدای

  کردم نگاه ارام به دوباره

  بود کنارش شهاب

  میخورد ازش یکم گاهی که بود شربت یه دستش تو

 میداد تکون سرشو و میزد لبخند اونم و میزد حرف داشت شهاب
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 هابش برای شدم اعصبی بیشتر دیدو بغلم تو روژانو ازاینکه شدم عصبی لحظه یه فقط لحظه یه

 ....... دقیقه یک برای فقط اما میزد حرف باهاش که

  ارشام

  انداختم گیر تنها ایمارو بالاخره

 میکشه خجالت میکردم حس نمیکرد نگام

 . دارم دوسش فهمیدم وقته چند تواین

  بود خوبی فرصته الان و میگفتم بهش باید

 بزنیم؟ حرف لحظه چند میشه: گفتم

 داد تکون سرشو

 !میکشی؟ خجالت-

 نمیکرد نگاه بهم اما زد حرف بالاخره

 بکشم چراخجالت:ایما

 نمیکنی؟ نگام چرا پس-

  نگفت چیزی

  کن نگام-

  کرد نگام خودم سمته چرخوندم دستمو گرفتم چونشو  پایین انداخت سرشو نکردو نگام بازم

  شد حالا-

 دارین چیکارم:ایما
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  بزن حرف راحت باهام-

  راحتم من:ایما

 . ناراحتم من خب:

 واهرمخ برم من کنار برین لطفا ندارین کاری اگه. دارین کارم میگین گرفتین منو جلوی شما:ایما

 تنهاست

 .نبند جمع نفرم یه فقط من-

 به ؟فقط میکنن علاقه ابراز چجوری شو؟اصن زنم دارم؟بگم دوست بگم. بگم چجوری نمیدونستم

 کردمو جزم عزممو ولی یکم میزدم گیج. وحشی صورته به اونم تاالان کردم علاقه ابراز سامیار

 یزهچ نه همسر بعنوان باشی همراهم دوستدارم. دوستدارم من ایما:گفتم تند تند بستمو چشمامو

 . دیگه

 بگم تا اومد در جونم

  کردم باز چشمامو

 بود افتضاحی شوخی:گفت کردو اخم دقیقه چند بعد میکرد نگام داشت بهت با

 . دوستدارم واقعا من. گفتم جدی من:گفتم گرفتمو دستشو که بره خواست

  میزنی دست من به که هستی کی تو بکش دستتو کن ولم. ندارم من:ایما

 عشقت:گفتم انداختمو بالا ابروهامو شیطنتت با

  من به بدی نسبت میخوای خودتو که بیکاری ادمه یه  تو: ایما

  بکشه دستم از دستشو کرد سعی بعد و

 ؟ کنم ثابت میخوای-
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 چیو_:ایما

  عشقتم که-

  لباش رو گذاشتم لبامو که بگه چیزی خواست

  میکرد نگام گیج

  بده هولم کرد سعی

  نتونست ولی

 خانوم؟ شد ثابت:گفتم و کردم ولش بعد ثانیه چند

 گرفتم دستشو صورتم تو بزنه خواست

 که شوهریه چه این میگن بهت بری هرجا میکنی نابود صورتمو میزنی عه عه:گفتم  خنده با و

  داری

  میکرد نگام حرص با

 میشی تر ناز میخوری حرص-

 . گمشو بیشعور نجس اشغال روانی مریضه نفهم:ایما

  داره اموزی بد ندی فحشا ازاین هامون بچه جلو وای-

  کنمخشک ترو بیشعورو تویه بچه مونده همینم:ایما

  خندیدم

  شد سرخ خجالت از فهمید که بعدش ولی گفته چی نفهمید اولش

  کن خشک ترو خودمو. نخواستیم بچه نداره اشکال!دیگع؟ کردی قبول یعنی-
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  کردم قبول چیو:ایما

  بنده خانومه بشی که-

 میگی هذیون چرا مستی:ایما

 دوستدارم من گفتم واقعیتو گفتم هذیون نه مستم نه بهت گفتمحرفامو من. شوخی از جدا-

 ولی. چیه نظرت تو نمیدونم.نمیذاشتم جلو پا وگرنه شدم مطمئن حسم به وقتم چند تواین.

 میام فردا همین باشه مثبت جوابت اگه نیست...  رفاقتو قصدمم. بدی جواب الان همین میخوام

 یانه؟ مثبته جوابت. بدی جوابمو بازی لج بدون میخوام حالا. خواستگاری

  

 پایین انداخت سرشو و کشید خجالت بازم این خدا وای

 

  بود کرده سکوت

 رضاست؟ علامته سکوت-

  کنم فکر باید:ایما

  میگه چی قلبت. بده جواب الان ندارم صبر دیگع من-

  نگفت چیزی بازم

 قبوله؟-

  باشه:گفت اروم پایینو انداخت سرشو و کرد نگام یکم

 . دادن بهم دنیارو انگار
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 یریزمم پات به دنیارو.میکنم خوشبختت. مرسی.عزیزم فداتشم:گفتم کردمو بغلش. بودم زده ذوق

...... 

 میکنن نگامون دارن همه:ایما

  نیست مهم. کنن نگاه-

 :ایما

 . ارشام اعتراف و شو تو شدن اول. بود زندگیم روزه بهترین امروز

 . دارم دوسش فهمیدم اعترافش بعد امشب ولی. میاد خوشم ازش فهمیدم هفته یه تواین

  تو اومد ارام که بودم خوابیده تخت رو که بود_۲ساعت شب

 سمتم اومد

 بخوابم؟ پیشت:گفتکردو جمع لباشو

 خواهریم اره-

 بهت؟ میگفت چی ارشام:گفت اروم کردم بغلش دستم رو گذاشت سرشو و تخت رو اومد

 هیچی-

 نمیگی؟ بهم چیزیو که شدم غریبه انقد یعنی:ارام

 واسم تری نزدیک همه از تو: گفتم و کردم بوس سرشو

 بگو پس: ارام

  بوده واقعی ولی بوده زود بااینکه داشتنم دوست از حسم از اعترافش از گفتن به کردم شروع

 . زد حرف چقدرباهام وارام

 خوابیدیم جفتمونم۱_ساعت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 97 

 ارام

 عاشقه ارشام که کردم باور منم حتی هفته یه تواین میگذرع ایما ارشامو دوستیه از هفته یه

 هفته پنجشنبه شده قرار و. خوشحاله خیلی خودشم ایما. بودن بیرون همش هفته یه این.ایماس

 . خواستگاری بیاد ارشام بعد

 نجو مادر و شده بد حالش ناتنیش ابجیه البته بود تبریز تویه که مادرجون ابجیه پیش دوروز

 .داره دختر دوتا پسرو یه ابجیش این.تبریز میره صبح امروز

  ندیدمشون منکه

 ... درسو بخاطر نرفتیم ما تبریز رفته مادرجون هروقتم

  رفت...  نصیحتو سفارشو کلی بعد جون مادر و ترمینال رفتیم مادرجون با صبح_۹ساعت

  خونه برگشتم

 . نداشتم کلاس امروز

 دیدم که کردم باز اینستاگراممو صفحه. گردی نت رفتم و اوردم گوشیمو منم بود مزون ایما

 و گذاشتنو بود مزون مخصوص که پیجی تو بودیم گرفته جمعی دسته شو فشن تو که عکسی

 افص و بود شلوارش جیبتو دستش یه. سامیار به ببشتر همه از. کردم نگاه همه به. کردن تگمون

 بخنده؟بی بلده اصن ندیدم خندشو چراتاحالا. پیشونیش همیشگی اخم همون با بود وایساده

 ونازش بودنقشنگ خیلی که عکساش از چند. بود نذاشته جدیدی عکس. پیجش تورفتم اختیار

 نتمو باز شدی خر ارام کیه اون مگه میکنم چرااینکارو شدم اعصبی لحظه یه. گرفتم اسکرین

 دوست حسو این و میشد مانعم حسی یه ولی کنم پاکعکسارو تا گالری تو رفتم و کردم خاموش

 کردمو خاموش گوشیمو کلافه. باشم نداشته هم باشم داشته عکسشو دوسداشتم هم. نداشتم

 . کنم درست نهار رفتم

 رم شده خورد های زمینی سیب کنم سرخش تا بشه پز اب تا گذاشتم شده پاک مرغه بسته یه

  شه داغ حسابی تا ریختم روغن و گاز رو گذاشتم ماهیتابه یه و شستم
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 هفاصل با کردمو بیشتر گازم شعله برداشتم هارو زمینی سیب. ام صحنه این عاشق من خب خب

 و ماهیتابع تو کردم خالی هارو زمینی سیب حرکت یه تو و کردم دراز دستمو وایسادم گاز ا زیاد

 لادسا تا رفتم و کردم کمگازو شعله بعد دقبقه ده عقب رفتم سریع بالا پرید... اتیشو و روغن

 کنم درست

 

 . خونه اومد ایما_۱ساعت و شد اماده نهار_۱ساعت

 شنگولی؟ شادو که اومدی دوماد اق با باز نباشی خسته خانوم عروس سلام_

 رفت جون مادر.رسوندتم ارشام اره. اشپز سر سلام علیک:گفت باخنده ایما

 .رفت اره میترسه؟ چرا ازتو بازوش و زور بااون زلیل زن چه چیششششش-

  عاشق عاشقه خواهر نمیترسه.شده تنگ الان از براش دلم:ایما

 دله راستی عاشق عاشقه: اوردم در اداشو بعد و زدی بهم حالمو کن عوض لباساتو برو بیا اه اه-

 .میزنگیم بهش نهار بعد شده تنگ منم

  داریم چی نهار: گفت اتاقش تو میرفت که همونجور خندیدو ایما

 گرسنگی از مردم بخوریم بیا زودی  مرغ-

  اومدم باشه:ایما

  اومد ایما چیدم میزو

  جفتمون بره کشیدم برنج و نشستیم

  شدی خانوم امروز که میبینم:ایما

  بودم-
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 شدی خانوم بیشتر امروز ولی نیست شکی:ایما

  دیگه شم اینجا خانوم باید من میری فردا امروز توکه-

  اینجام صبح تا شب کنم شوهرم کردی غلط:ایما

 کنی شوهر میخوای تو شیم راحت خور نون یه دست از میخوایم ما. کنی شوهر نمیخواد بیخودی-

 خور نون تا سه میشین میزایی یکی هم فردا بیاری؟امروز خورم نون یه

 میشی خاله تو مگه چیه:گفت باز نیش با ایما

 تو یبچها خاله سیاه صدسال نمیخوام بیچارع ندیده شوهر برسرت خاک حیا بی نیشتو اون ببند-

  شم چلغوز ارشامه واون

  مگه چمونه:ایما

 نیست چتون-

  بخواد دلت خیلیم:ایما

  نمیخواد-

  پیشت بیام میکنی التماسم بمونی تنها برم اینجا ازکه دیگهماه چند بذار:ایما

  عمرااااا-

  بمیره عمش ایشالله بگه دروغ هرکی:ایما

  دارم خواهر یه اما ندارم عمه-

  بمیرم من میاد دلت کصاااافط:ایما

  نههههههه-

 میکردم؟ چیکار من نبودی تو اگه:ایما
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 میکردم؟ چیکار من نبودی تو اگه.      زندگی-

 زندگی:ایما

 طوطی-

  نگفتیم چیزی خندیدو

 تو اومد ایما که بودم خوابیده روتخت و بودم شده بیدار خواب از بود ساعت نیم و بود_۶ ساعت

 اتاقم

 بیداری؟:ایما

  اوهوم-

 دنبالمون میاد دیگه یکم شو اماده. بیای توام گفته بیرون میریم شام ارشام با امشب: ایما

  کنید اختلاط برین عاشخ دوتا شما دیگه بیام چی واسه من-

  میگم پاشو. سرتا تو میزنم یمی:ایما

 سگی؟ که کنی ثابت باید حالا وحشی-

  پاشوووووووو. بیشعور:ایما

  باشه خب اه-

 حموم رفتم شدمو بلند تخت از

  بیارم برات اگه خدا به نبردی حوله لباسو باز کصصصصافط: گفت داد با ایما که

 مجبور مامانی و ایما همیشه و بردارم حولهو لباس رفتنی حموم نداشتم عادت من خندیدم

 غر غر کلی با البته برام بیارن میشدن

  بودیم ارشام منتظر اراسته و اماده_۲ساعت
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 تشس کیفع و مشکی سانتی ده پاشنه کفش و مشکی شلوار و مانتو با مانند نارنجی شال ایما

 بود، شده ناز خیلی ریمل با بود زده همیشگیشو رژ و بود پوشیده

 سته شکف و کیف و مشکی دمپایه شلوار یه و زانوم بالا وجب یه تا سفید مانتو مشکی شال یه منم

 بودم زده رژ و ریمل ارایشم سفیدو

  اومد ایما گوشیه زنگ صدای

  دره جلویه که گفت ارشام و

 اروم مسلا یه شدم سوار رفتم مجبوری و.... دیدم میدیدمو نباید که چیییییزی اون و پایین رفتیم

 رستوران سمته رفتیم و کردن پرسی احوال سلام هم بقیه و... دادم

❤Afsaneh❤: 

 . نمیومدم کاش هوووف

 گروگانعمشو انگار تخمشو اخمو کن نگاش میشه کوفتم مسلما چی همه زهرمار برجه بااین

 . نیست بلد سلامم بیشعور گرفتم

 میزدو اشاره براش اینه تو از ارشامم میکردو نگاه ارشامو داشت باز بانیش که ایما گوش در

 میاد؟ اینم نگفتی چرا: گفتم میخندید

  نمیدونستم منم والا:ایما

 بهونه؟ یه به کنی پیاده جا یه منو نمیشه-

  نکن فکرشم نخیر:گفت کردو اخم ایما

 اون و میکردم باز برد انگری گوشیم تو منم میزدن حرف ایما ارشامو که بودیم توراه ساعت نیم

 (بیخونه) مهراب اهنگ. بود قشنگ واقعا واقعا اهنگ صدای و میکرد رانندگی سامیارم

 .کنم دانلود اهنگاشو برم باشه یادم
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  داشت نگه شهر از خارج تقریبا خارج سنتی رستوران یه جلوی ساعت نیم بعد

  شلوغه انقدر که بود تعجب باعث

 گلو عالمه یه و حیاط وسط حوض یه بود بزرگ حیاط یه تو  رفتیم چوبی در یه از و شدیم پیاده

 از بود عالی واقعا پشتی تا سه کدوم هر رو و بودن گذاشته تخت چندتا و مجنون بیدو درخت

 یواراشد بود گذاشته سنتی میزایه هم اونجا دید داخلو میشد بود شیشه سر سرتا که تختا پشته

  خدمتا پیش لباسای حتی بود سنتی همه

 بخوریم؟ غذا یاهمینجا تو بریم خب:ارشام

 قشنگه خیلی. خوبه اینجا: ایما

 خانومم؟ میارم بد جای شمارو من مگه:ارشام

 . کردم کنترل خندمو زور به شد سرخ خجالت از ایما

 والا:((((((موخام عقش اجازه؟منم ؟اقا دیگه بود مهم ایما نظر فقط گلابی ببو که ماهم

 و فاصله یکم با پشتشون منم. میزد حرررف ایما گوشه زیر ارشام رفتنو ما از جلوتر ارشام و ایما

 سامیار منم شونه به شونه

 ادم خیلی کن ولش برسر خاک شدی دیووونه ارام چیییش چیزی حرفی یه لاله؟والا انقد چرا این

  خوبه نزنه حرف همون والا سگه انگار حسابیه

 دارین؟ میل چی اومدین خوش:اوردو رو منو گارسون که نشستیم رفتیم

 گوشش زیر ایما دسته داد رو منو ارشام گرفتم دونه یه منم گرفتنو هارو منو سامیار و ارشام

 جاک از تو. ادبه بی چقدر ارشام این. خندید ارشام و خجالت از مرد بازم ایما گفت چی نمیییییدونم

 والااااا.کشیده خجالت ایما که دیگع زده ناموسی حرفه یه حتما جان اخه؟وجدان میدونی

  کردم نگاه منورو
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  بدم سفارش جوجه گرفتم تصمیم و 

 مخلفات با مخصوص کوبیده پرس دو: گفت خدمت پیش به رو ارشام

 کردین؟ انتخاب چی شما خانوم ارام:گفت من به رو

 دوغ با جوجه-

  چی تو سامیار:ارشام

 دلستر کوبیده:سامیار

 رفت گرفتو سفارشارو گارسون

 

 :سامیار

  مداشت مزخرفی خاطرهایه رستوران ازاین اینکه بخاطر حضورشون بخاطر نه بودم شده کلافه یکم

 زدم زانو جلوش بارون زیر میخوردیم نهار بودیمو نشسته حیاط تو اینجا میومد بارون. اومد یادم

 . کرد نابود منو که ای گذشته. گذشتم از متنفرم. بیاد یادم نباید دادم تکون سرمو....

 زل روم به رو دختره به اومدم خودم به. اومد ایما ارامو ارشامو خنده صدایه یهو که بودم خودمتو

 . اورد غذاهارو گارسون. گرفتم ازش نگامو. میشد تر ناز میخندید وقتی. بود خوشگل واقعا. زدم

 های صحنه دوباره میخوردیم رو غذا همین و بودیم نشسته تخت همینرو اومدم که سریع اخرین

 سامیار دوستدارم-.اومد چشمام جلو گذشته

  نمیرم پیشت از وقت هیچ-

  متنفرم خیانت از-

  متنفرم دروغ از-
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  منی مرده تو-

 . نمیفهمیدممزشو ولی خوردم غذامو. میرفت سیاهی چشمام. میکشید تیر سرم

  اینجا از برم زودتر میخواستم فقط

 

 

 : ارام

  بودیم برگشت راه تو ماشین تو

  بود ارشام و ایما صدای فقط

 بیرون باهاشون بود بارم اولین. کشیدم خجالت همش. معذب و بودم خسته نداشتک حوصله

  بود تر راحت ایما ولی میرفتم

 (نگرانم) اهنگ امااینبار میومد ماشین تو داشت مهراب صدای بازم

 ... مهرابه صدایه شبیه چقد سامیار صدای

 خدافظ بود خوبی شبه ممنون- بودیم خونه در جلوی بعد ساعت نیم

  شدم وپیاده

  اومد خدافظی بعد هم ایما

 .میمیردم داشتم خوابی بییی از. اپارتمان داخل رفتیم و

 رفتم گذاشتمو باز موهامم پوشیدم صورتی خواب لباس یع و اوردم در لباسامو زود خونهرفتیم

  خوابیدم پتو زیر بغلش و تختش رو رفتم بود کشیده دراز ایما. بخوابم تا ایما اتاق

  من جونهههه ایما بریم؟توروخدا یعنی-
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  نه:ایما

 .ارام مرگه توروخدا ایما-

 نده قسم انقد:ایما

 بریم؟ پس-

 نه:ایما

 نگمه-

 گفتی؟ چیزی:ایما

 میشیم اشنا فامیلامون تنها با هم نمیمونه تنها هم مامانی میشه عوض هوامون خب بریم ایما-

 ها؟.

 دارم کار اما شده تنگ مامانی واسه دلمم بریم میخواد دلم منم بخدا عزیزم خانومی ارام:ایما

  که نمیشه

 ندگیز حق ما نداریم تفریح یه ما کار زمستون کار تابستون. کار کار کار  کار: زدم داد اعصبانیت با

 خونه تواین بمونیم انقد اصلا درک به اه.چی؟ که کردی؟اخرش کار انقد نشدی خسته نداریم؟

  بپوسیم

 . اتاقم تو رفتم ایما تعجب  حالت به توجه بدون و

 .شنوا گوش تبریزکو بریم تا میکشم ایمارو منت دارم بعدازظهر _۵ساعت از. بود خورد اعصابم

  تختم رو نشستم

 نگاش بودمو انداخته پایین سرمو نشست تختم رو کنارم اتاقم تو اومد ایما بعد دقیقع چند

  نمیکردم

 قعری؟:ایما
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  لاقل بده جواب خب:ایما

  سرم ریخته کارا ولی بریم دوستدارم منم بخدا:ایما

 . بگو چی یه ارام؟خب:ایما

. نداریم امدی در حقوقو جون ومامان تو درامد جز ما مهمتره کار باتوعه حق. ایما نیست مهم-

 میشه. ندارم مسافرتو حوصله میکنم فکر بیشتر الانکه. گفتم چی یه بودم اعصبی منم بیخیال

 . بخوابم میخوام بیرون بری

 گفت اروم صدای با.بود کرده بغض ایما

 مارکو بهترین نداشتی؟لباس که خواستی گذاشتم؟چی کم واست چیزی تاحالا من ارام: ایما

 خریدم بهترینارو واست میکشتم خودمم اگه حتی نخوندی؟ درس مدرسه بهترین نداشتی؟تو

  نباش انصاف بی انقد.همیشه

 حق هک میگم. کردم بچگی من نزنیم حرفی دیگه میشه ایما. گفتم حقیقتو.نبود این منظورم من-

 .باتوعه

 ولی مبود کار از خسته  بودم هروقتم.نبودم پیشت زیاد میدونم:گفت کردو سکوت دقیقه چند ایما

 زا هدفم بیاری کم ادمی هر جلو نمیخواستم. باشی راحت تو خواستم بابامون مامان روحه به بخدا

 بود وت بخاطر زدم طرح و موندم بیدار شبا اگه.بکشی سختی نمیخواستم.علاقم بعد بودی تو کارم

 بابامونو مامان جای نمیخواستم. بود تو بخاطر بخدا کردم محلی کم بهت بودم خسته روزا اگه.

 مسافرت میدونم. تو بودیو توهمیشه بخدا ارام. باشی کم دوستات پیش بشی ناراحت کنی حس

 . نبوده وقت بخدا.اینارو میدونم.رفتیم دوروز مسافرته یه پیش چهارسال.نمیریم

  میکرد گریه داشت کردم نگاش

 بغلش. حرفام با زدم نیش چقد. کردم رحمی بی چقد. میشد لال زبونم کاش. اومد بدم خودم از

 . کردم
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 لطغ. نمیخوام بخدا برم جایی نمیخوام اصن.نکن گریه توروخدا ببخشید  کردم غلط ببخشید-

 .ها میگیره دلم نکن گریه. کردم

  کردم پاک اشکاشو

 خوشگل یا میشی زشت ببینم بخند-

 . دیگه بخند-

 خندید

  کردم بغلش دوباره

 .گفتم چینفهمیدم بودم اعصبی من. ابجی ببخشید-

  فداسرت:ایما

 . نمیدونم قدر که برسر خاک منه اما.دنیایی ابجیه بهترین تو. برم قربونت-

 تبریز سمته میوفتیم راه فردا کن جمع لباساتو:ایما

 .....و ایما-

  نباشه حرفم. بریم باید:گفت سریع بزنمو حرفی نذاشت

  مولا به عشقی:گفتم و کردم بوسش محکم پریدم

 داش چاکرخواتیم:گفتخندیدو

 گرفتی؟ یاد ارشام از اینارو-

  کن فکری یه شامم بره حموم میرم من. نخیر:ایما

 الان؟ از-
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 چنده؟ ساعت مگه:ایما

 سفارش چی یه بیرون از کنم جمع لباسامو میخام الانم ندارم پختن غذا حس منکه _۰ ساعت-

  میدیم

 . باشه:ایما

  حموم سمته ورفت

 ودلش هربار من خب اما داشت هوامو همیشه. بود اینه مثله قلبش ایما بود دنیا خواهر بهترین واقعا

 اما.ندارم حرفامو کنترله میشم که ناراحت یا اعصبی من بود ناخواسته خب میکوندم جوری یه

  هیچم ایما بدون من که شد اوری یاد بهم بازم

 سه و سارافن تا سه و شرت تی دوتا برداشتم مانتو دست سه و کردم باز ساکمو کمدم سمته رفتم

 ...... و خونگی شلوار

  بگید نظرتونو ها بچه

 بود؟ خوب رمان تااینجا

  ایما

 . مزون رفتم زودی نکردم بیدارش بود خواب ارام شدم بیدار_۲ساعت

 تبریز میرم امروز بگم اونم به باشه یادم. نمیومد دنبالم امروز ارشام

  مدلا از چندتا و بودن لباسام طراح مزون تو. شدم پیاده کردمو حساب وایساد تاکسی

 کیی که حسین امیر به و باشه حواسشون و نیستم هفته یه که گفتم و کردم پرسی احوال سلامو

 . باشه چی همه به حواسش سپردم عالی کارش بودو طراحام از

 . بود ارشام خورد زنگ گوشیم

  یانه هست کسی که نبود حواسم اصلا(ZoG)اتاق تو رفتم
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  دادم جوابشو

 الو-

 بخیر صبحت خانومم سلام:ارشام

  بخیر توام صبح سلام-

 مزونی کجایی:ارشام

 ارشام؟. اره-

 خانوم؟ دلم جونه:ارشام

 میرم امروز نیستم تبریز میرم هفته یه من-

 برگردی؟ زودتر نری؟یا ؟نمیشع چرا:شد شل صداش ارشام

 . لازمه ارام واسه تفریح یکم هم. اونجاست جونم مامان-

 میرین؟ امروز ایما؟گفتی چی من پس:ارشام

  ارشام دیگه هفتس یه.اره-

 . قرنه یه من واسه ندیدنت هفته یه: ارشام

 ارشام؟-

 جونم:ارشام

  کنی خاموش گوشیتو دیگه که میزنم زنگ بهت انقد میزنم زنگ بهت همش-

 میرین؟ ماشین با. کنم غلط من:ارشام

 میریم خر با پ ن پ-
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 میرین؟ خودتون ماشین با منظورم خانومی:گفت خندیدو ارشام

 . میشم مریض رو هفته یه اون من بریم اگه اتوبوس با اره-

  دیگه بود بد عادت یه اینم میشد بد حالم میشدم که اتوبوس سوار همیشه اخه

 حتماااا ایما بزن زنگ یه بهم افتادی را هروقت. باش خودت مواظب پس باشه. بشم تو فدای:ارشام

  بزنا زنگ

 نداری؟ کاری. باش خودت مراقب توام.اقایی باشه-

 دارم چرا:ارشام

 چیکار؟-

  کن بووووسم:ارشام

 . دیووووونه-

 میکنم تلافی اونموقع میبینمت که زودی به ولی نکن بوسم باشه:ارشام

  میره یادت هفته یه تا حالا اوووه:گفتم خنده با

 . نمیره یادم رو باشه مربوط تو به که هرچیزی من هفته یه از کمترنچ:ارشام

 ارشام نداری کاری. حالا میبینیم-

 زندگیم خدافظ. باش خیلی خیلی خودت مراقب.عشقم دوستدارم. گلم نه: ارشام

 خدافظ. همچنین-

 . دوستدارم بگم نمیشد روم هنوزم

 موسوی مهرداد دیدم و برگشتم ترس از مردم و خوردم جا که اومد صدا یه یهو سرم پشت از
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 دموش اعصبی شنیده حرفامو. بود لباسا پشته اره وای بود اتاق تو یعنی اومد کجا از بود کجا این

 وایمیسین گوش فال همیشه شما:گفتم

 ؟ مگه چطور نه:مهرداد

  میکردین گوش حرفامو داشتین فضولا مثله الان اخه-

 !میزدی؟ حرف راد باارشام:مهرداد

  نیاین کنین لطف پس ندارین کاریهیچ من مزونهتو شما ضمننا نداره ربطی هیچ شما به-

 رسیده راه از تازه کهارشام شما؟اون شدم من:گفت گوشم زیر گرفتو دستمو که بشم رد خواستم

 وت میگم بازم گفتم صددفعه. ایما باشه حواست.میکشمش باشه شده. بشه عشقت؟نمیذارم شد

 بزنی حرف ارشام با نبینم دیگه. کنم خرابی کله نذار پس منی واسه اخرش اولو

 حدو. نامزدمه میگی کع ارشامی. بزنم حرف باهمه میخواد هستی؟دلم کی تو:گفتم حرص با

  نبینمت اینجا دیگه گمشو حالام عوضی نزن من به دستو بدون حدودتو

  رفت و میکنم نابودتون:گفت بلند اونم

  ترسیدم لحظه یه

 . داشت سروصدا فقط. بود خالی تو تانکر یه مثله مهرداد نه ولی

  خونه رفتم کردمو خداحافظی ها بچه از. کنم خراب بخاطرش نمیخواستم روزمو شدمو بیخیال

  میخورد صبحانه داشت بودو شده بیدار ارام

  افتادیم راه و خوردیم صبحانمونو بازی دلقک و خنده کلی با

 قطع کردو نصیحت کلی اونم  و افتادیم راه کهگفتم زدمو زنگ ارشام به میکرد رانندگی داشت ارام

  کرد

 .میایم بودیم گفته دیشب اونم به اخه زد زنگ جونم مامان
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  ارام

  راهیم تو ساعته دو

 راه ساعت_۲/۹تبریز تا ماشین با

  میترکیدم داشتم که بودم خورده پوفک چیپسو و تخمه انقد

 نه یا سالمیم ببینه که میزد زنگ بار یه ساعت نیم هر جونم مامان

 ایما-

  جونم:ایما

  گشنمه من-

  میشی چاق میشه خراب اندامت نخور انقد خوردی پرت انقدخرتو الان دختر واااا:ایما

  انارستور ازاین یکی تو بخوریم نهار بریم دیگع یکم بخورم کن باز کیکو اون. کنم چیکار خو-

 . شکمو:ایما

 عمته-

 نمیشه؟ تو عمه من عمه:ایما

 نچ-

 کوفت:ایما

 سامیار

 مسافرت؟ بره ساعته یه ادم دیدی کجا خدااااایا اخه
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 ایمارو میخوام تبریز بریم کن جمع لباساتو برو زود داده گیر شرکت اومده_۲ساعت ارشام این

  کنم سوپرایز

  کرد قبول اونم مامان پیش بیاد هفته یه گفتم سومیتا به قبلش اما شدم راضی بحث بعد خلاصه

  ایما دره جلو رفتیم_۹ساعت کردیم جمع لباسامونو دوتامون زودی

 دناوم... کیفو و چمدون بایه جفتشون بعد ربع یه و شد پیاده تاکسی یه از ایما بعد ساعت نیم

  شدن سوار گذاشتنو رو همه ماشین تو بیرون

 میبینه که ایمارو. واسم شده درد شدنش عاشق ارشامم این هیروویری تواین. میکرد رانندگی ارام

 .میکنه شک عقلش به ادم میزنه جورلبخند ی

 دیگهههه دخترن ؟ نمیدین مارو یعنی اونا. افتادیم راه دنبالشون

 لاستیکپ تا سه با دقیقه چند بعد داشتو نگه مارکتی سوپر یه جلو ارام اتوبان تو برن اینکه قبل

 شد ماشین سوار میشد دیده خوراکی عالمه یه توش که سفید

 بخورن؟ میخوان رو همه ینی سامی:ارشام

 ویترین تو بذارن میخوان پ ن. مرگ سامیو-

  پرست شکم میگن مردا ما به بعدش:گفت لب زیر ارشام

  تو رفتن  شدن پیاده داشتن نگه رستوران یه جلو۲:۱۱ساعت

  بگیر غذا برو نخوردیم هیچی اونموقع از بخدا گشنمه منم سامیار:ارشام

  برو خودت-

 گشنممه مردم مامان وای. توان دوتا اون بریم چوری اخه بابا:ارشام

  میخرم میرم الان نکن غرغز انقد ارشام-
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 سرش از ارشامم رپ کلاه صورتم تو ریختم ماشین اینه جلو موهامو صورتم تو زدم بزرگمو عینکه

 شاللهای بخوری کوفت:گفتم باحرص لب زیر. قیافم بود شده داغون خیلی سرم گذاشتم برداشتمو

  نمیکنم که کارایی چه ببین

 عشققققم؟ بدم شماره:گفت و خنده زیر زد بلند حرفم بااین که میخندید داشت اولش از ارشام

  شو خفه-

 زد چشمک یه بعد و واست میکنم جبران شب عشششقم:ارشام

  رستوران تو رفتم شدمو پیاده

  پایین انداختم سرمو

 پرس هس میشه:گفتم میگرفت تحویل حسابارو بودو نشسته میز یع پشت که مردی سمته رفتم

 بدین؟ جوجه

  براتون میاریم بشینید بفرمایید:گفت کردو نگام عینکش زیر از مرد

 . میبرم هارو غذا میشه اگه داریم عجله ما ببخشید-

  باشین منتظر دقیق چند پس:مرده

 ممنون:گفتم دادمو تکون سر

 گوشه یه دخترم دوتا اون بود شلوغ زدم دیدرستورانو عینک زیر از پایین انداختم بازم سرمو

  نبود حواسشون غذامیخوردن و بودن نشسته

 هم نوشابه دوتا و دوغم دوتا داد غذاهارو کردو صدام مرده که موندم منتظر دقیق ده

 . ماشین سمته. بیرون رفتم کردمو حساب.برداشتمو

 . بخوریم بیار در باش زود باش زود بلعید رو بزرگه کوچیکه روده رفتی ساعته نیم وای:ارشام

  خوردم خودم یکیشم ارشام به دادم یکیشو اوردمو در غذاهارو
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  افتادیم راه اومدنو هم اونا بعد ربع یه

 میلونبوند داشت ارشام همچنان ولی

. 

. 

. 

  بود شب۰:۱۱ساعت تبریز میرسیدیم دیگه ساعت نیم خستگی از میمردم داشتم خدا وای:ارام

 قرار نمیشناختیم رو جایی چون دیگه ساعت نیم میرسیم که گفت زدو زنگ جون مامان به ایما

  خونشون بریم تا تبریز گلی ال پارکه تو دنبالمون بیاد جون مامان ابجیه پسر میلاد شد

 و ماشینو پلاک اون اما نمیشناختیمش که ما بیاد میلاد تا منتظر و رسیدیم_۲ساعت

  ارام

 هایمو با پسر یه.  پایین دادم رو شیشه شیشه به زد نفر یه کع شدیم علاف ای دقیقه چند حدود

 شمایین؟ خانوم ارام:گفت بود خوب درکل و گرد صورته کوتاه

 میلاد؟ اقا شما و بله-

  هستین خوب. بله:میلاد

  ممنون-

  سلام:ایما

 تبریز به اومدین خانومی؟خوش ایما شماهم. سلام ببخشید: میلاد

  ممنون بله سلام:ایما

 بریم؟ من ماشین با اوردین؟یا ماشین میلاد اقا-
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  بریم شما ماشین با اومدم تاکسی با من:میلاد

  شد سوار و

 بریم؟ طرف کدوم از خب-

  برین مستقیم:میلاد

  کردن رانندگی کردم شروع و باشه-

 

  ارشام

 

 یعنی وایسادن چرا اینا خداوندا

 سامی؟-

 . سامی مرگو:سامیار

 عششششقم؟-

  جیگرم-

  اقایییم-

  نداری زبون.ایشالله بمیری لال-

  اونجارو: گفت زدو اشاره ابرو با میکرد نگاه جلوبه

  گرفتم نگاشو رد

  میزد لبخند هم گاهی گه میزد حرف باهاشون داشا راننده شیشه طرف از پسره یه
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  کیه این یعنی توهم رفت اخمام

 کجا_:گفت و گرفت دستامو سامیار که شم پیاده خواستم

 . کنم خفش برم. شده مزاحم ؟حتما نمیبینی مگه-

 . کردنمی تیکش تیکه زبونشون با دخترا اون بود مزاحم اگه ضمننا. شد سوار.کن با چشاتو:سامیار

 بود کی پس:ارشام

 ودنب منتظرش وایسادن اینجا دوساعته منگول خنگ:گفت میرفت دنبالشون که همونطور سامیار

  فامیلشونه حتما دیگه

 نرسید خودم فکره به چرا اره-

 کنی گاهن بدنم تنو به اینجوری دوستندارم من: گفتم کشیدمو لپشو که کرد نگام چپ چپ سامیار

 الودت هوس نگاه بااین نه کن نگاه عشقت با عشقم

 چندش:سامیار

 چجوری کردی؟یادته پیدا جدید دختر اره؟دوست شدم چندش من حالا. بده مرگم خدا وا-

 کمش تو بچه بااین من میکنی؟حالا خیانت معرفت بی میرفتی صدقم قربون میکردی التماسم

  شدم ابرو بی خدددا ای کنم چیکار

 نکشتت خدا:گفت خندیدو سامیار که میگفتم گریه با و زنونه صدای با اینارو

  امین-

 :ارام

 

 دهپیا کردمو پارک ماشینو نبود بزرگ زیاد کوچه دارم نگه گفت خونه یه جلوی دقیقه چهل بعد

 شدیم پیاده.بزرگ بزرگ های پنجره با. داشت سفید سنگای که دوطبقه خونه یه شدم
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  گذاشتین پشت هاتونو وسیله:میلاد

  بله-

 بالا ببرمشون کنین بازش میشه اگه پس:میلاد

  میبریم خودمون میشه زحمتتون ممنون:گفت صندوقو سمته رفت ایما

 ینما  میشه راست چپو خودکار پاهام گازوترمز رو گذاشتم پامو انقد داشتا حوصله حالو اینم چیش

  دیگه ببره بذار میکنه تعارف هی

 میشه مشخص خالدونم فیها تا که ازاونایی کشیدم مشتی خمیازع یه نیست حواسشون دیدم

 بازم یمامانییییییی واسه تنگیم دل عوضش رفت یادم خستگیم. کشیدم بالا بردم دستامو بعدش.

 . سراغم اومد

  بیرون اومد جوووووونی مادر شدو باز در که کردم جور جمعو خودمو

  مامانننننننننننننننیییی-

 جون مامان به برسه چه داد ارور استخونام خودم که کردم بغلش محکم انقد بغلش پریدم و

 خوبی براتون بود شده ذره یع دلم دخترم عزیزم-جون مامان

 .خانوم دیگه گذورنی خوش میای تنها تنها مارو میری میذارررری. جونم مامانی سلام-

  سرجاشه زبونت خوبی که میبینم نه. مادر سلام:گفت خندیدو جون مامان

 اصن دالم زبون من: گفتم کردمو غنچه لبامو

  دختر نکن شیطونی باز:جون مامان

  چششششششششم-

  ببینم جونو مامان منم بذا شیرین چای:ایما
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  چیییش ادب بییییی-

  کردو بغل جونو مادر هم ایما

  بودن جون مامان ابجیه دخترررر احتمالا بودن وایساده در بغل که دختر دوتا به افتاد چشمم من

  میکردن نگامون اونام

  سلام-

  گفتن امد خوش دادنو سلام جفتشون

 که مخانو یه. بالا رفتیم تعارف عالمه یه و ماشین قفل و ساکا اوردن بعداز. نمیدونستم اسماشونو

  بود جون مامان شبیه خیلی مبلو رو بود نشسته بود جون مامان ساله همسنو

  بانوعه ماه:اسمش فهمیدیم که کردین پرسی احوال سلامو بااونم

 بود ٰ  حسنی و مهسا:  دختراهم اون اسم

 بزرگ تقریبا لبایه و عملی بینی و طوسی چشمایه و گرد صورت دختر یه بود من همسن مهسا

  داشت متوسطی هیکله. بود جذاب خرمایی موهایو

 شبیع لباشم و میلاد شبیه دماغش و نازک ابروهای و عسلی چشمایه بود میلاد شبیه ٰ  حسنی

 . بود سالش_۱۱ و بود میزه ریزه و میلاد

 زود گرفتمو دوش یه منکه داشت ای دونفره تخت و بود بزرگی اتاقه.ایما منو به دادن اتاق یه

 . خوابید کنارم گرفتو دوش من بعد هم ایما. خوابیدم

 . بودیم شده خسته واقعا

 

 . خوابیدیم و زدیم حرف یکم خوردیم عالی شام یه کرد صدا شام واسه مارو جون مادر دیشب
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 . بود مهربون خیلی بانو ماه

 راحج میلاد مهسا گفته طبقهبیمارستان رفت میلاد خوردیمو صبحانه. شدیم بیدار_۲ساعت صبح

 . کردیم کمک مهسا به نهار برای. بود ارومی زیرو سربه پسره. بود  قلب

 . پارک بریم شام امشب شد قرار و

 ماه خاله جونو مامان.خندیدم چقدرم کردیم نگاه و گذاشت طنز فیلم یه حسنی که شد اماده نهار

 قدم یکم بریم گفت حسنی_۱ساعت. خوردیم نهارم بالاخره. میکردن نگاه ما پایه پابه هم بانو

 .کردیم قبول ماهم. بزنیم

 زانوم ایبال قدشم داشت طلایی کمربند یه بودو شل که پوشیدم گلبهی ی تابستونه مانتو یه من

 لب رژ با زدم ریمل ارایشم. کردم سر نازکم گلبهی شال یه. تنگ یخی جین شلوار یه با بود

 مونیاس ابی مانتو یه هم ایما. بود شلوارم تقریبا رنگ یه کفشامم بودم شده خوب. کمرنگ صورتی

 ابی خطایه اب سفید شال و سفید بلند کتونی بایه دمپا سفید شلوار یه با و بود ربع سه استین که

 نامرد:گفتم بازوشو به زدم.بود شده جیگر خیلی خواهرمممم بود زده رژ چشمو خط اریشم.

  بترشم من میخوای

 چی؟من؟:ایما

 . ها نیام چشم به من که میزنی چراتیپ. اره-

  میای چشم به بیشتر من از تو دیووونه:ایما

  بگی تواینکه مگه-

 سرورم؟ بگیرم نداری لازم چیزی گفتم و بوسیدمش جونو مامان پیش رفتم

  باشید خودتون مواظب دخترم نه:جون مامان

  چشم:گفتم بوسیدمو محکملپاشو دوباره



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 121 

 بوس هچ)نه گفت بوسیدو پیشونیمو که داره لازم چیزی گفتم اونم به کردمو بوس هم بانو ماه خاله

 (!!!شدا بوسی تو

  بیرون رفتیم و. اومدن هم مهسا و حسنی

 : سامیار

 ماباای ارشام که تماسی از البته فامیلشونه خونه اونجا ارام و ایما فهمیدیم اینکه از بعد دیشب

 جلو کشونده منو ارشام_۰ساعت از کردیم رزور اتاق هتل یه تو اومدیمو فهمیدیم گفت و گرفت

  بیرون بیان که خونه اون دره

  بیرون اومد که دیدم اینجارو اورد اونارو که پسره همون هشت ساعت

 ساعداشتن تا

 بودم دیده دیروز دیگشون دوتا و بودن ایما ارامو دوتاشون که دختر چهارتا شدو باز در خره بالا 

 اب کردم نگاه ارشامو. شد بلند خندشون صدای که میگفتن چی داشتن نمیدونم. بیرون اومدن

  میکرد نگاه ایمارو خنده با داشت و نبود حواسش میریختو داشت دستش تو میوه

  ریخت میوه اب حیوون:گفتم و کلش پس زدم یکی

 مامیدی داشتم عشقمو روز یه بعد بمیری:گفت زدمو کع جایی رو گذاشت دستشو اومدو خودش به

  کردی کوفتم

 . نگفتم چیزی

  میرن پیاده دارن دیدم

  سمتشون رفتیم کردمو قفل ماشینو و شد پیاده اونم گفتمو ارشام به

  میخندیدن که میگفت چی نمیدونم میزدو حرف داشت ارام

 . میرفتم راه ازشون فاصله قدم چند با و. بود شلوارم جیب تو دستام
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 درشون جلو صبح تا شب میکردم کارو همین خودمم که افتادم روزی اون یاد دفعه یه

 .اورد در گوشیشو ارشام دیدم دادم تکونسرمو.بودم

 . شلوغ خیلی و. اونجا بود زیاد...  فروشیو لباس های مغازه که بود راه چهار یه کردم نگاه اطراف به

 رد میکردنو نگاه ما به بعضیاشون. بود شده عادی دیگه میکردن نگاه مارو سمته اکثرا دخترا

 وت پیچیدن دختر چهارتا اون کردم نگاه روم روبه به ندادمو اهمیت. میگفتن چیزایی یه هم گوشع

  خیابون یه

 گرفتو فاصله یکم دخترا بقیه از ایما بعد لحظه چند و گوشش دم گذاشت گوشیشو ارشام

 . گوشش دم گذاشت گوشیشو

  خانومم سلام:میگفت که میشنیدم ارشامو صدای

  خوبی

 میگذره خوش  کجایی

  ام هستی تو که همونجایی من گفتکردو ای خنده یه اینجا شلوغه چقدر

  نمیکنم شوخی

  ببین سرتو پشت

 دقت اب کردمو ریز چشمامو. کرد نگاش لبخند با بعدش تعجب با اول دید ارشامو وقتی برگشت ایما

 داداشم بهترین برای. فهمید میشد حرکتاش و چشماش از بود ارشام عاشق. کردم نگاش

 داشتن همو لیاقت هردوشون. میشد خوشبخت باایما ارشام. بودم خوشحال

 لطففففا بگین رمان درباره نظرتونو ها بچه

  ایما

  شدم دیونه این ی دیونه من و دیونست پسر این. نمیکردم باور میدیدم که چیزیو
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  روانی: گفتم گوشی تو خندیدم

  کردی روانیم:ارشام

 اومدی؟ کی تو-

  افتادیم راع گفتی که دقیقه همون از:ارشام

 بودی؟ دنبالمون مدت تموم یعنی-

  بودیم:ارشام

 اونور یکم که سامیار به و

 . کرد اشاره بود تر

 . کمرم تو خورد محکم چی یه دفعه یه. کرد کارو همین اونم که دادم سلام بهش سر با

 ؟ وایسادی دوساعته پس کجایی:گفت و انداخت بالا هاشو شونه خندیدو ارامه دیدم

 گوشیمو بودما جات میزنی؟پوووف حرف باارشام داری:گفت و کرد نگاه دستم تو گوشیه به

 .تبریز تا میکرد پرواز خودت بجون کنه سکته تا هفته یه میکردم خاموش

 میکردین؟ چیکارا دیگع:گفت سرش پشت از ارشام

  دوباره گلوش رو گذاشت دستشو شد گشاد ترس از چشماش ارام

  وای وای کمرم تو بزن ایما وای:ارام

  چیشد:ارشام

  شدم خفه وای کمرم تو بزن:ارام

 اخیشششش:گفت که کمرش تو زدم چندتا
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  دفعه یه چیشد:ارشام

  میشدم خفه داشتم گلوم تو پرید ترس از بود قلبم هیچی:ارام

 . کرد نگاش باتعجب ارشام

  دیگه بیاین ،وای:مهسا

 . کرد سکته واقعا ارام که داد سلام سامیار یهو.  بدیم توضیح اینا به دوساعتم حالا وای

  سلام:سامیار

  سامیار اقا  سلام:ایما

 .داد اروم سلام یه ارامم

  اینا کین:گفتن میکردن نگاه ما به که حسنی و مهسا

  بگو دوستداری اگه:گفت گوشم دم حسنی که. نباشن لق دهن. نه یا بگم نمیدونستم

 .میگم بهتون کامل خونه بریم-

 باشه:حسنی

  اونجا بریم هست شاپ کافی یه پاساژ تواون: ارشام

  کردن موافقت همه

 .میومدن سرمون پشت هم دوتا اون و جلو افتادیم راه چهارتا ما

 . اومدن کی کینو که کردم تعریف مهساو حسنی برای یکم کم مدت تواین

 . شدم یکیه اون عاشق من:حسنی

 ای سلیقه بی بس از:گفت دادو بینیش به چینی ارام
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  مردم پسره بود نازی اون به:حسنی

 بخشیدب:گفت کردو نگاه ارام به. بود سرباز پسر یه. وایسادیم پسر یه گفتن خانوم خانوم صدای با

 داشتم کار شما با من

  ارام

 . داشتم کار شما با میگه بیشعور

 خب؟:گفتم کردمو بیشتر اخمامو

  اونورتر بریم یکم میشه:پسره

  زودتر دارین کاری اگه لطفا. نخیر-

 . بگیرین شمارمو میشه. اومده خوشم ما....ش..... از من من:پسره

  کردم نگاه سرش پشتبه تعجب با

 . کن ولم اقا وای اخ اخ:  پسره داد فشار گرفتو پسرو گردنه سامیار

 میکردی زر زر داشتی چی_:گفت حرص با لب زیر سامیار

  کن ولم اومدی کجا تواز اصن:پسره

 . مردم دختر سر پشت بیوفتی راه دیگه نبینم. بگیرم شمارتو اومدم:سامیار

 فهمیدی؟:گفت تر بلند سامیار که نگفت چیزی پسره

  اره اره: پسره

 .ندادیم اهمیت که میکردن نگامون تعجب با نفر چند کرد ولش سامیار

 دزدی یه میشد شب باهاش میکردم ازدواجم میگرفتم شمارشو من شاید پسره سره بر خاک

 . ترسو میداد اشانتیون بدبختم منه بهش میداد رو خونه وسایل دستی دو این خونه میومد
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 داشت هک ایما. اوردم زبون به بلند فکرمو بعله دیدم بالا گرفتم سرمو. خندیدن بلند همه دیدم یهو

 وت بزنم کنا نگاش عوضی. میکرد نگام پوزخند با که سامیار جز بودن مرده که هم بقیه میمیرد

 . دهنش

  شاپو کافی رفتیم خلاصه

 گارسون. بشوره دستاشو رفت سامیارم اون و. میز یهرو هم دخترا ما و میز یه رو رفتن ایما ارشامو

 دادیم سفارش بستنی همه و اومد

 . نبینه غم. باشه همینجوری همیشه کنه خدا. بود خوشحال چقدر. کردم نگاه ایما به

 . روش نشست کشیدو رو حسنی بغلیه صندلیه و منو روب روبه صندلیه اومدو هم سامیاره

 . نمیزد حرفی هیچکس

 

  سامیار

 

 الان. رفت یادم که کردیم عجله انقد دیروز. میشد منفجر داشت مغزم. بیارم بود رفته یادم قرصامو

 .شد شروع لرزشش یواش یواش دستام و میسوزه چشمام. دارم سردرد صبح از

 لیخی حالم. متنفرم بودن ضعیف از. باشم قرصا اون پایبند دوستندارم.ضعف همه ازاین. ام کلافه

 . بود خورد اعصابم. کنه لعنت بانیشو باعثو خدا. بود بد

 دارین؟ میل چی شما:گفت من به رو. اورد سفارشارو گارسون

 اب-

 نمیخوایین ای دیگه چیزه:گارسون

  نه-
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  واستون میارم الان:گارسون

  رفت و

 . میخوردن بستنی داشتن که کردم نگاه دخترا به

 . لباش کناره بود مالیده کاکائو. کردم نگاه ارام به همه از بیشتر و

 . پس میاد ارشام کی میشدم خفه داشتم. پایین انداختم سرمو

  اورد رو اب گارسون

 بود هنشست من به پشت کردم نگاه ارشام به. کردن نگاه بهم لحظه یه دخترا. کشیدم سر نفس یه

 . میلرزید داشت. کردم مشت محکم پامو روی گذاشتم دستامو.

 چند ارشام. کردم ارسال. بریم بیا  نیاوردم قرصامو بده حالم:دادم اس ارشام به اوردمو در گوشیمو

 . سمتمون اومدن باایما کرد نگام نگرانی با و شد بلند بعد دقیقه

 دادن نمیشناختمشون که دختر دوتا اون که خواست رو داروخونه یه ادرس ارشام خداحافظی قبل

 . رفتیم راه راه چهار یه. داروخونه رفتیم ما و کردیم خداحافظی

 . دادن اخرشم. نمیدادن پزشک تجویز بدون که کردیم بحث ساعت یه داروخونه تو

 بود کوچه تو که ماشین سمته رفتیمخوردمو قرصارو

 

  هستیم تبریز تو که روزیه اخرین امروز

 یاد حدودی یه تا هم اذری حتی. قشنگیه شهر خیلی دیدیم تبریزو جای همه روز چند تواین

 . بودن ما با سایه به سایه سامیار ارشامو که نماند ناگفته البته. گرفتیم
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 مه هفته یه تواین. قشنگیه شهر خیلی خیلی تبریزم. ان صمیمی گرمو خیلی بانو ماه خانواده

 ...و واه الودگی منظورم.تمیزی شهره همینطور و. شیرینیه زبون خیلی. گرفتم یاد ترکی تقریبا

 امش داشت مهسا. بود میز رو پوفک و تخمه عالمه یه و میدیدیم وی تی داشتیم میلاد و حسنی با

 دوساعته که میگن بهم چی اینا موندم من. میحرفید ارشام  با داشت که هم ایما و. میکرد درست

 هک چرخوندم سرمو کردم حس نگاهیو سنگینی که میکردم نیگاه وی تی به.  والا. میحرفن دارن

 . برمیگشتیم و میوفتادیم راه_۲۱ساعت صبح فردا. پایین انداختم سرمو. میلاده دیدم

  کجا عه:گفت حسنی که. کنم جمع لباسامو برم که شدم بلند

  کنم جمع لباسامو بریم-

  میخوای کمک:حسنی

  ممنون نه-

  اتاق سمته رفتم

 ایا خد. نخوندم که دوماهیه درست. نماز گفتم وای. میخونن نماز دارن جون مامان و خاله دیدم که

  میزد حرف گوشی با بودو نشسته تخت رو ایما کردم باز اتاقو در. بخونم باید حتما. ببخش

 تو زدی حرف انقد نشدی خسته پووف-

  مگه زدم حرف چقدر وا..... گوشی: ایما

  کن نگاه ساعت به-

  کرد نگاه روش به رو ساعت به ایما

 میزنی حرف داری۵:۱۱ساعت از۲:۱۵ ساعت الان:گفتم

  حالاااا خب:ایما

  بستم کردمو شونه کردمو باز موهامو و اینه سمته رفتم. زدن حرف به کرد شروع دوباره و
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... و لباسو که انقد زدنشونو تا کردم شروع و تخترو ریختم بودمو خریده که هرچی و لباسامو

 میریم ده ساعت فردا. باشه. خب:دادم گوش ایما حرفایه به همینطور و. بودم خریده ازاینجا

  خدافظ منم. نداری؟همچنین کاری. عزیزم باشه. شاید شمال؟نمیدونم.

  شد تموم بالاخره 

 کنم جمع بقیشو اومدم و ساک تو گذاشتم لباسامو

 ایما-

  جونم:ایما

 دوستداری ارشامو-

 مدت این تو. میشناسمش وقته خیلی میکنم حس. شده جونم ارشام ارام:گفت زدو لبخندی ایما

 . کرده ثابت خودشو جوره همه کم شاید

 عاشقی فهمیدی چجوری چجوریه؟اصن عشق-

 تجون از بیشتر نفرو یه که میفهمی یهو اگاهی بدون خبر بی. میاد یهو. نمیزنه در عشق ارام:ایما

 ارانگ دوستداره اونم بفهمی که هم وقتی میگیره ضربان قلبت میبینیش داری دوسش میخوای

 میکنن کثیفش عشق میذارن اسمشو که هوسی با بعضیا مقدسه عشق ارام. ترینی خوشبحت

  میکنه راهنماییت که قلبته ندای فقط نمیده معنی عقل نمیده معنی غرور عشق توی.

  زدم حرف چقدر وای: گفت خندیدو ایما

 هقشنگی به عشقم امیدوارم بودن قشنگ حرفات-. ساک تو گذاشتم بردم و زدم تا لباسو اخرین

  باشه حرفات

  خبریه نکنه کلک:ایما

  نمیشه وقت فردا بگیرم دوش برم من. خبری چه بابا نه-
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  اجیم باشه:ایما

 . دوش زیر رفتم

 رفتم انداختم شالمو و کردم خشک موهامو پوشیدمو لباسامو نبود ایما اومدم حموم از اینکه بعد

  میچیدن میزو داشتن بیرون

  بیام کمک-

 مونده لیوان چندتا یه فقط شد تموم عزیرم نه:مهسا

  بخور شامتو بیا دخترم بیا:خاله

  نشستم میلاد رویه روبه و خاله کنار رفتم

  راستی:گفت که میشستم ظرفارو حسنی با داشتم غذا اتمامه بعد

 شابجی پیشه دوستداره مامان. تهران بیایم دیکه چندماه تا شاید:داد ادامه دوباره کردم نگاه بهش

 .دیده ابجیشم که الان خصوصا. سختشه تنهایی. باشه

 کی ؟دقیقا جدی واییییی:گفتم ذوق با شدم خوشحال

 . بیایم و بفروشبم رو خونه میشه مشخص دیگه دوماه تا ولی نمیدونم:حسنی

  زودتر ایشالله-

 . بود خوب خیلی باشیم داشته فامیلی اینگه و بودیم تنها مااونجا بودم خوشحال واقعا

 خوابمون چهارتایی اخرشم خندیدیو انقد بودیمو بیدار۱ساعت تا مهساو حسنی و ایما با اونشب

  برد

 . بود خوابیده هم مهسا_۹ساعت شدم بیدار صبح

  شد بیدار هم مهسا که دیدم و شستم صورتمو رفتم
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 خداحافظی واسه بودیم در جلوی حالا ماشینتو گذاشتیم وسایلامونو خوردیمو صبحانه

 سامیاره ماشینه که دیدم رو کوچه ته اینه از شدم ماشین سوار کردمو...  بغلو خداخافظیو همه با

 هبالاخر بشینن جلو میکردن تعارف که همبنجور ایما جونو مامان. ها دنبالمونه جوجه مثله اینم.

 عقب دنده و زدمو بوق یه افتادیم راه و نشست عقب کنه درازش که پاش راحتیه برای مادرجون

 رفتیم کردیمو خداحافظی سر با دوباره و ریخت اب کاسه یه مهسا که گرفتم

 همه از و لواشک و الوچه و میوه اب کیکو پوفکوچیپسو عالمه یه مارکتی سوپر ازیه راهم سر

 .ازاون بدتر منم میخنده چشماش ایما این میاداااااا که پاستیل اسمه اصن. خریدم پاستیل مهمتر

  افتادیم راه اتوبان سمته

 یه سرراهمون باشید مایل اگر لذا.خوشحالم هستم شما همسفر  ازاینکه اقایان و ها خانوم:ایما

  بریم شمالم

 برنامه هفته این احیاننا شوما اینکه دو و یک همسفری باما که افتخارته باعثع این جان ایما-

 میادا داره کنه مثله سرمون پشته برنامه این خوبه ندارین؟حالا

  رفت غره چشم ایما که کردم اشاره خاستگاریش ارشامو به خبیث بالبخنده

  ببرین منم برین دوستدارین هرجا نمیدونم من جان ایما:جون مامان

  جیگر تو فقط نیست مهم ارام ؟نظر موافقی شوما پس چششششششششم:گفت باخنده ایما

 . دیگه شیطونید:گفت خندیدو جون مامان

  هاییییم فرشته قاطی ولی شیطونیم-

  زدیا ادمیزادی حرف یه عمرت تو ایوووووووول:ایما

  کردم نیگاش چپ چپ
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 و یلاردب بریم راهم نزدیکیه برای که شد براین قرار خلاصه تسلیم بابا تسلیم: گفت خندیدو و

  داشتیم راه ساعت_۶حدودا. شمال بعدش استارا

 انقد که منم برامون میزد دست جونم مامان و باایما  میزدیم داد و جیغ کردمو زیاد اهنگو صدایه

  نداره گفتن خوردم وول جام تو

 هک میکردن نیگاه دیگه هم باز نیش با ایما ارشامو و ماشینمون کنار اورد ماشینشو سامیار یهو

 واسش من شد زده ذوق انقد دیگه که ایماهممممم کرد درست ایما بره دستاش با قلب یه ارشام

  والا کردم باز میوه اب یه

 اب هک هم کره خریدیم  عسل عالمه یه اونجا دوباره استارا و اردبیل به رسیدیم رفتیم راه که یکم

 ستایش لهت رفتیم. گرم اب بریم فردا و بمونیم شب یه گرفتیم تصمیم که بودیم استارا تو. میشد

 اتاق بودو نشسته هتل تو اونجا که خانومی اون از. اومدن ارشام سامیارو بازم گرفتیم اتاق یه و

  تره پایین خیابون چندتا گفت که نزدیکیا این هست دریا ایا ببینم که پرسیدم... و میداد

 خیلی اتاق یه داخل رفتیم کشیدمو کارتو وایسادیمو_۰۱۲اتاق جلو بالا بااسانسور رفتیم زود

 هی و روتخت گذاشتم وسایلامو پریدمو زودی داشت نفره یه تخت یه و دونفره تخت یه که بزرگ

 کوشه یه و وی تی یه و داشت بهداشتی سرویس یه. ببینی میتونستی شهرو. داشت بزرگم پنجره

  نفره چهار خوری نخار میز یه دیگه

  بود قشنگی اتاق

  بدویین دریا بریم باشین زوووود-

 من نرین اصن مادر نه وای. برین خودتون. نداره جون پاهام دیگه که من دخترم وای:جون مامان

  میشین گم میشم نگران

 که میبرم گوشیمم. تخت خیالت اومدیم ساعته یه ایم بچه مگه اخه مامانی نه:گقتم خندیدمو

  بزنی زنگ شدی نگران

  مادر باشه:جون مامان
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  برررریم بزن پس:ایما

  کردیم عوض لباسامونو

 و. کیمش شال یه و مشکی کشی جذب شلوار یه و بلند تقریبا تیشرت بایه و باز جلو مانتو یه من

 . ای سرمه شال یه و جذب مشکی شلوار و ای سرمه نازک مانتو یه ایماهم

  نداشتیم که ارایشم

 میان گفتن اوناهم که بود گفته ارشام به پوشیدن لباس قبل ایما

 سامیار کاور عکس

 دادیم سلام و سمتمون اومد ارشام هتلن دره جلوی سامیار ارشامو دیدیم بیرون رفتیم که هتل از

  افتادیم راه و

 .ایما کنار منم و فاصله با البته ایما کنار ارشام و میومد ارشام کنار سامیارم

 امارش و ایما رسیدیم وقتی.  بودن کمی تعداد بود هواتاریک کردیم پیدا رو دریا رفتیم که یکم

 و گوشم تو گذاشتم دراوردمو تریمو پی ام بهش توجه بی من که سامیار منو موندیم و زدن جیم

 سامیار دیدم که بالا گرفتم سرمو لحظه یه عسگری حمید خوشبختی اهنگ. کردم پلی اهنگو

 تمونشس رو که بود سنگ تکه یه و ممکن سمته ترین تاریک رفتم و بالا انداختم شونمو نیست

 اسمون به داشتم خوبی حس. میکرد خیس پاهامو و میومد میرفتو هی اب که کردم دراز پاهامو

 داشت نصفه ماهه و بود ای سرمه اسمونم. میزدن برق داشتن کوچولو  ستارهای.  کردم نگاه

 .میکشید ستارها رخ به زیبایشو

 تنها چقدر من کنه ازدواج ایما اگه.  بودن الان کاش افتادم بابام مامانو یاده.  داشتم دوست شبو

  مداد گوش اهنگ به  بستمو چشمامو. بسته برام باشه که خوشحال خوشبختو ایما ولی. میشدم

 

 سامیار
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 دادمی بازی هارو ماسه هی که کردم نگاه دریا به. سنگ رو نشستم نبود کس هیچ که سمتی رفتم

 مهه نیست مهم واسش کسی. رحمیش بی بخاطر فقط قشنگیش خاطر به نه. دوستداشتم رو دریا.

  بود مغزم تو صداش افتادم یادش اختیار بی بازم.  میکنه حل خودش تو رو

  ساحل بریم سامیار-

  دوستدارم بگی بهم دریا کنار دوستدارم-

 یرونب نمیره زندگیم از چرا بود گرفته حرصم. گرفتم هامو شقیقه کنار دستم با دادمو تکون سرمو

 یادش همش چرا ولی چیزی نه دارم دوسش نه.  دیدمش که روزی اون به لعنت. شدم خسته

 . میوفتم

 وتندش زبونه اگه بود ارام واقعا. ارام سمته رفت فکرم یهو.  میشه چی اینده بکنم میخوام چیکار

 . نگیریم نظر در

  اومد گوشیم زنگه صدای

 . برن گفتم بهشون. نمیکنن پیدامو هتل میرن دارن که گفت ارشام دادم جوابو اومدم خودم به

  بهش زدم زل و دریام کنار ساعته سه کردم نگاهگوشیمو ساعته کردم قطع و

 .... هتل سمته رفتم پاشدمو

 نرررره یاددددددتون نظر

AfS||@£|=|: 

  خونه برگشتیم دوشنبه ما و جمعس امروز

 غصم ناراحتمو خیلیم بگما البته. دارم استرس ایما جای من. ایما خاستگاری میاد امشب ارشام

 . میشم تنها خیلی ازاینجا بره هم اکه. چیزی نه داشتم دوستی نه ایما جز من خب. میشه
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  بزنه سر بهمون تند تند خودش بقول اگه حتی

 و.رمیک کت یه و ساده مشکی زانو تا بلند سارافونیه زیر یه. انداختم خودم به اینه تو نگاهو اخرین

 . بودم زده چشم خط و ریمل و گلبهی رژ. کرمی شال یه و. کرمی صندلایه و مشکی ساپورت یه

 . کردم باز درو و زدم در. ایما اتاقه سمته و بیرون رفتم

  تو بیام میتونم-

  تو بیای پایینو نمیندازی سرتو دیگه کردهااا ادم تورپ من خاستگاریه عهههه:ایما

  کردم نگاه بهش و نشستم روتختش نگفتمو چیزی

  بود ناز خواهرم  سفید شال سفیدو صندله و کالباسی شلوار و کت

  چطورم:گفت چرخیدو

  عاااالی-

 داره؟ بغض صدات:ایما

 نه...ن-

 غصه بغضو و گریه:گفت چسبوندو بهم خودشو کمرمو پشته گذاشت دستشو و نشست کنارم ایما

  بشم اجیم زن میخوام میگم نیان میگم میزنم زنگ الان اصن نداریما

  کرد پاک بودو پوشونده صورتمو که اشکی قطره خندیدمو

 . دیووونه-

  کرد بازش زدو در جون مامان

  کردم نگاش

  خوشگل چادر یه و دار طرح زرشمی سریه رو یه بودم پوشیده زرشکی دامن و کت یه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 136 

  میان الان بیاین۲ساعت دخترا:جون مامان

 پرنسس چششششم-

 نامردی خیلللللی جوووون مامان:ایما

 عزیزکم چرا: جون مامان

 بلا نه بگیرن تورو که زدی تیپ اینجوری:ایما

  بیاین پاشین. دارین شیطونی شرایطم تواین:گفت جون مامان خندیدیمو

  اومد زنگ صدای زمان هم

  میدادم دلداریش و شد بدتر داشت استرس از که ایما و

  کردیم باز حالو دره

 بودیم در جلو ترتیب به ایما بعد و من و اول جون مامان. تو اومد چادری مسنه خانومه یه اول

 دهدی سامیار با اینستاگرام تو عکسشو که دختره همون بعدش کردیم پرسی احوال سلام باهاش.

 زیر به سر دست به شیرنی سامیار بعدش.  گفتم امد خوش دادمو دست باهاش. تو اومد بودم

 . بزرگه گله دسته یه با همراه  ارشام بعدش و اومدتو

 وروده بعد منم و داخل رفت سامیار با که جون مامان میریخت عرق ارشام بودو شده سرخ ایما

  ارشام

 رو جونم مادر و نفره تک مبل یه رو نشست ارشامم و مبل یه رو دختره اون و خانومه اون سامیارو

  روش به

  گذاشتیم شیرینیو و گل رو خونه اشپز رفتیم ایما منو

 . میومد حرف صداهای

 کنم چیکار الان ارام وای:ایما
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  ببر بریز ناز چای یه بعد یکم هیچی من خاهره-

  میتونم واسترسم لرزون دستایه بااین نظرت به:کفت جلومو گرفت دستاشو

  بخور قند اب یه بشین. که نیست چیزی باش اروم نگفتم مگه. ایما وااااای-

 . نشستم کنارش خوری غذا میز پشت کردمو درست قند اب براش

 . خورد. دستش دادم قندو اب

  دستش دادم ریختمو چای بعد دقیقه چند

  برداشتم بودو شده چیده قبل از که هایی شیرینی میز رو از و

  دییییگه برو سرتم پشته من نترس ببین-

  باشه باشه وای:ایما

 از عرق ایما جای من.رومون شد خیره نگاها شدنو ساکت همه یهو سرش پشته منم و رفت ایما

 بعدش و دختره اون بعدش جون مامان بعدش و مسنه خانوم اون سمته رفت اول.میریخت کمرم

  ارشام سامیارو

 . سرش پشته منم

  نشستیم هم کناره نفره دو مبل رو

 دختر تا شدیم مزاحم ما که میدونید همتون خب:گفت سامیاره مامانه فهمیدم که مسنه خانوم

 مثله و ندارن رو کسی و شدن فوت پدرشون و مادر جان ارشام. کنیم خاستگاری خانومتونو

   بدن جوابشونو و کنن وا سنگاشونو و بزنن حرف باهم بدین اجازه شما اگه. عزیزه واسم سامیارم

  اتاقت سمته کن راهنمایی ارشامو اقا جان ایما دارین اختیار:جون مامان

  مودباننننه چه اوووووه
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 . اتاق سمتتتته رفتن و ارشام زمان هم و شد بلند ایما

  فضول که منم

 باز تاپمو بل تختمو سمته رفتم دوو با بستمو اتاقو در اتاقم سمته رفتم ببخشید یه با شدمو بلند

  ایما اتاق تو بودم گذاشته دوربین یه خخخ. شد شروع فیلم لحظه همون و کردمو

  پایین سر جفتشون و بود نشسته تخت رو ایما و صندلی رو ارشام

 کنم؟ شروع اول من خب:ارشام

  چیو...چی:ایما

  خنده از میترکیدم داشتم

 کارمم محبوبست خاله سامیارو فقط کسم همه ایما ندارم پدر مادر من: گفت زدو لبخندی ارشام

 هی و تر پایین خیابون چندتا دارم خونه یه دارم تجارت و مدیریت دکترایه سامیار با شرکته تو

 نای دوستدارم من ایما. بدونی گفتم فقط نیست مهم چیزا این میدونم ماکسیما یه و دارم موتور

 قول شدم عاشقت دیدمت که لحظه همون از نشه باورت شاید. میگم و گفتم هزاربار روزی حرفم

 شتبه واست زندگیو کنی قبول منو اگه تو بخوره تکون دلت تو اب نذارم کنم خوشبختت میدم

 داری؟ دوسم بگو حالا. میکنم

 . لباسه طراح میدونی که کارمم دارم مادربزرگو خواهرو همین سامیار همینم منم: ایما

 کنی؟ ازدواج باهام داری؟حاظری دوسم توام ایما:ارشام

  اره:ایما

 پات به دنیارو خانومم زندگیمی:گفت کردو بغلش و ایما سمته رفت شدو بلند خندیدو ارشام

  میریزم

  میشه ناموسی داره قضیه سرم بر خاک وا عععع
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  بیرون رفتم کردمو درست شالمو رو اینه جلو رفتم بستمو تاپو لب

  جام سره نشستم و

  دخترم چیه اسمت شما:گفت سامیار مامان که

 

 بهش کردمو سرموبلند

  آرام:گفتم زدمو لبخندی میکرد نگاه لبخند با کردم نگاه

 عزیزم هستی خواهرت از کوچیکتر:سامیار مامان

 بله-

 میخونی درس: سامیار مامان

  درسته بله-

  دخترم باشی موفق:سامیار مامان

  ممنون:گفتم کردمو تجدید لبخندمو

  منووو بخور بییییا وووووا میکرد نگام مرموز که دختره اون به افتاد نگام

 لحظه همون کع برگردوندم صورتمو رفتمو غره چشم یه میکرد نگاه تفاوت بی که سامیار به بعدش

  دخترم کنیم شیرین رو دهنمون: سامیار مامان اومدن ارشام و ایما

 که اایم به خوردمو خندمو. یعنی نشده شیرین دهنتون هنوز خوردین شیرینی کیلو سه حالا وااااتا

 دست همه و مبارکه پس:گفت جون سامی مامان که کردم نگاه زد لبخندی ساکت و زیر سربه

 از سامیار مامان نشست وقتی. کرد پخش شبرینی بازم شدو بلند مامانی اشاره با ایما و  زدیم

  کنیم نشون عرسمونو بدین اجازه اگه پس گفت اوردو در جعبه یه کیفش
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  بفرمایید حتما:مامانی

  کرد ایما دسته قشنگیو انگشتر شدو بلند سامیار مامان

  باشه عروسیشون دیگه ماه یه شد قرار خوندنو ایما ارشامو بین صیغه یه اونشب

 شدهن معرفی هنوز میکردو نگام دار معنی بالبخندایه که کیه دختر اون نفعمیدم من مهمتر همه از

 . نمیدونم اسمشم و

 زا تعریف. من هم و داره نظری بی سلیقع ایما خوده هم. آیما جهزیع کارایه دنباله افتادیم امروز از

 سلیقه به و بخرم وسایل گرفتم تصمیم من خوابشون اتاق برای همه از اول(((((ها؛ نباشه خود

  دنبالش رفتم باشه اماده که گفتم زدمو زنگ مبینا به. کنم سوپرایز رو ایما ارشامو و خودمو

 ژیگر بود تنگیده برات دلم جیگر سلااااام:مبینا

 خوبی فناتم سلوووووم-

 بریم؟ پاساژ کدوم خب. چاکریم:مبینا

 زمین رو بمونه دهنشون یعنی بترکونم میخوام. نور پاساژ اممم-

 باتو شامم نهارو بریم بزن سوما.عجیب پایتم دومن دهن نه فکه اون اولا:مبینا

 رگ تو میزنیم دنگی شامم. نهاری چه_۱ساعت نکبت وااااا-

 خسیس خوردم کم البته نخوردم نهار من اخهههه:مبینا

  من حسابه به دلبازم و دست من که اونجایی از حالا خب-

 هی باشه مشترکشون اتاق بود قرار که اتاقی.داریم کار چقدر وااااایییی رسیدیم بعد ساعت نیم

 صفهن فضایه یه روش به رو و بزرگ مستطیلی فضایع یع و داشت ناز تراس یه.بزرگ و متری۱۱اتاق

 .یشدم باز  مستطیلی نمیه فضایه از اتاق  در بودو دیوار نصفش که مربعی تقریبا و مستطیلی
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 ولی دیدم میزو و تخت وسایلا همه. شدیم پاساژ وارد. اتاق رنگ بعد میخرم وسایلو اول خب

 اخرین عک سوم طبقه رفتیم و نبود میخواستم که اونی بازم بالا طبقه رفتیم نگرفت چشممو چیزی

 لاییط با هاش کناره و طلایی کوچیک تاج کمرنگ خیلی ابی دونفره تخته یه. کردم پیداش مغازه

 و داشت کشو تا سه که کمرنگ ابی میزکناری دوتا و خواستم همونو. داشت خوشگلی طرحایه

 همون به ارایش میزو. داشتم ذوق خیلیم بودن خوشگل خیلی دار طرح و طلایی های دستگیره

 گرد صندلی یه و وتخت میزا مدله طلایی طرحایه زیرش و  داشت بزرگ کشو دوتا که رنگ

 بودو الهل گل که بلند طلایی میله  اباژور و.  طلایی سفید ابی بزررررگه اینه و. سفید ابی کوچولو

 .بود شده ابی کاریه نگین روش و سفید

 بهش کردمو بلند سرمو

  آرام:گفتم زدمو لبخندی میکرد نگاه لبخند با کردم نگاه

 عزیزم هستی خواهرت از کوچیکتر:سامیار مامان

 بله-

 میخونی درس: سامیار مامان

  درسته بله-

  دخترم باشی موفق:سامیار مامان

  ممنون:گفتم کردمو تجدید لبخندمو

  منووو بخور بییییا وووووا میکرد نگام مرموز که دختره اون به افتاد نگام

 لحظه همون کع برگردوندم صورتمو رفتمو غره چشم یه میکرد نگاه تفاوت بی که سامیار به بعدش

  دخترم کنیم شیرین رو دهنمون: سامیار مامان اومدن ارشام و ایما

 که اایم به خوردمو خندمو. یعنی نشده شیرین دهنتون هنوز خوردین شیرینی کیلو سه حالا وااااتا

 دست همه و مبارکه پس:گفت جون سامی مامان که کردم نگاه زد لبخندی ساکت و زیر سربه
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 از سامیار مامان نشست وقتی. کرد پخش شبرینی بازم شدو بلند مامانی اشاره با ایما و  زدیم

  کنیم نشون عرسمونو بدین اجازه اگه پس گفت اوردو در جعبه یه کیفش

  بفرمایید حتما:مامانی

 کرد ایما دسته قشنگیو انگشتر شدو بلند سامیار مامان

  باشه عروسیشون دیگه ماه یه شد قرار خوندنو ایما ارشامو بین صیغه یه اونشب

 شدهن معرفی هنوز میکردو نگام دار معنی بالبخندایه که کیه دختر اون نفعمیدم من مهمتر همه از

 . نمیدونم اسمشم و

 زا تعریف. من هم و داره نظری بی سلیقع ایما خوده هم. آیما جهزیع کارایه دنباله افتادیم امروز از

 سلیقه به و بخرم وسایل گرفتم تصمیم من خوابشون اتاق برای همه از اول(((((ها؛ نباشه خود

  دنبالش رفتم باشه اماده که گفتم زدمو زنگ مبینا به. کنم سوپرایز رو ایما ارشامو و خودمو

 ژیگر بود تنگیده برات دلم جیگر سلااااام:مبینا

 خوبی فناتم سلوووووم-

 بریم؟ پاساژ کدوم خب. چاکریم:مبینا

 زمین رو بمونه دهنشون یعنی بترکونم میخوام. نور پاساژ اممم-

 باتو شامم نهارو بریم بزن سوما.عجیب پایتم دومن دهن نه فکه اون اولا:مبینا

 رگ تو میزنیم دنگی شامم. نهاری چه_۱ساعت نکبت وااااا-

 خسیس خوردم کم البته نخوردم نهار من اخهههه:مبینا

  من حسابه به دلبازم و دست من که اونجایی از حالا خب-
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 هی باشه مشترکشون اتاق بود قرار که اتاقی.داریم کار چقدر وااااایییی رسیدیم بعد ساعت نیم

 صفهن فضایه یه روش به رو و بزرگ مستطیلی فضایع یع و داشت ناز تراس یه.بزرگ و متری۱۱اتاق

 .یشدم باز  مستطیلی نمیه فضایه از اتاق  در بودو دیوار نصفش که مربعی تقریبا و مستطیلی

 ولی دیدم میزو و تخت وسایلا همه. شدیم پاساژ وارد. اتاق رنگ بعد میخرم وسایلو اول خب

 اخرین عک سوم طبقه رفتیم و نبود میخواستم که اونی بازم بالا طبقه رفتیم نگرفت چشممو چیزی

 لاییط با هاش کناره و طلایی کوچیک تاج کمرنگ خیلی ابی دونفره تخته یه. کردم پیداش مغازه

 و داشت کشو تا سه که کمرنگ ابی میزکناری دوتا و خواستم همونو. داشت خوشگلی طرحایه

 همون به ارایش میزو. داشتم ذوق خیلیم بودن خوشگل خیلی دار طرح و طلایی های دستگیره

 گرد صندلی یه و وتخت میزا مدله طلایی طرحایه زیرش و  داشت بزرگ کشو دوتا که رنگ

 بودو الهل گل که بلند طلایی میله  اباژور و.  طلایی سفید ابی بزررررگه اینه و. سفید ابی کوچولو

 .بود شده ابی کاریه نگین روش و سفید

 آرشام=کاور عکس

 

 .ارشام خونه دم بیارن فردا شد قرار دادیمو سفارش همونو

 قشنگ وایسادم فروشی تابلو فروشیو مجسمه یه دم... و عکس و تابلو و  پرده و فرش موند حالا

 اردیو به که  سفید کوچولویه ویترین یه و خریدم کوچولو مجسمه یه همه از اول تو رفتیم بودن

 مبردی مغازه کارگرایه کمک با اونارم. داشت کوچولو کوچولو عکسایع قاب که خریدم میشد وصل

 ردهپ یه  تا گشتیم های مغازه کله و اخر  طبقه فروشی پرده سمته رفتیم و ماشین تو گذاشتیم

 موبرداشتی و خریدیم  داشت گرد  طلایی  زنجیر یه و کمرنگ ابی ریز های  شکوفه با سفید حریر

  ماشین تو گذاشتیم رفتیم

 ترکید پاهام خدا وای رستوران برو زود برو گرسنگی از مردم مردم وااای:مبینا

 بخوری کووووفت-
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  نکنشه درد دستت اینم اخهههه ندارن شانس چرا من شیطان بر لعنت خدایا:مبینا

  نفسم شم فدات گلم مممممرسی عششششقم عززززیزم-

  بریم بدو بدو شد دراز گوشام خب مبینا؛خیلی

 خورد غذا پرس سه مبینا بماااند که ترنج رستوران رفتم فشوردمو گاز رو بیشتر پامو

 :سامیار

  ببیننتون میخوان قربان:مازیار

 بذار قرار باهاشون فردا واسه.خوبه-

 .قربان چشم:مازیار

  کردم قطع حرفی بدون و

  زدم لبخند یه ناخواسته اومدو کش لبم های گوشه.  نزدیکه نابودی

 نبیرو رفتم و کیفم تو کردم جمع وسایلامو و کردم خاموش مانیتورو میزو رو کردم پرت خودکارو

 تالار رزو و خرید میرن خانومش با گفت نیومدو امروز  ارشام اتاقم از

 . شدم اسانسور سوار و. کردم خداحافظی منشی با

 نگوپارکی طبقه که زنی صدای بعد لحظه چند.  بستم چشمامو اسانسور دیواره به چسبوندم سرمو

 ینمماش سمته رفتم و رفتم بیرون. کردم باز چشمامو شد کشیده فکرام رو تیغ مثل میکرد اعلام

 ماخ. میشناسم عطرو این. رفتم جلوتر بود وایساده ماشینم به چسبیده و من به پشت زنی یه.

 همقابل من با سماجت با عطر مولکولایه ولی نکشم هام ریه تو عطرو تند بوی کردم سعی. کردم

 .میکردن

  برگشت قدمام صدایه با

 . دیدم صورتشو
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 . کرده چیکار خودشو نگا. کردم ریز چشمامو

  سلام:ژاله

 غلب دره لحظه همون که شدم ماشینم سوار تفاوت بی ثانیه چند بعد کردم نگاش نگفتمو چیزی

 اجازه بهت شدی؟من سوار جراعتی چه به:غریدم  کردم نگاش تند شد سوار ژاله شدو باز دستم

  دادم

 . ندارم جراعت و اجازه به لازم:ژاله

  بیرون گمشو حالام نداره اجازه به احتیاجی هرجایی زنه یه خب اره-

  شد گرفته حرفم از چهرش

 . نبود مهم ندادم اهمیتی

  میخوای جونم از چی:ژاله

  زدم پوزخندی

  کردم روشن ماشینو و

 مردک اون چشه بیای؟به ادما جز که کردی درست رو قیافه واست؟این مونده هم جونی-

 متشس به عملی دهنه عملی دماغه. تری سنگین نپوشی اونم تیکس دو چیه؟کلا لباسا بیای؟این

  ابی لنزایه:گفتم و زدم زل چشاش تو برگشتمو

  کردم نگاه رو به رو به و برگشتم و

  زده بهت انگشت یه هرکی شدی دست به دست هرزه شدی. پاچیدی شدی؟نه خوشگل-

  میمیری ادم همین واسه که نرفته یادت:ژاله

  هیستریک یه خنده یه خندیدم بلند
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 اتاقم از دش تموم کارم که دقیقه یازده بعد که عروسکی یه واسم فقط بقیه مثله. گفتی اشتباه نه-

  دقیقه یازده فعمیدی؟فقط. بیرون کنم پرتت

  خندید بلند اون اینبار

 آرام=کاور عکس

 . ام دیوونه من که بود هشدار یه ژاله واسه این میکردو اعصبیم.میزد خط مغزم روی خندش

  شد تموم خندش

  کنی کاری میدونم بعید شم   لخت الانم همین اگه بییییخیال:ژاله

 ندارم دوس تو مثله من. اره. خب:میلرزوندگفتم رو همه تن کن لحنم ترین خشن  با  ترمز رو زدم

 ریت لجن لجنم از تو نمیکنم نگاتم شدی لخت الانم همین درسته. بخوره ای هرزه هر تن به تنم

 .قلبشونو پاینشون به کمر که پیرسگاین همون لیاقتت.

 وت حسرته. میوفتم گذشته یاده حرفات بااین الانم. غیرتی. بودی همین اولم همون از عزیزم:ژاله

 . میبینم چشماتو

 .میخوره  بهم ازش حالم بیشعور ی دختره

  نی بیش نفرتی میبینی که اونی- 

 نفرممت ازت چقدر نمیگم:باشه یادت اینو. هستی خیابونی یه فقط تو.  داره تو؟خنده غیرتی؟برای

  یدادمم سفارش پیتزا داشتم تلفن یه من و  بودی دیده اسیب بدجوری تصادف تو اگه میگم فقط

 . بزنم محو لبخند یه شد باعث قرمز صورته

 ویادته؟ت ازدواجتو حلقه. نمیموندی من بدون روزم یه یادته. عاشقمی هنوزم تو. نمیکنم باور:ژاله

 من سامیه نیاوردی من جایه کسیو هنوز تو نمیکشی نفسم من بدون

  کشیدم ماشین اینه سمته به محکمو گرفتم بودو افتاده شالش که موهاشو
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  کندی موهامو میکنی چیکار حیووون ای:ژاله

 دموکر اشتباه زمون یه که ادمی اون نه تویی این ببین خوب ببین خودتو ببین:گفتم حرص با

 و ازت رممتنف الان نیستم منو ببین نیستم بودم ولی بودم؟درسته عاشقت میگی.دوویدم دنبالش

 ارسامی ازاون ببین کن نگاه خوب. دادم بهت؟اره دادم ازدواج حلقه میگی. عشق نه. نابودیته فکرم

 جات رو کسی میگی.همونم هنوز ام قرصی روانیه یه من ژاله بریدم دیگع ؟من میبینی چی قبل

 نهبهو تو میکنی اشتباه بکشم؟نه نفس نمیتونم تو بدون میگی.تخت خیالت نیاوردم؟اوردم

 دوست شدی هرزه تویه که پاکیه زنه اون من کشیدنه نفس بهونه کشیدنم نفس نه انتقاممی

 فهمیدی؟.خودت از تر لاشی شوهر دختره

  فهمیدی:گفتم تر بلند کع داد تکون سرشو

 پیشنهاد بعم محمد که روز اون عشقم بده فرصت بازم کردم اشتباه سامیار. فهمیدم اره اره:ژاله

 تو تا میکنم تحمل محمدو شب هر که توعه بخاطر من کنیم شروع دوباره بذار کردم بچگی داد

  نمیتونی توهم تو بدون نمیتونم من سامیار. بخدا بودم منتظرت باشیم باهم دوباره و بیای

  بهش خورد محکم که در سمته دادم هلش

 تک تک انتقامه.ننداز من تقصیر بودنتو هرزه. واسم نداری ارزش خونمم در جلو سگه اندازه تو-

 چی یعنی سامیار زدنه دور که میارم یادت ازت میگیرم اشتباهاتو خودت بقول و بچگیا

  هری:گفتم محکم دادمو هلش کردمو باز درو شدمو خم

 رفتم سرعتم اخرین با من و بست درو و شد پیاده الکیش های گریه با

 . بهت لعنت. میزدم نفس نفس. بودم اعصبانی

 . داشتم نگه ساختمون جلوی

 یتاسوم صدایه زدم زنگو و گفتم لعنتی یه زیرلب بودم گذاشته جا کیلدارو گشتم جیبامو تو 

  جوووونم سامی سلام:اومد
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  سلام-

 بالا بپر اعصبی و ناراحت چه:سومیتا

  کرد باز درو و

  وایساد اسانسور

  دیدم در جلوی مامانو و سومیتا و

  سلام-

  تو بیا عزیزم نباشی خسته پسرم سلام:مامان

  خو میکنی لوس کرگردنو این انقد چرا موخوام منم چی من پس وای:سومیتا

 رو تاداف قلبشو رو گذاشت دستشو غش حالت به سومیتا که بوسید سومیتارو گونه خندیدو مامان

  زدم لبخند منخندیدو مامان اینکارش به مبل

  بخوریم شام بیا کن عوض لباساتو برو پسرم:مامان

  کنم عوض لباسامو رفتم مامان بخاطر ولی نداشتم میلی

  طوسی خطایع با سفید ورزشی شلوار و طوسی نازک شرت تی یه

 الهژ حرفایه یاده. کردم نگاه خودم به اینه تو ریختم بهم خیسم دسته با موهامو و شستم صورتمو

  یچ بوده؟واسه کی بودی؟دنیات کی عاشق سامیار خودم به کردم نگاه دوباره بستم بازو اب افتادم

 عشق شایدم. ادمه کردم فکر. زدم پوزخندی!ژالع؟ بریزی؟واسه بهم دنیارو میخواستی کی و

 . خرافاتی چرند مشت یه به بودم دلبسته.چیزی نه بود وابستگی بود عادت!نبود

 رفتی کجا ساااااامیار:سومیتا

 . بیرون رفتم میکردم خشک صورتمو که حوله یه با سریع و اومدم خودم به سومیتا صدای با
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 . سردرده پر من شبایه چرا. زیاد خیلی داشتم سردرد

  روش نشستم کشیدمو رو صندلی بودن من منتظره سومیتا و مامان

 و بادمجون قیمه و وماهیچه پلو باقالی قرمه. بود خورشت نوع سه کردم نگاه رنگارنگ میزه به

  بودن شده تزیین قشنگ خیلی  کاهو و ماکارانی سالاد

  بخوره میخواد کی اینارو. کردین چه-

  خوبه ببین بخور. داده یادم محبوبه مامانی کردما درست خودم رو قیمه ببین سامیاری:سومیتا

 دوست مامانو سومیتا چقدر و. میکرد ذوق مامان میگفت سومیتا وقتی چقدر. کردم نگاه مامان به

  داشت

 . کشیدم قیمه و برنج قسمتش یه و پلو باقالی قسمتش یه برداشتمو بشقابمو

 مامان-

  جانم:مامان

 زرگب پدر بی هام بچه نذار اینکه وصیتم بزن زنگ اورژانس به بخورم رو قیمه اینکه قبله میگم-

 . باشه مراقب بگو زنم به بشن

  ها گذاشته تاثیر توامرو ارشام:گفت خندیدو مامان میگرفتو گاز لبتشو حرص از سومیتا

 نخور اصن بدبخت ارشام تقصیر میندازی چرا بودنشو لیاقت بی سومیتا؛ماماااان

  نگفتم چیزی خندیدمو

  دخترم بشم تو فدایه:مامان

  بود مزه خوش خیلی انصافا خوردم رو قیمه قاشق اولین

 عالی عالیه اممم-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 150 

  میدووونم:گفت زدو بزرگی لبخنده سومیتا

  خودمی عمه-

  مرگ کوفت مار زهر:سومیتا

  ادب بی نچ نچ:خندیدم

  شد سرد بخورین غذاتونو ها بچه:مامان

 . بود قشنگی شبه اما داشتم که سردردی با اونشب

 گونم رو دستی که بود شب نصفه. ببره خوابم که نکشیدم روم هم پتو حتی. بودم خواب شب

 لحظه اون. دادم هلش محکم بعد و نشستم کردم باز چشمامو پیچوندم گرفتمو دستو. نشست

 لحظه چند. اومدم خودم به مامان مانند ناله صدایه با. نداشتم روش کنترلی و بود خراب اعصابم

  سامیار کردی چیکار میومد در دهنم از داشت اظطراب از قلبم. کنم درک محیطو تا کشید طول

 از سرد عرق کردم چیکار خدایا وای پهلوش رو بود گذاشته دستشو. مامان سمته رفتم سریع

 ارب چند نفهمیدم بخدا خوبی مامانم کردم کار چی چیشد مامانم مامان- میریخت کمرم پیشونیمو

  تو نمیدونی مگه مامان طرفم نیا میخوابم شب گفتم

  بود پهلوش رو دستش و بود شده کبود صورتش مامان

  خوبم بکشم روتو خواستم بود باز روت. نشده چیزی:گفت نفس نفس با

  چیشده:سومیتا

  تمتخ رو گذاشتم و کردم بغل ومامانو نگفتم چیزی. کردم نگاه ترسیدش قیافه به برگشتمو

 میز تیزیه بالا زدم لباسشو. من به لعنت افتاد مامان پهلویه خونه به چشمم. اومد تر جلو سومیتا

 . بود کرده زخمش توشو بود رفته

 . بیمارستان ببرمش بیار لباساشو-
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 دستام میپیچید خودش به درد از که کردم نگاه مامان به مامان اتاق تو رفت عجله با سومیتا

 زود دوتایی و اورد لباسارو سومیتا. میدید تار چشمام نداشت وزنمو تحمله زانوهام میلرزید

  پوشوندیمش

  انبیمارست و ماشین سمته رفتم و کردم بغل مامانو و خودش سره رو انداخت شال مانتو یه سومیتا

 خورد بخیه بودو عمیق  مامان زخم

 . خورد خیلیم. بود خورد اعصابم

 خونه برگشتیم صبح_۵ساعت

  بود بیدار. کردم باز مامانو اتاقه در. پوشیدم لباسامو و گرفتم دوش یه رفتم

 پسرم شده چیزی:مامان

 نمیکنه؟ خوبی؟درد- گرفتم دستشو نشستم تخت رو رفتم تر جلو

 زخم یه کردن بزرگش دکترا که نیست چیزی زندگیم نه:گفت زدو جونی بی لبخنده مامان

 کوچیکه

 نمیدونی مگه.نیا سمتم میخوام نیست؟چقدرمیگم حالیم چیزی خواب تو من نمیدونی مگه-

 باشه نیا دیگه. بهم نزن دست طرفم نیا خوابم وقتی میگم بهت چقدر ام روانی

 کردن اینجوریت خبرا بی خدا از روانی؟اون تو گفته کی:مامان

 . کنه لعنتشون خدا. 

 . بخواب.نکن ناراحت خودتو هیس-

  بخواب پیشم توام بیا:مامان

 ره از واسم بود جا بهترین اینجا همیشه.کشیدم دراز بغلش تو کنارش رفتم و کرد باز دستاشو

 .میدم ترجیح چی همه به مامانمو بغل... و تفریح
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 دقیقه چند تا بازم میوفته اتفاق همون بازم مامان تکون یه با بخوابم میدونستم. نخوابیدم

 . میکنم دارم چیکار نمیفهمم

 . بیرون رفتم شدم بلند. مامان پیش کشیدم دراز صبح_۹ساعت تا

  بیرون اومد اتاقش از هم سومیتا

  بخیر صبح:سومیتا

 بخیر توام صبح-

  خوبه مامان:سومیتا

  خوابه اره-

 همب موهای به کردم نگاه قرمزم چشمایه به اینه تو بزنم اب صورتمو تا بهداشتی سرویس رفتم و

 . صورتم رنگی بی به ریختم

 .صورتم تو ریختم ابو مشته اولین

  بیرون رفتم و برداشتم رو حوله صورتم تو ریختم ابم.... سومین و دومین

 میکرد اماده صبحانه داشت سومیتا

  نشست گذاشتو مربارو

 میکنی نگاه چی به دیگه بیا:سومیتا

  نشستم

  خریدن وسایلاشونو ایما و ارشام:سومیتا

 . کنم فکر. نمیدونم-

  خوشگله زنش:سومیتا
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 باشه مبارکش-

 خوشگله خیلی ابجیشم:گفت باشیطنت سومیتا

  خب- اومدم خودم به موند هوا تو بودم گرفته که ای لقمه

  بزنی؟ بالا استین باید نمیکنی حس. جمالت به خب:سومیتا

  بزنم بالا که ندارم استین-

 امیلف ارشام با هم میاین بهمم بگیر همونو برو بیا خوشگله که ایما خواهر. مسخره پوووف:سومیتا

 میشی

 باش خودت فکر به تو-

 جفتمونم فکره به:سومیتا

  شدم بلند نگفتمو چیزی

 ایه دکمه پوشیدم مشکی مردونه لباس و سوخته خیلی ای قهوه    وشلوار کت یه اتاقم تو رفتم

 بالا تتاف و ژل با کردمو شونه موهامو و کردم دستم ساعتمو پوشیدم مشکی وکفش بستم لباسمو

 . بیرون رفتم و چشمم  برداشتم ایمو قهوه کیفه زدم

  خونه میفرستم یکیو بگو داری کاری اگه. باشه مامان به حواست شرکت میرم من سومیتا-

 . هستم نه:سومیتا

 خدافظ پس-

 خوشتیپ خدافظ:سومیتا

  شرکت رسیدم

  بود۲۱:۱۱ساعت
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 تو کن راهنمایشون میان نفر چند_۲۲ ساعت:  گفتم دادمو تکونسرمو داد سلام شدو بلند منشی

  جلسه اتاق

 اتاقم تو رفتم من و گفت چشمی منشیم

 . جلسه اتاق تو رفتم دقیقه۲۲:۲۱ساعت

 . بودن وایساده پشتشون که بودن بادیگاردشون هم دیگه نفر سه و بودن نشسته نفر سه

  بود روم نگاهاشون ترجلو رفتم

  نشستم

  دادن سلام خودشون که ندادم سلام

 شرکت که نیست زیادی مدته میدونید که طور همین.ام تهرانی سامیار من. اومدین خوش-

 . داشتیم بزرگ قراردادایه خیلی کم مدته همین تو اما. شده تاسیس

 وسایلایه تو و قاچاقه ما کاره که میدونید اما. درسته:گفت بود لاغر مرد یه که وسطی مرده

 یپا عواقبش نمیکنم قبول رو مسئولیتیهیچ ما که بگم اینم و. میشن جاسازی صادراتیتون

  که این متوجه زیاده ضررشم زیاده خیلی سودش که همونطور شماست

 . نمیکنم ضرر کاری هیچ تو من:گفتم اخمم همون با و دادم تکون سرمو

  خودم جلوی یکیشم  و جلوشون گذاشتم یکیشو بودو داده وکیلم که فرمو دوتا

  دبو درست چی همه برگه به کردم نگاه دقت با کردیم جا به جا هارو برگه اخر در و کردیم پرشون

  شدن بلند هم اونا که شدم بلند

 ببینم میتونم کیرو اصلی رئیس-

 . میشین اشنا مهمونی یه تو زودی به:گفت بود کرده پر فرمو که مردی همون
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 اوناهم که نگفتم چیزی زدمو پوزخندی اومدین خوش ما گروه به:گفتن که. دادم دست همشون با

  رفتن کردنو خداخافظی

 پدر نزدیکه نابودی

  ایما عروسی به مونده هفته یه

  بودم خوابشون اتاق تو

  شده چیده وسایلا همه و بود شده کمرنگ طلایی و کمرنگ ابی اتاق رنگه

  کنم روشن عروسی قبل روز یه تا بودم گذاشته روزمین بودمو خریده که هارو شمع

 یخیل خیلی که مطنوعی گلایه با تخت روی.پردها کنار زمین روی رنگو قرمز قلبو بادکنکایه

 .سفید رز گلایه از کردم پر توشو کردمو درست قلب دوتا قرمز رز طبیعی گل به داشت شباهت

 . زدم پردع رنگ به بزرگ پاپیون یه با درو روی

  شد تموم کارم

  حال تو رفتم و کردم قفل درو بیرون رفتم برداشتمو خوابو اتاق کیلده

  میکردن تنظیم فرشو تابلو داشتن ایما ارشامو

 هدوبار پایین میام پایه چهار از که باریه هشتمین این کنا نگاه بادقت توروخدا خوبه ایما:ارشام

  بده میگی

 پایین بیا اره:ایما

 مطمئن:ارشام

  خوبه اره:ایما

  دیگه بریم شد تموم کارم من خب- 
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  اتاقو نمیدی نشون:ارشام

 دیگگگگگه  ببینیم بذار:ایما

  عمرررررا-

 زدم موزی لبخند یع من که شد خالی بادشون ایما ارشامو

 ارام بریم خب:گفت و کرد جمع وسایلاشو ایما

  اوهوم-

 . میکنی خراب جارو همه نمونیا خونه ارشااااام:گفت باشه یادش چیزی انگار یهو

 اصن بمون توام برم کجا اخه خانومم:ارشام

  خونه اونیکی برو بیرون بریم باهم همه پاشو پاشو اصن:گفت میخورد حرص که ایما

 بخدا داره تخت یه فقط اونجا ایمممما:ارشام

  نمیشه چیزی کنی تحمل روزو چند:ایما

 بیرون رفتیم و کرد خاموش چراغارو برداشتو کتشو زلیلا زن این عین و پاشد ارشام

  سامیار

 شد ماشین سوار بازم. شدم ماشین سوار نگفتمو چیزی. دیدم پارکینگ دم رو ژاله معمول طبق

  هرزست بااین حساب تصویه وقته امروز روندم و نگفتم هیچی

  خوبی:ژالع

-........ 

 عزیزم میری کجا کن بیداد دادو حداقل نمیگی چیزی:ژاله
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 نگفت چیزی اونم که ندادم جوابشو

  شد پیاده هم ژاله که شدم پیاده وایسادم شهرم از خارج خونه جلوی بعد ساعت نیم

 خودته واسه اینجا واووو:گفت زدو چرخی ژاله کردم باز حیاطشو دره

 . گذشتم درختش دراز حیاط از زدمو پوزخند

  بست درو ژالع خونه تو رفتم و کردم باز درو

 .کردم نگاه بهش نشستمو مبل رو

 دختر کنم چیکار باهات من

 ... نمیخواستم سامیارو این من نمیشد نه..اما بره بذارمش گفتم لحظه یه

  بود تنش تنه نیم تاپ یه مبل رو انداخت و اورد در مانتوشو

  دورش ریخت شدشو بلوند موهای و اورد در شالشم

 بع چسبوند صورتشو گذاشتو گردنم دوره دستاشو. کردم نگاش تفاوت بی نشست پاهام رو و اومد

  صورتم

 اقا نمیتونی من بدون تو دیدی اومدی کوتاه اخرشم دیدی. بگی چیزی نمیخوای:ژاله

  میکرد بد حالمو هوسیش لبخند

  کردم حس لبام رو لباشو میزد حرف داشت چی همه از بیخبر

  بست چشماشو کردم نگاش فقط

  برداشت لبام رو ازلباشو و کرد باز چشماشو نمیکنم همراهیش دید وقتی

  نمیکنی کاری چرا سامیارم:ژالع
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 اتاق تو بریم:گفتم و شدم بلند خودم و کردم بلندش گرفتمو دستشو

 عزیزم بریم:گفت زدو لبخندی

  بود پیچیده بازوم دور دستشو ژاله رفتم بالا ها پله از

  کردم باز اتاقو ترین تاریک و  اخرین دره 

  بستم درو و تو دادم هلش بده تشخیص موقعیتشو ژاله اینکه قبل

  نمیبینم هیجارو سامیار:ژالع

  کردم روشن چراغو

 شد دیده چشماش تو ترس کم کم خوردو جا میدید که چیزایی از  ژاله

 سامیار

 

 اتاق توی فلزیه تخته رو انداختمش کشیدمو محکم دستشو

 سامیار..س: ژاله

  هرزه نزن حرف-

  تخت رویه فلزیه دستبند روی ببندمش تا گرفتم دستشو

 گرفتمش تر محکم میخوره وول

  بستم چپشو دسته

  میکرد مقاومت

  بستم پاهاشم سریع شد بسته راستشم دست
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 میخواستم همینو منم و بود پیچیده اتاق تو گریش صدایه

 اب نمیکنی کاری تو سامیار توروخدا برم بذار کردم غلط کنی چیکار میخوای سامیار سامیار:ژاله

  من

  مهربونا دله ازاون دختر نیست خبری دیگه میکشمت امشب میکنم: زدم داد

  بغلش اهنایه و شومینه به خورد چشمم چرخیدم اتاق دور

  کردم لختش لخت کردم قیچی لباساشو برداشتمو رو قیچی

  میزد جیغ

 گرفت اتیش زدم فنک و شومینه چوبایه رو ریختم بنزینو

  کردم نگاه هارو میله

  بود نوشته اسممو کدوم هر سر

  برداشتم بودو بزرگ خیلی که یکیش

  اتیش تو گذاشتم

  میکرد التماسم میزدو زار همچنان ژاله

 خواممی فهمید سمتش رفتم میزد قرمزی به که بود داغ انقد داشتمش برش شد داغ که بعد ربع یه

  نکن داغونم اینجوری سامیار اینکارو بامن نکن توروخدا سامیار:زد داد کنم چیکار

 ای بزنم مارکمو دستت به. هییییس:گفتم کشیدمو دست لختش بازوهای رو وایسادم سرش بالا

 صورتت؟

  گرفت شدت هاش گریه
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 تمش دستاشو خندیدم بلند بود کرده عرق میزد جیغ شکمش روی چسبوندم و بالا اوردم رو میله

  میکشت داشت خودشو و بود کرده

  میداد جون بهم گریش و داداش و. جیغا

  بودم انتقام فکره اونموقع نبود حالیم چیزی من اونموقع اما بوده اشتباه کارم شاید

  کردم خاموش اتیشو بود اونجا که ابی سطل با رفتمو

 برم ن....کـ بااااز تامو....دس...د مادرت جون سامیار:میومد ژاله های ناله صدای

  اینجایی حالاها حالا  مشتریتم منم کن هات؟فکر مشتری پیش خونه؟یا هرزه ؟همون بری کجا-

 شب همون که اتاقی کردم قفل دراتاقو بیرون رفتم و ندادم اهمیتی رفت حال از که زد جیغ انقد

 روز همین واسه کردم درستش  کرد خیانت بهم که

  سامیار

 

 . ردمک نگاه گوشیم به.کجام بفهمم تا کشید طول ثانیه چند. شدم بیدار گوشیم صدایه با صبح

  بود ارشام

  بگو-

 هدیگ اگع ببین دور انداختی منو دیگه عووووضی هاااااا بیشعور کجایی کوفت مرگ زهرمار:ارشام

  نمیخورم گولتو دیگه کنم براورده برسریتو خاک های خواسته

 نمیشی ادم تو ارشام-

  نمیشه ادم فرشته:ارشام

 بگو کارتو.زکی-
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 بودی کجا شب:ارشام

  بودم جایی یع-

 بیشعور بزن زنگ یه نگرانی از شد داغون مامانت:ارشام

 خب-

 کجایی. خب و زهرمار:ارشام

 میگم میام-

  چیشده عروسیت داداچ نمیگی دفعه یه.مرامیا بی خیلی:ارشام

 چیشده عروسیت داداچ-

 دیگه  من نشو مزاحمم کنین انتخاب لباس بریم میزنه صدام خانومم گمشوووو. مرگ:ارشام

 نمیپرم مجردا با متاهلم

 درک به-

 نخور مدفوع: ارشام

 نمیخورم تورو-

 نمیخوره عسل خر خب:ارشام

 نکردم دفنت تا شو دفن برو ارررشام-

 هاپو بای بزنگا مامایت به خفهههه:ارشام

  کرد قطع و

  بود شده خشک بدنم بودم خوابیده مبل رو دیشب صبح_۲۱ کردم نگاه گوشیمو ساعت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 162 

 اتاقم تو بالا طبقه رفتم

  کردم باز کمدو دره

  بود لباس دست دو فقط

 اساحس شستم صورتمو دستو رفتم پوشیدم و برداشتم ای قهوه کتان شلواره و کرمی شرته تی

 چی دنبال نمیای اینجا سال ب سال منگول اخه نبود هیچی کردم باز یخچالو دره میکردم ضعف

 بازش و. برداشتم کیک یه کردم باز کابینتو دره.بود پیش ماه شیش اومدم که باری اخرین میگردی

 . کردم

 . افتادم ژاله یاده

 ور کشیدم دستمو کلافه بود دونه یه همین فقط. کردم نگاه کابینتو دوباره. نخورده چیزی اونم

 . کردم باز اتاقو دره. بالا رفتم برداشتم ابم لیوان یع برداشتمو کیکو.پیشونیم

 . کنم فکر بود بیهوش ژاله

 دهش قرمز بودو زده تاول. کردم نگاه سوختگی جایه به.  گذاشتم تخت بغل و کشیدم رو صندلی

 دور هم قلاده شدی سگ مثله کردنت بد نبودی بد تو دختر زدم زل پریدش رنگ صورته به بود

  کرد درت به راه از کی یهو چیشد گردنت

  کرد باز اروم چشماشو که کردم اینکارو بار چند.صورتش رو پاچیدم دستمو رو ریختم ابو

  میخورد تکون لباش فقط نمیومد ازش صدایی اما بگه چیزی یه میخواست. ترسید. کرد نگام

  شدم بلند جام از. بیام تا بمون ساکت-

 لباسو دست یه همون کردم باز دوبارع کمدمو در.  خودم اتاقع سمته و اتاق از بیرون رفتم

  برداشتم

  برداشتم اولیه های کمک جعبه یه اتاق حموم تو از و
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  شد خشک دستگیرع رو دستم لحظه یه. بود توش ژاله که اتاقی سمته رفتم دوباره

 بازم  چیه هدفم کنی پانسمانش میخوای ازاینورم میدی عذابش ازاینور میکنی چیکار داری

  خودم از دفعه این شد خورد اعصابم

 سمتم برگشت ترس با ژاله کردم باز درو ندادمو اهمیتی

 برداشتم ابو کیکو زمین رو رو جعبه و پاهاش رو گذاشتم لباسارو

 نمیری گشنگی از تا بخور اینجا همیناس فعلا-

  خورد ازش یکم لباش جلو گرفتم ابو

 . دهنش تو گذاشتم کردمو تیکه تیکه کیکو

  بسته:ژاله

 کن باز دستامو توروخدا سامیار:ژاله

 با ور بعدی پنبه کردم پاک زخمشو دور ریختم پنبه رو کردمو باز بتادینو. کردم باز رو جعبه دره

 زخمش رو گذاشتم شستمو بتادین

 توروخدا میکنه درد سامیار واااااای کن ولم بسته سامیار: زد جیغ ژاله

 چسب با گذاشتمو استریل گاز یه و روش زدم سوختگی پماد کردم پاک بتادینو پنبه با

  چسبوندمش

 .میکرد گریع ژاله

 خورد تکون یکم کردم باز دستاشو

  زرد شرت تی یه کردم نگاه لباسو

 بپوش:طرفش انداختم
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  پوشید دادم کنو گرم شلوار و کردم باز پاهاشم پوشید لباسو

  جات بخواب-

  نکن اذیتم انقدر دیگه بسته برم کن ولم توروخدا توروخدا:ژاله

  میگفت گریه با اینارو

 مبهت؟میدون کردم بد نبودی ازار مردم ولی بودی اعصبی بود پاک دلت تو نبودی تواینجوری:ژاله

 . کرد مجبورم محمد بودم مجبور. میدونم بخدا

 یبش کرد کنی؟مجبورت خیانت من به کرد بشی؟مجبورت خوابش هم کرد مجبورت:گفتم بلند

 گفتی هرچی خریدم واست خواستی بود؟هرچی کم بشی؟چیت هرزه کرد دقم؟مجبورت اینه

 کارچی تو منه میکنیم عقد گفتم نامحرمی گفتی بگیرم دستاتو نمیذاشتی تو. چشم گفتم

 بودم محرمت نا من فقط بود محرمت نبود؟اون نامحرم اون هم رو ریختی بابام با کردی؟رفتی

  بپاچونی؟ قیافتو کرد مجبورت

 ستیمیدون. شدم بزرگ کجا میدونستی معتاده بابام میدونستی میدونستی منو وضعیته تو:ژاله

 بهم گفت.بخورم قسم کی بجون.کرد تهدیدم. کرد مجبورم.خوردم حرفاشو گول. نداشتم هیچی

 بیمارستانه پول گفت بهتر خونه یه میبره زهرماری خونه از میده ترک بابامو گفت میده پول

 . میده مامانمو

 و چی اومدی کجا از واسم نبود مهم میخواستمت همجوره من نمیکردم کمکت من نمیدادم؟ من-

 فقط بود پول دردت میخواستی پول هستی کی

 یکنهم نابودم گفت میکشه مامانمو گفت. میخواستمت مادرم روح به میخواستمت منم. نبود نه:ژاله

 . میشه خوابم هم زوری نگفت بچزونه تورو میخواد فقط گفت

 اهم چند تا زد منو انقد. سامیار پیش میرم گفتن. بدم دست از ندارم چیزی گفتم. مرد که مامانم

 هدیگ گفت پیشت اومدم که وقته چند این. میکشم خجالت مادرت رویه از هنوزم. بود کبود بدنم

 تا  شب بخدا نیستم هرزه بخدا من نمیخوای منو باشه. بیرون کرد پرت منو شده تموم باهات کارم
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 امیدم ریخت بهم منو همون.کرد تجاوز بهم محمد نمیشد حالیم بودم مست.بود گریه کارم صبح

 ولی ولی میگی تو که هرزه یه مثله ربات یه مثل شدم. بود رفته که داشتم دخترونگی فقط. رفت

 نپرسیدی اصن تو. لعنتی روز همون.نزدیکیمون بود دفعه همون. کرد تجاوز بهم محمد بخدا

  گرفتی کینه فقط چیشده

 . جدیدشه فیلمه ژاله. نداره امکان بودم شده گیج بودم حرفاش بهت تو

 تره کیفیت با جدیدت دروغ فیلمت شد تموم-

 گفتن که هرچی. رو چی همه میگه بپرس اون ؟از یادته النازو. نمیگم دروغ مامانم روح به:ژاله

 دنیامی همه بازم که خودت جون به بخدا واقعیته

 سامیار

 روغد هم چیزایی یه.نمیگفت رو چیزایی یه ژاله. میلنگید کار جایه یه کردم فکر ژالع حرفایه به

  میگفت

  میکرد گریه داشت که کردم نگاه بهش

 ازش میکنم کمکت- میشدم کارگردانش منم میکرد  بازی فیلم اون که حالا گرفتم تصمیممو

 بگیری انتقام

  بالا اورد سرشو

 ..میکشه منو محمد. ندارم هم کسی بمونم که ندارم رو جایی من ولی:  .ژاله

  میکنم کمکت که گفتم-

  مرسی:گفت و زد لبخندی

  بگم بهت نقشمو تا. میام خودمم. میفرستم نگهبان چندتا. میمونی اینجا-

 باشی پیشم توهم نمیشه:ژاله
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 تنهاست مامانم نه-

 باشه پووووف:ژاله

  بیرون بیا-

 بود ای قهوه اتاق کردم باز درشو اتاق یع سمته رفتم

 . متنفرم تیره اتاق از نمیدونی مگه سامیارم:گفت انداختو بینیش به چینی ژاله

  زدم پوزخندی

 .میاد نگهبان دیگه ساعت یه تا میرم دارم من.اضافست سرت از همینم فعلا-

 عزیزم باشه:ژالع

  شدم ماشین سوار بیرون اومدم در از سریع

  کنه چیکار میخواد داره ای برنامه چه یعنی بود حرفاش و ژاله پیش فکرم تموم توراه

  اونجا ببرن خودشون با نفرو ده گفتم زدمو زنگ نگهبانا به

  داشتم نگع فروشی گل یه جلویه

 گلو فروشی گل روی روبه پاساژ به خورد چشمم خریدم قرمز و ابی سفیدو رز گل دسته یه

 کفش یه و بود شده کاری سنگ که ای سرمه دامن کتو یه.پاساژ تو رفتم و ماشین تو گذاشتم

 سفید و ای سرمه روسری دوتا و مشکی شلوار و مشکی مانتوی یه. خریدم مامان برای ای سرمه

 لوزی که سفیدلوزی طلا گردنبند یه. فروشی طلا رفتم و کردم حساب.کرد کادو رو همه  مشکی

 . خریدم داشت الماس نگین یه وسطش و بود گل هاش

 دنیارو که میشه خوشحال دیدنشون از بعد انقدر دوستداشتم مامان واسه کردنو خرید همیشه

 . انگار میدن بهم

 . کرده خرید هاش نوه بره ساله هشتاد مرده یه انگار گرفت خندم کردم نگاه پرم دستایه به
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 و نماشیتو گذاشتم وسایلارو میکنه خفم وگرنه بخرم چی یه باید اونم برا. افتادم سومیتا یاده

 کمر رو ونپاپی یه و نگین از بود پر روش که طلایی لباس یه تا گشتم بازم پاساژ تو برگشتم دوباره

 بود عالی میشد پوفی و میخورد

  مغازه تو رفتم

  بود جوونی دختر فروشنده

  زد فک سایز سره چقدر میدادو طناب دختره که بماند خریدم لباسو

 ساعت یه داشت پاپیون یه لباسش مثل روش خریدم رنگم زردخوش سانتی۲۱ پاشنه کفش یه

  خریدم بود سومیتا جووونه که ارایش لوازم ست یه و ادکلن و مارک

  میترکید داشت دیگه پاهام

 دره خونه رسیدم دقیقه بیست بعد. نمیشن خسته چرا میکنن خرید اینهمه خانوما این واقعا

 فتمر شدم اسانسور سوار. بود باکس دوتا دندونامم رو هیچ که بود پر دستام کردم باز خودم بیرونو

 زدم زنگو و در جلوی زمین رو گذاشتم باکسارو از چندتا خودمون طبقه

 منننننننن واسه اینا هووووورا:گفت یهو میکرد نگام تعجب با کرد باز درو سومیتا

  دختر کو سلامت-

 اومده پسررررررت شازده ماممممممان:سومیتا

 حسود ی عمه-

  برو اصن عمه مارو زهرررره:سومیتا

 . خندیدم بست درو

  درو کن باز حالا خب-

 نمیکنی باز-
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 رفتمممما و برداشتم ارایشارم وسایل این من پس باشه-

 جیگرررر بفررررمایید:کفت موزی لبخنده یه با کردو باز درو اومد ارایش وسایل اسم تا

  تو رفتم خندیدمو

 سمتم اومد مامان

 گلم مامان سلام-

 نگرانی از مردم دیشب از تو کجایی مادر سلام:مامان

  داشتم کار یکم خدانکنه-

 کاری چه:مامان

  خریدم کادو واست  جووون محبوبه تو بریم حالا-

  مامان به دادم و گل

 شلیل یه. میوه مامان و اورد میوه اب سومیتا و کنارم گذاشتم خریدارم و نشستم مبل رو

 اونا چین ببینم بده نشون خب: گفت سومیتا که بودن نشسته سومیتا و مامان خوردم برداشتمو

 ی زود

 باش

 حاااالا ایه عجله چه-

 ادب بیییی خب بده نشون:سومیتا

 سومیتارو واسه بعدشم دادم مامانو واسه همه از اول

 میکرد نگاه ذوق با جلوشو بود گرفته لباسشو سومیتا

 اومد؟ خوشتون-
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 میشم تک میپووووشم ارشام عروسیه عالیه وااااااای اوردی کجا از اینارو سامی وای وااای:سومیتا

 عاشقتم پسر گرم دمتتتتت بخدا

 افتادی زحمت به پسرم نکنه درد دستت خوشگلن خیلی:مامان

 مامانم نداشت هم زحمتی ندارع شمارو قابل-

 نظرت؟ به میاد بهم لباسمو ببین مامان:سومیتا

 نیاد؟ من دختره به لباسی میشه مگه:گفت کردو نگاش مهربونی با مامان

 چاکککککرتم:گفت بوسیدو محکم گونشو بود شده مرگ ذوق مامان حرفه بااین که سومیتا

  حموم رفتم تشکر کلی بعد

 بود محمد عاشق ژاله. کردم فکر کاراش و ژاله به کردم نگاه روم به رو اینه به کردم باز سردو اب

 این کرد اینکارو اما کنه گریه من جلوی نمیداد اجازه غرورش ژاله. چی همه بوده زوری میگفت اما

 . بدونه ژاله ضعف نقطه اونارو محمد که نبود مهم براش پدرش و مادر ژاله مهمتر همه چی؟از یعنی

  کنه چیکار میخواد

  باشه محمد نقشه شاید

 ؟ خونه اون تو دارم نگهش

  کنم ولش یا

  بیارم در سر چی همه از میتونم دارم نگهش اگع

 . بیرون اومدم و شستم خودمو کردمو پوفی

  گرفتیم نفره تک و دونفره عکس عالمه یه اتلیه تو

  کنه بزرگ عکسارو از تا سه شد قرار
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 ودنب کرده باز زمین رو لباسمو خود و عروسمو لباس تور ازمون بود شده گرفته بالا از که عکس یه

 عکس لحظه همون که بالا کردم پرتاب گل مشت یه من و بود شده پر پر رز گل عالمه یه روش و

  شد گرفته

 و بالا گرفتم چپم دست با لباسمو از گوشه یه من کنه بزرگ شد قرار که هم دونفره عکس یه

 سهببو دستمو که بود شده خم و دستش بود گرفته و راستم دسته و وایساد راستم سمته ارشام

  میکردم نگاه دوربین ب من

  بود شده عالی عکس

 و جفتمون صورته جلویه بودم گرفته تورمو داشتم دوسش که عکساهمونم از دیگه یکی

  داشتیم بوسیدن ژسته و بهم نزدیک صورتامون

  گرفتیم عکس عالمه یه خلاصه

 تالار سمته افتادیم راه و

 منم و عسکری مهدی از خوشحالم اهنگ بود کرده زیاد صداشو و بود گذاشته اهنگ ارشام راه تو

 ایب بای باهامون ماشین از کوچولو بچه چندتا که موندیم قرمز چراغ یه پشته میرقصیدم باهاش

  باشه من مث باس عروس بعلللله دادم بادکنک یه کدومشون هر به منم کردن

  خخخ  اقامون کمک به من البته شدیم پیاده ماشین از تالار دم رسیدیم وقتی

  تو رفتیم گرفتیمو همو دسته

  بود پر خیلی تالار ولی بودیم کمی خانواده یعنی نداشتیم هیچکسو بااینکه

 یا سامیار مامان و جون مامان وایسادن پامون به همه و شد بلند سوت دادو جیغو صدایه ما ورود با

 کردن دود اسفند برامون  میشد که شوهرم مادر جورایی یه همون

  جایگاهمون تو رفتیم و دادیم سلام باهمه
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 جمعیته به وقتی گرفت دلم میزد لبخند ولی بود اشکی چشماش که افتاد ارام به چشمم بازم

  میشد احساس خیلی جاشون بابام و مامان ولی بودنا همه کردم نگاه سالن

  گرفت دستمو محکم چون فهمید انگار ارشام. کشیدم عمیق نفسایه شد پر چشمام

 سرم رو انداختم شنلمو دوباره اومد عاقد

  بود طلایی و بود شیک خیلی ولباسش بود سامیار ی عمه که سومیتا و مهسا و ارام

  میسابید قند ارام و گرفتن رو سرمون بالایه پارچه طرفه یه هرکدوم و اومدن

  شد بلند عاقد صدای

  کردم باز دستمو توی قرانه

 عمران ال سوره

 . خوندنش به کردم شروع

 یک مجید قران جلد یک ایحال علی مهریه با شمارو وکیلم ایا رستگار ایما مکرمه دوشیزه:عاقد

 هفتادویک سیصدو وهزارو رز گل شاخه چهارده وصدو نبات شاخه یک و شمعدان و ایینه دست

 بنده ایا...دربیاورم رادمنش ارشام اقای عقده به عندالمطالبه حج سفر ویک ازدی بهار سکه

 وکیلم؟

  بچینه گل رفته عروس: اومد سومیتا صدای

 صلبات نگیرتش شهرداری:ارام الوده بغض یکم و خندون صدایه و

  من و همه خنده صدای و

 همونا گفتنه به کرد شروع عاقد دوباره

 بیاره گلاب رفته عروس:سومیتا صدایه دوباره و
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  عاقد بازم و

  میخواد لفظی زیر عروسمون: سومیتا بازم و

 .بگو رو بعله اینبارو من جون:گفت و داد بهم و اورد در جعبه یه جیبش از ارشام

  خندیدم

  خوند بار اخرین برای عاقد

  سکوت و

 یمباش هم کنار شرایطی هر تو دوتایی  بشم خوشبخت ارشام کنار خواستم خدا از بستمو چشمامو

  نشیم جدا و

 بله بزرگترا و جونم مامان بااجازه:گفتم کشیدمو نفسی کردم باز چشمامو

 اومد دست و  سوت جیغو صدای

 کردیم دستمون رو هامون حلقه داد بله بلند صدای با ارشام خوندو دوباره عاقد

  زد مک محکم دستمو ارشام اما گرفتم گاز دستشو محکککمممم من که رسید عسل به نوبت و

 کادو بعدش و 

 به مامانم از که انگشتری و طلا دستبند یه من وبه گفتو تبریک بهمون جون مامان همه از اول

  بود نوشته اسمشو طلا با روش که چرم دستبند یه ارشام به بود مونده یادگار

 گردنبند یه ارشام به و سفید طلا سرویس یه  من به محبوبه مامان بعدش و

  بود خریده سته طلا ساعت جفتمون برای اومد ارام بعد

 گردنبند یه من برای و زمین یه ارشام برای سامیار بعد
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 یه هک بزرک ای قهوه خرس یه و بود کشیده بودیم هم بغل که جفتمون از نقاشی تابلو یه سومیتا

 قلب یه دستشون و بود سفید رنگ به بغلش هم دیگه خرس

  قشنگ بودو متفاوتی کادویه

  دادن کادو بهمون همه

 ....رقصو پی رفتیم و

 

 سامیار

 که میکردم خشک موهامو داشتم بودم اومده حموم از  ارشام عروسیه کارایه دنبال صبح از

 خورد زنگ گوشیم

 بگو-

 لهژا پیش اومدن خانومه اون بازم.سلام قربان(:بود توش ژاله که ای خونه نگهبانایه از یکی)بهمن

 .خانوم

 . بفرست برام بشه ضبط حتما صداشون-

 . قربان چشم:بهمن

  کردم قطع حرف بدون

 ژاله. حرفاش به بودم کرده شک.برام میکنه بازی داره جدیدشو فیلم ژاله بود درست حدسم

 چطور. کفششونه به ریگی یه. کنه تهدیدش محمد اونا بخاطر که. نبود مهم واسش خانوادش

 نیست؟ ژاله دنبال محمد

  واسم اینا بود شده معما

 .ورنی مشکی کفش.داشت مشکی خطایه که  طوسی کرابات سفید لباس با طوسی وشلوار کت
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 بالا دادم موهامو

 بستم ساعتمو

  بیرون رفتم

  بودن اماده سومیتا و مامان

 بودن پوشیده بودمو خریده من که لباسایی همون جفتشون

 عروسی برم کدومتون با حالا  منداررررم سعادتی چه. خوشگل خانومایه به-

 چطورم سامی:گفت زدو چرخی یه سومیتا

 جون عمه عااااالی-

 نگو میگما هی زهرررررمار:سومیتا

 شنوا گوش کو سامی نگو میگما هی-

 حالااااا خب:سومیتا

 بقیه حال به وای بردی پسرتمو ک من دله ماشالله. نگاه خوودمو خانومه مامان-

 پسرم نمیرسم تو به:گفت خندیدو مامان

 من مادره نکن نفسی شکسته -

 بریم؟.

 اوووهوم:سومیتا

  خورد زنگ گوشیم حین همین تو

 خواسته کمک من از رفته هم دستشوییم امروز پسر این خداااا وای بود ارشام
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 باز میخوووای چی ارشام. الو-

 کوجایی.داداچی سلام:ارشام

 ام خونه الان من. کن درست زذنتو حرف لحن دامادی؟اون توالان-

 تالار نرفتین پس داداااااچ:زد داد یهو

 میریم داریم-

 . برین زودتر:ارشام

 خوبه؟ چی همه نداری کاری ارشام. باشه-

 لطفت به خوبه چی همه.نوکرتم داداش نه.گرم دمت:ارشام-

 شادوماد میبینمت پس-

 

 تالار سمته افتادیم راه

 داری چی اهنگ سامیار:سومیتا

 مهراب-

 کردنی گوش حرفاشو میشه خفه دلش ادم.غمیگیییین فقط اه اه اه:سومیتا

 دلته مشکله-

 بیشعور:سومیتا

 خانومی خودته از بیشعوری-

 شیا نصف میزنم اینو ببین مامااااااان:گغت جیغ با سومیتا
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 ننه بچه-

 نزنید حرف هیسسسس شما کردین شروع باز بابا ای:مامان

  نزدیم حرف تالار ب رسیدن تا

 پسر و خالش و ایما مامان داخل رفتیم شدیمو پیاده کردمو پارک تالار پارکینگ تو ماشینو

 . گفتن امد خوش بهمون بودن اونجا میلاد خالشون

 حسنی و مهسا اهان.گفتا بووود؟ارشام چی اسمشون. اومدن ایما های خاله دختر دقیقه ده از بعد

 اورده کجا از خوشگلیو اینهمه روش موند خیره چشمم.اومد ارامم که بود در به هنوز چشمم

 شدم زوم بیشتر. میزد حرف باهاش داشت میلاد رو رفت حواسم میلاد به رسید داد سلام باهمه.

 این عاشق کی اخه. عاشقشه پس اوه. نه ارام ولی زد برق دید ارامو وقتی چشماش.حرکاتش رو

 مثلا ام اهلی خودم من نکه. وحشیه ولی اره خب. نازی این به چشه؟ مگه. میشه وحشی دختر

 ماشالله

 . اومدن ایما ارشامو بالاخره

 هست و بوده بهترین ارشام.بشن و. بشه خوشبخت خداکنه.بودم خوشحال داداشم برا دلم ته از

 داشتم دوست اون از بیشتر ارشامو داشتم داداش اگه.واسم

 . خوندن ب کرد شروع عاقد

 

 ارام

 

 قدرچ جاشون بابام مامان. گرفت دلم. بودن همه.کردم نگاه ادم از پر تالار به. بود گلوم تو بغضی یه

 هم بود مامانم هم ایما. بودن یکیشون حداقل کاش. میدرخشید ستاره مثله امروز ایما.بود خالی
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 کردم گاهن ایما به. نمیگفتیم مشکلامونو نشه اذیت اینکه برای زیاد خب ولی بود جونم مامان.بابام

 . بود اومده در گریم.میکرد نگاه بهم داشت

 . بود سامیار. کردم احساس خودم رو رو نگاهی سنگینیه

 . میکنه نگا بااخم چه نگاه بیشعورو

 . بهداشتی سرویس سمته رفتم

  زدم اب یکم صورتم به

 .باشی خوشحال باید دخترالان باش اروم

  بیرون رفتم بعد دقیقه ده

  رقصیدم خندیدمو فقط اینبار

  داماد عروسو رقص به رسید نوبت

 رو گذاشت دستشو ایما گرفتو ایمارو کمره دور ارشام. روشون افتاد نور یه شدو حاموش چراغا

  هاش شونه

  شد پخش ارومی اهنگ

 وسط رفتن همه کم کم

 . سمتم اومد میلاد

 میدی رقصو دور یه افتخار خانوم ارام:میلاد

 ... که بدم جوابشو خواستم

  داده من به رقصو قول قبلا:سامیار

  گفت چی چی این. موندم واج هاجو. کشید دستمو و
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  گرفت محکم کمرمو هاشو شونه رو گذاشت دستامو وسط رسیدیم کی نفهمیدم

 دادیم؟ رقص قول هم به ما کی اونوخت همش داره جنگ بامن این. الخالق جلل

 نذاشت که شم جدا خواستم و اومدم خودم به

 کن ولم. دادم رقص قول بهت کی من. کن ولم-

 وحشی گربه نمیکنم ولت کنی وورجه ورجه هروقدم. میکنن نگامون دارن همه هیس: سامیار

  اوردم جوش

  بیشعور. گربست عمت-

  بگو خودش جلو اینو. سومیتاس عمم:سامیار

 خنگول بیشششششششعور

  نکبت کن ولم-

  نگفت چیزی

  خودش ب چسبوند منو بیشتر

 بسنجم تو به نسبت میلادو عشقه خواستم. نداره ورت دور:کرد گوشم نزدیک سرشو

  میلاد عششششق چی شدددددد هشتا چشام

  میکنه نگاه اخم و حرص با چجوری ببینش:سامیار

  کردم میلاد نگاه

  نکردم نگاش دیگه میبارید ناراحتی چشاش از شدیم چشم تو چشم لحظه یه میگفت راست

  شد تموم اهنگ
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  رفت کردو ولم و گرفت گاز یه گوشمو زیر سامیار

  اینکارا چی یعنی بودم گنگ

  سوال هزارتا از بود پر مغزم

  بود ه شد داغ بدنم

 .... میکوبید محکم قلبم

  هماهنگ رقصیدم باهاش ایما اصرار به دورم چند

. 

  میشد صرف سلف شام

  دوغ و سالادو و جوجه یکم برداشتمو بشقاب یه

 میرقصی قشنگ خیلی:گفت زدو لبخندی کنارم اومد سومیتا

 نداریا من از کمی دسته توام:گفتم زدم لبخندی منم

 کشیدی؟ غذا. فداتم:سومیتا

 اره:گفتم اوردمو بالاتر بشقابمو

  هم پیش بریم بردارم غذا منم وایسا پس:سومیتا

  ودب مهربون بود خوبی دختر میگفت سومیتا که میزی سمته رفتیم کشیدو یکم اونم وایسادم

  بیارم ای بهونه چ حالا اه اه سامیار میز خدا وااای

  کنم فکر بیام تا

 .  نشستم مجبوری رسیدیم
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  خوبه خودم جون سامی:سومیتا

  بشه فدام سومیتام عمه. اره:گفت کردو نگاش چپکی سامیار

  ها عمه نگو میگم کووووووفت مار زهرررررر:گفت و کرد پرت سمتش به چنگالشو سومیتا

 عمه فهمیدی. ر ا ی م ا س سامیاره من اسمه سامی نگو میگم منم:گفت انداختو بالا ای شونه

 خاتون؟

  مشنگ خل این پیش اوردمت شرمندها جان ارام. بروبابا:سومیتا

  رسیده ارث به عمم از:سامیار

 میری؟ دانشگاه جان سومیتا:گفتم خوردمو خندمو

 چی تو. بدم ادامه میخوام مهر از. گرفتم مرخصی ترم یه. عزیزم اره:سومیتا

 . میرم منم-

 ای رشته چ  دانشگاه کدوم:سومیتا

  عمومی جراح پزشکی..... دانشگاه-

  زدم سکته من زدکه محکم جیغ یه یهو

 خوب چه وای. ک هستیم هم ای رشته هم که دانشگاهمممممم همون منم وااااااااااااااای:سومیتا

 برمیداریم واحدامونو باهم

  حالا چیشده کردم فک دختر مردم

 دارن حرفی اگه بیانو که خواست داماد و عروس نزدیک فامیلای از جی دی.شد تموم شاممونم

 . بزنن

 رفت سامیار همه از اول
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 داداشم که خوشحالم خیلی.من همچنین و. بود ارشام داداشم زندگیه روز بهترین امروز:سامیار

 پشتم تو که همونجور. پشتتم هات سختی تو داداش. میخوام براش خدا از بهترینارو. خوشحاله

 . بشی خوشبخت که ایشالله. هستی بودیو

  سومیتا بعدش و

 دهبو باهامون خوشی و سختی تو همیشع ارشام گفت سامیار نه سامی که همونجور. سلام:سومیتا

 از ممنون. شین خوشبخت میخوام خدا از. دارن رو دیگه هم لیاقت. دارم دوسش داداشم مثل.

  اومدین که شماهم

  رفتن سامیارم مامان و جون مامان

  بود من نوبت حالا

 مه بوده ابجیم هم ایما یادمه که اونموقع از: کردم شروع و گرفتم میکروفونو جی دی پیش رفتم

 اشکم. بوده من مشغول زندگیو فرصتایه بهترین. بخوره تکون دلم تو اب نذاشته.بابام هم مامانم

 اما اما.میدونم.زدم نیش. کردم ناراحتش حرفام با اوقات بعضی:گفتم زدمو پسش دستم با. ریخت

 درسش از همیشه. نباشی اگه تنهام چقدر که فهمیدم الان اما. گذشته لبخند یه با نیاورده رو به

 یباش داشته زندگیو بهترین امیدوارم دادم ادامه و کردم نگاه جمع به.  بود من درسه نگران و میزد

 . کردم اذیتت منم اگه ببخشید. نیاری ابرو به خم

 نمدرسمو تو فردا آیما بگم من بچگیامون برای میشه تنگ دلم: گفتم شدمو کت سا لحظه چند

 بگیم؟ جون مامان به ای مدرسه که توام.بااولیاس دیدار

  مدرست میام نمیرم مدرسه فردا من. میکنه درد پاش جون مامان نگوها نه:بگی تو

  کجاست بابامون و مامان:بگم من

  ندیدنمو نمیان زیاد دوره راهشون خونشونه اون میبینی اونو بگی بدیو نشون بهم ستاره یه تو

  دنبالشون میاد مامانشون همشون دوستام: بگم من
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  دنبالم اومدی ببینم فرداش

 . ردمک بغلش محکم کرد بغلم پیشم اومد ایما. بدم ادامه نتونستم دیگه میکردن گریه داشتن همه

  تکه من ابجیه

 

.... 

  افتاد  کشون عروس نوبته و

  میلاد ماشین تو رفتن خاله جونو مامان که

  خوووووردا جر حنجرمون زدیم جیغ انقد که من ماشین تو سومیتا و حسنی و مهسا منو

 خونه رفتیم و. خوشبختی ارزویه و گریه بازم رسید خداحافظی نوبته

  ایما

 

 

 منو ارشام. کجام بفهمم کشید طول دقیقه چند شدم بیدار خفگی بااحساس نه ساعت  صبح

 هک انقد نمیشه دیدم که بخورم تکون خواستم.  بود کرده موهام تو سرشو بودو کرده بغل محکم

 زیینت ممکن صورت قشنگترین به ایما. اتاقمون اتاقم؟نه. کردم نگاه اتاقم به. گرفته منو محکم

 هزنون دنیایه به پا و. کردم خداحافظی هام گی دخترونه با من دیشب. بود عالی چی همه. بود کرده

  هم زنونگی این ثانیه به ثانیه عاشق که گذاشتم ای

  بیرون کشید فکر از منو گوشم کنار ارشام عاشقونه های زمزمه

  بخیر خانومم صبح:ارشام
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  بخیر مردم صبح-

  شدی بیدار کی: گفت و داد فشار خودش به بیشتر منو

  گرسنمه. الان همین-

 خانوم بخوریم صبحانه بریم پاشو:ارشام

 فجیحی درد که تخت رو ز ا شم بلند اون مث خواستم منم که حرکت یه با البته شد بلند خودش

  پرید رنگم و برید نفسمو دلم زیر

  مردم واییییی-

  سمتم پرید تخت و از شده هل ارشام

 ... کجاست لباسات دکتر بریم پاشو پاشو داری درد خوبی ایما وای خوبی چیشد-

  بده ادامه نذاشتم

  بگیر نفس ذره یه خبرته چه-

  دکتر بریم داری درد خوبی:ارشام

  میشه خوب حالم بگیرم دوش یه نمیخواد-

  دکتر بریم بیا. چی نشد خوب نه:ارشام

  اورد شالو شلوارمو و مانتو رفتو کمد سمت به و

  نیست لازم بخدا ارشام-

  هست:ارشام

  بریم داشتم درد بازم اگه بخوریم صبحانه بذار پوف-
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  کرد نگاه بهم نامطمئن

 هب بود شیطنت برق حالادیگه شد خجالتم باعث نگاهش که کنم جدا خواستم خودم از رو ملافه

  چشماش تو نگرانی جای

 نی گرسنت مگه دیگه بیا:ارشام

 بیام بپوشم لباس برو تو-

  همینجا میمونم منتظرت خب:ارشام

 ...اخه-

 اصن. بانو شوهرتم من که نداره خجالت دیدم دیشب میدیدمو باید که چیزایی اون خانوم:ارشام

  کنم عوض لباستو خودم بذار

  کرد دور بدنم از رو ملافه ندادو اعتراض  مهلته

 . بپوشم کرد کمکم و واسم اورد قرمز تاب و شلوارک یه و کمد سمته رفت و

  رفتیم اتاق دره سمته به و

  شد زده خونه زنگ که

  کرد باز درو رفت ارشام

 سلامممممم سلام سلام سلام:سومیتا

  صبحی اوله شد کر گوشمون وایییی:ارشام

 گرفتی زن شدیا پرو:سومیتا

  کور حسودا چشم:گفت زنونه لحن با دادو گردنش به چینی ارشام

  بخیر صبحتون سلام:محبوبه مامان
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  بفرمایید تو بیاید.خودم جون مامان سلام عه:ارشام

  داخل اومدن و

 . نشستم صورتمو افتاد یادم لحظه یه استقبالشون رفتم

  اومدین خوش خیلی سلام-

  اوردیم صبحانه براتون ممنون عروسم سلام:محبوبه مامان

  صبحانتون از اینم بفرما.خوبی بزرگه داداش زن سلام:سومیتا

  گرفت سمتم به بزرگ سینیه ویه

  بشینید بفرماییداومدی خوش خانومی سلام:گرفتم وازش

  بدیم اوردیم صبحانتونو فقط.بریم ماهم مادر دیگه نه:محبوبه مامان

  برید بذارم عمرا:ارشام

  اتم باشین تنها زندگیتونو صبحانه اولین میخواییم مثلا ما خاصیت بی:سومیتا

 .لیاقت بی:ارشام

  رفتن در سمته به

 میکردیم نگاه سومیتا ارشامو بحث به خنده با هم محبوبه مامان منو

 بحث ماه یه کنین ول دوتارو شما بیا دختر بیا:گرفتو سومیتارو دست محبوبه مامان

 خداحافظمیکنید

 زبونشو برگشتو ارشام سمته و عشقم عزیزم داداش زن خداحافظ. اینه تقصیر همش:سومیتا

  میمون خداحافظ:گفت دراوردو

  بست درو بده جوابشو ارشام تا و
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 گرسنگی از مردم که بریم.دختر این دسته از امان: ارشام

  میخوریم صبحانه داریم ارشاممو پای روی من حالا شستیمو صورتمونو

 . بود قشنگ تاالان متاهلیم زندگیه روز اولین

 . گونم کنار میزد بوس یه میخورد لقمه یه ارشام

  سامیار

 بود فرستاده واسم تلگرام از بهمن که ویسی به توجه بدون بودم خسته عروسی بعد اونقدر دیشب

  خوابیدم

 ما هی تو چون نداشتا فرقیم البته نمیومد ماه یه تا ارشام. شرکت برم که شدم بیدار هشت ساعت

 پخش ویسو میبستم لباسمو های دکمه که همونجور. میرفت میخوردو منو مغز و میومد روز چند

 . کردم

 . بود احوالپرسی فقط اولش شد پخش اتاقم تو ژاله صدای

  زدن اصلیو حرفایه دقیقه ده بعد اما

  بکنی سامیار با تونسی چیکار حالا:الناز

 . بگیرم سواری تاازش. بشه نرم میکنم کار روش دارم فعلا هیچی:ژاله

  نزده زنگ بهت محمد:الناز

  برم قلبش تو نمیتونم راحت دیگه شده قبل از تر سخت سامیار. هست بهم حواسش اما. نه:ژاله

  کن استفاده زنونه های حرفه از. بیخیال:الناز

  نکنه کاری که پخمس انقد بیام جلوش لختم کاری کجایه الی:ژاله

  هاتشه بابایه اون برعکس:الناز
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  بلندشون خنده صدایه و

  کنن چیکار میخواستن. ریخت بهم اعصابم

 . کنم چیکار. نمیومد ذهنم به چیزی چرا

 . پووووف

  بیرون رفتم بستموساعتمو

  میبردن صبحانه ایما ارشامو برای داشتن سومیتا مامانو

  بخیر صبح سلام:سومیتا

  همچنین سلام-

  پسرم سلام:مامان

  برسونمتون اید اماده اگه. مادر ماست از سلام-

  که نخوردی صبحانه:مامان

  میخورم چی ی شرکت تو ندارم میل-

 و برگشت بزرگ لقمه بایه و رفت و بخور لقمه یه حداقل. عزیزکم میکنی ضعف که نمیشه:مامان

 . ها دبستانی بچه مثله درست دستم داد

 لووووووس انقدر پسرم اه اه اه:سومیتا

 حسووووود؟ انقدر دخترم-

 بریم گفتم ک کرد نگام چپ چپ سومیتا

  میریم خودمون. داریم ماشین نخیر:سومیتا
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 خداحافظ دیگ برم من باشید خودتون مواظب پس باشه-

  خدانگهدارت:مامان

 بابای:سومیتا

  شرکت سمته به روندم شدمو ماشین سوار

 . ارام بودن خنگ و دیدم ارام به میلاد نگاهایه وقتی دیشب. ارام با رقصم یاده. افتادم دیشب یاد

 . کنم روشنش که رقصیدم باهاش

  داشتم خاصی احساس ونه رقصید دلم نه لرزید قلبم نه و

  بله دیگه دادم انجام وظیفمو حال هر به

  کردم پارک همونجا پارکینگو نبردم ماشینو داشتم نگه شرکت جلوی

  اسانسور سوار و مجتمع تو رفتم

  شدم

 قهوه چرم بند ساعت و ای قهوه کفش و. تیره کرمی شلوار یه و سوخته ای قهوه مردونه لباس یه

  مارک ای

  بودم پوشیده

  بد شایدم نمیدونم. بودم خوب

 . نبود مهم

  بود اومده منشی

  دادم جوابشو کردو سلام
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  نشه فراموش هم قوه و اتاقم بیارین شرکتامونو قرارداد و اسلامیو اقای پرونده-

  اومد بعد دقیقه ده اتاقم سمته رفتم و

  دعوت کارت یه اخر در و داد بودمو خواسته که اونایی همه

  رفت و

  کردم بازش

  ماتادور:باند طرف از

  اصلی رئیس با من اشنایی میشد مهمونی این و گرفتن مهمونی بالاخره

 . پرت جایه یه و فردا کردم نگاه تاریخشو

 .شهر از بیرون یعنی

  رفت و کشیدم روش ناخونم با که بود کارت طرف یه روکش یه

  بود مهمونی بع ورود رمز

  مخالف صداهای: کردم زمزمه بار چند ورودشو رمز

  رمز ازاین بوده چی منظورشون

 شدم کارم مشغول و میزم کشو تو گذاشتم کارتو

  ارام

  حسم بی چقد وایییییی

 هی میکردم نگاه دیشب همون یعنی ایما عروسی تو خودمو جدید عکسایه بودمو نشسته تختم رو

 . بود پیش سال ده انگار ایماها عروسی میگم جور
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  داشت کوفته حالت بدنم

 حسنی بندشم پشت و خوابید کنارم و اتاقم تو اومد مهسا

  بودم وسط من حالا خوابیدو دیگم سمته هم حسنی

  بیرون بریم بعدازظهر:گفت مهسا عکسا اتمام بعداز

  بریم کجا-

  میریم صبح فردا اینجاییم امشب فقط ما باتو دیگه اونش:حسنی

  زود چهههه-

  شده تموم مرخصیش میلاد:مهسا

  بابا ای-

  بریم کجا. نشو زده غم حالا:حسنی

 ؟ چنده ساعت اممم-

  ایران وقت به۲۱:۱۱ساعت ایران وقت به دقیقه۲۱:۱۱ ساعت:مهسا

  بودا بس میگفتیم بار یه-

  بیوفته جا بیشت خواستم:مهسا

 ارام؟ افتاد جا الان:حسنی

  زور با ولی اره-

  خنده زیر زدن گرفتنو تیکمو
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 به البته. خوجگل رستوران ی ببرمتون نهار بعدش شیم اماده بریم اول. منحرفا بسته خنده خب-

 رجب بریم بعدش باززززی شهر بریم بعدش. پنج ساعت تا. سینما بریم بعدشم خودتون حساب

  تهران بام و  بخوریم شام اخر در و داررررره..... خواننده از عالی کنسررررررت یه امشب که میلاد

  شیم اماده بریم پس عالیه:گفتن باهم حسنی و مهسا

  ومدا شب اخرایه دیشب. میاد گفت که دادم اس اونم به.نگم مبینا به نیومد دلم شن اماده رفتن و

  رقصیدیم کلی و

 دش چم. میزد محکم قلبم شد داغ بدنم. حرکتش اون و رقصش و افتادم سامیار یاد دیشب گفتم

  کمدم سمته رفتم شم خارج حال اون از اینکه برای. یهو

 نهپاش بدون تخت کفش و کیفو مشکی شلوار و شال و برداشتم کوتاهو خوجگل سبز مانتو یه

 . پوشیدم مانتو  همرنگ سبز

  بیرون رفتم و چشم خط و ریمل و زدم مسی مات رژ یه و. بستم ساده موهامو

 و کردم نگام برگشتو که بود میلاد جایه اونجا حالا که ایما اتاق تو میرفت داشت میلاد

  میری جایی:میلاد

  بیرون میریم دوستم مبینا و مهسا و حسنی با اره-

  اهان:گفت کردو اخمی میلاد

  بزنیم حرف دقیقه چند خبخوام ازتون میتونم... میتونم:کردوگفت دست دست یکم

  میریم راه ماالان پ وااااا

  اتاق تو بیاید میشه اگه پس. نه: گفت زدو لبخندی که گفتم حرفمو

  هاااا اتاق چرا وایییی
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  رفتم دنبالش نگفتمو چیزی

  اتاق مبل تک رو منم و تخت رو نشست که

  چیشده خب-

  بگم چجوری من راستش: میلاد

  بود کرده عرق بود شده هل

 که کردم تحمل زور به هم وقته چند این ارام دارم علاقه بهت من:گفت دفعه یه بستو چشماشو

 نگم بهت

 هب باشی راضی الان همین اگه یعنی ازدواجه قصدمم:گفت گرفتو نفسی.زیاد خیلی. دوستدارم

 که لحظه همون از عاشقتم زیاده خیلی تو به علاقم من.. ازت کنه خواستگاری تا بگم مامان

 ... شدم عاشقت دیدمت

 ؟ چیه نظرت حالا... حالا

  زدم یخ

 الاح اما.نگرفتم جدی نداره امکان گفتم.خندیدم من ولی. گفت بهم سامیار دیشب نمیشد باورم

 . نه شوق یر از نه. بود یخ بدنم. اعتراف این

 . نداشتم دوستش اما بودن حسی چه نمیدونم

 .... عاشق یه نه خواستگار نه میخواستم برادرم مث میلادو من

  میکرد نگام استرس پراز کردم نگاه بهش کشیدمو بالا نگاهمو

  زدم لب

 بگم چی نمیدونستم ولی
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 ...ازدواج قصد اصن من میلاد. من-

  بامن ازدواج؟اون قصد مشکل:بدم ادامه نذاشت

  مونده درسم هنوز ینی. ندارم شرایطشو من اصن میلاد نه-

 ارام ندارم مشکلی تحصیلت باادامه من:میلاد

  دیگه چیزه نه برادره خواخرو یه مث بهت علاقم من میلاد-

 کسی پای:کفت شک با

  بده ادامه نذاشتم

 پس. دیگه چیزه نه میدونم دداش یه مثله تورو من اما هیوکس نه نه:زدم حرف تند تند من اینار

 . کن فراموش میکنمو فراموش حرفارم این... بره بین از هم برادری خواهر احساس این نذار

 ازمب ولی نکنم اذیتت ک عزیزی انقدواسم. ارام نمیکنم مجبورت:شنیدم صداشو برم که پاشدم و

  کن فکر

 . دنمیش باورم کشیدم نفس تند تند بیرونو پریدم اتاق از باشه رسیده اب به که ماهی یه مثله

  بیرون اومدن حسنی و مهسا لحظع همون کردمو پوووفی

 گردش بریم تا مبینا دنبال رفتیم و

  خونه برمیگشتیم کوفته خسته ما  و۲۱ساعت الان و رفتیم جا همه برناممون طبق

  بود خواب حسنی بدم فشار رو پدالا نداشتم نا  پاهام میکرد درد انقدر

  نداشت ازش کمی دسته هم مبینا و

  خونه رسیدیم بعد ساعت نیم

  میموند ما پیش هم مبینا
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  خونه رفتیم

  بودن خواب همه

  من اتاق تو رفتیم چین پاور پاورچین

  پوشیدیم راحتی لباس یه و کردیم شوت لباسامونو و

  انداختن لنگر تخت رو مبینا و مهسا و

  خوابیدیم و زیرمون انداختیم ملافه یه هم حسنی منو

 روشن گوشیمو. نمیداد بهم خوابیدنو اجازه میلاد حرفایه فکر ولی میمردم داشتم خستگی از

 پی بعش. انلاینه شبی نصفه بیشعور نداره شوهر مگه این وااااا. بود انلاین ایما. تلگرام رفتم کردمو

 خوبی. عروووس نو سلام:دادم ام

 خوبی تو. ممنون خواهر سلام:ایما

 (گذاشتم خنده استیکر)گذشت؟ خوش دیشب. خوبم منم-

 مرض:ایما

 برس سری تو خاک کارایه به برو انلاینی چرا نداری شوهر تو-

 عسل ماه بریم میخواییم فردا. منحرف.ادب بی:ایما

 کجا-

 پاریس:ایما

 الهی شه کوووووفتت-

 هستن،؟ مزون؟همه های بچه گروه ببرمت. خفه:ایما

  ببر-
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 . گروه بردتم

 سه. داشت عکس چهارتا. پروفایلش رو رفتم. سامیار حتی. بودن همه.کردم نگاه ممبرارو رفتم

 همیشگی بود نوشته که بودن سومیتا مامانشو ارشامو عکسش اخرین و خودش از تاش

  عجب

  گفت امد خوش و داد ام پی گروه تو شهاب بعد دقیقه چند

 . کردم خاموش نتمو دیگه دادمو جوابشو

  برد خوابم تا اونور ور این کوبیدم خودمو انقد

  شدم بیدار میکرد بیدارم که حسنی صدای با صبح

  میخوردن صبحانه داشتن بودنو بیدار همه

 و یمشک شال و پوشیدم مشکی جین شلوار و ابی تونیک یه و بستم وموهامو شستم صورتمو زود

  بیرون رفتم

  کردم سلام بلند صدایه با

  دادن جوابمو همه

 معذب بیشتر نذاشت شکمم صدای خب اما. بودم معذب نگاه ازاین بود دوخته بهم نگاهشو میلاد

 خوردم ها زده قحطی این مثللللل مهمتره شکم والا باشم

 خانوما به کردم کمک میز کردنه جمع تو شدمو بلند شدم سیر قشنگ اینکه از بعد

  تبریز برن شدن اماده هم خاله و حسنی و مهسا و

  رفتن کردنو خداحافظی بعدش ساعت نیم

  خونه تو بودیم مبینا و جون مامان منو فقط حالا
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  کنم اریشت بیا:مبینا

  بسته کردی هیتلر شبیه منو که دفعه یه همون. عمرا-

 . نکردی گوش ببند دهنتو نخور تکون گفتم هی شد خودت تقصیر خب عههه:مبینا

  کنم ارایش تورو من بیا-

  تورو من هم کن ارایش منو تو هم خب اووووم: مبینا

 باوشهههه-

  هم کردن ارایش کردیم شروع و

  کردم ارایش مبینارو من اول

 یه و طلایی گونه رژ و کردم درست اکوا با ابروهاشو و کرمی مات سایه یه و بهش زدم سفید کرم یه

  کشیدم چمش پشت کلفت چشم خط

 بافت و زدم معمولی بافت دوتا کردمو جدا نامرتب وسط از موهاشو اخر در و بهش زدم قرمز لب رژ

 زدم سنجاق و چپ سمت اوردم راستو سمته بافت و زدم سنجاق و راست سمته اوردم چپو سمته

  کردم درست جلوشو و

  شدم ناز چه واییی:مبینا

 ساختم هلو لولو از نکنه درد دستم-

 کثافط:مبینا

  بسازم طاووس الاغ از من حالا بشین:مبینا

  ادب بی: گفتم و کلش پس زدم یکی

  صندلی رو نشستم و
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  کنا گوش حرفمو بگما کار اول ببین:مبینا

 نرفته سر حوصلم تا باش زود خب-

  کرد شروع مبینا و

  زنا ما با ارایش لوازم این میکنه چه هوووم دیدم اینه تو خودمو دقیقه چهل بعد

 . والا

  پیشونیم رو جم تا یه بود کرده درشت فر بودو ریخته چپم سمته موهامو

 . بودم شده جالب. بود کرده استفاده سبز رژ از حتی سفید سبزو. بود سبز ارایشم و

  چطوره:مبینا

 عالی-

 نباشم خسته:مبینا

  کرد پاک پیشونیشو روی ظاهر به  عرقایه و

 نگیریم؟ عکس خودمون از میاد دلت میگما-

  لباسا بااین ولی.نمیاد دلم والا نه:مبینا

  جیگر کمدم سمته بیا نچ-

  میوفتاد هی و بود شل هاش شونه سفیدکه شل نیمتنه یه و سبز لی شورتک یه خودم واسه

  سفید کتونی و

 منو قرمز سانتیه۲۵ پاشنه کفشایه و کرمی تنگ شلوار یه با قرمز گردنی پشت تاپ که هم مبینا

 . عمشه ماله انگار خاصیت بی پوشید
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 کجایید دخترا:جون مامان.والااااااا

 جانم.مامانی اتاقیم تو-

 نداری کاری مسجد میرم دارم من:جون مامان

  باش خودت مراقب عشقم نه-

  بود رفته مامانی که   اومد در صدایه بعد دقیقه چند

 بندازیم سلفی اول:مبینا

  گرفتن عکس چلیک چلیک کردیم شروع و

  خونشون رفت مبینا که بود سه ساعت

  ما خونه سلام مادر میان بعدش و میمونن اونجا هفته دو که گفت زدمو ایما ب زنگ یه منم

  پاریس نشه کوفتش هی

 شانس من ولی. عمم جون به میکنم ازدواج الان همین پاریسا میبرنزنارو شوهرا همه بدونم اگه

 حالا نمیبره شوهرم یا میکنه حمله داعش یا میاد زلزله پاریس یا میشه حرام عسل ماه  یا. ندارم

 .ببین

  خوابیدم بکوب شیش ساعت تا

  میکرد درست شام بودو اومده جونم مامان شدم بیدار که

 شام داریم چی میاااد خوبی بوهای چه عخشم به به- 

  پلو شیوید:جون مامان

  نباشی خسته. امد خوشمان اوم-

  زدم بزرگ بوس یه لپشو و
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  زدی زنگ ایما به:جون مامان

 زدی زنگ شما. کردم چت بارم یه زدم زنگ بار شیش رفته نیست روز دو کاری کجایه اووووه-

 باشه پناهشون پشتو خدا. عسل ماه میرفتن داشتن. پیش ساعت نیم. دخترم اره:جون مامان

 ایشالله

 ایشالله. گفت بهم اره-

  بیارم میوه و چای منم تا. برو مادر بشین برو: جون مامان

  بفرما شما میارم خودم مردم من مگه-

  برم من پس. خدانکنه:جون مامان

  رفت دادمو تکون سری

 حال تو رفتم برداشتمو اجیل و میوه ریختمو چای

 سامیار

 

 

 

  مهمونی اون ب میرفتم داشتم بودمو ماسین  تو من بودو هفت ساعت

 ادرسش به کردم نگاه دقیق برداشتمو داشبور تو از کارتو رسیدم بعد ساعت یک

  رفتم جلوتر کوچه یه

 ۲۲ پلاک
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  چرخوندم چشم

  بود ساده ویلایی خونه یه

  باشن نگهبان میدادم احتمال که بودن در جلو بودن پوشیده معمولی لباسایه که چندنفر و

  کردم پارک ماشینو

  شدم پیاده و

  ویلا دره سمته رفتم

  سمتم اومد ادما همون از یکی

  بودن نگهبان فهمیدم درست

 . بودن کرده استفاده معمولی لباسایه از سازی ظاهر بذای و

 بفرمایید:نگهبان

 مخالف صداهای: گفتم رمزو حرفش به توجه بی

  کرد باز بود دراورده جیبش از که کیلدی دروبا انداختو بهم نگاه یه نگهبان

  تو رفتم

  بود ساده یه توشم

 سرماییو یه قبرستون مثل که بود شده خشک درختایه فقط و فقط میخورد چشم به که چیزی

  میکرد بدن وارد ناخواسته

  شیک شلوار و کت با اما بود وایساده نفر یه هم ورودی در جلوی

  کرد باز درو بهش رسیدم تا
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  کرد کر گوشمو موزیک صدایه  شدم وارد

  سالن تو رفتم گذشتمو کوچیک رویه راه یه از

  بود گرفته دود رو جا همه

 یادم فامیلیش؟زودی بود چی سمتم اومد بقیه از تر لاغر و بود داد قرار روزه که مرده همون

 حیدری)اومد

  تهرانی سلام:حیدری

  سلام-

  بیا دنبالم. منتظرته رییس:حیدری

  بالا طبقه رفتیم میرقصیدن ظاهر به و میپریدن داشتن وسط که جوونایی به توجه بی

  بود اتاق تمام که

 کرد باز اتاقو اخرین دره

  داخل رفتیم من بعد و خودش اول

  بودن نفر پنج

  بود رییس احتمالا بود نشسته میز سر نفر یه و بودن نشسته دورش که بود بزرگ میز یه

 هستن تهرانی قربان:حیدری

  بود خودش فهمیدم درست

  میکردیم نگاه همو دقت با جفتمون

 عسلی که چشمایی و کوچیک عقابی دماغ و داشت جوگندمی موهای که ساله۵۱حدودا مرده یه

 نازک لبایی و داشت بلند هایی مژه و بود
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 حیدری بیرون برو:زد حرف بالاخره

  رفت کردو کوچیک تعظیم یه حیدری

  بشین. جلوتر بیا:گفت من به رو

 دادم انجام گفتو که کاریو

  نشستم صندلی رو

  دوستدارن اینکارو ها تهرانی نمیدونستم:رییس

  چیه منظورتون-

 جلیلی همایون. ام جلیلی نیس مهم:گفت و زد پوزخندی

 خورد زنگ مغزم

 . نبود همایون بودم دنبالش من که اونی

  هومن

  بود کی هومن

  بود اصلی مهره که بود کی

  نیاوردم خودم روی به

 . ام تهرانی سامیار-

 همچنین و داری پارچه و چرم صادرات واردات شرکت. میشه شروع تو با ما کاره امروز از:  همایون

 ...رادمنش ارشام شریک یه و.. کارخونه

  بیرون بکش اونو. خبره بی اون-
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  قبرستونه سینه جاش بشه دردسر واسمون که هرکسی باشه یادت اما. باشه:جلیلی

  فهمیدم-

 ..  میشن سازی جا چرما تو کوکائین و هروئین. داری ایتالیا به صادرات یه فردا: جلیلی

  فهمیدم:بده ادامه نذاشتم

  هیچوقت تهرانی نکن زرنگی من واسه.... اما. هستی زرنگی پسره:جلیلی

  کردم نگاش تمسخر با و زدم پوزخندی

  حیوووون

  کرد اشاره بودن هم بغل که دونفری به و خودت مث واردن تازه توحیدلو و حمتی اقای:جلیلی

 . میکنن کار باما ساله هشت از بیشتر رنجبر و اسدی اقای:جلیلی

 . شد تموم جلسه اقایون:پاشد جلیلی و دادم تکون سری

  رفتم منم بافاصله در سمته رفت و

 و.میزد اهنگو ترین مزخرف که جی دی و. دود. معتاد همه. دیدم اورو عذاب محیط اون دوباره

  بودن بدی وضع تو خیلیاشونم و. میپریدن پایین بالا که پسرایی و دخترا

 . بود شده تموم کارم چون خونه برم که در سمته رفتم

 تهرانی کجا:حیدری

  اینجا از بیرون-

 . نمیشه:حیدری

  چرا: دادم بالا ابرومو
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  بره مهمونی شدن تموم از قبل تا نداره حق هیچکس:حیدری

 .داشتیم کم همینو پوف

 

 (بذارم پارت زیاد نمیشه نهاییهو سخته خیییلی دارررررم امتحان ها بچه ببخشید)

  میزد سرخی به صورتم که داشتم سردرد انقدر. شد تموم شب۲ساعت کوفتی مهمونیه این

 . بودم خسته که انقدر نمیکردن کار بدنم حسی های نورون

 شد پخش زدم شاه وحسین گردشی رضا مهرابو بست بن اهنگ

  میکردی گریه روز اون دیدم اره داری هست حواست»

  برگردی میشه نه بری میتونی نه بست بن روت روبه

 میدی پس روزاتو اون تقاص داری نیست حواست

 میخندیدی هام گریه به روز یه که تو خیس چشاتم

 خندیدی عاشقونه که روز اون دیدمت داداش میگفت بهم روز یع که اون پیش روز اون دیدمت

 نهات من جای به دستاتو میگیره امروز غیرت لباش،بی لبخنده ی سوژه شده شکستم براش،قلب

 زدیا بر خوب داداش من،حلالته خدایه ای بذارم اینو قلبم کجای من های گریه دلیله شده رفیقم

 منا به روزا این باهاش،اسمم نمیمونی گفتم نمیتونه گفتم باهاش،من زدی دور هی زدیا دور خوب

 مرع یه تو باشی یکی عاشق سخته دیده،خیلی تهشو کی اخر رسیده پیچیده،کی بدجور عاشق

 میگفتی اول روزایه بود،یادمه عاشق انگار ازاول اومد جوری یه رسیده راه از اونکه ازت بگیرتش

 داریش،ارزو گردنت تو هنوز منو کوبه نقره ،اسم داییش شده بابا بچتی ی عمه بود،تو داداشت

 عشق دختر عقب بازی،برو جون دوباره نوشتم عروست ماشین بسازی،پشت ارزو من واسه داشتی

 مردونگی همه این زدی خط دنیامو رفتی شدی میسوزه،عروس دنیات داغه من اتیش پاسوزه تو

 اب ببینم عروسی ماشین هر منم خیابونا این ترافیکه باعث ،امشب زدی دس نامردی به تو کردم
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 میشه تموم میرها تو عشقه بیمارستان،امشب کنج پارست تیکه تنم میزنم،ببین ماشین

 اون سردی،دیدمت خاک این رو من وارث اخرین نکرد،تو خانومی اما بودی من خانومه داستان،تو

 دهش شکستم قلب براش خندیدی عاشقونه که اونروز داداش،دیدمت میگفت بهم اونکه پیش روز

 های هگری دلیل شده رفیقم تنها من جای به دستتو میگیره امروز غیرت بی لباش لبخنده ی سوژه

 ....«من خدای ای بذاری اینو قلبم من،کجای

 . رسیدم منم اهنگ شدن تموم با

 بغلش. بود برده خوابش مبل رو همونجور چون بوده منتظرم انگار مامان. خونه رفتم و شدم پیاده

 . تختش رو گذاشتم کردمو

 مغزم.خوردم دوتا بازم ولی بودم خورده رفتن قبل قرصامو اوردم درلباسامو. خودمو اتاق برگشتم

 و مبست چشامو فقط صبح تا. میکردم حس بدنم سلول تک تک تو رو خستگی. میترکید داشت

 . بخوابم بتونم روز سه دو فقط ماه یه تو کنم فکر....بخوابم نتونستم کردم هرکاری

 تی یه و شستم صورتمو رفتم سروصدا بی. بودن خواب بیرون رفتم اتاقم از هشت ساعت صبح

 کمی تا بیرون زدم و برداشتم تریمو پی ام و کردم پام هامم کتونی پوشیدم ورزشی شلوار شرتو

 . بیاد جا م حالا کنم ورزش

 همونجا رفتم بود خونه نزدیک پارک یه

  کردم ورزش پارک تو ده ساعت تا

  خورد زنگ گوشیم که خونه برمیگشتم داشتم

  اوردم درش شلوارم جیب از

  بود ژاله

  ژاله بگو-

 کجایی.متعالی عالی صبح. عزیزم سلام:ژاله
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 داری کاری ژاله بیرونم-

 . پیشم بیا. شده تنگ برات دلم:ژاله

  دارم کار-

  سررفته خونه تواین حوصلم. سامیار نباش سرد انقد:ژاله

 بری کنیو جمع وسایلتو میتونی-

 نبود مهم ولی شد ناراحت حرفم این از

 . برسم هدفم به تا بود رابط یه فقط ژاله.

 نکن اذیتم انقدر سامیار:ژاله

  ژاله دارم کار-

  ندادم جواب ولی زد زنگ دیگ بار چند کردم قطع بلافاصله و

 .دوستش پیش بود رفته سومیتا و بود خونه مامان خونه رسیدم وقتی

  بخوریم صبحانه بیا سامیار:مامان

  شما نخوردی مگه-

  بودم تو منتظر منم نخورد که سومیتا مادر نه:مامان

   میام الان-

  میز سر رفتم شستمو صورتمو دستو

  میشد منصرف هی اما بگه میخواست چیزی یه انگار مامان

  مامان-
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  جانم:مامان

 بگی؟ میخوای چیزی-

 توام وقتشه گذشته ازت سنی دیگه. گرفته سامون سرو دیگه ارشام سامیار. اره یعنی نه:مامان

 رجو شرایطم فعلا بگی کنی بیداد دادو همیشه  مثله نمیخوام. نیار نه.  شده دیرم. کنی ازدواج

 .. ببینم عروسمو میخوام ببینم  مو نوه ارزودارم منم کن فکر...و نیست

  زدیم حرف دربارش بار چند مامان-

 به بذار. حرفم به کن فکر. ننداز زمین رومو مادرت مرگ توروخدا.بود پارسال بار اخرین:مامان

  حداقل ببینش بریم بگم دختره مادره

 . کردم نگاه مامان به یکم

 . محضه خریته وضعیت این تو گرفتنم زن الان من

  کردم نگاه مامان به بازم

 قاخلا میدونی تو مامان. کشمکشه و تنش از پر زندگیم من. نمیخوام و. نمیشه. نمیتونم مامان-

 زندگی وقت نه زنم به بدم که دارم اعصابی و دل نه من میده زن من ب کی. داغونه اعصبام من.منو

 . دارم زنو یه با

  کرد گریه مامان

  پوف

 . ور دختره ببینش بریم فقط ببین. میمونه دلم به ارزو این. میمیرم من فردا امروز سامیار:مامان

 ها؟

 .ارزش بی چیزایه واسه نریز اشکارو این برم قربونت. من مادره نکن گریه-

  کن قبول:مامان
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  همین. ببینمش فقط:دادم تکون سرمو بستمو چشمامو

  ممنون. عزیزم فداتبشم: گفت بالبخند پاشدو جاش از مامان

  خونشون بریم میکنن قبول ببینم. بگم بهشون بزنم زنگ برم من:گفت بوسیدوصورتمو

  رفت و

  بدم جواب نذاشت

  نداشتم خوردن به میلی دیگه

  گرفتم دوش رفتم

  بود۲۱ ساعت

  بود خسته بدنم

  نداشتم شرکتو حوصله و

  کردم روشن رو وی تی و خوردم قرصامو

  نمیداد چیزی

  کردم روشن نتمو برداشتمو گوشیمو

  تل رفتم اول

  داشتم ام پی نفر چند از

 . بودن ایما مزون های بچه. بودتم برده ارشام که گروهی تو رفتم

  بودن انلاین نفر  چهار

 سهیلا و پانیذ و شهاب و ارام
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 . میزد حرف ارام با داشت شهاب

  اینستا رفتم بعدش خودمو چتاشونو یکم

 ! بود فحش بیشتریاش که میخوندم کامنتارو

  مردم قضاوت و

  بود رفته سر حوصلم

 . بود اتاقش تو مامانم

  شد گرم چشمام کم کم که رفتم ور گوشی با انقدر

  بودن کرده اثر تازه قرصا

  اومده روم تاثیرش الان تازه خوردم بار هزار دیشب از

  برد خوابم جا همه از خیال بی

  بودم خواب بی اونقدر

  خوابیدم۲ساعت تا که

 . خواب تو نیاد سمتم بودم گفته بهش که مامانم

 مگردن بودم مونده بودم کشیده دراز قبل از که همونجوری بودمو نخورده تکونم حتی معمول طبق

  بود شده خشک کمرم و. میکرد درد

 

  میومد خونه اشپز از زدنشون حرف اروم صدایه مامان و سومیتا

  خونه اشپز رفتم و شدم بلند
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 . خواب ساعت به به:سومیتا

  سلام-

 . عزیزم سلام: مامان

  خوابیدم کیه از نگردین بیدارم چرا-

  بره خستگیت گفتم بودی خونه امروز یه:مامان

  ها میکنه کوه انگار حالا اوههههه:سومیتا

  دادم فشار و گرفتم گردنشو سمتشو رفتم

  شدی دراز زبون-

  گردنم ای ای بودم:سومیتا

  میکنه درد-

  کن ول میکنه نوازش پ ن پ:سومیتا

  راحتم-

  زد چنگ صورتم به ناخوناش با یهو

  کردم ولش

  گربه-

  سوسمار:گفت دراوردو زبونشو سومیتا

  مامان داریم چی شام- 

  کنم درست میخوام تازه هیچی فعلا:مامان
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  بیرون میریم شام نکن درست-

  گرررررررم دمت:سومیتا

 .... عزیزم باشه:مامان

 

  ارشام

 

  بیرون اومدم حموم از پیچیدمو خودم دور رو حوله

  بود خواب ایما

  تخت سمته رفتم کردمو خشک موهامو

  بودیم کرده رزور اتاق هتل یه تو

  میچکید اب ازشون هنوز موهام

 . بود نیم و ده کردم نگاه ساعت به کنم بیدارش نمیومد دلم که بود خوابیده قشنگ انقدر

  نشستم کنارش تخن رو زدمو کنار تردیدمو

 .صورتش رو چکید موهام از اب قطره یه لحظه همون که روش شدم خم

  خواب تو کرد جمع صورتشو

  کردم صداش گوشش زیر

  شدا یازده ساعت شی بیدار نمیخوای. خانومم-

  بخوابم بذار ارشام:ایما
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  نمیشه بیدار خانوم خیر دیدم کردم صداش هم باری چند

  نیومد ازش صدایی هیچ. کردم بلندش خواب تو همونجور پاشو زیره گذاشتم دستمو شدمو بلند

  بود صورتم رو موزی لبخند یه

  رفتمو حموم سمته به

  کردم پر وان تو ابو

  شونم رو سرش و بود خواب بود درانتظارش که شومی اتفاق از خبر بی هم ایما

  باشن زده شوک بهش انگار که  وان اب تو انداختمش یهو

  شد گشاد نعلبکی اندازه چشاش شدو دستپاچه

 بهش حمومتو بلند بلند که بودم من حالا قهمید موقعیتشو تا کرد نگاه اطرافشو دقیقه چند

  میخندیدم

  زد جیغ

  میکرد پخش جا همه ابو میکوبیدو اب تو محکم و

  نخند نخند ارششششششام بود اینچکارییییی میکشمت بیشششششعووووور:ایما

 کرمانتی من. نشدی بیدار خودت. تسلیم باشه: گفتم خندم های مونده ته با و بالا بردم دستامو

 . میکردم بیدارت داشتم

  کرد نگام چپکی ایما

  شی ناقص نزدم تا بیرون برو:گفت حرص از پر و

  کنم حموم دیگه بار یه باتو میخوام:-

  بیررررررررون برو:ایما
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  باشم پیشش میخواد دلم زنمه چه تو به-

  نمیخواد دلم منم منم زنت:ایما

 تمامو نمز. نداره اعتراض حق زنم: پیشونیش به چسبوندم پیشونیمو کردم بغلش رفتمو سمتش به

  خانوم داره خود جای دیگه که رفتن منه،حموم ماله کشیدنشم نفس منه،زنم ماله کمال

  قهره زنت:ایما

  قهره چرا بشم زنم فدای-

  نمیدونی یعنی:ایما

  ببخشید بگو زنم به خب-

  کن بوسم میگه زنت:ایما

  میشم زنمم فدای چشم به ای-

 ...... ایما لبایه طعم و

  ارام

 

 

  میگذره ارشام و ایما رفتن عسل ماه از هفته یک

 ونج گفتن زدن زنگ مخابرات از حالا هیچ که تلفن پول که زدم زنگ بهش انقدر هفته یک تواین

  زدناتو زنگ این کن تموم مادرت

  والا

 . کردم سوغاتی سفارش انقدر
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  اومد تلفن صدای دوباره

  بودم اتاقم تو من

  میداد جواب مامانی مسلما

  نشنیدم صداشو

  گوشیدم سامانو خیال اهنگ گوشمو تو گذاشتم فونمو هد

 . میکردم تکرار لب زیر

  میشن باز دانشگاها کی خداوندا

  بخدا پوکید حوصلم والا

  مامانی سمته رفتم اوردمو در گوشم از هدفونو

 ماماننننننننییییییییی-

  اینجام دختر نزن داد:جون مامان

  زنگگگگید بود کی-

  بود سامیار مادر دخترم میزنی جیغ چرا:جون مامان

  جونم مامانی:گفتم و دیگه نکردم کنجکاوی

 مظلوم چشمامم کردم غنچه لبامو چپ سمت به کردم خم سرمو  منم کرد نگام کردو ریز چشماشو

 شرک گرررربه عین درست

  نداره رنگی دیگ حنات که نکن اونجوری قیافتو مادر ارام بگو کارتو:جون مامان

  خب نیار نه بگم چی یه-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 215 

 بگم نظرمو تا بگو اول:جون مامان

  خونه تو گرفت دلم هفته یه شمال مسافرت بریم بیا-

  نمیشه:جون مامان

  نداریم کاری که ما چرااخه-

  داریم مهمون:گفت کردو دست دست یکم جون مامان

  میان دارن هام عمو و خاله و دایی و عمه نکنه:گفتم خنده با پریدو بالا ابروهام

  هفته اخر میاد خواستگار تو بره:جون مامان

  خندیدم بلند

 مندار ازدواج قصد منکه کن وللللللشون من مادر چیه خواستگار. مهمون گفتیا همچین بابا ای-

  نیانبگو بیان چی واسه. اخه

  مادرش گرفت قول عزیزدلم نمیشه:جون مامان

 اونورتر کوچخ تا سه تا صداش کع زدم محکم گاز یه و برداشتم سیب یه میز رو از خیالی بی با

 رپس نکنه حالا کین مگه:گفتم و فرورفتم بیشتر مبل تو و شکمم تو کردم جمع پاهامو رفت

  داییم پسر یا عمم پسر عموم؟یا

 یه بیان که کرد اصرار و کرد خواستگاری ازت سامیار برای زدو زنگ جون محبوبه:جون مامان

 کنم مخالفت نذاشت جلسه

  کردم سرفه و گلوم تو پرید سیبه

  خورد جر حنجرم که کردم سرفه اونقدر

  تو هولی چقد دختر:جون مامان
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  اهههههه خاصیت بی چلللللغوزه بااون من ر ؟سامیا!شنیدم درست وااای

 کی؟ گفتی مادررررجون-

  دیگه جون محبوبه پسر سامیار:جون مامان

  الخالق جلل

  اه اه اه

  میادا سرت به بیاد بدت هرچی از میگن

  میسوخت شددددت به گلوم

  منفیه جوابم من نیان بگین بزنید زنگ جون مامان-

  نمیشه روم دخترم نمیشه:جون مامان

   متنفررررم یارو اون از من جون مامان-

  زدم گند وای کرد نگام مشکوک

 نیس باخبر ما ماجرایه از اونکه اخه

  متنفری که کرده چیکار مگه:جون مامان

  ازش نمیاد خوشم کنم چیکار میده بهم منفی موج. دلیل بی هیچی..هی-

  بده موقع همون جوابتو. بیان بذار حالا:جون مامان

  دش پاره روکشش  اخر تا تخت رو کوبیدم انقدر بالشتمو و اتاقم تو رفتم و شدم بلند حرص با

 

  میاد خواستگاریمم میاد خوشم ازش خیلی ادب بی خنگ احمققق
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  کرگردنه شبیه بلغارستانی افریقایی چلغوز

  والا

  نکبت خواستگاریم میای میخوری چیز تو بگم بزنم زنگ ها میگه شیطونه

  خنگول

  زن بهم حال

  دادما فحش چقدر اهههه

  بستشه

 ونهخ میام شب اخر و گذار و گشت بیرون میرم خودم ولی بیان میگم اینا به فوقش بیخیالش اصن

 .... یا کردم تصادف مثلا اومد پیش مشکلی که میگم و جون مامان از خواهی عذر یه با

  خودشه اره

 میکنم همینکارو

  سامیار

 کییییییییییییییییییییییی؟-

 .میشی جناق با ارشام با بخواد خدا اگه ارشام زن ایما ابجیه دیگه ارام: مامان

 امحال.دختره ببینیم بریم فقط. نمیکنم ازدواج گفتم بهت من. نمیایم بگو بزن زنگ مامان-

  پشیمونم

 میگیریم هم بله میریم هفته اخر کرده غلط این مامان:سومیتا

 ... سومیتا-

  هاپو چخه:سومیتا
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 دار خانواده هست که نیست ؟خوشگل چشه مگه سامیار. که کردین شروع باز بستتته:مامان

 هاگ.ازدواجته وقت دیگه توام. هست که نیست باکمالات هست که نیست باادب هست که نیست

 یایدم راه باهم ببینید اصن بزنین حرفاتونو برین اول بریم بیا جمعه دارم ارزش برات ذره یه فقط

 . میکنی ناراحتم بیاری نه اگه بخدا سامیار.

  کردم نگاه مامان به اعصبانیت با

  وحشی دخترع بااون من

  باادبه اون کجایه اخه

  رضایته علامت سکوت:سومیتا

  کردن لی لی و جیغ و دست و هوهو به کرد شروع و بزنم حرف من نذاشت و

  کردما گیری عجب

  زد ای زده ذوق لبخنده مامان

 . میشه چی غرورم اما معلومه جوابش نرم برم چ میزنیم تیر با همو سایه دختره اون هم من هم

  میخندن ریشم به نه بگه اگه

  نمیتونم من که اره بگه اگه

  موندم دوراهی سر بدجوری

 اصن سال۱۰ تواین.    کنم هم دیگه نفر یه فکر چجوری نیستم خودم فکر دغدغه همه بااین من

  نکردم و ازدواج فکره

  بود اشوب زندگیم که انقدر

  اتاقم تو رفتم مامان های خنده و سومیتا صدایه به توجه بی و پاشدم
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  کشیدم دراز روتخت

 یکشنبه امروز

  مونده جمعه تا روز پنج

  کردم نگاه ساعتو

  شب نه

  حال تو رفتم برداشتمو ماشینو سویچ

 سامیار میری کجا: مامان

  نمیام شبم دارم کار-

  نکنه اعتراض تا بیرون رفتم تندی

  شدمو ماشین سوار

 اینارو جوابه ذهنمه تو معما انقدر چرا کنم چیکار رو ژاله. بود اونجا ژاله کع ای خونه سمته رفتم

  راهم اول هنوز. میشن بیشتر معماها میرم سمت هر ؟به چجوری ولی. خودم. نه.زمان؟ میده کی

  نکردم کاری هیچ ولی

 ومیش گذشته تا میکنم کار همه دارم شلوغه سرم اطرافیانم با ایندم با زندگیم با خودم با درگیرم

  تاحالا نکردم کاری هیچ ولی شه پاک داشتم که

 . نکردم کاری هیچ انگار ولی. شه خاموش نفرتم اتیش تا میکنم کار همه دارم

  چیه نمیدونم ولی دارم هدف.  شدم گم

  میکشم یدک فامیلیشو که کسی از ازش متنفرم که کسی از خونم هم بابام؟از انتقام؟از

  داده منبه سردرگمی همه این که کسی از
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  متنفره من از متنفرم ازش من ای اندازه به که کسی

  تره مشتاق همه از کردنم نابود واسه که کسی

 شباشه کابوس اسمم روزا این که کسی

  گرفت ازم عشقمو که کسی

  گردونم برش نتونم و نتونه که کرد بازی باهاش جوری

 . داده کادو بهم اعصابو قرصایه که کسی داده بهم شبارو بیخوابیه این که کسی

 بگیرم؟ میخوام انتقام ادم ازاین

  نامعادله همه بااین

  خریته زندگیم تو زن عنوان به دختر یه اوردن درسر همه بااین

  دیگه یکی چه باشه ارام چه حالا

  خوبه ارام اره

  مردی هر ارزویه شاید خوشگله

 چی؟ من ولی

 باشه؟ من ارزویه میتونه

  مرده احساسم روحمو و قلبم من

  رباتم یه مثله  من

  زن احساساتی و ظریف جنس از اونم کنه زندگی باهام نمیتونه کس هیچ مسلما

  مامان به بگم چجوری اینو
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  اطرافم به

.... 

  بودن در جلو بقیه و بهمن رسیدم کی نفهمیدم که بودم فکر تو انقدر

  کرد باز دروواسم بهمن

  داخل رفتم و بهش دادم سویچو شدمو پیاده

  کردم باز کیلید با درو

  نبود صدایی بود ساکت خونه

  بالا رفتم ها پله از

  ژاله اتاق سمته و

  شد مانعم صداش که کنم باز درو خواستم

  پیشت برگردم میخوام شدم خسته دیگه محمد:ژاله

..... 

  میشه تموم کی تو لعنتی نقشه این پوسیدم بمونم اینجا کی تا:ژاله

..... 

  ندارم نفوذ روش دیگه شده مرموز خیلی سامیار:ژاله

..... 

 . کردم اشتی بامحمد میگم بهش فوقش پیشت بیام بذار محمد:ژاله

.... 
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 . میکنم تموم کارو زودتر پس:ژاله

..... 

 باردار سامیار از نمیخوای؟من منو مگه ؟تو میگی؟من چی میفهمی محمد چییییییی:ژاله

 هشب گفتی فقط محمد نبود این ما قرار میگی چی میداری؟میفهمی نگه تو تولشو بشم؟اونوقت

  کنم درست توله یه اینکه نه بگم بهت بکنه میخواد که کارایی از شمو نزدیک

  میزد نبض گردنم رگ

  میشد منفجر داشت سرم و میسوخت چشمام

  بشم همخواب باهاش چجوری اخه من:ژاله

..... 

  خدافظ. بکنم میتونم چیکار ببینم باشه:ژاله

  نیومد صدایی دیگه

  بود شده رو واسم دستشون دیگه حالا

  کیه هومن بفهمم راحتی همین به میتونستم کاش

  کردم باز اتاقو دره بعد دقیقه چند

  شد هل دیدنم با یهو که بود نشسته ارایش میز جلوی ژاله

  میکنی...م چیکار اینجا سامیار..س...س: ژاله

  زدم پوزخندی

  منه خونه اینجا رفته یادت اینکه مثل:گفتم سردم همیشه لحن همون با و

  اومد سمتم به
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  بود شده مسلط خودش رو

 ...اینجا شب وقت این فقط نرفته یادم عزیزم نه:ژاله

 ناراحتی؟-

  شدم خوشحالم باشم ناراحت چرا نه:ژاله

 . کرد حلقه گردنم دور دستاشو شدو نزدیکتر بهم

  لبام بعد و زد زل چشمام تو

  شده تنگ برات دلم:ژاله

  تخت رو نشستم دادمو هلش

 . میکرد حرکت پام رون رو دستشو نشست بهم چسبیده کنارم اومد و نرفت رو از بازم

 کنه عملی گفته محمد که کاریو میخواد فهمیدم

  بود پام رون که دستش رو گذاشتم دستمو

  دادم فشارش

  شد جمع درد از صورتش

  نگفت چیزی ولی

  نشو من نزدیک:گفتم گوشش زیر و موهاش تو کردم خم سرمو

  پاش به خورد محکم که کردم پرت دستشو بعد و

  کردم اشتباه کردم غلط بگم چقدر من سامیارم:ژاله

  میکنم ازدواج دارم-
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  شدم شوکه خودمم گفتم چجوری حرفو این لحظه اون نمیدونم

 چی؟:ژاله

  که شنیدی-

  نداره امکان نمیکنم باور:ژاله

 وت دیگه و برو فقط نی مهم میری هرکی پیش. برو ازاینجا صبح فردا تا ضمننا.خودته مشکل-

 . باشه اسمت نمیخوام زندگیم

  شد شروع الکیش گریهای

 ازاین بهتر ژاله برای تنبیهی هیچ  ولی بیرون کنم پرتش بگیرمو موهاشو داشتم دوست لحظه اون

  بره محمد پیش خالی دس که نبود

  خورد سنگ به محمد تیر یه یعنی این

  کیه باعثش و

  ژاله

  میده تاوان  مسلما و

  برم کجا ندارم رو جای من سامیار توروخدا:ژاله

  بود گرفته وجودمو همه نفرت

  میرفت صبح اگه بود دیر 

  برو الان همین شد عوض نظرم-

  زدم زنگ بهمن به گوشیم با و

  قربان جانم الو:بهمن
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  باش منتظرم ویلا تو بیا-

 چشم:بهمن

  کردم قطع

  مامانم روح به بخدا برم روندارم جایی بمونم بذار توروخدا سامیار:ژاله

 داد و سمتش کردم پرت برداشتم کمد از رو بود خریده براش دستورم به بهمن که شلواری و مانتو

 تاقا همون تو جات بشه دقیقه  سه دقیقه دو پایینی دیگه دقیقه دو تا. گمشو و بپوش پاشو: زدم

 ....قبلیه

  بیرون رفتم و

  بود منتظرم بهمن سالن تو

  داشتین امری قربان جانم:بهمن 

 ی خونه به مونده کوچه یه دقیق میکنی پیادش.... خیابون و  شهر داخل میبریش میاد ژاله الان-

 وت توجه جلب بدون میان دنبالتون میگی حمید و ابراهیم به.میشی دور ازش بعدش تهرانی محمد

 جاک رفت  کجا ریزشو به ریز بهمن میره کجا ژاله تا باشه حواسشون بگو اونا به کردی که پیاده

 . میخوام رفتو باکی و اومد

  راحت خیالتون قربان چشم:بهمن

  اومد ژاله لحظه همون 

  خانوم ژاله بریم:گفت که کردم اشاره بهمن به

  بریم:گفت ارومی صدای با ژاله

  کرد نگاه بهم

 ...سامی:ژاله
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  بده ادامه نذاشتم

 . گمشو-

  خونه اشپز سمته رفتم خودم و

  رفتن ازاینکه وخبر اومد در صدایه بعد دقیقه چند

  بیرون رفتم و خوردم اب لیوان یه

  بیرون رفتم و کردم نگاه سالنو دور یه

  علی و سهیل  بودن در جلوی نگهبان دوتا

 ینجاا دونگ شیش حواستون بهش بدین اومد که بهمن اینجا کیلیدایه این:گفتم جفتشون به رو

 اندختین کار رو دوربینا گفتم و کردم خم سرمو برید و کنید قفل درارو اومد بهمن باشه

  دیشب همین بله:سهیل

  خوبه-

  خونه سمته رفتم شدمو ماشین سوار

 ابخو مطمئنا و میشد دو برسم من تا شب یکه کردم نگاه ساعت به. نمیام گفتم مامان به خونه؟

 . بودن

 . رسیدم دو ساعت 

  ندارم کیلید اومد یادم که ورودی در سمته رفتم و شدم پیاده

  ماشین تو برگشتم درو به زدم یکی پا با عصبی 

  میباره بدبختی من جاواسه همه از امروز

 لعنتی
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 چشمام تااخر بیدارموندم شیش ساعت تا. کشیدم دراز روش خودم و خوابوندم ماشینو صندلی

  خوابیدم شدو گرم

  میخورد ماشین شیشه به چیزی

  شدم بیدار

  کجام بفهمم تا کردم نگاه برمو دورو

  شیشه صدایه دوباره

  سومیتاس دیدم که کردم بلند سرمو

  بیرون رفتم کردمو باز درو

  اینجا اومدی دیشب کردی قهر میگما سلام:سومیتا

 . نداشتم کیلید بود دیروقت-

  حقته:سومیتا

  بود شده خشک گردنم

  میکرد درد بوده شده تا ساعت چندین که پاهام گردنم  از بیشتر

  میری کجا-

  هالل بسم میای اگه دعوا میرم معمول  طبق خوانده عمارتش به منو گرامیتون بزرگ مادر: سومیتا

  باهات بیام-

 کرف بیشتر ازدواجم درباره. بود نگرانت مامان برو دیگه بالا برو چلاقم خودم مگه بابا نهه:سومیتا

 فهلا. کن

  شد ماشینش سوار و رفت و
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 و بود رنگ بی صورتم کردم نگاه خودم به اسانسور توی. ساختمون داخل رفتم و دادم تکون سری

 . نامرتب لباسام

 اومدم بیرون همزمان منم ایستادو اسانسور

  زدم درو زنگ

  بود۲۲ ساعت

  کرد باز درو مامان

  سلام-

 . نگرانی از مردم بودی کجا پسرم سلام:مامان

  تو بیام-

  عزیرم بیا بیا نبود حواسم وای:مامان

  شدم داخل منم و رفت کنار

  خوردی صبحانه:مامان

  ندارم میل نه-

  بخور بشین بیا نشد که ندارم میل:مامان

  مونده عقب کارام شرکت بعدش حموم میرم نیست گرسنم جان مامان-

  اومد دنبالم مامان بازم  اتاقم تو رفتم

  نگرانن همیشه مامانا ای

  خونه بمون نری حالا نمیشه:مامان
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  من مادره میشیم نفله گشنی از که نرم اگه-

  نمیشه چیزی سرکار نرفتن روز بایه:مامان

 اینا همه مریضم روزم یه نمیرم میگی شما روز یه نمیرم ام خسته روز یه نمیرم خودم روز یه-

  دلا لاه کشیدن بالا نبوده بوده هرچی میبینم میرم سال یه بعد تخیر سال یک میشه میشه جمع

  تو دست از امان:مامان

  فهلا سومیتا قول به:گفتم کردمو بوس گونشو

  خندید

  حموم رفتم من و

  فکردم گرفتم دیشب که تصمیمی به دوش زیر

  بیرون اومد حموم از بعد ساعت نیم

 یدمپوش مشکی شرت تی یه کت زیر  مشکی ورنی کفش و مشکی کتان شلوار و زرشکی کته اور

  بیرون رفتم و بستم ساعت و زدم عطر بالا دادم موهامو و

  سمتم اومد لقمه یه با دیدنم با مامان

  کنی کار باشی داشته جون بخور اینو حداقل: مامان

 عواد دوستامم با مینویسم مشقامم میکنم گوش معلممونم حرفه به چشم:گفتم گرفتمو رو لقمه

  نمیکنم

  بگیر زن اینکارا بجا:مامان

  میگیرم زنم-

  میفهمی شدی دوماد که هفته اخر میندازی دست منمو حالا:مامان
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 خدافظ مادرمن باش خودت مراقب -

 مادر خدافظ همچنین:مامان

  داشتم نگه کلانتری  در جلوی ماشینو

  داخل رفتم. شدم پیاده تردید بی  بودم مطمئن کارم از

 ...  ماتادور پرونده راجب. دارم کار خداوردی سرهنگ  با: گفتم بود اونجا که سربازی به

  بهشون بدم اطلاع:سرباز 

  رنگ کرم اتاق جلودر رفت و

  بیرون اومد که نکشید طول دقیقه دو

  داخل بفرمایید:سرباز

 موهای مخصوص لباس با اقایی یه شدم داخل کردم باز بهشو زدم تقه دو رفتم در همون سمت

  بود نشسته میز پشته کشیدخ صورته و سفید ریش سفید کاملا

  بری میتونی:گفت سرباز به رو سرهنگ

  رفت و کذاشت نظامی  احترام سرباز

  سلام-

  بشین وایسادی چراو جوون سلام:سرهنگ

  نشستم روش و رفتم اتاق چرم مبل سمت به

  بدم انجام برات میتونم کاری چه خب: سرهنگ

 میشناسید که ماتادورو:گفتم شمرده شمرده و سمتش شدم خم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 231 

  اره: کرد نگام خیره خیره سرهنگ

   خوردین بست بن به هربار اما  انداختنشونین گیر دنبال ساله چندین-

 . درسته:سرهنگ

  کنم کمکتون میتونم-

  کشد تر نزدیک خودشو  میزو رو گذاشت دستاشو

 کمکی چه:سرهنگ

  چپم پای رو انداختم راستمو پای و مبل به دارم تکیه

  باند پاچوندن و اصلی ریس کردن دستگیر-

  میکنی کمک چرا:  سرهنگ

  انتقام کن فکر-

 کی از:سرهنگ

  نه یا میخوای کمک-

  کنم اعتماد بهت چجوری: سرهنگ

  کنی تحقیق راجبم میتونی-

 ..شایدتو:  سرهنگ

 یسری گرفتن برا مشتاقی تو گه قدر همون چیزی نه ماتادورم باند طرف از نه من:حرفش تو پریدم

 ساله چند. میشه تر اسون کارم راه ازاین که ترم مشتاق خیلیا از انتقام برای من اصلی

 نجایگاهشو حتی نمیدونین ریسشونم اصلیه اسمه هنوز ولی سال ؟چند دنبالشونین؟چهار؟پنج

.... 
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 جوون چیه اسمت:سرهنگ

  تهرانی سامیار،سامیار-

 به تیح الان من. اینکارته اصلیه دلیل همونایی. کنی تعریف رو چیزایی یه باید ولی قبول:سرهنگ

 ینا من.سامیار کن ثابت خودتو. مشکوکم هم جا همین سربازایه به حتی. اینه کارم. مشکوک توام

 وخودت تا نشم مطمئن ازت تا سامیار باش مطمئن اینو ولی. میکنم اعتماد بهت میکنم ریسکو

 ؟ میشی منظورم متوجه.... میکنم نگاه بهت ماتادور باند از فرد یه بعنوان نکنی ثابت واسم

 باشماس حق درسته-

 . کاری پنهون بدون... تک به تک بگو بهم چیو همه پس:سرهنگ

  فردا واسه باشه نیست وقت الان-

 هروش شمارم کارتم این- میز رو گذاشتم اوردم در جیبم از کارتمو میزش سمته رفتم شدمو بلند

 خدانگهدار بزن زنگ موقع همین فردا

  در سمته رفتم

  تهرانی دیدار امید به:سرهنگ

 اومدم بیرون کلانتری از بستمو درو

  ارام

  دخترم ارام:جون مامان

..... 

  شدا دوازده ساعت شو بیدار خانوم ارام:جون مامان

..... 
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 پاشو ارام بری باید دانشگاه دیگه هفته دو میشه سنگین خوابش اینقدر ادمم اخه:جون مامان

  هنوز نخوردی صبحانه تو ناهاره وقت دیگه

 امانیم اوووم:گفتم بسته چشمایه و خوابالود صدای با دورم پیچیدم بیشتر رو پتو و خوردم قل یه

  میشم بیدار بخوابم یکم میادددد خوابم

 پاشو بسته دیگه پاشو:جون مامان

  هیس دقیقه پنج فقط توروخدا-

 گذشت هم دقیقه پنج پاشو:گفت دیگه دیقه دو غافل دل ای اماااا نیومد جون مامان صدایه دیگ

  موندی ساکت دقیقه یه فقط تو مامانییییی-

  پاشو دختر پاشو میگم:و کشید رو از رو پتو جون مامان

 مادری میکنی بیدارم داری صبح هفته ساعت از پاشدم اصنشم بابا ای-

 ارام چنده ساعت میدونی:جون مامان

 نههه-

  دوازده:جون مامان

 دوازده؟ چی جییییییییییییییییغ-

  دوازده اره ارام میزدی جیغ چقدر:جون مامان

  بیرون اومدم و شستم صورتمو و روشویی سمته رفتم و پایین پریدم تخت از سریع

  دادم جواب پریدم خورد زنگ گوشیم

  الو-

 خوبی سلاااام:ایما



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 234 

  خوبه پارت خشتک شوهر میگذره خوش خوبی تو مرسی سلااام-

  بزنا حرف درست بااقامون هووووی:ایما

  خدانکنه:گفت هم ایما خانومم قربون:گفت بلند که اومد ارشام صدای

  چندش ایش خورد بهم حالم اهههه-

  میگی سامیار به اینارو خودت فرداهم امروز:ایما

  خندیدن بلند بلند ارشام با بعد و

  داشتم دوست عصبانیتو این هم و عصبی هم  شدم جوری یه

  میکنما قطع ادب بی عه نخندددد بیششششششعور-

  شی جاریم قراره شنیدم خانوم عروس خبرا چه: ایما

  دادن خبر بهت کلاغا-

 همیشه و میکنه دریافت رو اصلی خبرایه همه ادم سومیتا مثل شوهری خواهر وجود با نچ:ایما

 اپدیته

  دراز زبون کوووفت-

  دااااشت ربطی چه:ایما

 ...حالاا-

 ...دیگ بپیچونی خواستی:ایما

  دقیقا-

 خوبه؟ جون مامان:ایما
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  برام خریدی چی سوغاتی. زدی زنگ تو نمیدونه خونس اشپز تو خوبه خوبه اوهوم-

  بخرم سوغاتی براتو نکه عسل ماااه اومدم من:ایما

 میکشمت بیای سوغاتی بدون گمششششو-

  کردم پیدا شوهر برات ازاینکه قشنگتر سوغاتی:ایما

  خودتیا ترشیده نکبت میمککککککشمت جیییییییغ-

  گشتاخ دختریه واه واه نداره نمک که دست این بشکنه:ایما

  زهرمار-

 خریدم عالمه یه خودم نخریا جمعه واسه خریدم لباس عالمه یه واست برات سوخت دلم:ایما

  واست

  کنم انتخاب لباس بلدم خودم منم شدیا متاهل مثلا نکردی ترک عادتو این بازم تو-

  برسه چی یه بخت سلیقم از میخوام منم بهترینه همیشه من سلیقه لیاقت بی:ایما

  میسی عشقم میدونم-

  شدی مزاحمم خیلی جون مامان به بده گوشیو:ایما

  زنگیدیا بودی تو گمشو-

  خونه اشپز تو رفتم بدو بدو بعد و

  مامانی مامانی-

  جانم:جون مامان

  ایماست-
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  بهش دادم گوشیو و

 ایما با جونم مامان و ریختم چای یکم خودم واسه رفتم بعد دادمو گوش حرفاشون به یکم

  حموم رفتم کردمو گردگیری خونه خوردم چایمو داد گوشیمو و کرد خداحافظی

.... 

 ایما

  ارام با زدن حرف از بعد

  میکرد نگاه بهم بودو نشسته مبلرو که کردم نگاه ارشام به

 گردنش دور انداختم دسنامو نشستمو پاش رو رفتم

 ےمیدونِست چیزیو ہی ےآقای-

 ڪوروجَ چیو: ارشام

 عاشقتَم ڹم ڪہ ڹچوےشبَختۅخ ےخیل هڪاین-

 ځصَحی: ارشام

 ےدار ڪشَ ہاقاه... ہعــــــ-

 ؟!؟ےچ ہب: ارشام

 ےدار ۅمن ڹچو ےخوشبخت چقدر ڪہاین ہب-

 ڹمَ ہعشق نهـ ارشام

 میخوامتا ےخیل پِسر آقا-

 مَردتم نیستَم پِسَر اقا ڹم:ارشام



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 237 

  دادنم قلقلک به کرد شروع

  میشد پخش اتاق کلتو که بود من بلنده های خنده صدای و

 .... چی همه واسه ارشام داشتن واسه کردم شکر خدارو دلم ته از و

  سامیار

  شد دیرتموم  شرکت تو کارم

  شدم بلند صندلی روی از  بود دوازده ساعت

 بود میز رو که دکوری لیوان تو گذاشتم خودکارامو همه میز رو گذاشتم کردمو جمع هارو پرونده

  میزم روی عکس به افتاد چشمم

  بودم انداخته پارسال ارشام تولد روز سومیتا منو و مامان ارشام

  نزد زنگم رفت گرفت زن بیمعرفت ارشام

 . برداشتم عکس

  بود شکونده غرورشو حرفاش با محمد و بود شده حرفش محمد با روز اون مامان

  تلخ لبخند ولی عکس تو بود زده لبخند

 ارایشش سره روز اون چقد باارشام یادمه بود انداخته عکس حرص با که کردم نگاه سومیتا به

 گونه رژ زرشکی رژ قرمز سایه کردم نگاه صورتش ارایش به خورد حرص چقدر و کردیم مسخرش

 لبخنده یه روز اون یاداوریه از بود کرده درست براش ارایشگر که ای برنزه صورته و مانند زرد

 خندهلب و روسرش بود گذاشته تولد کلاه یه بودو مامان منو بین که کردم نگاه ارشام با زدم عمیق

  بود کرده درس شاخ من برا که راستش سمت دسته و شده گشاد چشمایه با زده ذوقپررنگو

  داشتم دوست خیلی عکسو این
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 نکهای بخاطر شایدم یا بود زندگیم شب ترین دغدغه بی و بهترین که تولد شب اون بخاطر شاید

 منن زندگیه تموم تا سه این

  جاش گذاشتم عکسو

  کردم خاموش لامپارو نبود صدایی و نبود شرکت تو کسی بیرون رفتم کردمو جمع وسایلامو

 خورد زنگ گوشیم بیرون اومدم که در از

  کردم نگاه

  ناشناس شماره

  دادم جواب کوتاهی مکث بعداز

  الو-

  جوون سلام:ناشناس

  زده زنگ چرا الان ولی. سرهنگ. خودشه

 سرهنگ سلام-

 . بشنوم حرفاتو میخوام بگم زدم زنگ:سرهنگ

  میشنوی چیو همه فردا. باشه-

  الان همین. بره جلو زود کارا میخوام دیره. سامیار نه فردا. نه:سرهنگ

 !الان؟-

 ؟ داری وقت:سرهنگ

  بیام کجا. باشه. اره-
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 اونجایی که دادن خبر. شرکتت میام دارم من نیا تو:سرهنگ

 ؟!کردین شروع تحقیقو زود انقدر-

  بگیرم نظر در خطرارو همخ باید من. خب اره:سرهنگ

  منتظرم باشه-

 فعلا:سرهنگ

  کردم قطع

 . بود محتاط خیلی مرد این

 . کنه کمکم میتونه مرد این کاستی کمو بی بگم چیو همه گرفتم تصمیم

 تمنشس خودم و منشی میز رو گذاشتم کیفمو و کردم روشن لامپارو بستم درو و شرکت برگشتم

  بود اونجا که چرمی مبل رو

  مبل به دادم تکیه سرمو و بستم چشمامو

  شد خورده شرکا در زنگ دیگه دقیقه بیست

  دیدم در چشمیه از

  بود سرهنگ

  کردم باز درو

 . شدم قدم پیش دادن سلام واسه من اینبار

  میاوردم کم درمقابلش داشتم خوبی حس بهش که بود مردی اولین مرد این

  سلام-
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 جووون سلام:سرهنگ

 همه؟ یا بود من مخصوص فقط جوون این

  داخل بفرمایید-

  نه کتابی بزن حرف باهام راحت:گفت و تو اومد  دستش تو کیسه یه با سرهنگ

  دادم تکون سرمو

  قشنگیه شرکته:سرهنگ

  ممنون-

  گرفتم... و میوه اب سری یه:سمتم گرفت رنگو مشکی کیسه و سمتم برگشت

  گرفتم ازش

  مرسی-

  بود دلستر یه و میوه اب چهارتا میز رو گذاشتم رو کیسه و خونه اشپز تو رفتم

  اتاقم سمتع رفتم و برداشتم لیوان و برداشتم رو همه

 بود اونجا سرهنگ مطمئنا و بود باز درش

  بستم پام با و کردم باز کامل بازو نیمه درو

 بود اتاقم تو

  میکرد نگاه میز روی عکس به

 خانوادتن:سرهنگ

  اره-
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 نشست روم به رو سرهنگم نشستم و میز رو گذاشتم وسایلو رفتم اتاق های راحتی  سمته

 گفت؛خب؟ و کردم نگام یکم

  بدونی میخوای چی-

 کمکت؟ دلیل چیو همه:سرهنگ

  بابام از انتقام-

  بابات:گفت شک با

  اره-

  چرا:سرهنگ

  مفصله قضیش-

  فقط همینه دلیلت:سرهنگ

  نیست کوچیکی دلیل-

 چیه دلیلش چراانتقام:سرهنگ

 

 ؟ بدونی میخوای الان چیو همه -

  مو به مو اره: سرهنگ

 . روزام همون تو رفتم گفتن به کردم شروع مکثی بعد

 میومد مست شبا میکرد تحقیر همیشه مامانمو بابام داشتن دعوا مامانم و بابام یادمه وقتی از-

 یه. بود سالم هشت.نمیموندم کتکاش از نسیب بی میدید منم اگه مامانم جونه به میوفت و خونه

 باز درو اتاقش سمته رفتم بدو بدو. اومد مامانم  جیغ صدای مینوشتم درسامو داشتم که شب
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 ودب سرش بالا بابام. نمیومد در ازش صدایی هیچ و بود افتاده زمین رو خونی صورتش مامانم. کردم

  اتنه مامانم. بیرون میومد دهنم از داشت قلبم بود هوشیار. نبود مست. بود چوب یه تودستش و

 ابامب کتکایه سپر خودشو میکرد حمایتم  همیشه که هست و بود کسی تنها داشتم که بود کسی

 قصدش بابام. رفته کردم فکر لحظه  اون میخورد وجودمو همیشه دادنش دست از ترس میکرد

 نرم که کرد قفل درو اتاقم تو انداخت منم و کرد ول همونجا مامانمو شب اون. بود مامانم گشتنه

 رود بزرگم مادر صبح. بشه چیزیش مبادامامان که لرزیدم کردم گریه نخوابیدم شب  یه. پیشش

 اتاق تو که همونجوری مامان اتاق رفتم بدو بدو شدم  باز که در بود صبح ده ساعت. کرد باز

 نمیدونستم بودم بچه بود نکرده پانسما صورتشو زخم هیشکی  بود مونده بود افتاده دیشب

 مادر هک کردم گریه سرش بالا شیش ساعت تا بذارم بالشت سرش زیر تونستم فقط  کنم چیکار

 و ودب مامان زدن کتک کارش بابام. بیمارستان فرستاد مارو راننده با و سوخت حالم به دلش بزرگم

 میاورد جوون دخترایه خودش با بابام کم کم. گذشت گذشت. مامانم کردن بغل و گریه کارم من

 میفهمیدم. خونه اومد ساله بیست دختر یه با بابام که میخوردیم شام داشتیم. بود سالم یازده

 میگفت فقط مامان. شدن زیاد دخترا این روز اون از. نمیفهمیدم کارشو دلیل ولی. میکنه چیکار

 بودن مرده پدرش مادر بود تنها بود باهام همیشه. دوستم ارشام. بود درسم فکرش بخون درستو

 انمام تولد شب.میداد دلداریم میکرد کمکم داشت هوامو جاها خیلی. میگفتم بهش زندگیمو همه.

 دید ناروای بابا. کادو عنوان به لباس دوتا بودو کیک یه فقط بودیم گرفته جشن واسش باارشام بود

 داشتم مدرسه صبح بودمو خسته رفت ارشام بود شب نگفت چیزی ارشام جلو گرفت حرصش

 ور افتاد سنگین چی یه کردم حس که بودم خواب تو نمیشنیدم مامانمو جیغای صدای. خوابیدم

 اکل بودم دفاع بی. من بعدش و مامانم جون ب بود افتاده بند کمر با شب سه ساعت نامرد. کمرم

 از. شد خسته خودش زدکه اونقد زد و زد شده چی بفهمم شم بیدار خواب از تا بود سالم یازده

 کم مک. بود بیفایده رفتم دکتر هرچقدر بود شده وارد بهم شوک بخوابم نتونستم ببعد شب اون

 روم پتو حتی یا میزد دست بهم میشد نزدیکم کسی اگه خواب تو کردم پیدا عصبی تیک

 اینا و نشدم خوب... همینجوریم الانم میدادم انجام روش حرکاتو وبدترین    میزدمش مینداخت

 گرفته اوج بابام مامان دعواهای بازم. بود سالم۲۲. دبیرستان بودم اخر سال. . شدن بزرگ باهام

 اولش میخندید بلند بلند و پایین بود کرده پرت ها پله از مامانمو بابام. داشتم نهایی امتحان. بود

 . شکست پاش مامانم. پایین رفتم عمم سومیتا جیغ صدای با اما. مسته حتما گفتم
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 . زدمش میخورد تا و شدم گلاویز اشغال اون با که بود بار اولین بار اون

  گذشت سال یک شدم قبول دانشگا

 . بودم چی همه از خبر بی

 قهدقی ده ولی اتاقم رفتم بودن خواب همه خونه برگشتم وقتی بودم ارشام پیش وقت دیر تا شب

  اومد بابام و مامان صدای بعد

  بود لفظی نبوددعوای داد نبود جیغ

 اون نفرتم و.... دادم گوش وایسادمو در جلوی فقط گفت بابا که حرفایی با ولی درشون جلوی رفتم

 زد جوونه وجودم تو ک بود موقع

 نم فهمیدم کرده تجاوز بهش  بابام و بوده اینا بابام خونه خدمتکار دختر مامانم  فهمیدم  شب اون

 هکن تمدید باید بار یه سال سه هر. عقد نه بابامه صیغه مامانم فهمیدم  بودم نامشروع بچه یه

  صیغشو

 . رسهب هاش خواسته به نتونه شدم باعث من میگفت نفرتشو دلیل بابامو کتکایه دلیل فهمیدم

  فهمیدم بود سالم نوزده اینارو همه دلیل

 هرش و ر کشو چندتا تو محمد. میخوندم مدیریت رشته. نداشتم هیچی نبود بند جایی به دستم

  داشت چرم شرکت و کارخونه

  کردم دنبال کارشو

  اوردم در سر کاراش همه از

  گفتم ارشام به

  مزدی شرکتو و خونه کار باارشام... و ووام قرض هزارتا با بزنم کارخونه که نداشتم اونچنانی پول
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 مومت خوندم مجبوری داشتم دوست خوانندگی و بازیگری بیشتر.. و مدیریت به نداشتم ای علاقه

  خونه اون از ببرم مامانو فقط درسامو کردم

 . میسوخت دلش نمیومد مامان

 . میترسه ازم میشد قیامت خونه تو بگه چی یه مامان به محمد بود کافی ببعد شب همون از

 سالم یک بیستو نتونست دربیاد پا از شرکتم تا کرد کارا خیلی زدم جلو ازش کار تو یواش یواش

 بهش. ژاله. شدم عاشقش کم کم اومد خوشم ازش فقط اول شدم اشنا دختر یه با دانشگاه تو بود

 مالیش وضع که داشتم دوسش اونقدر. نداشت خوبی مالی وضع  داره علاقه بهم گفت اونم گفتم

 افیک دنیام همه بود شده ژاله. فیلمه همش اینا نمیدونستم ولی. خجالتی. بود ساده. نباشه مهم...و

  کرد چیکار میدونی اما م بگیر دستشو نمیذاشت.بریزم پاش به دنیارو تا کنه تر لب بود

 کنه رفک باید گفت کن ازدواج باهام گفتم دادم حلقه بهش.شام بیرون رفتیم دانشگاه بعد روز یه

  نشه ناراحت نگفتم هیچی داشتم دوسش ولی کنم فکر باید گفت دوسال بعد. شدم ناراحت

  میدونستن نامزد رو ژاله منو همه بگیرم زن میخوام گفتم گفتم مامان به

  بده جوابشو بهم دیگه هفته ی قرارشد

  فرحزاد بریم که کرد اصرار ارشام گذشت روز دو

  رفتم باهاش

  بیرون اومدم دوستام با گفت زدم زنگ ژاله به قبلش

  رسیدیم وقتی کجا نگفت

  خونه سفره یه تو رفتیم

  شدم وارد که همین

  میخندید بلند بلند ژاله دیدم بابام با رو ژاله
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  مردنمه روز کردم فکر لحظه اون

 ....و گاه بازداشت انداختنم که کردم بکوب و بزن اونجا اونقدر

  هم رو ریختن محمد با ژاله که هفتس یه فهمیدم

 ..... بابام ساقی بود شده میفهمید حلال حروم بگیرم دستاشو نمیذاشت که کسی همون

  میاورد اونم بودم که هرجا لجم از

  تنفر به شد تبدیل عشقم حس کم کم

 ........و

  نگفتم هیچی دیگه

  بود زده زل بهم پیشونیش رو بااخم اخر تا اول از سرهنگ

 ریخت میوه اب لیوان دوتا تو و شد خم

  سمتم گرفت یکیشو

  سرکشیدم نفس یه گرفتمو

  کردم شروع دوباره

 یداشونپ نمیتونه ولی دنبالشونه پلیس فهمیدم. داره قرارداد قاچاق باند یه با فهمیدم مدتی بعد-

  کنه

 ..... بگیرم انتقام بعد. بفهمه اینکه بدون شم نزدیک بهش میخوام. شدم باند عضو

 میکرد نگام داشت بازم

  حرف بدون قضاوت بدون شنونده این به داشتم نیاز عجیب
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  من کمک تو میکنم تو کمک من-

  داره شرط ولی. قبوله:سرهنگ

 چی-

 منکنی کاری پنهون کنیم همکاری هم با باید ما. میگیم بهم کاست و کم بی. شد هرچی:سرهنگ

 واسه کنی حمایتم باید وتو انتقامت واسه میکنم کمکت میکنم حمایتت جوره همه من سامیار

 ...ماتادور تخریب

  باشه-

  پسر پاشو بریم وقته دیر. نیم یکو ساعت:گفت و کرد نگاه ساعتش به

  بیرون رفتیم سرهنگ با و برداشتم وسایلامو پاشدمو

  بود اومده نود ال یه با

 خونه سمته رفتم و کردیم خداحافظی دادم دست باهاش در جلوی

  ارام

  سه و. شنبست سه امروز

  من خواستگاریه میاد خاصیت بی اون دیگه روز

  عسل ماه از میاد ایما هم فردا

 انداختم ملافه یه زمین رو کردم روشن اتاقم کولر و بودم اومده حموم از تازه من بودو پنج ساعت

  کشیدم دراز و

  گرفتم لرز کم کم
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 هفاصل و بستم اسبی دم موهامم و پوشیدم گشاد شرت تی و گشاد شلوار یه کردم خاموش کولرو

  تخت رو افتادم صورت با و کردم رد پرش یه با تختمو کمدو بین

  بپیچونم بگم؟چجوری ؟چی جمعه کنم چیکار من

 کنم چیکارت میدونم:کشیدن نشون و خط سامیار واسه و زدن حرف خودم با لب زیر کردم شروع

 ... تونه با میکنم نامزد میلاد با میرم شده داری چش بهم میدونستم اولم از ابله

  کیه میلاد بهههههه به:مبینا

  مردم ترس از قلبم رو گذاشتم دستمو کشیدم جیغ یه

 خونه داده را تورو کی تورو بمیری ایشالله ترس از مردم اومدی کی هوی یه های یه کصااااافط-

  گرما از مردم وای:گفت و زمین رو کرد پرت اورد در سالشو مانتو من حرف به توجه بی

  بشی زنشم میخواستی کیه میلاد میگفتی اها:گفت که کردم نگاش چپ چپ

 اقامون بشه قراره که شنیدی:گفتم دادمو چینی گردنم به

 و خورد ترشو محکم یکی که دماغم و زد یکی خوابید من وکنار روتختم کرد پرت خودشو مبینا

 .شوهرت بیچاره. سنگینه چقد دستت بشکنه ای ای:گفت

  کنم فکر بذار نزن حرف هیس-

 چیشدع:مبینا

  فضولی-

  نمیدونی مگه:مبینا

 . خری میدونم فقط نه-

  دیگه بناااال:مبینا
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  گفتم بهش جریانو همه منم

  میشد تا شیش چشماش لحظه هر مبینا

 .شد پاره نکن اونجوری چشاتو وااای-

  خواستگاریت بیاد میخواد یعننننننی:مبینا

  که من؟واقعامیگم قصه دوساعته پ ن پ-

 هم ملوسی پسر چه گرفتی باد غم تو حالا داره خوشحالی اینکه خره حالت به خووووش:مبینا

  ایشالله شه کوفتت بشی مبینا فدای عزززیزم هست

  گفتم صورتشو تو زدم بالشت با

  گمشو برو اه اه ای ترشیده چقد تو:

  ما بین قشنگ دعوای یه شد این و

 نقشه مرده مادر سامیار بره و زدیم حرف باهم صبح چهار ساعت تا موند پیشم شب اون مبینا

  کشیدیم

!!!!!! 

 : سامیار

  نزنیاااا زنگ وقت یه:ارشام

 سلام-

 سوتی یه نه دمپایی یه نه اسی یه نه زدی زنگ نه من به هفتس دو علیکی چه سلامی چه:ارشام

  میدی سلامم زدی چیزی

  خوبم منم مرسی-
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 ها؟ اوردی جام کیو.کردی؟ فراموشم زودی این به. نکبت نباشی خوب میخوام:ارشام

  نکردم؟عجبا کوفتت عسلتو ماه کنی؟بده تفریح راحت خیال با خواستم بده-

 نکردی ورشکستک میره پیش خوب کارا خبرا چه خوبی. میکنم درکت من نکن گریه حالا:ارشام

 که؟

  خوبه چی همه. بگیر نفس یه-

 نپرسی وقت یه. خوبم منم:ارشام

 . نمیپرسم که خوبی میدونم-

 . بذاره احترام بزرگترش باجناق به باس ادم:ارشام

 باجناق؟-

 . داشتی چشم بهش بودا معلوم اولم بوده؟از الکی....تصادفو این قضیه میگما داداچ  بله:ارشام

  نگو پرت و چرت-

 خدافظ منتظرمه زنم شو مزاحمم کمتر. کرد میشه چه دیگه تلخه حقیقت:ارشام

 زلیل زن-

  ارام

  شد تموم خاصی اتفاق بدون روزم چند این

  جمعست امروز

  بودو اومده شنبه چهار ایما

  بودن خریده طلا گردنبند یه جون مامان برای و اومدن ما خونه سلام مادر برای دیروز
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  دستبند یع منم برای

 لباس بزرگ ساک یه و

  بیان اینا سامیار با میخواستن ارشام و ایما

  بودیم خونه جون مامان و مبینا منو و

  داشتم استرس یکم

 ومدما مبینا فحش و جیغ باصدای گرفتمو  نیمه ساعتو یک دوش یه و حموم رفتم بود پنج ساعت

 و کردم انتخاب بود خریده ایماواسم که لباسایی بین از سفید شلوار و کت یه مبینا با بیرون

  پوشیدم

 کمرم ور نبستمو موهامم و گلبهی شال و گلبهی کفشایه  پوشیدم کتم زیر کمرنگ گلبهی تاپ یه

  زدم صورتی رژ یه چشم خط و ریمل ارایشم و ریختم

 میکنی چیکار بیاد خوشت زدی تیپ اینقدر نمیاداااا خوشت ازش حالا اووووه:مبینا

  بدبخت حسود-

  میکنما داغون صورتتو ارایش کله میام:مبینا

 حسود  کردی بیخود-

 شی فدام خوجلم چقد خودم ببین کنم چیتو حسویه من: مبینا

  زدو چرخی یه

  انداخت بالا واسم ابروهاشو

  کردم نگاه لباساش به
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 روی ات بود شده تزیین بود گلا روی که هایی نگین و ریز ریز گلایه با روش که خرمایی تونیک یه

  بود پوشیده کلفت ساپورته با بودو زانوش

  بود شده خوشگل

  دادی قورتم:مبینا

  توهم حالا خب-

 کنی؟ چیکار دیگه میدونی:مبینا

  کردی تکرار انقدر حفظم نکن هولم اره اره-

 . میان الان هفته ساعت. امد خوشمان خوبه:مبینا

  بودا نچیده هارو میوه جون مامان وای-

  نداری غم داری منو تا تخت خیالت:مبینا

  خوردو زنگ لحظه همون

  کرد صدامون جون مامان

  بیرون رفتم

 بود شده بیشتر استرسم حالا

  بود زده یخ دستام

  زدن حالو زنگ که بودیم وایساده در جلوی

  کرد باز درو جون مامان

  وایسادیم در جلوی من بعد و مبینا بعد و اول جون مامان
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 بوسید کردو بغل منو و کرد بوسی رو مبینا و جون مامان با اومد سامیار مامان اول

  ایما و سومیتا بعدش

  ارشام بعدش و

 رفت چ زد موزی خنده یه و چشمک یه واسم مبینا و حال تو رفتن همه ارشام اومدن بعد که

  اومد بزرگتر گل و بزرگ شیرینی جعبه یه با سامیار بعدش

  بود شده محو گلا پشت گی گنده اون به هیکل خخخخخ

 عزیزم سلام: گفتم زدمو ملایم لبخنده یه زور به من کع دستم داد هارو شرینی و گلا حرص با

  اومدی خوش

  متنفرم تو مثل دخترایی از:گفت اما کرد تعجب اولش

  حال تو رفت زدو کج لبخنده یه بعد و

 

 

  من واس میکنه چپ چشاشو خاصیت بی پسر پیر

  خونه اشپز تو گذاشتم رو شیرینی  و گلا

  چید سینی تو و لیوان تو ریخت شربتارو  مبینا

 کنی؟ اذیت رو نازی اون به نیس؟پسر حیف اراااام میگما:مبینا

  داری چشم خواستگارم به بیشعور-

  باشه چی همه به حواست نگما دیگه. شه کوفتت:مبینا
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  حال تو رفت و

  زد صدام جون مامان دقیقه ده بعد صندلی رو نشستم

  حال رفتم کشیدمو عمیق نفس برداشتم سینیو منم

  گرفتم شدید استرس. بود سمتم به نگاها همه

  برداشت گلم عروس ممنون یه با که کردم تعارف سامیار مادر به اول

 امارش و ایما بعدش و بود نشسته سامیار مامان کنار که سومیتا به بعدش و جون مامان به بعدش

  کهههههه

 !!!!! شد تموم لیوانا

  بیارما شربتی همچین سامیار واسه الان بهلللله

  نیاوردی سامیار اقا برای جان ارام:مبینا

  شد فراموش کاری اصله:ایما

  کردن کوتاه خنده یه همه

  واستا درمیارم پدرتو الان میکرد نگام پوزخند و نفرت با سامیار

  میارم الان:گفتم اروم زدمو ای شرمنده الکی لبخند

  خونه اشپز تو رفتم و

 همش تند تند  ریختم هِل قاشقم یه و دارچین و فلفل نمکو توش و کردم شربت پر رو لیوان زود

 بودو والبال شربته. سینی تو گذاشتم کردمو پرش زود کابینت رو ریخت ذرش یه استرس از که زدم

 . نبود معلوم توش مواده
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 بعد و عمییییییق نفس یه کشیدمو نفس تند تند. میترسیدم ازش چرا نمیدونم میلرزید دستام

  شدم مسلط تقریبا خودم به حال تو رفتم

  میکوبید تند تند قلبم سمتش رفتم

  شدم خم

 . نکککککبت. تشکر بدون برداشت و جلو اورد دستشو

  مبینا کنار مبل رو نشستم زود

  اومدن خواستگاری رفته یادشون انگار میزدن حرف باهم همه

 بود سامیار پی فقط حواسم

  برداشت شربتشو عسلی رو از شدو خم که میزدن حرف یواش یواش باارشام

 دیگه؟ دادی انجام درست کارتو:گفت پهلومو تو زد مبینا

  اره...ا-

  چته وااا:مبینا

  دارم استرس هیچی-

  نکشتمت تا بمیر برو برسرت خاک:مبینا

  میخوره داره خفه-

  کرد نگاه چشمی زیر مبینا

  لباش سمته برد لیوانو

  وااااای
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  خورد ازش یکم

  اومد اخم پیشونیش رو

  نمیخورد کاش که خورد لیوانو نصفه دقیقه چند بعد

  سیاه به مایل ای سرمه بعد سرخابی بعد سفید بعد صورتی بعد شد قرمز

 . بود سرفه بعد و

  میکردم نگاش عادی منم

  میکردن نگاش نگرانی با همه

  لوس اووووه

  شو خفه نمیگفت بهم نفر یه بودم من حالا میرفتن صدقش قربون چقدر سومیتا مامانشو ارشامو

  دارن شانس مردم والا

  پسر چیشد:ارشام

  چیشد مادر بمیرم الهی:مامانش

  فداتشم خوبی سامیار:سومیتا

  اول از دوباره

  چیشد یهو اخه:ارشام

   اهههههه

 چهب من والا نداره حرفارو این که دارچین هلو یکم نمکو یکم و فلفل یکم ها مسخره دیگه بسته

  خوردم هم ترقه بودم
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 وشربتش هوا بی برداشتو لیوانو مرده مادر ارشام این که کرد سرفه بازم سامیار که بودم فکر تو

  سامیار دهن تو ریخت

  خنده از بودیم مرده که بودیم مبینا منو حالا

  بود افتتتتتضاحی وضع

  پسره میشد خفه داشت

 نگرانی به زدم خودمو ولی بودم شده کبود خنده از

  اورد اب براش جون مامان سامیارو پشته میزدن تند تند همشون.... و ایما و جون مامان

  میاوردیم در نگرانی ادای گاهی و میخندیدیم گاهی هم مبینا منو

 بهم قرمز چشمایه با. بود روش مامانش نگران نگاه بازم ولی شد اروم چی همه دقیقه بیست بعد

  کرد نگاه

  داد فشار مبل رو دستاشو و کرد غلیظ اخمشو

  ناناز شدی اوخ

  نکبت خووووو کنه چیکا ما مبلای

  کردی پارشون

  والاه

 سنگاشونو باهم برن جوون دوتا این بدین اجازه اگه شده اروم چی همه که حالا خب:سامیار مامان

 ... کنن وا

 وااایییییی

  شدا سرویس دهنم
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  میکشید نشون و خط واسم که بود اون حالا

 .. کن راهنمایی اتاقت به سامیارو اقا جان ارام. دارین اختیار:جون مامان

 سامیار بلافاصله من بعد و پاشدم مکث با

 میکشه منو این

 

  اتاقم سمته رفتم مجبوری

  سرم پشته اونم

  کردم باز درو

  کردم نگاه اتاقو بره دورو تو رفتم خودم اول

  نبود زمین رو چیزب لباسی بود خوب

  بست درو و اومد سامیارم

  عصبانیت با اون و کردم نگاه بهش لرز و ترس با

  نلرزه صدام کردم سعی

  بزنیم حرفامونو نمیشینی چرا عزیزم-

  بگم گفتی بودن چی اینا مبینا خدانکشتت

  بود کرده تعجب بازم

 

 سامیار
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  بزنیم حرفامونو بشین عزیزم میگه الان میکرد خفم داشت خنگ دختره

  تختش رو نشست خودش

  نمیکردی رو بودیو ترشیده انقد:گفتم حرص با

 . اره: گفت پررویی با

  نکرد داد جیغو چرا

  تو یا بگم شرایطمو من خب:ارام

 بگیرم؟ تورو میام ؟من کردی فکر چی ههه-

  میده نشون اینو شواهد که فعلا:ارام

  بود قحط ادم مامان واااای

 اهمتف میگی و بیرون میری دقیقه ده بعد الانم باشه جدی خواستگاری این نکن فک درصدم یه-

  نداریم

  عزیزم یانه داریم تفاهم ببینم نگفتی ازدواج واس شرطتو که تو:ارام

  نمیکنم زندگی هم دقیقه پنج تو مثله باادمی اصلا من-

  میده نشون لیاقتیتو بی این خب:ارام

  بودمش کشته الان بود پسر اگه جوابه حاظر چقدر

  کنارش تخت رو نشستم

 مامانم دله اینکه واسه الانم. دارم دوست رو دیگه یکی و ندارم بهت ای علاقه هیچ مم ببین-

 عاشق نکن فک. میخوره بهم ازت حالم چون. نکن مزخرف فکرایه خودت پیش. اومدم نشکنه
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 یمیگ میدونم چه نداری ازدواج قصد میگی بیرون میریمو میشی بلند الان همین. چاکتم سینه

  بیار بهونه یه نیس جور اخلاقمون

 تو به کی زامبی نیستی من درحده تو میاد خوشم ازت من کردی فکر خبرته چه یارو هوووو:ارام

  داریم علاقه بهم میگم اتفاقا نگی چه بگی چه الانم  اسگول میده زن

 بودد شده داغون اعصابم

 و اخ به توجه بی و وایسادم پشتش شدم بلند و پیچوندم گرفتمو دستشو بیرون بره که شد بلند

  میگی روهمونا بگی چی بهت گفتم بار یه بشکونم همینجا گردنتو نکن کار یه:گفتم فحشاشر اوخ

  بدی دستور من به باشی کی خر تو بابا خفه: گفت بازی بالج

  دادم فشار محکم و گرفتم دیواروگردنشو سمته دادم هل محکم

  میشد خفه داشت

  نکردم ول ولی

 هب فاضلابت اون از دیگه بار یک.خوردنه اب مثل من واسه. بشی مرگ جوون دوستداری:گفتم اروم

  نداریم تفاهم میگی فقط فقطو.  نمیخوری زیادی گوه. درمیارم چشماتو کنی توهین من

 فهمیدی:گفتم کردمو بیشتر دستامو فشار

  میداد تکون سرشو تند تند

  ارام

  کرد خفم وای

  نمیکنه ولم لعنتی

 نفس تند تند اب به رسیده که ماهی مثل بود گرفته گریم کرد ولم زد حرفاشو که دقیقه چند بعد

  میکردم سرفه. میکشیدم
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  کردم نگاه بعش و بالا گرفتم سرمو

  اینکارتو میکنم تلافی. حیوونی یه تو:گفتم گرفتم صدایه باهمون کردمو مشت دستامو

  بیرون رفتم اتاق از  بلافاصله و گوشش تو کوبوندم محکم سیلی یه و

  شد زده شوک کنم فکر

  میومد سرم پشت قدماش صدای ولی

  کردن نگامون همهه رسیدیم کع حال به

 . حتما بود شده سرخ صورتم

 ؟ کنیم شیرین دهنمونو دخترم:سامیار مامان

 نداریم؟ تفاهم میگفتم

 . بود وایساده کنارم سامیار

  نه

  نمیگم

  داریم میگم اتفاقا

  کرده غلط احمق

 گفت؟ مثبتشو نظر کرد چیکار ایما

  زد لبخند یه فقط اهان

 زدن دست همه که پایین انداختم سرمو و زدم لبخند یه

  جامون نشستیم سامیار و من
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  میکرد نگام گنگ مبینا

  داغون اعصابی با سامیار و خوشحالی با همه

  کردم چیکار

  بازی لج سر از

 اعصبانیت سر از فقط

  شدم دیونه

  نبود خوب حالم

  نه میگفتم کاش

  کنم نشون عروسمو من پس: سامیار مامان

  سمتم اومد و دراورد جعبه یع کیفش از

  میکرد نگام لبخند با جون مامان

  متعجب مبینا سامیارو و من جز به بودن خوشحال همه

  بوسید صورتمو و دستم انداخت خوشگل انگشتر یه کردو باز رو جعبه

  ازمایش واسه برین فردا. ایشالله باشه مبارکه:گفت و

  ازمایش واااای

  همینه اره

  خدایا بود چی خونیم گروه

 . میشه  تموم چی همه باشه منفی ازمایش جواب اگه 
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  میده باد به سرتو تو لجبازی این میگفت همیشه ایما

  کردما بچگی

  نمیزدم مزحکو لبخنده اون کاش

 کردم چیکار واااای واای

  بود شده قرمز چشماش که کردم نگاه سامیار به

  میکرد نگام نفرت با و

  بریزم سرم تو خاکی چه باشه مثبت ازمایش اگه

 . نمیشد اینجوری الان میزدیم حرف ادم مثله اگه

  هستی راضی واقعا کاریه چه این بودیم نزده حرف باهم قبلا ما مگه کردی چیکار دیوونه: مبینا

  کردم نگاش فقط

  پریده رنگ چرا چته:مبینا

  نگفتم چیزی بازم

  بگم که نداشتم چیزی

  گفتن تبریک بهمون همه

  ازمایش واسه باشم اماده هفت ساعت فردا گفت بوسیدتم دوباره سامیار مامان رفتن موقع

  کرد بغلم محکم سومیتا و

  همه از تر زده ذوق وایما

  بود راضی که هم جون مامان و
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  فقط بودیم ما راضی نا

  حموم تو رفتم جون مامان و مبینا به جه تو بی

  کردم غلط خدایا

  کردم باز سردو اب

  زیرش رفتم بالباس و

  کردم بود غلطی چه خوردم گوه خدایا

  من کردم داغون زندگیمو

  سرم بر خاک

  کنم چیکار حالا

  میشد گم اب توی و میریخت چشمام از همینجوری اشکا قطره

  زد حمومو در مبینا ساعت یه بعد

 تویی اون دوساعته دیگه بیا خانوم عروس کجایییی:مبینا

  میام الان:گفتم دار خش باصدای

  نکردم گریه دیگه

  خواستم کمک خدا از و

  بیرون اومدم و شستم خودمو اوردمو در لباسامو کردمو اروم خودمو

  پوشیدمو لباسامو سریع نبود اتاق تو مبینا

  سرم رو کشیدم کامل پتورو و تخت رو رفتم و بستم خیس موهامو
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  خوابیدی:مبینا. تو اومد مبینا دقیقه ده بعد

  نه:گفتم و زدم کنار رو پتو

  کردی گریه:گفت خوابیدو کنارم تخت رو اومد

  بگیره بغضم دوباره تا بود کافی جمله این

  گفتن مبینا به چیو همه کردم شروع

  نمیشد اینجوری دقیقه یع میکردی کنترل اعصابتو اگه بازی لج تو چقد دیوونه:مبینا

  کنم تلافی خواستم کنم چیکار بخدا اورد فشار بهم خیلی اخه-

  گدال تو انداختی خودتو کردی تلافی مثلا الان:مبینا

  گرفت شدت گریم

  میشه منفی ازمایشت جواب که ایشالله نکن گریه حالا:مبینا

  مبینا چی نشه اگه-

 هگری. که نیست چیزی شد عوض نظرم میگی یا میکنی ازدواج باهاش یا. خب نشه بابا ای:مبینا

 . خودشه خواسته این شاید کن توکل خدا به. بخواب بسته دیگه نکن

  کرد پاک اشکامو کردو بغل منو

  خوابیدیم بعد و

 . کن کمک خودت خدایا بود ازمایشا جواب به امیدم تموم.... 

 

 سامیار
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  گفت چی گیج دختریع این

  بود داغون اعصابم انقدر

  میکنم حالیت فردا

  نمیشد جمع لبش رو از لبخند بودو خوشحال خیلی مامان

  خونه سمته میروندم بالایی سرعت با

  خورد زنگ گوشیم

  بود سرهنگ

  دادم جواب کلافه

  الو-

  داد محکم

  کیلو پنجاه صدو تو مو به مو گفتم بگو چیو همه گفتم سامیار؟بهت کردی چیکار:سرهنگ

 ؟میدونی اونا یا مایی طرف تو ؟سامیار بشنوم بقیه از باید الان من  ایتالیا به کردی موادصادر

  چیه جرمت

 . بودم مجبور-

  میفرستم واست ادرسو میگم که ادرسی به میای الان همین:سرهنگ

  کرد قطع و

  میکردن نگام کنجکاو سومیتا و مامان

  بود کی:مامان

 . شرکت میرم خونه میذارم شمارو. شه حل باید. شرکته تو مشکلات سری یه. همکارم-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 266 

  شب وقته این:مامان

  مامان دارم کار-

 نگفت چیزی دیگه ام اعصبی و کلافه فهمید انگار مامان

 . کردم باز سرهنگو پیامک  کردمو پیادشون

  نبود دور خوندم ادرسو

  رسیدم دقیقه بیست بعد

  بهش زدم زنگ

 کجایی:سرهنگ

  یاس اپارتمان جلوی-

 . هشت واحد سه طبقه تو  بیا: سرهنگ

  کردم قطع من اینبار

  کردم پارک ماشینو

  ساختمون تو رفتم و

  زدم رو سه دکمه شدمو اسانسور سوار

  وایساد اسانسور

  بود باز هشت واحد در

  کنم فکر بود خونش اینجا

  بستم درو تو رفتم
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  تو بیا: اومد صداش

 بود متری هشتاد اپارتمان یه

  بود نشسته مبلا رو سرهنگ و داشت کوچیکی حال   خوابه دو

  کردم نگاش نشستمو مبل رو جلوش

  بده توضیح خب:سرهنگ

  رو چی-

  واسشون کردی جا جابه مواد چرا:سرهنگ

  یانه برقصم سازشون با باید. ام نفوذی من نمیدونن اونا و گروهم اون عضو الان من سرهنگ-

 بودی اعدامی الان نمیشناختمت اگه نمیشدم واسطه امروز اگه میدونی:سرهنگ

  فهمیدین کجا از-

  فهمیدم  بمتو زیرو همه اومدی که روز همون من. نگیر کم دسته منو:سرهنگ

  گرفتنشون-

 حواست سامیار. هستی مخفی مامور یه الان تو من واسطه به. بوده تو اسمه فقط. مرز تو:سرهنگ

 دچن این طی. نرفتن لو ظاهرو حفظ واسه فقط ایتالیا رفته مواد. بهت نکنن شک اونا باشه جمع

 تاکید. میکنی قبول گفتن هرچی. باهات میذارن قرار یه و. میزنن زنگ بهت مطمئنن بهت روز

 نوم روی فقط. تره راحت کارت اینجوری پلیسی حمایته تحت الان تو. باشه جمع حواست میکنم

 دور اونو تو اینبار زده دور مارو ماتادور این ساله سه کردیم حساب تو رو ما نکن سیاه بقیه جلو

 . میزنی

 . باشه-

 داد بهم ساده گوشی و کارت سیم یه و پاشد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 268 

  چیه این-

 ننببی تماسات گوشیو تو اسمم یا من از ای شماره نمیخوام کنن چک تماساتو داره امکان:سرهنگ

 مو ناضمن.نمیدی هیچکس به شمارتو این. میزنم زنگ بهت میزنیو زنگ بهم خط بااین ببعد ازاین

 زندگی واسه خوبیه دختر دخترم اون. میگی بهم کاراتو ببعد ازاین مو به

 بودم شده خشک تعجب از

 ... اطلاعات اینهمه

  داری نظر زیر منو-

  نگفت چیزی زدو لبخندی

  اومد نوزاد بچه یه صدای اتاقا از یکی از

 ؟ سرهنگ خوده بچه یعنی

 حالا باشه  جمع حواست. نمیکنم تاکید دیگه. بهت سپردم چیو همه سامیار. امه نوه:سرهنگ

 بر میتونی

 برگشت بی که داشتم بهش عجیبی حس انقد میکردم گوش حرفشو که بود نفری اولین این

 .میدادم انجام دستوراشو

 کرد بیدارم لگد با مبینا شیش ساعت صبح

  صبحی کله میگی چچچچی-

 ادنبالت میاد الاناس سامیار پاشو ازمایش بری هفت ساعت باید شو اماده  پاشو موش مرگ:مبینا

  میشم اماده ای دقیقه دع من بکپ بگیر-

  درررک بع:مبینا
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  خوابید و

  نکبت

 و

  سرم رو ریختن مبینا جونو مامان  بعد دقیقه چهل خوابیدم دوباره سامیار اون به توجه بی منم

 پاشو دخترم شد دیر ارام:جون مامان

  اه شداااا هفت ساعتتتت:مبینا

 فقط بخوابم دقیقه ده اههههه-

  خواستی خودت باشه:مبینا

  خنده زیر زدن جون مامان خودشو و سرم رو ریخت یخ اب پارچ یه بعد دقیقه دو

 وااااییییی زدمم یخ

 نگاه نگاه تورو بگیری اتیش گرفته جزجیگر نیشتو ببند-

  بپوش لباساتو اصن نرو ها هفته به دقیقه پنج زود حموم برو شد خوبت:مبینا

 مادر دیگه پاشو:جون مامان

  بدین شوهرم میخوایین ششششدین خسته دستم ا انقد یعنی واااییی-

  بودم خیس و بودم نشسته تخت رو بود ریخته بهم که موهام

  شم لودینگ وایسین دقیقه پنج-

  دختر پاشو شیطون بر لعنت:جون مامان

  خورد زنگ لحظه همون
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  اومد خاک اییی:مبینا

  میام باشه منتظرم بگین برین شما میشم اماده الان بیاد خب:گفتم ارامش کمال با

  رفت غر غر با جونم مامان و دراوردم زبونمو که کرد نازک واسم چشمی مبینا

  دیگه برو-

  رفتم نمیر:مبینا

  حموم سمته رفتم اروم اروم مورچه مثل و روتخت از شدم بلند بود گرفته کرمم که منم و رفت و

 که کشید طول ساعت نیم حدودا حمومم خخخخخ شه معطل اون تا میدادم انجام اروم کارامو همه

 مامان و مبینا بارم ده...  و زدم شامپو بار سه یواش یواش بعدش نکردم کاری موندمو اب زیر فقط

  ندادم جواب من که دنبالم اومدن جون

  بیرون اومدم دورمو پیچیدم رو حوله

  ولی ششششدا دیر خیلی

  میز پشته نشستم و بستم کردم خشک موهامو زود زود

  کردم پاک کردمو ارایش دفعه چهار

  شد سرخ کشیدم چشم خط انقد چشمام سر اخر

  دیگه بسته

  کردمو قفل اتاقو دره

  رفتم راه دقیقه پنج هرکدوم با پوشیدمو.... شلوارو با و مانتو هشتا
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 و ییخ_مشکی شال و مشکی سانتی ده کفشای و یخی لی شلوار و کوتاه مشکی مانتو یه اخرشم

 دمکر نگاه ساعتو  بعدش و گلوم دستامو صورتمو مانتومو به زدم عطرو برداشتمو مشکی کیف

 دقیقه پنج و هشت خخخخ

  کردن نگام عصبی حون مامان و مبینا که کردم باز درو

  دیگهههه رفتم من:گفتم نیاوردمو خودم رو به

  پایین اون کشت خودشو پسره اششششغال:مبینا

  میکردی چیکار تو دختر:جون مامان

  خدافظ بابا ای ک نشده دیر برم حالا دیگه میشدم اماده داشتم واه-

  شدم اسانسور سوار بستمو دور زود

  زدم شیطانی لبخند و دادم فشار و هشت و شیش و پنج و چهار و سه دو و یک شماره ترتیب به

  کشید طول ربع یک که گشت هارو طبقه کله ترتیب به اسانسور

  شدم پیاده دقیقه دو وبعد یک طبقه زدم اخر در

  بیرون رفتم کردمو درست شالمو

 پخخخخخخ

 تهگرف ضرب زمین رو پاش با حرص با بودو دستش گوشیش و ماشینش به بود داده تکیه سامیار

  بود

  بالا اورد سرشو که رفتم جلوتر

  اوه اوه

  قرمز شده ریز چشمایه
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  کرد نگام اخم با

  اومدی دیر چقدر سلام:گفتم کردمو بیخیال قیافمو

 شد تر وحشی حرفم بااین

  شو سوار: غرید فقط و

  بدبخت مریض واه

 کردمو نگاه جلو به کردمنم نگام چپ چپ که بستم محکم درشو شدمو ماشینش سوار منم

  بستم کمربندمو

  افتاد راه و کرد روشن ماشینو

 میداد فشار فرمونو محکم

  میکرد تصور منو گلوی داشت کنم فکر

 دش ؟دور میریم داریم کجا عزیزم:گفتم کردمو جمعش سریع که لبم رو اومد شیطونی خنده لب یه

  راهمون چقدر

 ازمایشگاه یه میریم عشقم:گفت بعدش اما نگفت چیری دقیقه چند دادو فشار فرمونو بیشتر

  فقط دوره یکم خوب

  داد صدا شق شق شق گردنم که سمتش برگشتم چنان

  میکردم نگاش تعجب با

  نداره روانی تعادل این وای

  اینجوریه چرا

  نمیداد فشار فرمونم دیگه عادی کاملا کردم نگاه بهش
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  اومدمو خودم به

 منفی یا مثبت میشه چی ازمایشمون جواب نظرت به عزیزم-

  کرد پارک و کوچه یه تو پیچید

 بیرونو کردم نگاه

  بود درمانگاه یه

  مثبته ایشالله:سامیار

  وااااا

  این شده چرااینجوری

  دلم عزیزه شو پیادع:سامیار

  الخالق جلل

  کن باز برام درو تو عشقم:گفتم نیاوردمو کم منم

  کرد نگام حرص با

  زده حرفارو این زیادی سوختن از پس نکو خخخخ

  درمانگاه دره سمته رفت شدو پیاده

  بیشعور سر بر خاک

  شدم پیاده فحش با

  بستم قبل از محکمتر مایشنشو دره و

  نبود کسی کردم نگاه برم دورو به



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 274 

  کردم نگاه درمانگاه دره به

  نیست دیدم

  روش بکشم خواستم همینکه بکشم نقاشی مایشنش رو تا اوردم در کیفم از کیلیدمو زود

  میکنی غلطی چه داری:سامیار

 خودت به سپردم خودمو خدایا وای

  میکنه نگام پیشش دقیقه چن از تر وحشی و سرمه پشته دیدم که برگشتم ترس بر

 کردم تهی قالب

  بودم افتاده پته ته ته به ترس از

  کردم نگاه بهش

  میکرد نگام اعصبانیت با و بود شده شدید خیلی اخمش

  بود...ب باز رش...در ماشینت رفتی..ر تو دیدم ز..چی چیزه-

  دادمو قورت صدا با دهنمو اب

  دادم ادامه

 . کنم قفل درشو خودم کیلید با خواستم یستی...ن دیدم منم...م بود باز ش...در-

  اوردم در کجا از دروغو این وای

  زد داد تر بلند سوییچ؟ کدوم با کنی قفل میخواستی خونه میلید با:گفت بلندی تقریبا صدای با

 .... که دهنت تو میزنم چنان بخوری گوها ازاین دیگه بار یک فقط دیگه بار یک:سامیار

  لشتو تن کنار بکش. خواست دلم اصن خبرته چه یارو هووووی-
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  نخورد تکون که دادم هلش محمکم

 چه الاح..... نگفتی منفیه جوابت میگی همه بع گفتم بهت دیشب:گفت دستشو تو گرفت چونمو

 نحستم قیافه اون عاشق اینکه بخاطر نه میکنی ازدواج باهام منفی چه مثبت ازمایشامون حواب

  کوچولو سگ کنم ادمت چطوری میدونم. همین فقط مامانم خوشحالی خاطر به نه

 سگم من اگه. کردی بیخود:گفتم حرص با و نکرد ولم بازم که گرفتم محکم نبشگون یه دستشو

  کثیف خوک خوکی توام

  گرفت کهدگریم داد فشار فکمو محکتر

  کرد نگام خشم و نفرت با اون

  کرد ولم دقیقه چند بعد

  نیست کسی چرا اینجا لعنتی

  درمانگاه دره سمته رفت و

  دنبالش رفتم میدادم فحش بهش که حالی در اروم اروم منم و

 اشغال نکبته

  مامانم خوشحالی واسه

 ندت تند کردمو نگاه اونورو سریع شدم ضایع دیدم منم سمتم برگشت یهو که اوردم در اروم اداشو

  نبودم من مثلا که خوندم خودم واسه اهنگ

  تو رفت نگفتو چیزی اونم

  نبود هم پرنده که بیرون به نه وای

  وایسی نیس جا شلوغی از که تو به نه
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 دوش بلند منشی که گفت چیزایی یه بودو نشسته میز پشته که دختری پیش رفت هم سامی

  گفت امد خوش بهش

 دوتایی بکشن اینجا منو اورده دخترشه دوست نکنه وای

  ادم اینهمه جلو سر بر خاک

 بیا پاشو:گفت و سمتم اومد داد تکون سر فقط سامی که بش و خوش دقیقه چنذ بعد

  بیام کجا اینجان ادم اینهمه-

  میگم بیا. نزن حرف انقد:سامیار

  میدادن ازمایش میرقتن اتاقی تو رفت و

  خون ازمایش مامان واییییی

  امپول

  مامانمینا

  من میوفتم الان

  بود وایساده در جلوی منتظرم که کردم نگاه سامیار به ترس با

  حالا کنم چیکار

  میکنی نگاه چی به باش زود:گفت کلافگی با

  میریم نوبت بی ما اخه اینجان ادم اینهمه میگم چیزه-

 تهرانی اقای:گفت اومدو میزد حرف باهاش سامیار که بود.. یا منشی منم فک که دختره همون

  منتظرتونه داخل؟بهنام نمیرین

  جانم
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  کیه بهنام

  دوستنا کنم فک

  دیگع بیا:سامیار

  بده ازمایشاتو برو تو میرم تنها خودم من خب-

 . بروتو:شدوگفت حرصی دوباره سامیار

  بغلی اتاق تو رفت خودش و

  بفرما عزیزم:منشی

  کرد باز اتاقو دره و

  تو رفتم

  بود اونجا مسن زنه یه

  سلام-

  بیام تا اونجا بشین عزیزم سلام:دکتر

  نشستم رفتمو میکرد اشاره که صندلی سمته به و

  بودم زده یخ

  میرم غش زود بره خون ازم یا ببینم خون تا اخه

  نبر ابرومو اینبارو خدایا

 میترسی؟: دکتر

  نه...ن-
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  بخور اینو:گفت دادو بهم شکولات یه میزش کشو تو از کردو ملیحی خنده

  بستم چشمامو و کردم اونور رومو گرفت خون ازم بعد و

  شدو زده اتاق دره

  بفرمایید: دکتر

  سامیار بندشم پشت اومدو بود منشیه اون شبیه که مسن مرد یه

  تقریبا بودم گیج منکه

  بدنم زد یخ بیشتر

  شوهرن زنو کنم فکر بود پوشیده زنه مث سفید روپوش یه مرده

  عجب چه پسرم خوبی سامیییبار:گفت خوشحالی با سامیار دیدن با زنه

  گرفته زن سامیار. چیشده بگو خانوم:مرده

  زنت سامیار؟کیه بهنام؟اره میگی راست چی:زنه

  خندیدن کردنو نگاه بهم مرده سامیارو

  خوبی. جون نرگس  سلام:سامیار

  بهنامه اسمش دکتر این پس عه

  نرگس  زنه دکتر این و

 اخی شوهرننننننن و زن

  پس کو خانومت فداتشم:نرگس

  گرفتی خون ازش و نشسته اونا همونکه:بهنام
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  کرد اشاره من به و

 ینا داشتم پسر اگه گفتم خودم پیش نمیشه باورتون بخدا جددددددی:گفت خوشحالی با نرگس

 . محبوبه خوشبحال. ماهه تیکه یه ماشالله ماشالله میکردم خودم عروس دخترو

 سامیار بره خودم قربون میکردم نگاش ذوق با

  کنیدا دعوت عروسی مارو ایشالله بشین خوشبخت:گفت و کرد بغلم محکم نرگس

  خودشو کنه معرفی اول بذار خانوم: بهنام

  حالا خب: نرگس

  خوشبختن چقدر خوشبحالشون کردم نگاشون دوباره و خندیدمو

 شما خوبی دخترم خب:بهنام

  رفتم نزدیکترشون وبرداشتم کیفمو صندلی از

  خوبیتون به ممنون:گفتم زدمو لبخندی

.... 

 . دخترشونه بود بهنام شبیه که منشیه اون فهمیدم من که زدیم حرف دیگه یکم

  بگیریم بریم جوابشو یازده ساعت گفتن بهمون

  نیمه دهو ساعت نشستیمو  ماشین تو الانم

  سامیار نه میگم چیزی من نه

  بابا ای

 . بود رفته سر حوصلم
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 یعپشت به داد تکیه سرشو اونم  دادم گوش اهنگ و گوشیم به زدم برداشتمو کیفم از هندزفریمو

 . بست چشماشو صندلیو

  بگیره جوابارو رفتم شدو پیاده سامیار دوازده ساعت

  خدایا وای

 خدا یا باشه منفی باشه من با شانس بارو یه این فقط خدا ای. میکنم نذر صلوات صدتا باشه منفی

 کنار هم دقیقه یه باهم ما دیدی که خودت نمیکنم غلطا ازاین دیگه دیشب کردم غلط من

 . نمیایم

 یه فهمید چیزی نمیشد اخمو معمول طبق کردم نگاه قیافش به اومدن بالاخره اقا ربع یک بعد

  بود جوابا که بود دستش هم برگه

  شدو سوار

 بست کمربندشو

  چیشد:پرسیدم فرستادمو صلوات یه

 کرد روشن ماشینو و سمتم گرفت رو برگه

 کردم بازش لرزون دستایه با

.......... 

https//: 

 . اخه کردم نذر صلوات صدتا من کرمت قربونه خدایا

  مثبت

  بگیره گریم بود مونده کم
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  کنم تحمل تشنو غول این عمرم تااخر حالا کردم اشتباهی یه من خداوندا

 .گفت مامانت مثبته جوابم نگفتم دیشب من:گفتم ماشینو داشبورد رو کردم پرت رو برگه

  نیست مهم:گفت تفاوتی بی با

  نمیکنم ازدواج باهات و متنفرم ازت من:سمتش برگشتم حرص با

  نخواست تورو نظر کسی:سامیار

  خونه برسون منو زودتر. بروبابا-

  شم خلاص شرت از زودتر که نمیده اجازه ترافیک این ولی کنم همینکارو میخوام دقیقا:سامیار

  لیاقت بی-

 گفتی چی نیومد صدات:سامیار

 لیاقت بیییی:گفتم تر بلند

 ... کنی علاقه ابراز بهم انقد نیس لازم:سامیار

  اشششششغال

 بغلم میذاشت جواب تا ده چون نزدم حرف باهاش دیگه

 . من گرسنگی از مردم نکبت شدم پیاده خداحافظی بدون در جلوی رسیدم

  کوبیدم محکم درو

  تو برم که در جلوی رفتم

  زد صدام

  برگشتم
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 پایین بود داده شاگردو سمته شیشه

  چیه-

  گذاشتی جا اینو: سامیار

  بود ازمایشا جواب کاغذ

  وگرفتمش جلو رفتم حرص با

  حرفا باقیه واسه میایم امشب:گفت که خونه برم دوباره خواستم و

  بفهم نفهم. منفیه جوابم من-

 .نیس مهم گفتم منم:سامیار

  رفت سرعت با و

  بیشعور

  که واقعا

 مرفت دادمو نشونشون رو برگه منم چیه جواب که روم پریدن جون مامان و مبینا خونه تو رفتم تا

  اتاقم

  بود شده خوشحال خیلی جون مامان

  اتاقم تو اومد مبینا

  گذشت خوش:مبینا

  تخت رو کردم پرت خودمو دراوردمو مانتومو

  کنه قسمتت خدا خالی جات خوبه خیلی واقعا وحشی یه کردن تحمل اره-
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 ایشششششاللله:مبینا

  بدبخت برسرت خاک-

 کنی چیکار میخوای حالا خب:مبینا

  شدم گیج مبینا نمیدونم-

  بده مثبت جواب شو بیخیال منکه نظر به:مبینا

  خرم مگه-

  بود مثبت جوابت دیروز که هستی حتما:مبینا

  بود بازی لج اعصبانیتو رو از-

  ارمد دانشگاه و  درس بگو بیار بهونه. کنی ازدواج نمیتونی داری مشکلی بگو بهشون خب:مبینا

  ندارن مشکلی درس با گفتن مگه ندیدی دیشب خره-

 خداکمکت ایشالله. دادی بله توام دیگه بخواد خدا هرچی. کن ولش حالا. نبود یادم اره:مبینا

 . دیگه برم منم. خودتو نکن ناراحت. میکنه

  میری کجا دیگ بمون-

  میاد سرکار از الان خسته شوهرم ندارن غذا هام بچه دارم زندگی کارو:مبینا

  برو گمشو پس-

  احساس بی:مبینا

  رفت کردو جمع وسایلاشو

  اتاقم تو برگشتم دوباره و خوردم مربا و کره و نون لقمه یه رفتم منم
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 که دارم لجبازیم حس یه ولی ازدواجو این دوستدارم ولی چرا نمیدونم. نمیخوام بگم چجوری

 میمونه تنها جون مامان خودم خونه برم من اگه. پوووف بگم کدومو اخه من الان خب. نه بگو میگه

 .اخه

 همین به شدم خوب دیگه باهم ازدواج بعد شاید کنم ازدواج باهاش که گرفتم تصمیممو اخر در

 ..... میزنه ورق واسم روزاییو چه روزگار ازاینکه غافل و خوابیدم امید

  سامیار

  کردم فکر صبح تا دیشب

 نهمی صوری ازدواج یه فقط. کنم ازدواج ارام با مامانم خوشحالیه برایه که رسیدم نتیجه این به و

 . سراغم اومده دوباره لعنتی سردرد که اورد در حرصمو درمانگاه انقدتو امروز

  خورد زنگ گوشیم که بودم شرکت راه تو

  ناشناس شماره

  دادم جواب

  الو-

 تهرانی؟ سامیار 

 خودمم-

 . میفرستم  برات ورودو رمز.ببینتت میخواد رییس قبلی مهمونیه جای بیا دوازده ساعت فردا 

 . باشه-

  شد قطع تماس و

 گفتم براش جریانو و سرهنگ به زدم زنگ برداشتمو رو ساده گوشیه زود
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 اخرهبال پس هست ارشامم موتور دیدم که پارکینگ بردم وماشینو شرکت رسیدم بعد دقیقع ده و

 . سرکار بیان ماها بعد دادن رضایت اقا

  شرکت تو رفتم

  بود اتاقش تو ارشام

  اورد برام برگه تا چند منشی

 اومد گوشیم اس صدای

  بود شماره همون

  کردم بازش

  خوندمش

  بود عدد بار این  ورود رمز

۱۱۵۶۰۲۱۱۱۱ 

  تو اومد اعصبانیت با ارشام شدو باز اتاقم دره

  جلوم کرد پرت که بود پوشه و برگه چهارتا دستش تو

 فقط فقطو. شرکت حساب تو شده ریخته میلیارد هیجده هفته یه سامیار؟طیه چیه اینا:ارشام

 ؟. نمیشه هم میلیارد یک سودش که بود ایتالیا به صادراتمون

  خب-

 اچقدره؟ب اینجارو بخون:گفت و روش گذاشت انگشتشو کردو باز رنگو ابی پوشه شدو خم ارشام

 سامیار میکنی چیکار بستی؟داری قرارداد کی

 ... ارشام-
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  بدم ادامه نذاشت

 بازویه نونه میخوام فقط باشه حلال باشه کمم بیارم در نمیخوام حروم پول من سامیار:ارشام

 ؟ اومده کجا از پول این. بخورم خودمو

 حروم؟ ؟پول من به گفت چی این بهم ریخت کاملا اعصابم

  افتاد  خودکار که میز رو کوبیدم دستمو شدمو بلند اعصبانیت با

  زدم داد بلند

 یه چارماه سلامت بع هرررری ناراحتی. نداره برت دور. نیستم خور حروم من شو خفه شو خفه-

 . برو گمشو بخور حلال تو خورم حروم من میری؟اصن میگی پرت چرتو میای بار

  بیا بار یه چارماه توام. نذار منت. کشیدم زحمت منم کشیدی زحمت تو که همونقدر:ارشام

 . بزنی دو سگ نون لقمه یه واسه باید تو که بیام بار یه ماه چار د نشد د-

 اومده میلیارد هیجده. داشتیم خارج به صادرات یه مدت این فقط اومده؟ما کجا از پول این:ارشام

 نه یا خوردیم گوهی چه بدونم باید شریکت بعنوان من.. نداره خبر حسابدارم حتی حساب تو

  دیوار سمته دادم هلش حمکم و گرفتم یقشو و رفتم سمتش به

  ترسید

 ....بابایی و مامان نه میشناسم رفیقی نه ها موقع این تو میدونست

 .... سامیار:ارشام

 . میکشمت. عوضی. شو خفه. شو خفه:گفتم بلند

  میپرید پلکام و میلرزید دستام
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 خورب حلال تو. جدا منم جدا تو الان برمیدارم سهممو. نیستم دیکه ارشام نیستم شریکمی؟دیگه-

 ..  حروم من

  کردم ولش

  در سمته رفتم و کردم جمع وسایلامو میزم سمته رفتم و

 گرفت جلومو

  کنار بکش-

  میری کجا. کردم بچگی کردم غلط من داداش:ارشام

  جیبش تو گذاشت کیلیدشو و کرد قفل بستو درو که دادم هلش

 اوردی قرصاتو نیست خوب حالت بشین. کردم غلط:ارشام

  زدم پسش که گرفت دستمو

  کن ولم-

 امودست هامو زانو رو گذاشتم ارنجمو نشستم اتاق وسط مبل رو رفتم و زمین رو کردم پرت کیفمو

 . دادم فشار هام شقیقه کنار

  نشست زمین رو در جلوی ارشام

 .کردم بچگی. کردم غلط خوردم گوه من داداش:ارشام

  نزن حرف:سامیار

 سمتم اومد و شد بلند

 . شد خورد لحظه یه اعصابم بخدا نیستی نااهل نیستی خلاف اهل تو میدونم من:ارشام

  نوکرتم من کوچیکتم من ببخشید:گفت شونمو دور انداخت دستشو
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  عشقم داری ناز چقد اههه:ارشام

 بینمتب بردار دستاتو این اها ببینم بخند برم قربونت فداتشم اقایممم:گفت کردو زنونه صداشو

  نازی چه جووون

  بسته-

 بخشیدی؟ بگو:ارشام

... 

  کردم غلط گفتم داداش سامیار:ارشام

  ارشام باشه-

 داری چیکار نمیگی بهم. زدی بهم شراکتتو کردی غلط گرامی باجناق. ارام بیچاره:ارشام

 داره ربط محمد به حتما پول میکنی؟اون

  کردم نگاش

  گفتم چیزو همه و

. 

. 

 . شرمندم: ارشام

  زدم شونش به

  بود خورد اعصابم منم. بیخیال-

 میکنی چیکار رو پولا: ارشام

  فعلا  نمیدونم.خیریه به میدم-
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 منو ببخشید داداش:ارشام

 . دیگه بیخیال ارشا-

 رفتین؟ ازمایش:ارشام

 .مثبت. اره-

  بگیرم سواری ازت چقدر جووون منم بزرگه باجناق: ارشام

  کلش پس زدم یکی

 . خونه میریم زود امروز. برس کارت به برو-

 چرا؟:ارشام

  هخون میریم شرکت از پنج ساعت بگه ایما به میگم مامان به.خانومت مادر خونه بریم میخوایم-

 چقد نمیکرده رو بوده خداش از انگار تورو نمیری میکنه کاراشو زود زود چه پاره اتیش:ارشام

 هولی

 نبودی تو-

 . دارم فرق من:گفت دادو قر چند گردنش به زنا مثل

  بیرون برو. اینه فرقت. ای دیونه تو-

  اصن رفتم سرت تو خاک:ارشام

  بسلامت-

  مامان به زدم زنگ برداشتمو میزو روی گوشیه

  الو:مامان
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 خانما خانم سلام-

  چیشد رفتین خوبی سلام مادر توی:مامان

 اماده امشب بگم زدم زنگ.خوبه چی همه رفتیم ازمایشگاهم. خوبم بله. یکی یکی مامان اووو-

 . بگو هم ایما به و بده خبر اوناهم به حرفا بقیه واسه بریم باشین

 نداری کاری. همه به میگم الان. عزیزم باشه. خداروشکر:گفت خوشحالی با مامان

 خدافظ باش خودت مراقب نه-

 خدافظ همچنین:مامان

 جلسه پنج تا دو ساعت و. کردم تمیز میزمو و کردم جمع زمین رو بودن افتاده که خودکاراییو

  کرد خستمون خیلی کع داشتیم

  که بودیم ارشام خونه راه توی خونه اومد بامن و اونجا گذاشا موتورشو ارشام

 سامیار:ارشام

 هوم-

 . میشه تنها ارام مامان ورم اون ؟از میمونه تنها میگیری؟مامانت خونه کجا ازدواج بعد:ارشام

 .خب-

 کنی چیکار میخوای:ارشام

 رهدا ساختمون تا سه و ویلایی. فرستادن واسم عکساشو امیر بنگاه از امروز دیدم خونه یه.... تو-

  اونجا بریم بشین راضی همتون اگه. متری هشتصد باغ یه و

 بیام؟ منم یعنی:ارشام

 هست؟ مشکلی. اره-
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 میگی امشب هم بقیه به خوبه خیلیم اتفاقا نه:ارشام

 . اره-

 . اومد خوشم پیشنهادت از منکه. میبینم رو خونه میریم فردا:ارشام

  نشد زده بینمون حرفی هیچ دیگه

 . شم اماده تا خونه رفتم خودمم و خونش رسوندم ارشامو

 کردمو درست موهامو و پوشیدم....و مشکی لباس و زغالی شلوار و کت و گرفتم دوش یه سریع

 . بودن اماده سومیتا و مامان. بیرون رفتم و زدم عطرمو هم اخر در و انداختم ساعتمو

  سمتم اومد اسفند یه با مامان

  چرخوند سرم دور چندبار و

 نزدیک ارشام خونه چون و. خریدم گل و شیرینی دوباره راه سر افتادیم راه دقیقه چند وبعداز

 کلی و بود موافق مامان که گفتم هم رو خونه موضوع راه سرع دنبالشون رفتم بود اینا ارام خونه

 . شد خوشحال هم

  رسیدیم دقیقه چهل بعد و

  ارام

  اینه تو دیدم خودمو بار صدمین برای 

 یزر گلایه جلوش و داشت نگین استیناش رو که ربع سه  استین و قایقی یقه گلبهی تونیک

 لبهیگ سانتی پنج پاشنه کفش و مشکی ساپورت یه طلایی بزرگ کمربند یه با بود برجسته

 بودم پوشیده داشت لباسم رنگ به بزرگ گلایه که مشکی شال یه و

  خورد خونه زنگ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 292 

  بیرون اومدم اتاقم از عجله با و

  بیرون اومد خونه اشپز از بامن زمان هم جون مامان

 در سمته رفتیم باهم زدو بهم گرمی لبخنده

  شدن وارد ترتیب به قبل مثل بازم

  بود دستش گل و شیرینی دوباره بود سامیار نفر اخرین

  داد بهم

  رفت حرفی بدون و

  بود شده خوشگل خیلی کردم نگاه لباساش به پشت از رفتم سرش پشت

  توش ریختم اب و اشپزخونه تو پارچ توی گذاشتم گلارو

  ریختم شربتارو و

 تو مرفت و برداشتم شربتارو و خندیدم یکم قبل سریع کردم چیکار سامیار با اومد یادم دفعه یه

  حال

  شدن ساکت دیدنم با همه

 کتهس ذوق از من که گفت گلم عروس یه و کرد تشکر مهربونی با که  گرفتم سامیار مامان به اول و

  کردم

  جون مامان به بعدش

 بشنوم من که جوری اروم رفتم خوره چشم یه بهش که بیشعور سامیار اخر در و بقیه بعدش

  قشنگه ریختش بی چشای وقدر میکنه فکر:گفت
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 یب بیرونا شه پرت چشماش که صورتش تو بکوبم جوری یه سینی همین با میگه شیطوووونه

  ریخت

  نکبت خودتی

  ایما پیش نشستم حرص با

 خوبی گلم جاری:ایما

  شما های پرسی احوال خوبیو به-

 زبونت داره نیش. عوضی:ایما

 نمیشم؟ خاله خوبی؟انشالللللله تو..که نمیگم دروغ.. حالا خب-

  خاله هم عموی زن هم من بچه برای تو میگما. زوده هنوز نچ. میسی:ایما

 . اوهوم-

  میکنه نگات ذوق با چه محبوبه مامان:ایما

  بله دیدم که برگشتم محبوبشون مامان سمت به اروم

  کنه نیگام ذوق با باید کنه پیدا من مثله عروسی میتونست کجا. بری قربونم-

  بود اهو الان داشت خر تورو نفس به اعتماد.ایششششش: ایما

 . نچ نچ. بودی حسود اول از-

  ماشالله که نیست زبون:ایما

  شد تعیین هم.... و مهریه کردو شروع حرفارو سامیار مامان موقع همون

 لقبو اولش جون مامان که کنیم زندگی باهم همه خونه یه تو خواستن که بود این همه از جالبتر و

 . البته بگیریم فاکتور سامیارو قیافه اگه بود خوبی شب. شد راضی بالاخره اما نمیکرد
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 مهمونا ده ساعت شب اون شد گذاشته عروسی و عقد قرار دیگه ماه یه که داشتن عجله انقدر و

 رفتن

 ...عروسیو اینورم از میشد شروع ها دانشگاه دیگه روز ده

 اگع حتی کنماینکارو میکرد وادارم که بود حسی یه اما ازدواج این واسه بودم ناراضی دلم ته

 وخودش خودش اینده و میکنم زندگی حال تو من خب ولی. میشه چی ایندم نمیدونم باشه اشتباه

 لذتی هیچ حال توی زندگی از اونموقع خب ولی میسازم ایندمو من شایدم نمیدونم. میسازه

 همونجور. کنم زندگی امروز که بهتر همون پس ایندمم ساختن درگیر فکرمو کله نمیبرمو

 . لذت و خوشحالی با محدودیت بدون میخوامکه

 . انتظارمه در که فردایی برای کنم طی بیخیالی و

 برد خوابم که بود اینده و وازدواج دانشگاه به کردن بافکر

 سامیار

  خونه بردم اینارو مامان سریع

  بود تنها خونه مامان

  خونشون بود رفته سومیتا و

  بودم مونده قرمز چراغ پشته من بودو نیم و یازده ساعت

 به قهدقی پنج و روندم ماشینو بیشتری سرعت با شد درست دقیقه ده بعد ولی بود ترافیک یکم

  بودم ویلا همون جلوی دوازه

 بود وایساده معمولی بالباس در جلوی نفر یه هم سری این

  شدم پیاده و کردم پارک ماشینو

 سمتم اومد بود اونجا که مردی
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 شمایید؟ سامیار اقای:مرده

  داخل برم که گفتم رمزو تعلل بدون

  کرد باز دروبرام قبلی نگهبان همون بازم و کردم طی سنگیو راه همون بازم کردو دروباز اونم

  جلوتر اومد زدو لبخندی دید منو تا بودو در جلوی دختر یه 

  کردم انالیزش سریه

 چشمایه و فرم خوش دهن و دماغ و کشیده صورتی و مشکی موهای و لی شلوارک و تاپ یه

  مشکی مشکیه

  بود قشنگ

 هاا. باشی سامیار باید توام اممم. همایون دختر ام محدثه من سلام:گفت خودش که نگفتم چیزی

 خوبی؟ ببخشید

 چشماش تو بودم زده زل

 داد تکون صورتم جلوی دستشو

  منتظرته بابا بیا.بابا ای.سامیار اقا کجایی الوووو:محدثه

  تو رفت تند تند بعدش

 مکرد نگاه شدش بافته خرگوشی موهای به پشت از و رفتم سرش ؟پشت سالشه چند دختر این

  بالا طبقه رفت

  دنبالش منم

  میکرد نگا برمیگشتو گاهی چند از هر
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 کم شبه بخورم بودم تر پایین ازش پله یه منکه عث با که برگشت یهو که بودیم پله اخرین روی

  کردم حفظ خودمو تعادل و گرفتمش زود اما پایین شیم پرت دوتامون که بود مونده

 مریضی مگه تو چته:گفتم اعصبی

  خبرته چه هییس:گفت تندتند دهنمو رو گذاشت دستشو کردو نگاه برشو دورو بااسترس

  کردم درست کتمو زدمو کنار دستشو

 ریز چشماشو بودو کرده کج دهنشو بهش افتاد نگام دوباره

  بپرسم سوال یه میگم:محدثه

  دادم تکون سرمو

 شدی؟ باند این عضو توام:محدثه

 باند کدوم-

  بیا شد دیر.بیخیال هیچی:محدثه

  میدونه چیزایی یه این باند؟حتما

  کنه کمک بهم میتونه یعنی

  اتاق همون تو رفت دوباره رفتم دنبالش

  اتاق تو رفتم من سرش پشت و کرد باز زدو درو

  بود اونجا همایون فقط بار این

  شدو بلند

 . تهرانی سلام:همایون
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  سلام-

  بری میتونی محدثه. وایسادی چرا بشین:همایون

  نچ:گفت و صندلی رو نشست بیخیالی با اون ولی

  نشستم همایون با فاصله صندلی تا سه و محدثه روی به رو منم نشست کردو پوفی

 .تیهس جرعتی با پسره. بشم شریک باهات میخوام سامیار. بار اولین برای بود عالی کارت:همایون

  نیستیم شریک الان:گفتم و بالا دادم چپمو سمته ابرویه

 باهات میخوام. میشه تموم و سالست یه که. بستیم قرارداد یه فقط الان ما. نه تقریبا:همایون

 دارم رو محدثه همین فقطم و گذشته ازم سنی. دارم احتیاج نفر یه به من.کارا همه تو. شم شریک

 برات؟ میگم بیشتر باشی موافق ؛اگه. میشی جانشینمم شی شریکم اگه.

 هست دیگه کارایه چه مواد جز-

  نده جواب سوال با سوالو:همایون

  ندارم جوابی وگرنه بکنم باید چیکار بدونم باید-

 کارمون. دارم نیاز تو مثله یکی به من و میکنی عمل محتاط اخلاقت این از میاد خوشم:همایون

  بدن واعضای مواد حمل

  شدم جا به جا یکم حرف این شنیدن با

 چی؟

  بدن اعضای

  میدونه چیو همه یعنی میکرد نگاه عادی خیلی که کردم نگاه محدثه به

 چیشد:همایون
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  اومدم خودم به همایون باصدایه

   فرصته یه اینم و. کنم نفوذ باند تواین باید من

  قبوله-

  من خونه میای میکنی مکان فردانقل همین از پس خب. عالیه:همایون

 چی برای-

  اینه کارمون روال. باشیم تر راحت که:همایون

  کردم اخم

  نمیشه-

  دلیلت:همایون

  تنهاست همسرم-

 مداشت غرور و مسئولیت حس یه لحظه چند واسه فقط ولی گفتم چجوری اینو لحظه اون نمیدونم

  دوستداشتم حسو واین

 داری زن تو:محدثه

  کردم نگاش اخمم باهمون

 اره-

 هیچ ولی. بود شناسنامت کپی و دیدم قراردادو من.نیست چیزی... و شناسنامت تو ولی:همایون

  نبود زنی از اسمی

 . هست الان نبود اونموقع-
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 زندگی اونجا میای زنت با. میگیرم برات خودم. میگیری من خونه نزدیک خونه یه پس: همایون

  میکنین

 . بود خورد واقعا اعصابم

 کنم باید چیکار میدونم خودم من میدی دستور من ب هی چرا تو-

 ممکنه لحظع هر چون. میشه سخت خودت برای ولی راحتی هرجور باشه. پسر باش اروم:همایون

 . باشی باید تو که بیوفته اتفاقایی

 . ندارم سختی با مشکلی من-

  نمونده حرفی:گفتم شدمو بلند

 . شراکتمون برای میگیریم مهمونی یه. شریک نه:گفت و شد بلند هم همایون

 .ندارم وقتشو نیست لازم-

 . میگیم شراکتمونو همه به میگیریمو مهمونی یه پیروزیت دومین با دیرتر یکم:همایون

 خدافظ. باشه:گفتم دادمو تکون سرمو

  بیرون رفتم کردم باز اتاقو در

 اومد محدثه سرم پشته

 میاری زنتم مهمونی واسه:محدثه

  گرفت قرار روم روبه و وایساد اونم که سمتش برگشتم تند

  بچه نکن دخالت بزرگترت کارای تو-

  اقا بزرگترم ازت سالم یه. سالمه۱۲ و نیستم بچه من:محدثه

 باشه ساله۱۲ دختر این نمیکنم باور
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 . باشه ساله۲۲ میخورد صورتش به کردم نگاه بهش دیگه بار یه

  پایین اومدم تند تند هارو پله و نگفتمو چیزی

  میومد سرم پشت که میشنیدم قدماشو صدایه

  کردمو باز رو خونه در

  شده کشیده پشت از کتم که بیرون بیام خواستم

 برگشتم

  کردم نگاش بااخم

  بالا برد دستاشو که

 بگیرم شمارتو میخواستم..  نکن نگام اونجوری تسلیم. میرفتی تند تند خب:گفت و

 بهت بدم شمارمو نمیبینم لازم-

  میبینم لازم من ولی:محدثه

  بیرون اومدم نکردمو ای توجه

  در سمت رفتم کردمو طی رو سنگی حیاط و

  کردم باز درو

 بود در جلوی نگهبانه همون

  شدمو ماشین سوار

  خونه سمته رفتم

  خورد زنگ گوشیم راه تو
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  بود داده بهم سرهنگ که گوشیههمون

  دادم جواب

 الو-

 سامیار چیشد. سلام:سرهنگ

  گفت که گفتم بهش جریانو کلع بعد و... سلام-

 زنت با خانواده از  جدا و میکنید عقد و محضر میرین عروسیی جشن هیچ بدون سامیار:سرهنگ

 رو قیهب مامانتو. کنارت میاد اون فقط گفتی که حالا داری زن میگفتی نباید که اولا. میکنی زندگی

 . دیگه خونه یه تو میفرستی

 . باشه-

 نداری کاری. خوبه:سرهنگ

 خوش شب نه-

 خوش توام شب:سرهنگ

  کرد قطع و

 اوردم در لباسامو و اتاقم تو رفتم صدا بدون منم و بود خواب مامان خونه رسیدم که بود۱ ساعت و

  برد خوابم که بود صبح دمایه دم  کشیدم دراز تخت رو و

 

 ارام

 ؟ چیییی_

 میکنن نگاه همه یواشتر یکم هیس:گفت کردو برنگاه دور به کلافه
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  میکردن نگامون همه کردم نگاه بغل میزایه به

 گفتم بقیه به توجه بی

  تو با کی با اونم کنم عقد نداره امکان عروسی بدون من نداری مغز اینکه مث میگی چی میفهمی_

  امادست چی همه... و خونه محضر میریم هفته همین اخر. نمیشه میگم نفهم دختره ببین:سامیار

  نمیام من_

 زبونه ممن بدبختی. کنم فرو حرف مخت تو باید زور به نفهمی زبون کلا تو. نیست تو دست:سامیار

  نیستم بلد حیوونارو

 کرد مزه مزه قهوشو خونسرد اون ولی میمردم داشتم عصبانیت از

 ...تووووو....توو-

 حرفتو این نکن تکرار انقد.دخترام همه ال ایده مرد و جذاب خوشتیپه یه:سامیار

 کثیف خوک وحشی گرازه خاصیتی بی فرهنگ بی وحشی یه تو برعکس_

  گرفت جاشو عصبانیت رفتو خونسردیش

 هوم، دهنت تو بزنم ادم اینهمه جلوی نمیخوای:سامیار و

 رمحض میبردمت مستقیم جمعه و نمیگفتم اصن وگرنه حرفارو این گفتم کردم حسابت ادم من

 . همه ب گفتم من. میگی خانوادت به حالام.

  کنه حساب رفت و شد بلند و

 لانا و بزنه حرف باهم مبخواد بود گفته شاپ کافیتو بود گذاشته قرار و بود داده اس بهم دیشب

  زندگیمون سر میریم... و جشنی هیچ بدون هفته اخر بود گفته بهم مغز بی این و شب۲ ساعت

  داشت عجله عشقم بودیم هم عاشق اول از نکه
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  کردی نذر:گفت و برداشت صندلی روی از کتشو و اومد

  چی:گفتم و بالا انداختم ابروهامو تعجب با

 بشوری؟نشستی اینجارو ظرفایه کردی نذر:سامیار

 بیششششعوووور

 خاصیت بی هستی شویی ظرف ماشین خودت نخیر:گفتم حرص با

  منتظرم ماشین تو:گفت و رفت توجه بی سامیار

 احمق

 . رفتم سرش پشت برداشتمو کیفمو منم

  بستم محکم درشو شدمو ماشین سوار

 وحشی:گفت لب زیر

 شنیدما هووووی_

 . بشنوی که گفتم:گفت تفاوت بی

 احساس بی برسر خاک

 غزمیت این جلو میاوردم کم هم میخوردم حرص هم چون نگفتم چیزی دیگه

 

  سامیار

  میشه خورد اعصابش بیشتر بزنی حرف باارامش دختر بااین هرچقدر

 داشتم نگه ماشینو خونشون جلوی
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 میخوای که هرچی نمیدونم و حلقه خرید واسه بریم دنبالت میام فردا.برو_

 گراز میترکه قلبت میشکنه دستوپات میری ماشین زیر تافردا ایشالله بمیر برو:ارام

 سیاه گربه پایین برو:سامیار

  کرد نگاه بهم سریع

 داشتم نگه خودو جلو زور به ولی بود گرفته خندم

 لیاقت بی:ارام

 هم ب کوبید محکم کردو باز ماشینو دره زود و

  زدم محوی لبخنده

  باش مارو کاره

  کنم تربیت بچه یه باید

  خونه رفتم و کشیدم عمیقی نفس

  بود نه ساعت

 . بودم وایساده قرمز چراغ پشته

  اومد اس گوشیم برای

  کردم نگاه قرمز چراغ به

۱۹ 

  کردم باز اسو زدمو گوشیمو رمز

 بود ناشناس
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 خوبی سلام:بود نوشته

 این؟ بود کی

  حتما گرفته اشتباه

  افتادم راه سریع اومدمو خودم به عقبی ماشینایه بوق صدای با

  اومد اس دوباره بعد دقیقه چند

  کردم بازش

  خوندمش

 جان سامیار ام محدثه_

 کردم اخم

  شد خورد اعصابم

  خونه رفتم بیشتر سرعت با شاگردو صندلیه رو کردم پرت گوشیمو

  رسیدم وقتی

  کردم نگاه گوشیم به ماشین تو

  شم نزدیک همایون به جوری یه باید من

 شم؟ نزدیک دخترش به ازاینکه بهتر راهی چه

 زد زنگ خودش که بزنم زنگ محدثه به خواستم برداشتمو گوشیمو

 دادم جواب مکث یکم با

 الو_
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 سلام:محدثه

 شما سلام_

  ام محدثه که دادم پیامک:محدثه

 داری کاری ندیدم_

 داری وقت اگه بیرون بریم میای سررفت حوصلم خونه تو:محدثه

  باشه:گفتم کردمو فکر یکم

 دنبالم بیا میکنم پیامک برات خونمونو ادرسه پس:محدثه

 فعلا اوکی_

 عزیزم فعلا:محدثه

  نمیکردن زندگی خون همون تو مگه بفرسته تاادرسو موندم منتظر

  فرستاد ادرسو

  نبود دور زیاد

  بودم ویلایی در یه جلوی بعد ساعت نیم و کردم روشن ماشینو

  بیرون اومد محدثه و شد باز خونه بزرگ در که زدم بوق دوتا

  نشست کردو باز درو

  نکردم نگاه بهش

  کردم حس نگاشو سنگینیه ولی

 عزیزم سلام:محدثه
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  سلام_

 ؟ بریم کا خب:گفت کوبیدو بهم دستاشو

  بود ده کردم نگاهساعتو

 خوردی شام_

  نداشتم کاریو حوصله اصن. نه:محدثه

  کردم بیشتر سرعتمو دادمو تکون سرمو

  خوبه زنت:محدثه

 و کردی اخم اومد اسمش تا داریا دوسش خیلی معلومه اوووو:گفت سریع که کردم توهم اخمامو

  کرد کوتاه خنده یه بعد

 داشتم؟ دوسش واقعا

 دوستداره کی رو گربه اون اخه

  اومدم خودم به صداش با

 راستی چیه اسمش:محدثه

 میپرسی چرا_

 کنجکاوی محض بدونم میخوام:محدثه

  کردم پوفی

 نیست تحمل قابل دختر این

 نگفتی:محدثه
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 آرام_

 !بود؟ آرام واقعا

  بود واقعی ناآرام یه اون

  محوزدم لبخند یه فکر ازاین

  داره قشنگی اسمه:محدثه

 نشد زده بینمون حرفی رستوران به رسیدن تا دیگه

  داشتم نگه رستوران جلوی

  شد پیاده محدثه بعدمنم شدمو پیاده

  وایستاد کنارم

  رستوران تو رفتیم و

  بود امین دوستم واسه که رستوران یه

  نشستیم کردیمو انتخاب میزو ترین دنج

 شدم بلند سمتمون اومد لبخند با امین بلافاصله

  عجب چه خوبی.داداش سلام:امین

 خوبیتو. ممنون سلام_

 و دش خم یکم و برگشت میکرد نگاه ما به که محدثه سمته بعد و اومدی خوش. برم قربونت:امین

  اومدین خوش شمام خانوم سلام: گفت

 خانومو نمیکنی معرفی:امین
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 . دوستان از محدثه_

 خواستین هرچی. میفرستم گارسونو الان خب اهان:گفت کردو راست و چپ چشماشو امین

 . من مهمون بدین سفارش

 ...م داداش مرسی نه:سامیار

 خوش نیار هم ونو نه میکنم مهمونت منم اینجا میای بار یه سالی:گفت زود بدمو ادامه نذاشت

  رفت و بگذره

  دادم تکون سر

  دیونه پسره

  جام سر نشستم

  یه؟چ دوستدارن همه اینکه دلیل:گفت میکرد نگام و چونش زیر بود گذاشته دستشو که محدثه

 بنظرم نه تو ولی دارن دوست همه و میبرن حساب ازت همه. اوهوم:محدثه همه:گفتم و بالا دادم  

 نمیبری حساب هم کسی از دوستنداریو کسیو

_..... 

 دوستداری؟ زنتو. عاشقتن خیلیام بنظرم:محدثه

  کردم مکث یکم

 میخوره زنم به سوالات همه ته چرا_

 ببینمش ودوستدارم برده دلتو که کیه بدونم کنجکاوم:محدثه

 میبینیش_

  دوستداری زنتو. نگفتی:محدثه
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  اومد گارسون

  دادیم فسنجون و کوبیده سفارش ما و

  بهم زد زل دوباره محدثه و رفت گارسون

 

 

  ایما

 اررررررررررررررشااام_ زدم داد بلند

  جوووونم:گفت بلندی خنده صدای با

  میکششششششمت_

  میاد دلت:ارشام

  کردم نگاه غذا به حرصی و کلافه

  بود سوخته

  بخورم تکون نمیذاره کرده بغل منو دوساعته بیشعور

 میفهمی مردی گشنگی ا که حالا

  ارشام پیش اتاق تو رفتم و اشغالی تو ریختم رو سوخته غذایه

  میکنه بازی کلش داره و دستشه گوشیش دیدم کع

  چیشد:گفت کردو خاموش گوشیو دید منو تا

  میخوابی گشنه امشب هیچی:گفتم کردمو نگاه شیطونش چشمایه به
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  چرا:گفت ارشام که تخت رو کردم پرت خودمو و

  سوخت_

  خب من درست چی یه پاشو:ارشام

 سوزوندیش تو کردم درست من چه من به_

 من:ارشام

  اره_

 نمیکنی درست دیگه یعنی:ارشام

 نچ_

  دیگه نمیکنی درست:ارشام

 نه_

  داد قلقلکم رومو پرید و خواستی خودت باشه

  اومد در اشکم که خندیدم زدمو جیغ اونقدر

  یما...ا ن...جو. وااای کن لن.....ول..... شا...ار_

 بیرون بریم پاشو: گفت کردو ولم ارشام

 بخوریم؟ بستنی بریم_

 پس چی شام:ارشام

 نیس گرسنم من_

  خانومم بریم:ارشام
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 خونه چهار لباس یه ارشامم پوشیدم سفیدمو شال و سفید شلوار و صورتی مانتو شدمو بلند تندی

  بیرون رفتیم و پوشید سفید شلوار یه و صورتی سفید

 ارشامی:گفتم که شه ماشین سوار که رفت پارکینگ تو

  جانم:ارشام

 بریم موتور با میگم_

 خانوم بریم:ارشام

 همین:گفت کع کردم بوس لپش از پریدم بهمو کوبیدم محکم دستامو

 چی پس_

 پس چی بوسا اون از:ارشام

 ارررررششششام_

  جاااانم:ارشام

  دیگه بررریم_

 دخترم بریم:ارشام

 پهلوش تو زدم یکی خندیدمو

  شدیمو موتور سوار

  داد و جیغ زدیمو چرخ خیابونو تو شب سه ساعت تا و خوردیم بستنی

 خوابیدیم و تخت زو پریدیم جنازه مث جفتمون خونه برگشتیم وقتی

  ارام
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 مامان و جون مامان و ارشام و سامیار و خریدیم هارو حلقه سامیار و من میگذشتو تند تند روز

  اونجا هممون کردیم کشی اسباب خریدنو بودو گفته سامیار که ویلایی خونه یه سامیار

 . اپارتمان یه هم و کرد اماده رو بقیه پیش ویلایی خونه هم سامیار

  بود چی هدفش اینکارا از نمیدونم

  من سلیقه با البته خرید خودش چیو همه بخریمو چیزی ما نذاشت

  خوبیه ادم بگیریم فاکتور بودنشو سگ اگه

  مراقبع و هست بهم حواسش پیششم وقتی

 حمایته تاحالا چون میکنم فکر میشه یجوری دلم ته نمیدونم میاد خوشم خیلی کاراش ازاین

 . میشم اینجوری نداشتم مردیو

  اینجا انداخته لنگر صبح هشت ساعت از ایما و سه ساعت و جمعست امروز

  بخوریم  رستوران تو شام یه و بریم محضر فقط و نگیریم عروسی شد قرار

  نداشتم حسی

 حس بی هیچی ناراحت نه خوشحال نه

  کردم نگاه بیرون گرفته هوای به اتاق پنجره از

  کشیدم عمیقی نفس

  خدایا

  نمیدونم غلطو یا درسته کارم

  کن کمکم فقط فقط

  پشیمونی واسه بود دیر
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   حماقته کارم میدونستم بااینکه من ولی ولی

  ندم انجام حماقتو این نمیومد دلم که حماقت این به داشتم ای علاقه چه نمیفهمم ولی

  دادم تکون سرمو

  و

  بهداشتی سرویس تو رفتم

  گرفتم وضو

  میخونم موقع به و درست نمازامو که هفتس یه

 . میشه اروم دلم

  میومد خونه اشپز از ایما و جون مامان صدایه بیرون اومدم بهداشتی سرویس از

  کردم نگاه خونه به

  میرن خونه این از همه امروز

  خریدیم نو وسایل و نزدیم دست وسایلاشو

  داره خاطره خونه بااین چقدر

  غم و شوخی و گریه و خنده

  بودم بریده همه از که روزایی چه

  داشتیم تااینجا سه ما روزایی چه و

  گرفت گلمو بغض

 میشه چی ایندم خدایا
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  کردم باز سجادمو  و اتاقم تو رفتم سریع

  کردم دعا و خوندم نماز و

  کردم تاش و اوردم در چادرمو نماز از بعد

  کرد باز درو وایما شد زده اتاقم دره

  بود کرده درست موهاشو و کرده ارایش ایما. نشستم تخت رو

  کنم ارایشت بیا حداقل. نرفتی که ارایشگاه خانوم عروس:ایما

 نیست؟ زود_

  بریم شیش ساعت باید وما.  چهاره ساعت نخیر:ایما

  نزدم حرفی

 تسم بود گل که تاج یه و بود ریخته کمرش رو و بود کرده فر بلوندشو موهای کردم نگاه بهش و

  بود موهاش چپ

  داشت ای قهوه مات ارایش و

  بود شده خوشگل

  کردن درست موهامو کرد شروع

 کنه ولم که داد رضایت بالاخره ایما نیم و پنج ساعت

  اینه جلوی رفتم

  بود شده تر کوتاه و تر نازک لایه یه ابروهام و بود رفته صورتم موهای

  شمچ ارایش و بود گذاشته داشت ریزی صورتیه گلای که ریسه یه بودو کرده شلاقی لخت موهام و

  داشتم قرمز رژ و نازک چشم خط و طلایی و کرمی
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  بودم شده قشنگ

  اتاق تو اومد جون مامان لحظه همون

 . کور حسودا چشم شدی ناز چه برم قربونت ماشالله ماشالله:جون مامان

  کردم بغلش

  داد فشار گلمو بغض

  شد پر چشمام

  بشی خوشبخت نازم عروس باشه مبارک:جون مامان

  کردم بغلش محکمتر

  نکنیا گریه اوووی:ایما

  زدم لبخند کردمو نگاش

  کرد ولم جون مامان

  پوشیدم سفیدم تاپ من و

 یرو و داشت طلایی گردو های دکمه و بود طلایی استیناش سر که سفید مانتوی و سفید شلوار

 سفید یسانت پونزده پاشنه کفش. کردم سر سفیدمم شال بود طلایی رنگ به پاپیون دوتا یه یقش

 ستش کیف و طلایی

  سامیار

  نه یا بیرون میری ارررررشام_

  بکشم کیسه کمرتو خودم دومادیت حموم داشتم نذر من. نداره را داداچ:ارشام

 نخور منو هاپووووو:گفت دادو جاخالی که کردم پرت رو شامپو
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 ینبب انداممو عششششششقم:گفت کردو زنونه صداشو جلو اومد و اورد در شلوارشو لباسو بعد و

 . شو دیووووونه

  نفهمی چرا تو ارشاااام_

 ومهحم اخرین بشورمت میخوام که بشین جیگر خودته از نفهمی:گفت زنونه صدایه باهمون دوباره

  نفسم پیشم بیای نمیذاری زنت دیگع دوتاست ما

  وان تو شدم پرت که داد هلم و سمتم اومد و

  بیرون برو:گفتم شدمو بلند اعصبانیت با

  نکبت بیرون بنذازی منو میاد دلت شدم خیس خیسه من وای:ارشام

  کردم نگاش

  دوش زیر رفتم کردمو پوفی

  بیرون کردم پرت حموم از خودمپ ساعت یه بعد بود بدبختی هر با

 رفت رمکم پوسته. بودم کرده نذر میگفت میکشیدو کیسه کمرمو هی بیرون بیام نمیذاشت ارشام

. 

  بیار عشقت برا حوله سامی:ارشام

  دستش دادم برداشتمو کمد از حوله. مرگ سامیو_

 پوشیدم شلوارمو سریع

  میکردم خشک موهامو حوله با و

  بیرون اومد ارشامم که

  بپوشم شلوارمو کن اونور روتو:ارشام
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  شدم موهام مشغول و بهش رفتم ای غره چشم

  نکنیا نگاه:ارشام

 درویش چشما:ارشام

  نکن نگاااه:ارشام

 برگشتمو یهو که زد حرق انقدر نداشتم بهش دیدی من بودو وایساده من سرع پشت ارشام

 ااایواا نداری ناموس مگ توووو:گفت و کشید زنونه جیغ یه که سمتش کنم پرت رو شونه خواستم

  بیشعور کن اونور روتو وای دیددددددددد ندارمو دارو همه

  خندیدم بلند بلند و نخندم نتونستم که پرید پایین ربالا انقد حوله بااون

  پوشید لباساشو بالاخره دوساعت بع ارشامم

 و الاب دادم موهامو و. مشکی پاپیون یه و داشت دکمه یقش رو که سفید لباس و مشکی شلوار کتو

  زدم تلخمم عطر و بستم هم ساعتمو.مشکی ورنی کفشایه

  بود نیم پنجو ساعت م بود اماده

  بود پوشیده ای سرمه سفید کروات و سفید لباس و ای سرمه شلوار کتو یه ارشامم

  سمتم اومد

  جلو اورد دستشو و

  کردیم بغل رو دیگه هم گرفتمو دستشو محکم

 داداشمی دوستدارمو همیشه بدون شد که هرچی. بشی خوشبخت داداش:ارشام

 داداش مرسی_

  خورد بهم حالم اه اه:سومیتا
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  کردمو ول ارشامو

  بودن مامان و سومیتا اتاقم در سمته برگشتم

 اشوموه  و بود پوشیده سفید شلوار و شال و ابی کیف و کفش و کمرنگ ابی مانتویه یه سومیتا

 . داشت قشنگ ولی کمرنگ ارایش یه و اریشگاه بود رفته صورتشو

 شلوارش و بود ارام انتخاب به ک ای قهوه کتی مانتویه مامان

  ای قهوه روسریه و داشت روش طرح که مشکی کیف و مشکی سانتی سه پاشنه کفش و

  کرد بغلم مامان اول سمتم اومدن

  مادر بشی خوشبخت. شدی مرد شدی بزرگ زود چه عزیزم: مامان

  سومیتا بعد و

  دنبالشون ارام خونهرفتیم شیش ساعت

  ارام

  خونه زنگه صدای با

  رفت نفسم به اعتماد تموم

  زد یخ دستام

 نبود خندهام صدای از خبری امروز بودم شده حرف کم

 خوندم الکرسی ایته

  حال تو رفتم که جون مامان صدای با و

 بریم؟ اومدن:جون مامان
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  بریم_

  رونبی رفتم گفتن الله بسم با کشیدمو عمیقی نفس  کردم نگاه خونه این به بار اخرین برای

  اسانسور تو رفتم کردو قفل درارو جون مامان

  وایساد اسانسور

 . کردم مکث یکم بیرون رفتن ایما بعد جون مامان اول

 شدی پشیمون نکه نمیای چرا:گفت و سمتم برگشت ایما

 ایما دارم استرس_

  گرفت دستمو سمتمو اومد

  میکنه خوشبختت خوبیه پسره سامیار میترسی چی از. عروسیته امروز. چی استرس:ایما

  امیدوارم_

  میومد جون مامان سامیارو مامان صدای اسانسور از بیرون رفتیم

  بیرون رفتم در از

  بود اومده سفید فراری یه با سامیار

  مشکی بنز یه با ارشامم

  محضر رفتیم پرسی احوال بعد کردو بغلم اومدنم با سامیار مامان

  بودم نشسته سومیتا پیش سامیار ماشین تو

  میکرد رانندگی تفاوت بی سامیار

  عروسیشه که انگار نه انگار



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 321 

 عروسی؟

 صدایی بی عروسیه چه

  کرد نگاه بهم اینه از سامیار که کشیدم اهی

  کردم نگاه چشماش به

 .. نه حسی نه نبود هیچی

  سخت و سرد و سنگ

  کرد پارک وایسادو محضر جلوی

  شدیم پیاده

  بودن رسیده زودتر بقیه

  میرفتیم بالا محضر های پله از که بودیم سامیار منو نفر اخرین

  داد دروهل و وایساد روشن ای قهوه در یه جلوی

  خوشگل لبو به لبخند همه و بودن اونجا بقیه جونو مامان

  میکرد نگاه ایما به عشق عالمه یه با که کردم نگاه ارشام به

 بود اینجوری سامیارم

 ؟

  زدم توهم من یا کرد نگام اصن

  کردم ارومی پوف

  میکردیم نگاه بهم سفره روی اینه از سامیار منو دقیقه ده بعد
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  کردم بازش و برداشتم قرانو و پایین انداختن سرمو کرد تار دیدمو اشکر

  کرد شروع عاقد

 الرحمن سوره

 خوندنش کردم شروع

  خوند اول بار عاقد

  بچینه گل رفته عروس گفت سومیتا

  دوم بار

  بیاره گلاب رفته عروس

  سوم بار

  لفظی زیر

  میکوبید وار دیوانه قلبم

  دستم تو گذاشت رو ای جعبه سامیار

  خوند اخر بار

  میزدم نفس نفس

 وکیلم؟ ایا

  دهنم به بودن زده زل همه شد طولانی مکثم

  اورد فشار دستام به سامیار

  کردم نگاش اینه از
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  کرد نگاه بهم اخم با

  بودم گرفته تصمیممو من اما 

.... 

  بیرون دادم نفسمو بستمو چشمامو

  تو امید به خدایا

  بله مادرم و پدر و بزرگترا بااجازه:گفت بلند و دادم قورت دهنمو اب

  اومد... و سومیتا و ایما دست و جیغ صدای

  داد بله که بود سامیار صدایه حالا

 دست و جیغ دوباره و

  کرد دستم بودیمو خریده که هایی حلقه سامیار

 داشت نگین ردیف یه روش که حلقه یه

  انداختم حلقه دستش منم

 شد عسل  نوبت  بود داغ داغ دستاش من دستایه برعکس

  سمتم گرفت و عسل تو زد کوچیکشو انگشت سامیار

 گرفتم محکمی گاز دستشو

  نکرد اخمم ولی

  بود بعید سامیار از ولی زد لبخند یه کردم حس

  دهنش تو گذاشتم کردمو عسلی انگشتمو من بعدش 
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 هیچی بوسی نه گازی نه

 پسر این یخه چقدر

 کردم پاک کاغذی دستمال با دستمو

 میرفتیم که بودیم سامیار منو ماشین تو حالا.... و امضا عالمه یه بعد و دادن کادو بهمون بقیه

  بود کرده رزو سامیار که رستوران

  اوردم زبون به بودو فکرم تو که سوالی

 کردی اماده خونه دوتا چرا_

 جااون. گاهی البته خونه بمونم نتونستم شاید کارم بخاطر چون:گفت انداختو بعم نگاهی نیم

 . میبرمت

 مهمم؟ براش یعنی

  کردم پیدا خوب حس یه

  کردم جمعش زود ولی زدم لبخندی اختیار بی

 بود شده خوشتیپ امروز چقدر

  داشت نگه رستوران یه جلوی

 گلبرگ رستوران

  شد پیاده من بعد اونم و شدم پیاده

  شدن پیادع همه کرد پارک سامیار ماشین پشت ماشینشو ارشام

 . رستوران تو رفتیم

  بود قشنگی رستوران
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  گفت گوشش زیر چی یه سامیارو طرف اومد گارسون

 بفرمایید طرف این از:گفت همه به رو گارسون داد تکون سرشو سامیار

 بودن چندنفری

  رفتیم بالا ورودی چپ سمته  چوپی های پله از ما ولی

  بود شده روشن شمع عالمه یه و وسط بزرگ  میز  یه با که بود متری پنجاه اتاق یه

  بود قشنگی فضای

  عاولیه وااوووو:سومیتا

  خندیدیم لحنش این به همه

 من و سامیار راستش سمت و نشست میز سر سامیار مامان جون مامان اصرار به

  ارشام و ایما من بعد و

  سومیتا و جون مامان رومون روبه و

 

  دقیقه ده بعد

 دلم که بود شده تزیین قشنگ انقد و بودن ریخته برنجارو قشنگ دیسایه تو و اومد گارسون

  بخورم همشو میخواست

  ودنب جا دیگه میز رو کع انقدر.... و سالاد و فسنجون و کوبیدهو جوجه و قیمه و سبزی قرمه بعدش

 ریز ریز هم ایما کع میگفت چی یه زیرلب و میکشید غذا ایما برای که کردم نگاه ارشام به

  میخندید

  سمتش برگشتم سامیار صدایع با
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 میخوری؟ چی:سامیار

 کردم تعجب

  بود کشیده برام برنج بودو دستش بشقابم

  رفت ضعف دلم ته

  ولی ولی

  شدم دمق و رفت خوبم حس همه اینکاروکرده بقیه خاطر به که فکر بااین

  جوجه:گفتم کردمو نگاه منتظر سامیار به

  گذاشت جلوم بشقابو و کشید برام

  بود زیاد خیلی

  زیاده این_

  جفتمونه برای:سامیار

  نداری بشقاب تو مگه_

  بهم ندادن نه:گفت زدو کمرنگی خیلی خیلی لبخند یه

 بیاره بگو کن صدا گلرسونو عه_

  میکنی واسم تو اینکارو:سامیار

  باشه_

 مبخوری غذا باهم باید دامادیم عروس تازه ما. بشین:گفت و گرفت دستمو که شم بلند خواستم
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 لبخندش چقدر میبینمش شیطون که باره اولین این شاید کردم نگاه شیطونش چشمایه به

  بود قشنگ

  اخمشه لبخندش از قشنگتر و

  شد سرد بخور:گفت که کردم نگاش چپ چپ

  نمیشد متوجه کسی و میگفت گوشم زیر دقیق حرفارو این

  میزد حرف گوشش زیر ارشام و میخنده که میداد نشون این و میلرزید عمچنان هاش شونه ایما

 میگی چی ارشا:گفت بلند سامیار

 زیاده میگه کشیدم غذا ایما بره داداچ هیچی:وگفت کرد نگاه سامیار به ایما سر پشت از ارشام

 ندارم جا میگه ایما. بده شام بهمون نمیشه خر دیگه سامیار که نگیر رژیم روزم یه این میگم

  خونه ببریم توش بریزم غذامونو میگردیم  موشما دنبال کیفش تو بخورم

  خندیدیم حرفش بااین

 دیدم سامیارو نیش تا نیش خنده بار اولین بره و

 

  گرفت عکس عالمه یه ازمون ارشام شام بعد

 شدیم ماشین سوار رفتیم که بود ده ساعت

 . بود اونجا از دورتر یکم ک اپارتمانی رفتیم هم ما و ویلایی خونه رفتن اینا مامان

  شدیم ساکت جفتمون ماشین تو

 امشب حداقل کنم کل کل باهاش نمیخواست دلم

 کردم نگاه حلقم به
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  بود فکر تو من به توجه بی سامیار

 شکست بینمونو اوره سرسام سکوت گوشیش صدایه

  هم تو رفت اخماش بود کی نمیدونم خوند اسمشو وقتی

  کرد خاموش گوشیشو اخر ودر کرد ریجکت و

 بود؟ کی یعنی بود کرده گل فضولیم

  کردم پوفی

  بودم خسته

  کپار بود شده نقاشی نارنجی و سفید های سنگ با که بلند اپارتمان یه جلوی ساعت نیم بعد

 کرد

  من بعدش و شد پیاده

  کرد باز اپارتمانو در کیلید با و کرد قفل ،ماشینو 

 داخل برم من اول موند منتظرو

  عجب چه

 حالیشه ادب

 میرفتم شونش به شونه منم اسانسور سمت اومد بستو درو

 شدم اسانسور سوار وقتی

  زد رو۲۰ دکمه

 بست چشماشو و اسانسور دیوار به داد تکیه خودش و
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  میکوبید تندتند قلبم

 ....عروسیو اول روز سامیار و من

 بیوفته بینمون اتفاقی نمیخواستم من میداد جولان سرم تو جورفکر همه

 کنم فکر بود افتاده فشارم

 انداخت بدنم ب لرزی میکرد اعلام هفدهمو طبقه که زنی صدای

  کرد باز چشماشو سامیار

 وایساد/۹۶واحد جلوی بیرون رفت من ب نگاه بدون و

 کرد نگام مناظر و کرد دروباز

 شدم تاریک خونه وارد لرزون پاهای با

  زد برقو کیلید و دروبست

  شد نورانی خونه

  بود بزرگ خیلی خونه و میزد برق چی همه خودش برا بود قصری یه

  تو رفتم سرش پشته اومدمو خودم به شد رد بغلم از سامیار کع میکردم نگاه باز دهن با

 سفید سلطنتی مبلایه با طرف یه طرف یه متری۱۱۱ حال یه و بود طرف یه متری۱۱۱ حال یه

 ریز ریز گلایه و سفید رنگ به بودن انداخته وسط کوچیک فرش یه بودو شده چیده طلایی

 شکیم شلوار و کت چونشو زیر بود گذاشته دستاشو که سامیار عکس از تابلو یه... و ابی و صورتی

  بود قشنگ های دکوری عالمه یه بود کرده نگاه دوربین به خشن و مستقیم و بود پوشده

 سامیار عکس کلا دیوار طرف یه و بود شده چیده راحتی مشکی سفید مبلای با خونه چپ سمت

 دیوار کنم عرض چه که عکس از چشم میداد نمایش بازوهاشو و بود لی شلوار یه با که بود
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 تپوس که فرش یه وسط و دیوار گوشه ناز گل یه و بود مبلا رویه به رو بزرگ وی تی یه برداشتم

 بودن انداخته بود گاو

 و طلایی یخچال و داشت طلایی و مشکی و سفید های کابینت که بود خونه اشپز یه راست سمت

 مشکی طرحای با سفید های سرامیک زمین کف و طلایی برقی وسایل

 بود قشنگی خونه هوم

 رشوس و بود بسته چشماشو و مبلا رو بود داده لم سامیار میکردم نگاه رو خونه من که بین این تو

 داشت پیشونیش رو اخم و بود گرفته

 کجاست اتاقم_

 گفتم تا اومد در جونم

  کرد نگاه بهم نشست صاف و کرد باز چشماشو

 بشین بیا:سامیار

 واهمه خشن و اخمو مرد بااین شدن تنها از چقدر و نذاشت اعتراضیو هیچ جای محکمش لحن با

  داشتم

  داشت نظر زیر حرکاتمو چشمامو تو بود زده زل. نشستم روش به رو کشیدمو عمیقی نفس

  نبود خودمون خواست به ازدواجمون که میدونی:سامیار

  کرد مکثی

 هن. زندانبان منم و کن زندونی خودتو اینجا نمیگم.باشه بینمون ای رابطه نمیخوام_داد ادامه و

  باشیم عادی شوهرایه زنو مث باش نداشته انتظار ازم اما اما میکنم فراهم برات بخوای که هرچی.

  ام راضی منم خوبه:گفتم مو کشید راحتی نفس
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 هی حداقل نه باش خوب باهام نمیگم کنیم زندگی دوست دوتا مثل کنار بذار لجبازیو ارام:سامیار

 اعصابم بیرون اون کافی اندازه به من میگم؟هوم؟ چی ک میدونی نکن زهر واسم زندگیو عمر

 باشه؟ باشم اروم بذار اینجا حداقل خرابه

  بود محکم لحنش

  کنم لج نمیخواستم دیگه منم

 دادم تکون سرمو

 خواب من و افتاد اتفاقی هر نمیدونم مردم خواب تو اگه.... اگه حتی ارام. چی یه فقط اهان:سامیار

  وقت هیچ سمتم نیا وج هیچ به بود

 کردم اخمی ناخواسته

 . نگفتم چیزی خب ولی دارم ایدز من مگه

  باشه_

 کن انتخاب خواستی هرکدومو تاش چهار میمونه. کارمه اتاق یکیش اینجا داره اتاق تا۵:سامیار

  بخیر شب:گفتم بلندشدمو

 بود بخیر شب کنم فکر گفت چی نفهمیدم که کرد ای زمزمه

 اونجاه اتاقا کنم فک که بود خونه اشپز بغل.  راهرو یه

 زدم حددددس درست

 ککک بود اتاق تا شیش

 بود تراس یه تهش و بودن هم روبروی درست اتاق تا سه

  دم کر باز درارو ترتیب به
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  بود یاسی دیوارایه و رنگ با اتاق یه اولیش

 بود سامیار کار اتاق روش به رو

 مبل دست یه و راست سمت داشت بزرگ کتابخونه یه... و تاب لب روش و بود اتاق وسط میز یه

   بود کرمی اتاق ورنگ راحتی

  بستم درو

  بده نه اوووومممم مشکی وسایل و مشکی دیوارایه با اتاق یه کردم باز بعدیو و

 تیرس خیلی

 بود سفید کاممممملا اتاق اخرین

  بود طلایی سفید فقط چیش همه

  عاااالیه

  بود بزرگ خیلیم

 ژوانر یه پایینش و بود وسط دونفره تخت به

  طلایی رنگ به

 داشت پنجره دوتا اتاق راست سمت و داشت کشویی دره که بود چپ سمت بزرگ دیواری کمد یه

 وشر و بود ارایشم میز ها پنجره فاصله مابین و بود شده پوشونده طلایی و سفید های پرده با که

  دبو کمد کنار شکی مستطیلی قدی واینه. روش به رو گرد صندلی یه و ارایش ولوازم ادکلن پر

 . بودن کنارش ناز از گلدون دوتا و تخت روی روبه بود اینه کنار مبل یه

 و. داشت اباژور روش که بود تخت راست و چپ سمت میز دوتا بود اویزون ازش عم جیگری لوستر

 بود شده اماده سامیار منو برا کنم فک اتاق این. کشو تا سه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 333 

 اوردم در لباسامو  برداشتمو کردن چک از دست

 قعاش رمانا مث و کنم صدا شوهرمو کنمو باز زیپشو نتونم که نداشتم عروسی لباس خداروشکر

 شیم همممم

  رفتم بود ورودی در کنار که حموم و اوردم در لباسامو

 و گرفتم ابشو حوله با موهامو و پوشیدم مشکی شلوارک تاب و بیرون اومدم ساعت نیم بعد

  تخت رو کردم پرت خودمو

  برد خوابم که نکشید طولی

 سامیار

 ارام اتاق روبرویی اتاق تو رفتم منم رفت ارام اینکه از بعد

  بودم کرده اماده خودم واسه اینو

 مشکی کاملا اتاق یه

  میخورد قوامو تموم داشت خوره مث سردرد

  لباسمو بعدش و اوردم در کتمو

  اوردم در شلوارم

 پوشیدم اوردمو در ای سرمه  شلوارک یه کمدتو از و

 یلعنت حس این و نمیبرد  خوابم ولی بود خسته تنم دادم فشار محکم و گرفتم دستام با سرمو

  بدتره ازمرگ

 شدم بیدار خواب از چیزی شکستن صدای با که بود گرفته خوابم تازه

 داره؟ ارامش متاهلی زندگی گفته کی
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 بود چی صدای پس خوابه هنوز ارام دیدم که بیرون رفتم عصبی

  اومد تراس تو از شکستن صدای بازم

 کردم باز تراسو دره

  بود کرده پرت هارو گلدون که گربه یع

  رفت پریدو کردم باز درو وقتی

  بیرون فرستادم عصبی نفسمو

 نیومده من ب خواب ساعت نیم فقط

 .۲ساعت دیدم اتاقو مشکیه دیواریه ساعت و اتاقم تو برگشتم

  کشیدم دراز بازم

 نبرد خوابم اینبار و

 

 ارام

 کردم باز چشمامو بود افتاده صورتم تو که افتابی با

  تختم رو نشستم دادمو بدنم ب قوسی و کش

 کشیدم طولانی خمیازه یه و کردم باز دستامو

 بود۲۱ساعت شدم بلند و

 لوارش یه و پوشیدم داشت نارنجی خرس یه روش که زرد شرت تی یه با لباسامو رفتمو کمد سمته

 تنگ مشکی
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 هی اومد بالا سرم که همین شستم صورتمو بود حموم کنار که اتاقم بهداشتی سرویس تو زودی

 شد پاره حنجرم که کشیدم جیغی

 امیارس  و شد باز در که میکردم نگاه اینه تو خودم به تعجب و ترس با کیه این خدا یا ابلفض یاااااا

  تو کرد پرت خودشو ه شد هل

 چیششده:گفت و بالا داد هاشو ابرو  کردو بهم نگاه یه سامیار

 چیشد چی: گفتم میمردم داشتم ترس از  دیدنش از که منم

 زدی داد چرا:گفت و شد اخمو سامیار

  سوختم صورتم تو ریختم شد داغ اب چی...هی:گفتم دادمو قورت صدا با دهنمو اب

  میکرد نگام و بود کرده ریز چشماشو

 یچ همه به باشه حواست لطفا. کردی بیدارم خواب از. میزنی جیغ  تیمارستانه اینجا مگع: سامیار

 نزن جیغ دیگه

  پایین انداختم سرمو زود منم سمتم برگشت یهو که کردم کج دهنمو

 شده حرمله شبیه قیافشو: گفت اروم

 یا حرمله بابایه شبیه توام لیاقت بی بیییییشعور: زدم داد وبلند مردم حرص از حرفش بااین

 میگیری خودت به چرا: سامیار

 بودی من با چون_

 برداشت صاحابش زمین گذاشتم حرفو من: سامیار

  بیرون رفت بعدش و

 عوضی
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 تند تند بود خورده گره و بالا بود رفته  حالت بدترین به موهام کردم نگاه خودم به دوباره حرص با

  بیرون اومدم حوله با زدمو اب صورتم به حرص با

 خرگوشی نارنجی کش با و زدم شونه موهامو اول اینه جلوی نشستم و کردم خشک  صورتمو

 میرسید کمرم گودی تا و بود شده بلند موهام بستم

  زدمو کمرنگ  صورتی لب رژ بعدش

  بیرون رفتم

  میومد سرویس از اب صدای

  بود حموم کنم فک

  نکبت

  زدن زنگو لحظه همون بخوریم صبحانه که  کردم باز یخچالو و خونه اشپز رفتم

 اخه کیه صبحی اول

 کردم دروباز

 بودن اورده صبحانه واسمون و بودن سومیتا سامیارو مامان

 نیومدن تو بیان کردم اصرار هرچقدرم

 ... و خجالت از مردم که منم نیومد پیش مشکلی دیشب که پرسید ازم اروم سامیار مامان

 با حالو تو اومد میکرد خشک موهاشو که درحالی  پوش تن یه با سامیار لحظه همون بستم درو

  کرد نگام کنجکاوی

  نپرسید بدتر من از اونم نگفتم چیزی کرمی که منم

  بود پنجره کنار که خونه اشپز تو نفره چهار یه و بود خونه تو بزرگ خوریه غذا میز یه
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 اب و ساده و شکلاتی خامه و عسل و کره و به و البالو و هویج مربا کاچی چیدم میز رو وسایلارو

  صبحانه این به جوووونم بود سنگک و تازه نون و ابپز مرغ تخم و کاکائو شیر و شیر و میوه

  ریختم لیوان دوتا کردمو درست چای

  نشست میز سر و اومد شرت تی یه شلوارکو یه با سامیار بعد ربع یک

  دیگ بده سلام یه بیشعوووور

 شده عصبی این گفته چیزی این به کی صبحی اوله نمیدونم من داره اخمم من یه

  خاصیت بی برنزه پسره

  خوردم صبحانه اسب یه اندازه ندادمو اهمیت بهش دیگه

  کرد بازی چایشش لیوان با فقط و خورد کم سامیار

 کردم اضافه کیلو سه

 یفا وای ب ک کردم روشن گوشیمو و اتاقم تو رفتم میز رو مونده ظرفایه سامیارو بع توجه بدون

 نمیدونستم رمزشو اما شم وصل

 هنگا اصلی زبان به برنامه یه و بود کشیده دراز وی تی جلو مبل رو سامیار پیش رفتم بااکراه

  باکلاسی بگی میخوای الان هاچیه میکرد

 زل چلغوز سامیار ولی نمیشد دیده وی تی که جوری وایسادم چشماش جلوی دقیق  تر جلو رفتم

  میدید وی تی ک ای نقطه همون ب بود زده

  نکرد نگام بازم ولی کردم سرفه دوتا

 چنده؟ فای وای رمز_

  بزنم بده گوشیتو:گفت و بالا اورد چشماشو
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  دستم داد گوشیمو و. زد شماره  چندتا یه و دستش دادم گوشیمو

  خر روووووانی اتاقم تو رفتم گرفتمو محکم منم

  بوقلمون الااااااغ

  تلگرام تو رفتم

  داشتم مبینا از فحش عالمع یه

 انتخاب واسه برم فردا بود رفته یادم کل ب وای نیست دانشگاه ترم این و شمال رفتن اینکه و

 واحد

  داشتم میلاد از امم پی یه

  بود گفته تبریک ازدواجمو که

  گرام اینستا رفتم و هیچی به کردم نگاه دیگه

  کردم بازی کانتر رفتم اوردمو لبتابمو نبود چیزی هم اونجا

  کردم بازی کانتر چهار ساعت تا

  بیرون رفتم و شارژ زدم تابمو لب اومدمو خودم به شکمم قور قور باصدای

  نبود حال تو سامیار

  کنم درست غذا خودم بره و خونه اشپز تو رفتم

  کردم نگاه یخچالو

  بود چی همه

  کنم درست چی نمیدونستم فقط
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  اصن نبود حسش

  سامیار اتاق رفتم دست ب تلفن و حال تو رفتم

  کردم باز درو گفتنش بله با و زدم اتاقو در

  بود دستش وگوشی بود کشیده دراز تخت رو

  کرد نگام پرسشی

  بدم سفارش غذا بده چیزی رستورانی یه شماره_

 ....اشتراک به______۵۶۶۱۵:سامیار

 با دادم سفارش کباب جوجه پرس سه و زدم زنگ و بستم اتاقشو دره و بیرون اومدم حرفی بدون

 مخلفات

 کنه حساب که بیرون نیومد اصن سامیارم اوردن بعد ساعت نیم

 پس نهک پیدا نتونه تا کابینت زیر گذاشتم دوتارم اون اتاقم تو بردم یکیشو گرفتمو غذاهارو منم

 چی؟

  نه یا بخورم باید شامم

  خوردم اتاق تو نهارمو

 بیرون میره داره کرده پیک شیکو سامیار دیدم که جاش بذارم ظرفارو رفتم و

 سامیار

 

  زد درو ارام دیدم که بودم اتاقم تو

 بله:گفتم کردمو پوفی
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  کردو باز درو

 خورد زنگ گوشیم ارام رفتن بعد و دادم بهش میخواست رستوران شماره

  بود محدثه

  دادم جواب

 الو_

 خوبی عزیزم سلام:محدثه

 مرسی_

 کجایی:محدثه

 داری؟ کاری:گفتم و شدم کلافه

 من خونه بیا داره کارت بابا شدی؟اره ناراحت:محدثه

  باشه_

 فعلا عزیزم میبینمت:محدثه

  کردم قطع گوشیو

  کمدم سره رفتم و

  مشکی کفش و مشکی لباس با پوشیدم ای سرمع شلواره و کت

  بیرون رفتم اتاق از و

  در سمته رفتم بهش جه تو بدون بیرون اومد اتاقش از ارام که بودم حال تو

  شدم اسانسور سوار و
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  شدم سفیدم فراری سوار و پارکینگ تو رفتم

  بودم ویلایی خونه  همون جلوی بعد دقیقه چهل و

  واسم کردن باز درو نگهبانا

 ومدمی داشت که دیدم رو محدثه شدم پیاده کردمو پارک گوشه یه ماشینو بود فرشی سنگ مسیر

  سمتم

 اومدی خوش عزیزم سلام:محدثه

 مرسی_

 طرف این از. تو بریم:محدثه

  برمیداشتم قدم شونش به شونه

  کردم نگاه لباساش به چشمی زیر

 ودب چشم تو که قرمزش رژ و قرمز کتونی و مشکی شلوار و خودش دور بود پیچیده قرمز بافته یه

  بود ای کلبه و بود باغ وسط که ساختمون یه به رسیدیم شدیم رد درختا وسط از

 بشینه پیشونیم رو اخم یه شد باعث که کرد حلقه بازوم دور دستشو محدثه

  کنم نگاه بهش شد باعث نگاش سنگینی

  برگشتم لبخندی حرفو هیچ بدون من لی و زد لبخند یع

  و کرد باز درو

  تو برم موند منتظر

  تو رفتم
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  بود دوبلکس خونه

 . بشین میاد الان بابا.اومدی خوش بازم:محدثه

  بود سالن تو که ای نفره سه مبل رو نشستم

  بود قهوای خونه ترکیب

 میوه؟ اب یا   نسکافه یا قهوه یا چای:گفت و نشست کنارم محدثه

 تلخ قهوه:گفتم بهش کردن نگاه بدون

  مریم مریم:گفت بلندی صدای با محدثه

  بیاره قهوه دوتا گفت محدثه و اومد جوون دختر یه بعد لحظه چند

 میاد کی همایون_ خدمتکار رفتن بعد

  نبود دستت این:گفت و موند خیره حلقم به گرفتو دستمو محدثه

  بیارم درش بود رفته یادم پاک

  بیرون گشیدم دستش از دستمو بیرونو دادم نفسمو عصبی

 ندارم وقت ؟من میاد کی همایون_

  میاد نکن عجله: محدثه

 اورد بود چیده رنگی مشکی سینی توی که قهوه دوتا با دختره همون بازم

  کرد کارو همون محدثه گرفتم دستم تو برداشتمو رو قهوه

 ببینم زنتو دوستدارم:محدثه

 میگی حرفو این همش چرا:گفتم تکراری حرف و همنشینی ازاین کلافه
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 مال رو اخمو مرده این تونسته دختری کدوم بدونم دوستدارم:گفت و نشست تر صاف محدثه

  کنه خودش

 . نگفتم چیزی

 بودم؟نه ارام مال من

  شد سالن وارد همایون لحظه همون

  نشدم بلند

  کردم نگاش فقط

  دادم سلامشو جواب و

  میذاری تنها مارو دقیقه چند گلم:گفت محدثه به رو و نشست روم به رو

 لب رو لبخند نیمچه یه که گفت چی نمیدونم گوشش زیر و رفت باباش سمته به و شد بلند محدثه

  شد ظاهر همایون

  چپ سمته رفت زدو برام چشمکی بعد و

  داشتی کارم چی خب_

 میخوام. مطلب اصل سر میرم سازی حاشیه بدون: گفت و زانوهاش رو گذاشت دستاشو و شد خم

  کنی ازدواج محدثه با

  کردم جمع خودمو زود ولی کردم تعجب و بالا پرید ابروهام

  خنده زیر زدم بلند بلند و

  گفت چی دیونه این

 شد تموم خندم اینکه بعد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 344 

  بود خیره بهم که کردمش نگاه

  دارم زن من که گفتم قبل سریع کنم فکر_

 وت بسپارمش هرکسی دست دوستندارم و. دارم رو محدثه فقط دنیا تو من سامیار ببین:همایون

 راضیع گفتم هم محدثع به. کنی ازدواج باهاش میخوام ازت اومد خوشم ازت خیلی مدت این

 ......بدی طلاقش یا داری نگهش میخوای خودته با زنتم.

  میکنم قبول گفته کی:گفتم و کردم نگاهش پوزخند با

 بزنی؟ باباتو راپورته که کنم کمک بهت اگه حتی: همایون

 ..... تعجب بازم

 .چی ک خب_

 ....  میکنم کمک بهت من و میکنی ازدواج محدثه با تو:گفت و نشست صاف همایون

 میکردم؟ قبول باید

 ارام؟ به خیانت یا بود مهم انتقامم

 میشد؟ خیانت این اصن

 میکنم صیغش فقط: گفتم مکثی بعد

 میکنیش عقد ماه شیش بعد. ماه شیش:همایون

  بود مشغول فکرم

  دادیم تعهد بهم ارام و من

 بود دیگ چی ی من هدفه ولی

  دادم تکون سرمو فقط
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 داد ادامه دوباره همایون

  میدم رو مهمونی ی ترتیب میکنیم رسمیش همه جلوی فردا:همایون

 دارم شرط_

 چی؟:گفت و کرد ریز چشماشو همایون

 بده جواب سوالام به محدثه با صیغه قبل_

 بپرس: همایون

 کیه؟ هومن:گفتم و اومدم جلوتر

 خورد جا

 کرد جور جمعو خودشو زود ولی

 نمیشناسم:همایون

 کیه هومن برات نمیکنم کاری هیچ نفهمم میخوامو که تاچیزایی. نکن بازی من با_

 میشناسیش:همایون

 بالا پرید ابروهام

 میشناسمش؟_

 میبینی جشن تو هومنو:همایون

 کیه بدونم میخوام جشن از قبل_

 بود شده کلافه

 میزنم رو چی همه قید وگرنه میپرسم که باریه اخرین کیه؟این هومن_
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 بگه بود دودل کرد نگام ایهام با و کلافه دقیقع چند

 .هومن به مقلب....تهرانی محمد:همایون

 نرسید مغزم به خون

 نمیکردم فکرشم

 ....ولی_

 بدم ادامه نذاشت

 اومدی که لحظه همون من. همینه که ساله چندین الان اما نمیشه باورت میدونم اره:همایون

 بخاطر. نکنم کار براش نمیتونم دلایلی به بنا ولی خوردم نارو خیلی هومن از منم. فهمیدم موضوعو

 . باشی دخترم مواظب میخوام ازت فقط ولی. میکنم کمکت همین

 بود سخت دیونه من برای شوک اینهمه هضم

 شدم گروه این عضو منم میدونه_

 هستی کی تو نمیدونه هنوز  ولی.من توسط میشه باخبر قراردادا همه از اون. هیچی... نه:همایون

 .بدونه نبایدم و.

 میبینه جشن تو_

 بشناستت و.ببینتت نباید فقط هرچی نمیدونم میکنیمت گریم:همایون

 هست دادا قرار همه تو تو اسمه_

  میدونم:همایون

  نقطعه یه به شد خیره و پایین انداخت سرشو

 شد بلند جاش از یعو
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 فردا. دارم کار جایی من.ببینی اینارو از بدتر قراره. نرو فکر تو انقدم. نره یادت فردارو:همایون

 پسر میبینمت

 بردم جلو و دستم و اورد جلو دستشو شدم بلند اینبار سمتم اومد

 . کن اعتماد بهم:همایون

 رفت دادو فشار دستمو

 .جام سر نشستم

 .ردیک قبول که خوشحالم:گفت و نشست کنارم بود لبش رو لبخند یه اومد محدثه بعد دقیقه چند

  دردمیکرد سرم

 . بگم چیو همه سرهنگ به باید.سوال پره ذهنم و

 میگم چی هست حواست سامیارکجایی:محدثه

 گفتی؟ چیزی_ کردم نگاش اومدمو خودم به صداش با

 میگیریمپ جشن فردا گفت بابا میگم کجاست حواست میزنم حرف دارم دوساعته:گفت دلخور

 بخریم؟ لباس بریم. میکنیم اعلام نامزدیمونو

 برم باهاش باید واقعا

 تنهاست خونه پس چی ارام کردم نگاه دستم رو ساعته به

 بریم:گفتم کشیدمو عمیقی نفس

  زد گونم رو بوسه یه و عااااشقتم:گفت کوبیدو بهم محکم دستاشو

 شم اماده برم عزیزم میام الان:گفت و شد بلند جاش از زود ولی کردم نگاش اعصبی و تند

 رفت و
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 ! فاصله دوروز با زن دوتا

 .حسی هیچ بدون ای علاقه هیچ بدون و

 زور به هردو و

 بود؟ بهتر کدوم

  شیطون ارام

 مرموز محدثه

 مینداخت کار از مغزمو میکردم که هایی مقایسه سوالاو و میداد جولان سردردم

  بستم چشمامو و مبل پشتیه به دادم تکیه سرمو

 لعنتی انتقام این شه تموم زود کاش

 بگیرم انتقام ازش که نبود بابایی کاش

 میبینم اینارو از بدتر گفت همایون

 میفهمه میشه چی ارام

  محدثه و صیغه

 مامان

  درد سر و

  کردم باز چشمامو دادمو تکون سرمو کلافه

  رفت کجا دختر این

 لعنتی
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 شدنش امادع میکشه طول چقدر

 افتادم ازمایشگاه رفتم ارام با که روزی یاد

 بکشه طول شدنش اماده ساعت یک اینم نکنه کرد الافم ساعت یک

  اومد که گذشت ربع یه

 یمشک دستی کیف و مشکی بلند کفش و قرمز رژ و قرمز روسری و مشکی شلوار و قرمز مانتو یه

 کردم نگاه صورتش غلیظ ارایش به

 نمیکرد ارایش انقدر ارام

  بود این از قشنگتر ولی

  ارامو میکنم مقایسه دارم دوساعته رفت توهم اخمام

 جام از شدم بلند

 چطورم:گفت زدو چرخی وایساد جلوم محدثه

  شلوارم جیب تو بودم گذاشته دستامو

 بریم:گفتم توجه بی

 

  نبود مهم اما دیدم شدنشو ناراحت وضوح به

 بود؟

  کرد حلقه بازوم دور دستشو
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 افزایش سردردمو تضاد این و میکرد تحریک سمپاتیکمو و پاراسمپاتیکم اعصاب  تندش عطر

 د میدا

  بره تنش از بو تااین اب تو کنم پرتش و باشه جلو اب وان یه کاش

  بیرون رفتیم و کردم باز درو

  زدم قفلشو ماشین ب رسیدیم تا رفتیم رو طولانی حیاط

  شدیم سوار و

  میشد سرد داشت هوا

  کردم روشن ماشینو

  بیرون رفتم و کرد باز درو نگهبان رفتم خروجی در سمته و

 بخری میخوای چی_

  کیف و کفش و لباس امممم:گفت میکرد نگام که همونجور

  دادم تکون سرمو

 کرد بدتر سرگیجمو عطر این تند بوی

 نزن عطرو این دیگه_

  خورد جا

 خریدم فرانسه از ؟اینو چرا:گفت متعجب

 میکنه بیشتر سردردمو. تنده_

 نمیزنمش دیگه. شرمنده دلم عزیز وای اهان:محدثه
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 سامیارم؟:گفت که نگفتم چیزی

 سامیارم؟

  بود عطرش بوی از بدتر مالکیت»م« این

 بود؟ چی اسمش زنت میگم:داد ادامه خودش بازم

 بودم؟ گفته بهش

  نیست یادم شایدم نمیدونم

 ارام_

 میدی؟ میگی؟طلاقش میشه؟بهش چی. اره ارام:محدثه

 شو پیاده رسیدیم:گفتم کردمو پارک خیابون گوشه ماشینو

   شد پیاده اونم ثانیه چند بعد شدم پیاده

 بود؟ دنبو مهم میموند عقب اما برسه بهم تا برداره قدم تند تند میکرد سعی رفتم پاساژ سمته به

 ریدیمخ  هفتی یقه جلو از و بود باز کمرش که بلند شیری لباس یه گشت پاساژارو همه اینکه بعد

 شیری شال و کیفشو بلند طلایی کفش

  تشستم ماشین تو خرید ازاینهمه خسته

 گرسنمه خیلی من وای:گفت  نشست محدثه اینکه محض ب

 !دونفره؟ شام ی یعنی وان

 ارام

 نیومده تاالان و بیرون رفت چی عین مردتیکه
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 دوازدهه ساعت

 کردم خاموش گوشیمو اخر ک زدن زنگ انقد ومبینا ایما و مامان امروز

 .تهنام خونه من و دوازدهه ساعت که الانم. خوردم ظهرو سفارشی غذای همون شامم

 پس کجاست این اه داد صدا خودم گوش که زدم محکم گاز یه قرمز سیب به و دادم لم مبل رو

 ایپ کردم نگاه تختو با درو فاصله بستمو درو اتاقم تو رفتم شدمو بلند شد خمار چشمام کم کم

  وایسادم خم عقب راستمو پای و جلو اوردم چپمو

 سسسسه دو یک: گفتم بلندی صدای با و

 گهب نیس یکی شداخه شروع اوخم اخو زمین تو رفتم سر با نرسیدمو بعش ک تخت سمته پریدم و

 میپری مریضی مگه زیاده فاصلش نمیبینی مگه خب خنگ دختره

 کشیدم گردنم تا رو پتو و تخت رو خودمو کردم پرت محکم میمالیدم سرمو داشتم که همونجور

  بالا

 میشه یخ داره هوا خرید برم باید

  ندارم هم پالتو

  برد خوابم که کردم فکر میخریدم باید کع چیزایی به انقد

 سامیار

  خونه اومدم دو ساعت

  بود تاریک خونه

  نبود صدایی و

  خاموش ارام اتاق چراغ و
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  بودم خسته بود ب  خوا

  بود کرده کلافم واقعا محدثه

 موکرد باز لباسمو دکمه مبلو رو کردم پرت کتمو کشید طول دوساعت که اورد در ادا شام سر انقد

 اتاق تو رفتم

  بستم اروم درو

 به انقد گرفتم جا تخت رو و خوردم قرصامو کردم عوض شلوارک یه با شلوارمو و اوردم در کغشامو

  برد خوابم تا کردم نگاه سقف

 

  ارام

  شدم بیدار هفت ساعت صبح

 واحد انتخاب واسه دانشگاه برم باید امروز

 و کمدم سروقت رفتم.کردم خشک شستمو صورتمو نبره خوابم دوباره تا شدم بیدار جام از سریع

  مشکی مقنه و دمپا مشکی شلوار و برداشتم کلفتی سفید مانتو

 بالای چشم خط ی اول اینه جلو نشستم و پوشیدم و برداشتم هم سفیدمو تخت کفش و کیف

 برام ایما که ادکلنی کردمو باز فرق موهامم کالباسی لب رژ و زدم ریمل یکمم کشیدمو چشمم

 اتاق از بیرون رفتم برداشتمو کیفمو و زدم و بود اورده

  عمرا میکنم جمع من کرده فک شلخته سر بر خاک بود مبل رو سامی کت حال تو رفتم

 در سمته رفتم اروم اروم

 بالا پریدم متر شیش صداش با که

 کجا:سامیار
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 داره ربطی تو به:گفتم رفتمو ای غره چشم و سمتش برگشتم

 . نه:گفت و کرد اخم

  نکن دخالت پس_

  کرد نگام چپ چپ کشیدم دخالتو کلمه

 اینجا نیاوردن ماشینمو_

 س

 . نه:گفت جدی میرفت اشپزخونه که همونطور

 برم چی با الان من پس_

 گاری با:سامیار

 دراارررررررر حرص نکیت

 بدها گرگ صدا سرش تو بزنم

  بود اویزون ازش سویچ دوتا کرده نگاه دیوار روی کیلیدی جا به

 خدا خودت امیده به برداشتم چپیو سمته کردمو چهل سی بیست ده

  شدم اسانسور سوار نبینه سامی که بیرون رفتم تند

 پارکینگ رفتم و

 اومد سرم پشت از صداش که زدم قفلشو و کردم نگاه سوییچ به

  عزیزززززم جوووووووووونم

  شم سوار تورو من
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 خدایی شو سوارم بیا تو نمیاد دلم

  بلم قربونت فراری

  بود رنگ سفید فراری همون

  شدم سوارش سریع

  کردم روشنش و

 بخدددددا دادن تیتاب خونه کار بهم انگار که کردم ذووووق انقد. بیرون اومدم پارکینگ از و

  کردم پارک صلوات با ماشینو دانشگاه پارکینگ تو بعد ساعت نیم

  کشید طول دقیقه چهل کارم حدودا کردم انتخاب واحدارو سالن رفتم شدمو پیاده

  برنمیگشتم کاش که پارکینگ تو برمیگشتم داشتم

 ردمک پیداش میگشتم عروسک سویچ دنبال کیفم تو سرم برمیداشتم قدم کلاس با و اروم اروم

  افتاد فشارم بالا اوردم سرمو همینکه

  زد یخ دستام

 نبود ماشین نصف

  شدم بدبخت ماشین سامیار وای

  گرفت گریم

  افتاد دستم از کیفم

 چرخ صدسی تریلی زیر بری الهی بشی زلیل الهی:گفتم بلند بلند کردمو تر زبون با خشکمو لب

 جواب الاح نفله که کردی بدبخت منو نیست نصفش کردی چیکار ماشینو بگیره عزاتو مادرت الهی

 ؟ بگم چی برسرو خاک اون
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  زدم چرخ ماشین دور دورتا

  تو بود رفته کاپوتش

  اخه میکنی نازل من سره چیه بلا اینهمه خدایا

 ......ک ای کرده فرار سر تو خاک. ماشینو کرده لهش ریخت بی میمون:دادم ادامه دوباره

  بالا پریدم متر هشت اومد سرم پشت از که صدایی با

 خوب دختر نکن ناله نفرین انقد:صدا

  سمتش برگشتم

  میکرد نگام لبخند با که بود خودم ساله همسنو دختر یه

 اومد در کجا از این کردم نگاش تعجب با

  جنه نکنه

 هم دیدن با و باشه زده ماشینت به پسر یه بودی منتظر چیه؟نکنه:گفت کردو کوتاهی خنده

 شین؟ عاشق

 کنما لهش بزنم

 .محمدی شکیلا... شکیلام من سلام:داد ادامه که نگفتم چیزی

  ام شرمنده من و...بوده من ه کار ناگوار اتفاق این و: گفت کردو اشاره ماشین به

  جلو اورد دستشو لبخندش همون با و اومد جلو

  دادم دست باهاش تردید با

  خوشبختم. ارامم منم سلام_
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 ببرنش نبیا میگم الان.ماشینت به زدم اینکه ام ناشی گرفتم یاد رانندگی تازه من همچنین: شکیلا

 مکانیکی

 ممنون. .. نیست لازم_

 خودت واسه ماشین شنیدم نفرینات لای لابه از تازه. برات کنم جبران. که نمیشه اینجوری:شکیلا

  نیست

  کردم نگاه چهرش به

 چشمای. بود ریخته چتری کع بود تیرش ای قهوه موهای میشد دیده چهرش تو که چیزی اولین

 بانمک. نازک لبای و داشت ای کشیده  دماغ نمیشد دیده هاش چتری زیر ابروهاش مشکی درشت

 مشکی مقنه و مشکی شلوار و رنگ کالباسی مانتو بود من از تر پر تو یکم اما بود همقدم. بود

 کمرنگ صورتی های کتونی بودو پوشیده

 ..... واسه. اره_

  کردم مکث

 .دوستمه واسه:گفتم شدمو ؟منصرف شوهرمه واسه بگم

  بود قشنگ خیلی لبخندش

 صورتش از نمیشد پاک اصلا اینکه جالب و

 هاگ نزدیک مکانیکی نمیشناسم اینجاهارو من. کنیم درستش باید. بدتر دیگع خب:شکیلا

 کنن درستش بدیم بریم دوتایی میشناسی

 میکنه درستش خودش دوستم. نمیکنم تعارف. ممنون نه_

 . میکشه منو قبلش البته
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 اسمنمیشن هم رو کسی اینجا گرفتم انتقالی مشهد از باشم؟تازه داشته شمارتو میتونم: شکیلا

 باشیم؟ دوست دوتا میتونیم.

  زد چشمکی و

 کنم کلکل باهاش نمیذاشت که حسی. داشتم بهش خوبی حس اومد خوشم ازش چرا نمیدونم

 تادماف سامی با تصادفم یاده. میاوردم در چشماشو ماشینم ب میزد بودو ای دیگه کسه اگه مطمئنا

. 

  گذاشتیم هم دهن ب دهن چقد

  نه باشکیلا االان ولی

 ....... نه یا میشه کمکم شکیلا روزی یه میدونستم لحظه اون شاید

  نه که چرا اره_

  بگو پس: گفت اوردو در جیبش از گوشیشو

_۱۹۱........ 

  افتاد شمارم زدم تک بهت:شکیلا

 برداشت زمین از کیفمو شدو خم

  داد دستم و

 بریم میخوای. شد داغون خودمم ماشین. نبود قصد از. ارام میخوام معذرت من بازم:شکیلا

 مکانیکی

 خودش داره اشنا دوستم. نیست چیزی بابا نه_

 رو؟ به رو شاپ کافی بریم نخوردم صبحانه من:شکیلا
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  بریم بزن_

  نشستیم و کردیم انتخاب و میز ترین دنج

  دادیم شکلاتی کیک و قهوه شیر سفارش و

 چیه؟ رشتت:شکیلا

 . عمومی جراح_

 کردی؟ واحد انتخاب. ایم رشته هم:شکیلا

 . اره_

  نبودیم باهم کلاسو یع که گفتم برداشتم که واحدایی از و

  بود خوبی دختر

 ومهربون خنده خوش و برخورد خوش

  کجاست خوابگاهت_

 میشناسی.باران خیابون:شکیلا

  دوره یکم دانشگاه به. اره_

 داری؟ برادر خواهر چندتا تو. اوهوم:شکیلا

  دارم خواهر یه_

 تکم من:شکیلا

 ازشون دور اینجا بیای گذاشتن بابات مامان.پس لوووووسی_
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 بیام دوستداشتم خودم.نامردا نکردن لوسم اصن برعکس:گفت و زد عمیقی لبخنده شیکلا

 قالیانت شدم موفق بالاخره خوندم اونجا. بیام نذاشت بابام شدم قبول اینجا اولشم. تهران دانشگاه

  بگیرم

 . اورین_

 دهنم تو گذاشتم کیک تیکه یه

 اومدی مشهد:شکیلا

 تاحالا نشده قسمت نه_

 خودم میبرررررمت:شکیلا

 جووووون_

 نداری که موهر شوهر.هیییییز:گفت خوردو اشو قهوه

 جور جمعو خودمو زود اما کردم نگاش یکم و. موند هوا تو دهنم تو بذارم میخواستم که کیکی

  دهنم تو گذاشتم کیکو و کردم

 نه:گفتم و

  کرد نگام جوری یه اونم

  میلنگه کار جای یه فهمید انگار

  ایم ترشیده جفتمون خوبه:گفت و داد تکون سرشو و زد لبخندو همون بازم اما

 خودمونیم مرده ما نه عهههههه_

  بپریم و بزنیم مخ دانشگاه تو که ایشالله.کردن قانع واسه بهتره این اوهوم:شکیلا

 بریم. ندیده شوهر_
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 رفیق بریم: گفت برداشتو کیفشو جلو به داد هل کیکشو اضافه شکیلا

 اینم. باتو بعد سریایه من نوبت اینسری:گفت شکیلا که کنم حساب که رفتم شدمو بلند منم

 دف تصا جبران بخاطر

 

 ...اما_

 کلامون اینجوری. نداره منوتو اصن.که نداره اگر و اما و ولی:گف دادو تکون هوا رو دستشو شکیلا

 کنار بذار الکیم تعارفایه این بدون خودت خواهر منو هما تو میره

  بود خودمونی و مهربون و خوب خیلی دختر این زدم لبخندی

  بیرون رفتیم کردو حساب

  بود بادی یکم هوا

  سردته:گفت شکیلا که. پیچیدم خودم دور دستامو میشد سردم زود که منمو

 میشه سردم زود.اره_

  همیم برعکس:شکیلا

  میخورم سرما روزه یه وگرنه بخرم برم باید ندارم پالتو_

 نظرت؟ بخریم بریم فردا. نمیشناسم که اینجاهم. ندارم منم:شکیلا

  کردم فکر یکم

  شام بودن کرده دعوتم ایما جون مامان

 بریم فردا پس_

 میزنم زنگ بهت پس. باشه: شکیلا
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  خونه رفتم و شدم سوار و دانشگاه پارکینگ تو ماشین دنبال رفتم

  میاره در چشمامو وگرنه نباشه خونه سامیار خداکنه

 :سامیار 

  بود نیومده ارام و. بود یازده ساعت انداختم ساعت به نگاهی

  شدم اعصبی چرا نمیدونم

  شد باز خونه در بعد ساعت نیم

  ندید منو ارام کنم فکر و نمیشدم دیده بودم داده لم مبل تو و خاموش وی تی روی روبه من چون

 . یستن خونه که هم اسمانی بلای اخییییییییش:گفت بلند دقیقه چند بعد ولی نیومد صداش اول

  موندم منتظر حرکت بی و بیصدا همونجور و نذاشت فضولیم حس که شم بلند خواستم

  خونه اشپز تو رفت انگار

  شکیلا الهی شه پنچر ماشینت ماشین واسه بگی دروغی چه ارام کن فک:زد داد دوباره

  شدم کنجکاو

 ماشین؟

 کنم فکر نذاشت صداش دوباره

 خندید بلند وبلند. بود همونجوری رفتنی صبح من میگم خودددددددددشه:ارام

 یخوادم دلم یعنی. پاته زیر که عروسکی اون حیف. تن پنج حق به سامیار بری تریلی زیر الهی:ارام

  شم اینا همه صاحب من که بمیری زودتر

  خندید بلند بلند دوباره و
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  کرده چیکار ماشینمو بمیری خودت روانی دختره

 ....ک ندونی که بکشمت خواب تو همچین پدسووووخته:ارام

  خورد زنگ گوشیم که میداد ادامه داشت

  نیومد صداش دیگه ارام و

  بود خونه اشپز میز رو گوشیم شدم بلند جام از

 و شده خشک هوا رو و سیبه یه دستش و اپن رو نشستع ارام دیدم که خونه اشپز سمته رفتم

  مونده باز دهنش و گشاد تعجب از چشماش

  زدی بهم حالمو دهنتو اون ببند:گفتم حرص و اخم با

  بست دهنشو اومدو خودش به

  بود محدثه صفحش به کردم نگاه و برداشتم گوشیو

  کنم تحمل چطوری اینو من دستش از شدم کلافه

  ارام سمته برگشتم کردمو خاموش گوشیمو

 داد قورت دهنشو اب و اپن رو گذاشت سیبشو و پایین پرید اپن از اوم

  کرد نگاه بهم و

  وایسادم روش به رو رفتم

 شد زیبات سخن مزاحم کوشیم زنگ شد؟ببخشیدا چی ادامش میکردی زبونی بلبل خوب_

  شد چی ادامش خب بکشی خواب تو منو میخواستی.

 میکند پوستشو پاینشو لب بودو زده زل سرم پشت به

  اپن به چسبید کمرش و رفت عقب قدم یه که رفتم جلو قدم یه
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  برد عقب بیشتر کمرشو و دستام وسط موند که جوری گذاشتم اپن طرف دو دستمو

  میترسی چیه_

  چی از نخیر:گفت کنه نگام اینکه بدون

  میگفت ترسش از صداش لرزشه

 چیشد ماشینم_

  کرد نگام سریع

 دیگع چیز... نه ولی.. شده یعنی خب نه.... نشدها چیزی یعنی.. چیشده میدونی چیزه....چیز_

 عقب؟ بری یکم میشه میگم

  داشتم نگه خودمو زور به اما بود گرفته خندم

 شده چی ماشینم. نه:گفتم محکم

 وت دانشگاه رفتم. نیستما مقصر من اینبار خودم جون به بخدا:گفت تند تند بستو چشماشو

 ...ینتماش به بود زده دختره...د یه. نیست ماشینت نصفه دیدم برگشتنی کردم پارکش پارکینگ

  کردم اخم کردمو جور جمعو خودمو زود منم و کرد باز چشماشو که میشد شل داشت نیشم

 برداری ماشینو داد اجازه بهت کی_

  خودت:ارام

  بالا پرید ابروهام

 شام جونم مامانو مامانت امشب راستی اهان. میکنی فراهم واسم بخوام هرچی گفتی خودت:ارام

  کرده دعوتمون

 امشب؟ بیرون رفت فکرم از ماشین کلا حرفش با
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  وای

  نه

  جشنه مثلا امشب

  نمیریم نمیشه:گفتم کردمو پوفی

 چرا:پرسید تعجب با

 میام دیر شبم بیام نمیتونم. دارم کار_

 کاری چه:ارام

 ....جش_

  میدم جواب دارم این ب چی واسه من اومدم خودم به

 !رفت بار اولین بره اخمم

  کرد پر جاشو زود ولی

 ؟.داره ربطی تو به_

 نههه: گفت حرص با

 نپرس دیگ پس_

 تشن غول کنار بکشی میشه:ارام

 اتاقش سمته رفت سریع که برداشتم دستامو

 وایسا هوی_

 .... ب... ب هوی:گفت و برگشت
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 میایم فردا و بیایم نمیتونیم امروز میگی و مامان به میزنی زنگ ،الان تو به_

  عمرا:ارام

  رفت و

 دنبالش دوییدم تند

  کرد قفل درو اتاقشو تو پرید چون رسیدم دیر ولی

 نه؟ نمیای بیرون که ازاینجا:گفت بلند اتاقشو در به زدم پام با

 بیام ندارم قصد فعلا:ارام

  داد جواب بوق سه بعد که گرفتم مامانو خونه شمارع حرص با گوشیو سمته رفتم

 الو:مامان

  مامان سلام_

  خوبه ارام خوبی بگردم دورت مادر سلام:مامان

  خوبی تو. خوبیم مامان اره. خدانکنه_

 .. عزیزم اره:مامان

 . نیست خوب زیاد حالش ارام. بیایم نمیتونیم امشب بگم میخواستم مامان_

  بده حالش چرا چیشده وای:مامان

 میشیم مزاحمتون شب فردا ما. میبرمش دکتر. میشه خوب. نیست چیزی مامان_

  ها باشه بهش حواست پسرم سامیار باشه باشه:گفت نگرانی با 

  چشم_
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 خداحافظ ارام ب برسون سلام: مامان

 خدافظ. بقیه به برسون سلام هم شما همچنین_

 خورد زنگ بازم گوشیم که بود دو ساعت

  محدثه بازم

 الو_

 نمیدی چراجوابمو کجایی عزیزم سلام:محدثه

  داشتم کار_

 دارم سوپرایز واست خونه بیا:محدثه

  محدثه بیخیال: گفتم کلافه

 . منتظرتما دیگه بیا. نداره بیخیال:گفت تند

  شد قطع تماس و

  بیرون دادم عمیق نفسمو

  اتاقم تو رفتم و شدم بلند و

  میمردم داشتم گرسنگی از

  در ب زدم محکم و ارام اتاق دم رفتم حرصم از

  نداریم نهار شامو بخوابی بخوریو میخوای مفت اینجا تو هوی_

  نیومد صداش

 دمپوشی گذاشتم باز رو بالا مشکی پیرهن با رنگی طوسی شلوار و کت اتاقمو تو رفتم حرص با
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  کراوات بدون

  بیرون رفتم سریع و مشکی کفش و بستم رنگمو مشکی ساعت

  برداشتم بودو پارکینگ تو که پرادویی سویچ

  همایون خونه رفتم و شدم ماشین سوار و دادم حالت یکم موهام به اسانسور وتو

  کرد باز واسم درو نگهبان

  سمتم اومد محدثه شدو باز در دیدم که در سمته رفتم شدم پیاده کردمو پارک حیاط تو ماشینو

  بوسید گونمو و کرد بغلم زدو لبخندی

  اومدی خوش سلام:محدثه

 سلام_

  کشید و گرفت دستمو

  دارم کار باهات عالمه یه که بریم بیا بدو:محدثه

  کردم نگاه لباسش به میرفت من از جلوتر و تند تند میکشیدو دستمو که همونجور

 . بپوشه بچگونه لباسایه اینکه واسه داشت عجیبی علاقه دختر این

 های کتونی با بود زانوش بالای وتا بود پوشیده بود قلب عکس عالمه یه روش که ابی سارافون یه

  اسبی دم موهای و سفید

  نبود مزخرف عطر اون از خبری اینبار ولی

  شدیم خونه وارد

  رفت بالا ها پله از تند تند و
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  داشت اتاق تا ده و تقریبا بود تاریک بالا طبقه

  وایساد بود رنگی سفید دره که اتاق یه جلوی

  کرد باز درو و

  بود دویده که انقد میزد نفس نفس

  بود دخترونه کاملا اتاق

  بود گونه بچه بگم بهتره

 ندهپوشو صورتی سفید روتختی با که بود اتاق وسط ای دونفره تخت و بودن یاسی اتاق دیوارایه

  خرس و عروسک از بچد پر اتاق دور و. بود شده

  خب:گفتم و وایسادم اتاق وسط

 تخت رو بشین: محدثه

  نشستم تخت رو رفتم کلافه

  کردم نگاه بهش و

  کرد باز درشو و کمدش سمته رفت

  کشید بیرون مشکی شلواره کتو یه و

  بود قشنگ

 سمتم اومد محدثه

  میاد خوشت:جلوم گرفت لباسو و

 بدی نشونم لباس که کشوندی اینجا منو:گفتم عصبی و تفاوت بی
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 خیلی خریدم واست لباسم این. میشه شروع جشن شیش ساعت دیگه نشو اخلاق بد:محدثع

 میپوشیش. قشنگتر تو توتن البته و قشنگه

 ؟

  بیرون برو:گفتم لباسو گرفتم ازش حرص با

  بپوش زود: گفت و خندید

  انداختم خودم به نگاهی اتاق قدی اینه تو.

  سفید پیرهن و مشکی کفش و مشکی شلوار و کت

  مشکی کروات و

  بود قشنگ

  اومد صداش بالافاصله و خورد در ب ای تق

 سامیار پوشیدی تو بیا:محدثه

  بیا_

  تو اومد و کرد وباز در

  شدی عالی:گفت وایسادو نزدیکم

  تو بیا رامین:زد داد تر بلند

 تو اومد اندام لاغر و موبلند پسر یع سرش پشت و

 

  محدثه به تعجب با و کردم نگاه اسبیش دم موهای به
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 . عالیه کارش رامین.بدی قیافه تغییر یکم باید گفت بابا:محدثه

 .کرد نگاه چهرم به کامل دور یه و سمتم اومد پسره

 پیر یا باشه جوون:رامین

 . جوون:محدثه

 . حله:رامین

 اینجا بشین:گفت و گردوند برش اینه ب پشت رفتو محدثه ارایش صندلی سمته به رامین

  شم اماده برم منم پس: محدثه

  رفت و

  کرد شروع کارشو صندلیو رو نشستم

  نمیکنم که کارا چه نابودیت واسه که کردی چیکار ببین تهرانی محمد

 

  کردم نگاه اینه به تعجب با

  منم این

  عالیه کارش واقعا

  نبود قبلی قیافه از خبری

  بود شده پوشونده مشکی لنز با چشمام

 لقاب مشکی رنگ ونگس با که موهای لای لابه که مشکی گیس وکلاه مشکی پورفسری ریش و

  نبود معلوم بود زده شو شستو
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  بود شده تر سفید صورتم

  کوچیکتر لبام و

  بود شده بیشتر هامم مژه حتی و

  بود بینیم بود مونده قبلیم فیس از که چیزی تنها و

  چطوره:رامین

  خوبه: دادم تکون سر

 ولی سخته یکم کردم کار روش پوست. بشور داغ بااب صورتتو فقط. من با دیگه نیس کاری:رامین

  فعلا. میره

  رفت برداشتو وسابلاشو

 .اومد محدثه لحظه همون

  بود شده رنگ عسلی موهاش و بود پوشیده بودیم خریده که لباسی باهمون

 کردم نگاه ساعتم به

  بود نیم پنجو 

 چطورم: چرخید دور یه و نزدیکم اومد محدثه

  میشه برگزار کجا جشن.خوب_

 خوب؟ فقط:محدثه

 نهمو جشنم.ها عالیه کارش رامینم:گفت گذاشتو گردنم دور دستاشو جلو اومد و کردو کج سرشو

 اونجان جشنا. دیدمت بار اولین که خونه

 بریم_
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  بود دستوری و نبود سوالی لحنم

 لاییشمط دستی کیف پوشید شیری شال و بلند مشکی مانتو و کمد سمته رفت برداشتو دستاشو

 اقامون بریم:گفت برداشتو

  میگفت ژاله که چندشناکی اقامون؟واژه

  بشنوم حرفو تااین میدادم چقدر اونموقع و

  رفتم بیرون اتاق از زدمو چرتم خاطرات به ختدی پوز

... 

 دیدمش بالاخره

  اومد

  نه تنها ولی

  کردم جور جمعو خودمو زود ولی شد گرد چشمام میدیم که چیزی از

 به چسبوندم و کراوات زیر گذاشتم که داد ریزی دستگاه یه بهم همایون مهمونی شروع قبل

 کرد تغییر کاملا صدام و گردنم

  میکردم نگاش چشمی زیر

  هست کثیف بازی تواین اونم نکنه میکنه چیکار اینجا اون لعنتی

 .... میبینی ازاینا بدتر بودم گفته:سمتش برگشتم سریع بود گوشم کنار که صداش با

 میکنه چیکار اینجا این_

 بانده قلب و اصلی عضو:همایون

  کرد نگاه مادرش و محمد به زدو پوزخندی و
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 مادرش؟

 بزرگم مادر یا

 ؟

  شدم کلافه

  کرد ترم کلافه من از محدثه شدن اویزون و

  سمتم اومدن

  کرد نگاه من به و مبارک داماد سلام:گفت زدو همایون به لبخندی مادربررگم همون یا زهرا

 مبارک داماد

 ؟

 . تبریکه جدید مدل حتما

  زدم مصنوعی لبخند و دربیام کلافه و اخمو و عصبی حالت اون از کردم سعی

  سلام:محمد

  کرد نگام و وایساد رو به رو

  موند خیره محمد و ژاله شده قفل دسته به من نگاه و

  ندارم دوسش

 همرامه اعصبانیت این چرا اما اما

  نمیدونم

  نمیدونم
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  سلام: گرفتمو نگامو

  گرفت من جلو دستشو و کرد روبوسی محدثه با عشوه و لوندی با ژاله

  شد پخش اهنگ مثل گوشم تو صداش

  بگیریم همو دسته حتی نامحرمیم وقتی تا دوستندارم_

  کردم ولش وسریع گرفتم دستشو زدمو زل چشماش تو

  خان همایون نمیکنی معرفی:ژاله

  محدثه نامزد زاهدی سروش:گفت اومدو جلوتر همایون

  اومد بالا ژاله چشمای

  شد خیرم و

 شد پخش مغزم تو بازم صداش

  میاد بدت اسمی چه از سامیاری_

 سروش اسمه از متنفرم. سروش_

  میگم تبریک و.سروش....اقا.... خوشبختم:گفت زدو لوندی ولی تلخ لبخنده ژالع

 .شدنتو عضو هم رو نامزدی هم.سروش اقا میگم تبریک:محمد

 .  میگم تبریک جان محدثه:زهرا

 . جون زهرا ممنون:محدثه

  کنم اشنات م نوه با میخواستم شد حیف ولی:زهرا

  چشمام تو زد زل و
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 نوت؟

 من؟

 !جا همه از بیخبر مادربزرگ

 چه. همن خانوم اخر و اول محدثه:گفتم بوسیدمو پیشونیشو  چسبوندمو خودم به بیشتر رو محدثه

 نشه چه و شه اشنا مردی با

  حرف ازاین و نزدیکی این از خورد بهم حالم چقدر

 و زد روم به شدشو شل لبخنده بود شده زده ذوق که محدثه

 دیوار نارک مبلایه به و بشینید بغرمایید وایسادین چرا حالا:گفت بود ساکت لحظه تااون که همایون

  کرد اشاره سالن

 نگام چپ چپ هم خانوم زهرا و شدن دور ازمون فعلا:گفتنه با و گرفت محمدو دسته دوباره ژاله

  رفت کردو

  بیرون دادم نفسمو

  بود هشت ساعت

 بود داغون اعصابم ازالان من و یود مونده مهمونی پایان تا کلی و

 

http 

 .نباز خودتو.پسر مونده راه ؟کلی ای کلافه اینجوری ازالان: همایون

  رفت و

 برقصیم بریم:محدثه
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 میری کجا:گفت تند کردمو باز بازوم از دستشو و. محدثه ندارم حوصله_

 دستشویی_

  میام باهات:محدثه

 دستشویی؟ میای کجا:گفتم حرصی

 میمونم منتظرت نه:محدثه

  نیست لازم_

  رفتم بالا ها پله از و

  دیدم جاشو از ژاله شدن بلند اخر لحظه

  تو رفتم کردمو پیدا اتاقا بین از رو دستشویی

 واب حرص با و دیدم گریممو افتادو اینه به چشمم که بزنم اب صورتم ب خواستم و کردم باز ابو

  تو اومد ژاله شدو درباز لحظه همون که بستم

  کنم اخم شد  باعث ک زد لبخندی دیدنم با

  اینجایین هم شما عه:ژاله

  نمیدام جواب یا و حرصی و میدادم اهم با جوابشو اگه

 نبود سامیار و سروش بین فرقی مطمئنا

 میرفتم داشتم دیگه البته. بله:گفتم و زدم زورکی لبخنده

  کرد نگاه بهم اینه تو از وایسادو کنارم

  ها جسارته البته چندسالتونه شما:ژاله
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  کشید لباش رو قرمزشو لب رژ بعد و

  میخوره بهم چند:گفتم لباش رو رژ حرکت به خیره

  برگشت طرفم به ناز با و کشید کنار لبو رژ

  نازاش این واسه میدادم جونمو پیش دوسال

 .....منه واسه فقط که میکردم فکر و

 ....عمومیه کلا ژاله نمیدونستمو

 گرفت جاشو زورکیم لبخند سریع که میرفت توهم داشت اخمام

 هب بازم خانوما همه شه سفید موهاتونم کنم فک که جذابین شما انقد. بیست منکه نظر به:ژاله

 کنن نگاتون سالع بیست جوون یه چشم

  کرد نگام لوند و زد چشمکی و

 جذاب؟

  نمیبینم و ندیدم تو از تر جذاب دنیا تو میگفت من ب ادم همین پیش دوسال

  الان و

  منتظرمه محدثه دیگه برم من. شماست لطف نظر:گفتم زدمو لبخندی نمیچه

 . جان سروش حقیقته نیست لطفم نظر:اومد صداش که رفتم در طرف به و

  بیرون رفتم نگفتمو چیزی

  سروش اقا

  خان سروش
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 عشقم بعد.و میشم سروش بعد دقیقه ده حتما

  بالا میاد داره محدثه دیدم که رفتم پایین ها پله از زدمو پوزخندی

 میخواد بابا بیا. دنبالت میومدم داشتم کردی دیر داشتم عزیزم اومدی:گفت وایسادو دیدنم با

 کنه اعلام نامزدیمونو

 شد خیره سرم پشته به چشماش که برگرده خواست  گرفتو دستمو

  کردم نگاه سرم پشته به برگشتم و

  پایین میومد داشت که بود ژالع

 برین تر اونور یکم میشه ببخشید:گفت رسید بهمون وقتی

  رفت عقب هم محدثه و کشیدم کنار خودمو

  شد رد ژاله و

  بود بالا ژاله:گفت اروم کردو نگاه پایین به محدثه

  اره:گفتم تفاوت بی

  بریم. اهان:گفت توهمو رفت اخماش محدثه

  پایین رفتم و

  همایون و

  بودو گرفته رو جی دی گویه بلند که

  میزد حرف همه با بلند

  بریم پیشش که کرد دعوت مارو بعدش و
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  وایسادیم کنارش حوصله بی من و عمیق لبخنده با محدثه و

  بود سروش اقا  و گلم دختر نامزدی بخاطر جشن این:همایون

  زدن دست وبقیه

  کردم نگاه بودن زیاد خیلی که مردایی و زنا و پسرا و دخترا به

  گرفت من سمته اوردو در جیبش از ای جعبه همایون

  گرفتم ازش رو جعبه و

  بود ساده حلقه دوتا کردم بازش و

  کردم دستش رو حلقه و محدثه سمته برگشتم

 منوو حلقه هم محدثه و

  کن اعتماد بهم:گفت گوشم زیر کردو بغلم همایون

 و ادد تکون تند تند سرشو که گفت چی نمیدونم که کرد بعل رو محدثه شدو جدا سریع بعدش و

  شد پررنگ لبخندش

  زدن سوت دستو هم بقیه و

  وسط رفتم محدثه منو زدو ارومی اهنگ جی دی و

  کمرش دو منم کردو حلقه گردنم دور دستاشو

  میخوردیم تکون اهنگ با اروم

  وقتهیچ نذاری تنهام میدی قول:گفت گذاشتو شونم روی سرشو

 وقت؟ هیچ
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 بود؟ کی من وقتههیچ

 شه؟ تموم انتقام این که روزی

 خیلی من ولی بخندی  بهم تو و باشه مسخره شاید میدونی:گفت خودش که نگفتم چیزی

  همه با داشتنت واسه اما نیستی موندنی که میگه بهم حسی ی و میدونم بااینکه. دوستدارم

  عزیزام با حتی میجنگم

  افتادم ارام یاده حرفش بااین من چرا و

  میکنه چیکار داره الان

  خونست

  تنهاس

 ....فکرا هجوم و

  رفتن همه شدو تموم چرت مهمونی این بالاخرع شب دو ساعت

 شدم بلند جام از

  میری:کردوگفت نگام شدو بلند همزمان هم محدثه که

  اره_

  بمون امشبو:محدثه

  بالا دادم ابروهامو

  دارم کار_

 کاری چه:محدثه

  بدم بایدجواب:گفتم حرص با
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 مزنت:گفت اشکاری حرص با بعد و دیره. همینجا بمون امشبو.... ولی... نه:گفت دستپاچه محدثه

  خوابه تاالان

  میومد بدم میگفت زنت نفرت با اینکه از چقدر منو

  میومد بدم فقط نمیدونم دلیلشو

  شدم دور خونه از شدمو ماشینم سوار نکردمو توجهی محدثه های اصرار به

  شدم دور که یکم

  برداشتم بود داده بهم سرهنگ که رو ساده گوشی داشتمو نگه خیابون گوشه یه ماشینو

  زدم زنگ بهش و

  داد جواب که

 الو_

 چیشد:سرهنگ

 گفته به و. هست هم خادمی زهرا بزرگم مادر که....ک که بود این عجیب چیز یه ولی. دیدمشون_

 . اصلیشونه اون همایون

 کجایی الان:سرهنگ

 . خونه برمیگردم دارم_

 کن نگاه سرتو پشته:سرهنگ

  کردم نگاه پشت به اینه تو از

  کیه توش که ببینم نمیذاشت دودیشون شیشه و بودن شده پارک مشکی کمری دوتا

  گذاشتن پا به مطمئنا برات:سرهنگ
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  کنم چیکار_

 احتمالا. میرن خودشون بازرسیه ایست راست سمته بپیچ رسیدی که دوم راه چهار سر:سرهنگ

 . بپیچونشون جوری یه کمه احتمالش که نرفتن اگه. باشه اسلحه ماشین تو

  باشه_

  شد قطع تماس و

  اینه به کردم نگاه دیگه بار یه

  افتادم راه و

  اومدن دنبالم ها کمری

  میپان منو پس

 تو محتاطی انقدر تهرانی محمد

  کردم بیشتر سرعتمو زدمو خندی پوز

 کردم رد اولو راه چهار

  هستن... و مسلح سرباز و پلیس ماشین چندتا و بازرسیه ایست که دیدم دومو راه چهار

  کردمو بیشتر سرعتمو

  شد کم ها کمری سرعت از و

  شد تر عمیق پوزخندم

  شد تر  کم کم ماشین سرعت و
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  ارام

 

  خنگ پسره

  عه عه

  کرد بهونه منو بیامو نمیتیونم گفت و زد زنگ

 مهمونی برم که کردم کنسل خریدو دیروز من

  بودم اعصبانی

  شددددید

  بود پنج ساعت

  شکیلا به زدم زنگ

  داد جواب خوردو بوق تا سه

 الو:شکیلا

 خوبی سلام_

 خوبی تو ممنون سلام:شکیلا

 کجایی خبر چه. مرسی_

 خوابگام. سلامتی هیچی:شکیلا

  خرید بریم میای_

 امروز:گفت تعجب با
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 شد کنسل که داشتیم مهمونی اره_

  بریم پس باشه:شکیلا

 گاهه تعمیر تو فعلا یعنی ندارما ماشین من_

 میریم تاکسی با نداره اشکالی. داغونه که منم ماشینه:شکیلا

 من یا دنبالم میای تو پس باشه_

  کن اس برام دقیقو ادرس فقط. میام من:شکیلا

 ها بیا زود. باشه_

  فهلا باووووشه:شکیلا

  اتاقم تو رفتم کردمو قطع تماسو فعلا یه با کردمو صدایی بی و کوتاه خنده

  وایسادم کمد جلوی

 های هدکم که کرمی  ور یه کیف و سفید شال و سفید شلوار و کوتاه اسپرته خردلی زخیم مانتو یه

  پوشیدم برداشتمو بود پررنگ زرد بنداش که سفید کتونی و داشت زد

  نشستم اینه جلوی و

  زدم چشمتو از مداد یه اول

  و ریمل و

  زدم مسی رژ

  بودم حاضر زدمو ادکلن و

  خورد زنگ گوشیم که حال تو میرفتم داشتم
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  بود شکیلا

 جانم_

  بیا. ساختمونتونم جلوی من:شکیلا

  بالا بیا_

 دیره الان. بعدا ایشالله:شکیلا

  میام الان بتشه_

  اسانسور تو رفتم کردمو قفل درو سریع و

  کردم نگاه خودمو اسانسور اینه تو

  بوووودم خوب

  یکی بغل رفتم سر با که بیرون بیا که کردم باز درو من وایسادو اسانسور

  گرفت درد خیلی دماغم

  بستم چشمامو دماغمو جلو گرفتم دستمو

  و

  شکست دماغم. اخ ای ای_

  اوردم بالا سرمو

  کردم جور جمعو خودمو میکرد نگام تعجب با که پسری دیدن با که

  زار قیافه و سیخی سیخ موهای و بلند خیلی خیلی قد و معمولی بااندام پسر یه

  شن رد مردم تا کنار بکش لشو تن اون یکم:گفتم اخم با
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  دماغت چیشد جوجو:پسره

 کنار گمشو تیغی جوجه:گفتمو کردم نگاه بیشتری حرص با

 عزیزم واحدی کدوم واسه:پسره

 کور احمق:گفتم بلند و شدم رد و دادم هولش محکم

  بیرون کردم پرتخودمو کردمو باز درو تند و

  بود در جلوی تاکسی توی شکیلا

  کردم باز درو رفتمو

 کنارش نشستم و

  سلام دوباره_

 خوشتیپ سلام:گفت لبخندش باهمون شکیلا

  خوشگل خوبی_

  دخترم برم کجا:گفت بود مسن مرده یه که راننده

 تو میکنی خرید کجا:شکیلا

 .میبینی میریم_

  نور پاساژ:گفتم راننده روبه و

 افتاد راه گفتو چشمی راننده

 

  کردمو حساب رو تاکسی پول
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  شدیم پاساژ وارد شکیلا با

  میخریدم هم اینجا از اوقات گاهی ولی میکرد طراحی ایما که لباسامو بیشتر

 چرم مشکی پالتو یه همه از اول

  سفید بادی پالتو یه و

 یاسی بافت یه و

  خریدم مشکی پوتین و سفید بوت نیم و

 یا سرمه سویشرته یه و مشکی تک گردن شال و  یاسی شالگردن کلاه یه و مشکی بافت وشال

  خریدم داشت پشمی کلاه که

 و یمشک گردنه شال و کلاه و من واسع جفته سفید بادی یه و  طوسی و ابی بافت دوتا هم شکیلا و

  خرید ابی کتونی و ای سرمه سفید بوته نیم و طوسی بافت شال

 ده ساعت خوردیمو فودی فست یع تو شامو اخر در و کشید طول نیم هشتو ساعت تا خریدامون

  بود خوبی روزه خونه برگشتم

  بود نیومده هنوز سامیار خونه رسیدم وقتی

  کجاست یعنی

  بپوشم دوباره خریدامو نداشتم حوصله بودمو خسته. چه من به اصن درک به

  واااالا نبود سامی که درک به و خوابیدم زدموگرفتم مسواک شستمو صورتمو و

  شدم بیدار نه ساعت صبح

  شم لودینگ تا موندم درازکش حالت به دقیقه پنج

  بهداشتی سرویس تو رفتم بیدارشدم دقیقه پنج بعد
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  کردم شوری گربه حموم یه و

  بیرون اومدم حوله با و

  وایسادم اینه جلوی

 خیس نیمه موهامم و پوشیدم مشکی شرت تی و لی شلوارک یه و گرفتم ابشو حوله با موهامو

 بیرون رفتم و ریختم دورم

  یعنی نیومده سامیار

  اتاقش سمته رفتم پاورچین پاورچین و انداختم کلی نگاه خونه به اروم

  نبود صدایی نچ اتاق در به چسوندم گوشمو

 و وت بردم سرمو اول. بازشد ارومی هیلی تق باصدای در پایینو کسیدم یواش یواش رو دستگیره

 .کردم سکته صداش با که تو ببرم پامم خواستم بیرون موند پاهام

 میکنی چیکار:سامیار

  بیرون پاچید گوشام از مغزم که بستم محکم درو بود در لای سرمو که همونجور شدمو هل

  ینی مردم

  کردم ول درو زدو بلند جیغ یه

  مریضی مگه اخه وای

  میبندی چرا دره لای سرت نمیدونی مگه

  میکرد نگام تعجب با که سامیار سمته برگشتم گرفتمو دستم دوتا با سرمو

  بود اومده در گریم

  ترکید سرم
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 ندیدی ادم چیه:گفتم گریه با

  خنده زیر زد بلند گفتم تااینو

  خاصیت بی. بلده هم خنده ینی بهش میکردم نگاه تعجب با

 میخندی چی ماربه زهر:گفتم و بالا کشیدم دماغمو. داد ادامه خندش به بلندتر زمینو رو نشست

 توعه تقصیر.شدم مغزی مرگ من

 تو ی....ندار..عقل...گه..گ...م اخه....ا:گفت بریده بریده خندهاش بین

  خندید بازم و

 جن مث میای یهو. نداری خودت عقل:گفتم بودم وایساده سرش بالا که بیشتری اشک و حرص با

  میمیرم دارم سرم وای

  روش گذاشتم سرمو دیوارو به دادم تکیه خودش مثل و نشستم و

  چیشدی:گفت کشیدو جلو خودشو شد تموم خندش گذاشت که یکم

  مردی:گفت خندش های مونده ته با که ندادم جوابی

  نمیمیرم من نمیری تاتو:گفتم کردمو بلند سرمو حرص با

  بزنم زجه قبرت سر کردم نذر من. عمرا:سامیار

  گرفتم محکمتر سرمو نگفتمو چیزی

  میکرد درد خیلی

 با و کرد نگاه سرم به دقت با کرد بلند سرمو دستاش از دیگه یکی با ارنجمو رو گذاشت دستشو

  شد بیشتر اشکم و اومد در جیغم که داد فشار سرمو بغل دستش

  دکتر بریم پاشو:گفت کردو اخمی
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  نمیخوام_

 کشیدم بالا بینیمو اب

  کما تو بری همینجا میرم ندارمامیذازم حوصله پاشو:سامیار

  صبحی اول زدی بهم حالمو اونو انقد نکش. درد:گفت که کشیدم بیشتر بینیمو اب

  دادم ادامه گریم به نکردمو توجهی

  اومد شلوار و شال مانتو یه با بعد دقیقه چند اتاقم تو رفت و شد بلند کلافه

 کرد تنم مانتو زور به و

 دربیارم شلوارتم:سامیار

  شم اماده برم منم. کن عوض زود برو:گفت که کردم نگاش تیز

 مرد این واسه میخواست کردن ناز دلم عجیب

  مهربون مرده این

  پوشیدم شلوارمو سریع اتاقمو تو رفتم

  میرفت سیاهی چشمام و میشد بیشتر لحظه هر دردش سرم

  اومد بیرون اتاق از سریع سامیارم که حال تو رفتم

 پریدیهو چرا رنگت خوبی:سامیار

  بده حالم_

  بیرون رفتیم گرفتو بازوم از و اومد سریع

  کردم نگاه بهش اینه از اسانسور تو
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  بود پوشیده مشکی شرت تی و لی شلوار یه

  کرد غافلگیرم نگاش با و بالا اورد سرشو یهو که میکردم نگاش همینجوری

  کرد نگام بالا داد ابروشو

  کردم پاک اشکامو و براش رفتم ای غره چشم

  وایساد اسانسور و

 ماشین سمته رفت سریع

  شدم سوار منم و

  میمیردم داشتم دیگه

  درد از من مردم. دیگع بده گاز_

  شه اینجوری که اتاقم تو بری میخواستی دزدکی چرا:سامیار

  ندادم جوابشو

  چرا نمیدونم

  شه بداخلاق بازم میترسیدم شاید

  وایساد بیمارستان جلوی

  شدم پیاده منم شدو پیاده

  داخل رفتیم گرفتو ارنج از دستمو

  بگیرن عکس سرم از باید گفت دکتر

  شده کوفته حالت یکم فقط و نشده هیچی گفتن اومد جوابش وقتی که
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  میکرد درد چرا اخه ولی

  شدم راضی ترس کلی با البته کردن تزریق مسکن یه برام

  بود کرده کلافم ماشین سکوت بودیمو ماشین تو

 میشی قشنگتر میشی مهربون:گفتم اختیار بی

 قشنگم حال همه در:گفت زدو محوی لبخندع

  گفتم ایشی

  که نیست نفس به اعتماد_

  حقیقته:سامیار

  دارم درد سر نزن حرف اصن:گفتم اوردم کم دیدم

 . میزنی حرف خودت:سامیار

 نیستم حرف پر من_

 هستی گفتم من مگه:سامیار

  گرسنمه_

 چه من به:سامیار

  نداشتم پول خرید رفتم دیروزم تازه. کنی فراهم باید بخوام هرچی_

  بودم گذاشته کارت اپن رو:گفت کردو نگام چپ چپ

  ندیدم من_

 در تو نمیرفتی که نبودی کور اگه. کوری تو خب:سامیار
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 شدم هول فقط من_

 بدزدی میخواستی چی:سامیار

 گرسنمه_

  میخوری صبحانه خونه میری الان:سامیار

  کنم درست صبحانه حالم بااین نمیتونم من_

  یرهمیم صبحانه نخوردن اثر بر که میشی نفری اولین تو اونوقت خب:گفت انداختو بالا ای شونه

  گرفت دلم

  میگه من مردنه از راحت انقد چرا

  کردم نگاه بیرون به پنجره و نگفتم چیزی دیگه بیرونو دادم نفسمو

  اتاقمتو رفتم حرفی بی خونه رسیدیم وقتی

  اصلا شد کور اشتهام

  بستم چشمامو کشیدمو دراز وار جنین تخت رو

  زدن اتاقو در بعد دقیقه ده

 ها_

  کنم نگاش نمیتونستم بودم کشیده دراز در به پشت چون شدو باز در

 میخوابی مانتو با:سامیار

  دادم فشار هم رو بیشتر چشماو ندادمو جوابشو بازم

  کردم حسرو تخت رو نشستنش
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  نکردم باز چشمامو م باز

 نیس گرسنت:سامیار

.... 

  میبرم اینارو من پس باشه:سامیار

 و کره و عسل و خامه پرتقالو اب نونو توس و سینیه یه پاشرو دیدم که کردم باز سریع چشمامو

  مربا

  چیه اینا:گفتم کردمو نگاش تعجب با

 چپ چشماتو کوری میگم مگه خب؟نمیبینی چیه. اتاقت تو بذاری اوردم اینا؟دکوری:سامیار

  بخور پاشو. میکنی

 گوریل نداره محساس احساس:گفتم لب زیر

 شرکت برم باید من دیگه پاشو:گفت زدو محوی خنده

  نشستم پاشدم

  بود بازی لج از مهمتر شکم الان

  روش شدم ور حمله منم و تخت رو گذاشت رو سینی

  میکنه نگام جوری یه داره دیدم که بالا اوردم سرمو دادم قورت که رو لقمه اولین

  شده چیزی_

  نه:سامیار

  نمیری چرا پس_
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 دهنمو سمته گرفته تعجب کمال در زدو عسل و خامه روش برداشت نون تیکه یه شدو خم سامیار

 . بخور:گفت

 شدی جوری یه:گفتم و کردم باز دهنمو تعجب با

  بده:سامیار

  نه نه نه_

  میگیرم خودم:گفتم که گرفت لقمه دوباره

 کرد ضایع منو و خودش دهن تو گذاشت اینبار

 اومد جیبیش از گوشیش صدای که میگرفت رو بعدی لقمه وت دهنش تو گذاشت رو لقمه دومین

  اورد در جیبیش از گوشیشو انگشت دو با و سینی کنار گذاشت رو لقمه و کرد دراز یکم پاشو

  میدادم نشون بیخیال مثلا خودمو لی و میکردم نگاش چشمی زیر

 . بودا شده اخلاق خوش روز یه این حالا بابا ای پیشونیش رو نشست اخمی

  داد جواب رو گوشی

 الو:سامیار

 کرد نگام اونم که بالا اوردم تندی سرمو شنیدم زنو یه گفتن عزیزم صدای لحظه یه فقط

  بیرون رفت اتاق از و شد بلند و

  شدم جوری یه

  بود کی یعنی

  بود زن صدای مطمئنم

  کیه میفهمیدم کاش
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  بود چی نمیدونم دلیلشو و کورشد اشتهام

  سینی تو انداختم بودمو گرفته که ای خامه و کره لقمه و کشیدم عمیقی نفس

  کشیدم سر رو میوه اب لیوان و

  اینا جون مامان خونه میرفتیم باید امروز

 پوووووف

  چنده ساعت

  دوازده ساعت

  بیکار شب تا صبح مثلا.اه اه چرته مشترک زندگی چقدددددد

  چرته خب ولی جورایی یه ایم خونه هم نیست مشترک مشترکه زندگیمون که ما حالا

 اتاق تو برگشت سامیار شدو باز اتاق باز نیمه در

  مامان خونه بریم دنبالت میام باش اماده شیش ساعت دارم کار شرکت تو من:سامیار

  دادم تکون سرمو

  میومد بهش مهربونی این چقد

  خونه اشپز ببر خودت هم سینی اون:سامیار

  باشه_

 خدافظ:سامیار

 سامی_

  سمتم برگشت حرص با
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 تازه. طولانیه خیلی اسمت چیه میدونی اخه.سامیار یعنی خب:گفتم و بهش کردم نگاه مظلوم

  قشنگتره سامی

  کرد نگام چپ چپ سامیار

 .خب نکن نگاه اونجوری_

 خدافظ:سامیار

 ار....سامی_

 کرد نگام سوالی و برگشت بازم

  لطفا باش مهربون همیشه میشی تر قشنگ میشی مهربون_

 . میشی تر قشنگ میشی بداخلاق تو ولی:گفت زدو ای مردونه لبخنده

  رفت و

  بود بودمونده شده بسته که دری خیره ونگامون موندمو واج و هاج

  بودا شده عوض امروز واقعا

  میگرفت خوابم داشت مسکن بخاطر

  خوابیدم و اشپزخونه تو گذاشتم رو سینی نکردمو فکر بیشتر دیگع پس

 سامیار

 

 مقلب میشم قشنگتر میشم مهربون گفت که ارام حرف با چرا و. بود خوب حالم چرا نمیدونم امروز

 منمیتون میکنم حس دیگه.شدم جنیه بی واقعا اینبار ولی نبودم ای جنبه بی ادم. شد جوری یه

  حرصی و اخم یا باشم مغرور جلوش
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  سامی گفت قشنگ چقدر

  خندیدم بلند در با برخوردش اوردی یاد با زدمو امروز اتفاقایه به لبحندی

  شدم دیونه

  شدم پیاده و کردم پارک ماشینو شرکت  پارکینگ تو رفتم دادمو تکون سرمو

  شدم اسانسور سوار

  بشنوه صداشو نداشتم دوست زد زنک محدثه وقتی چرا و

  هوووف

  وایساد اسانسور

  کردم باز شرکتو باز نیمه دره و رفتم بیرون و

  بود دستش ای پرونده میزدو حرف منشی با داشت ارشام

 . اوردین صفا اومدین خوش.عزیز باجناق سلام به:گفت بلند زدو گشادی لبخنده دیدنم با

  سلام_

 تهرانی اقای سلام:منشی

 بیار برام رو داره امضا به نیاز و نبودم روز چند این تو که هرچی و قهوه:گفتم دادمو تکون سرمو

  دادن انجام رو همه راد اقای:منشی

 کنی کار بلدی جدی؟توام_

 نیومدما روز دو چیشده مگه حالا خب:ارشام

 نمیای بقیشو میای دوروزشو ماه یه تو دوروز؟تو_
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  میام تعطیلم روزایه ببعد ازاین. بالاست زندگی خرج شدم وار ایال دیگه داداش:ارشام

 خدامونه از ماکه:گفتم و زدم لبخندی نیمچه منم و خندید منشی

 اتاقم تو رفتم و

 اتاق تو اومد ارشام شدو باز اتاق در بلافاصله

 کردی چیکار. رفتیا در خوب روز چند این:ارشام

 کارا خیلی:گفتم حال همون در و کردم روشن تابو لب دارو چرخ صندلی رو نشستم

 شکل بارسم زودتر:گفت و اتاق چرم مبلایه رو داد لم و میز رو کرد پرت دستشو پروندهای ارشام

  بده ضیح تو

  تو اومد قهوه یه با منشی شدو زده در لحظه همون

  رفت اونم کردمو تشکری

  بود عالی حالم عجیب امروز

  بودم شنگول و

  اومد بیرون از بیداد دادو صدای بگم ارشام به رو اومده پیش که هایی موضوع تااومدم

  کرد گوش بیرون صداهای به و نشست تر صاف اونم که کردم نگاه ارشام به

  خبره چه:ارشام

  شد بلند من سر پست ارشامم در سمته رفتم و شدم بلند جام از

  شد باز در که داشتم فاصله قدم چند در با

  تو اومد داد با و اعصبی موسوی مهرداد و
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  کردمو اخمی

  خبره چه:گفتم بلند

 ....اجازه بدون گفتم بهشون من تهرانی اقای ببخشید:گفت تند تند منشی

  شد ور حمله ارشام سمت به و شه تموم حرفش منشی نذاشت مهرداد

  میخواستم دخترو اون من اشغال میکشمت:گفت بلند و

  گرفتم رو موضوع سریع

  ایما به مهرداد مسخره علاقه

 غلطی چه داری:گفتم حرص با گرفتمو چپم بادسته ارشامو صورت تو میومد داشت که مشتی

  میکنی

  میخواستی که میخوری گوه تو:گفت تر حرصی ارشام

  میدادن هم به که هایی فحش و صورتش زدتو مشت با محکم و اومد سمتش به و

 کشیدم ارشام ولگدایه مشتو زیر از و مهرداد بیرون ن اومد اتاقاشون از همه شرکت کنایه کار

  بود خونی دماغش و دن و بود شده پاره پرهنش یقه بیرون

 . متمیکش خودم ببینمت اطراف این دیگه بار یه:گفتم بلند اتاقو از بیرون کردم پرتش حرص با

 با نمیذارم میکنم نابود زندگیتو:گفت ارشام به رو کردو پاک پیرهنش استین با دهنشو خون

 نمیذارم:گفت تر بلند و بره پایین گلوتون از خوش

  گرفتمش که سمتش بره اومد بازم ارشام

 یرونب دهنت از عنت نزدم ازاین بیشتر تا کن جمع لشتو تن. کرگردن نیستی حرفا این مال:ارشام

  هری. نیاد
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  کردم ول ارشامو بستمو اتاقو در

  بود کرده باد چشمش گوشه میزدو نفس نفس

  بود شده پاره لباسش های دکمه و

  باش اروم. بشین_

 یگهم گلوم وایساده راست راست باشم؟مردتیکه اروم:گفت زدو محکمی لگد مبل کناره به پاش با

 باشم اروم. میخواد زنمو

  میرفت راه میدادو فحش لب زیر

 کنم لهش ماشین با برم میگع شیطونه:گفت بلند

  شد خورد اعصابم نچرخ انقد بشین بگیر میکنه غلط شیطونه_

  روز یه فقط

 !بود؟ راحت اعصابم من روز یه فقط

  موهاش لای برد دستشو و نشست من اخم دیدن با

  بیاره یخ و اب لیوان یه گفتم و گرفتم رو منشی ثابته شماره برداشتمو تلفنو

 بود عصبی هنوزم چشمش گوشه گذاشتم و یخ و کشید سر نفس یه اب و اورد دقیقه پنج بعد

 . فهمید میشد چشماش کردن تنگ از واینو

  کنی حل معمارو تا چند حاضری: گفتم بیاد در حال ن او از اینکه برای

 زهرا دیدن و محدثه با ازدواجم وقته چند این جریان گفتن به کردم شروع منم دادو تکون سرشو

 ..... و
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  ایما

 

  کردم نگاه دستم تو  ازمایشه برگه به خوشحالی و بهت و تعجب با

  ام حامله

  مثبته جوابش

 ؟ چی یعنی این و

  ارشام منو بچه

  کردم نگاه ازمایش برگه به بازم.کردمو ارومی لی و دل ته از خنده

 هفتشه سه هنوز من کوچولویه

  بدونه اگه ارشام وای

  که مکرد فکذر فقط تاکسی تو خونه برگردم خواستم و گرفتم تاکسی و بیرون زدم ازمایشگاه از

 نفره؟ دو جشن یه یا شرکت برم یا ام حاملع که بگم همه بگم؟پیش امشب

  میشه چی العملش عکس اصن

  مباشی داشته بچه تا پنج حداقل و شیم دار بچه زودتر دوستداره و دوستداره بچه میگغت یادمه

 باباشم عاشق وار دیوانه که ای بچه مامان و شدم مامان ازاینکه خوشحال و شد راحت خیالم

  خونه برگشتم

  کردم باز رو باغ خونه ای میله میله در و کردم حساب رو تاکسی پول
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 و الاچیق و استخر طرفشم یه و داشتو تاب و ورزشی وسایل طرفش یه که فرشی سنگ حیاط

 جونو مامان و کردم رد رو  مجنون و بید البالوو و توت و سیب گردو درختایه از پر و بود و صندلی

  میکنن جا جابه گلو چندتا دارن و حیاطن تو که دیدم جونو محبوبه

  کردم سلام بلند

  دادن جوابمو بالبخند هردوشون که

  نمیشد جدا لبم رو از لبخند

 خوشحالی انقدر مادر بودی مزون:جون مامان

 سوپرایزها البته و واستون دارم خوب خوووووبه خبر یه امشب. نه:گفتم کردمو ی بلند خنده

 مادر باشی خبر خوش:جون محبوبه

  هستم:گفتم بوسیدمو گونشو

  قشنگ سوپرایزه یه:گفتم بوسیدمو مادرجونم گونه

 لایهگ از پر روش بودو کم زمین با فاصلش بودو شده تزیین سفید دیواریه با که تراس از سومیتا

 یرممیم فضولی از الان من:گفت بود شده چیده نفره شیش صندلی و میز و بود بزرگ و بود اویزون

  بگی الان نمیشه. که

  میگم جمع تو شب:گفتم کردمو نچی

  موزی. شدیا شوهرت مث:گفت و کرد پرت سمتم به قند یه سومیتا

 وردخ که کرد پرت دیگع قنده یه سومیتا کع زدم بزرگی لبخنده شدنش بابا ارشامو اوردی یاد با

 ازب کجا تا کجا از نیشش میاد شوهر تااسم حیا بی. قدیم دخترایه هم دخترا:بلندگفت و سرم به

  میشه

 خندین محبوبه مامان جونو مامان
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 دیگه بگه شب میخواد. نکن اذیتش ؟ عروسمو داری چیکارش:محبوبه مامان

  زد بهم چشمکی و

 . دارنا شاااانسی چه شوهر مادر از مردم والا:گفت صورتشو رو زد کردو کلفت صداشو سومیتا

  ندارن شانس شوهر خواهر از ولی_

  خندیدم بلند و

  خودمون ساختمون سمته رفتم در کنه پرت ای دیگه قند اومد تا سومیتا و

 نباید دیگع دارمو کوچولو فندوق یه شکمم تو خودم جز که افتاد یادم تازه شدم دور که اونجا از

 یگهد مامانی ببخشید:گفتم لب زیر و شکمم رو گذاشتم دستمو ندوییدمو دیگه  کنم ورجه ورجه

 نمیدوام

  بود قشنگ روز اون چقدر و

  بودم خوشحال خیلی خیلی

 !نباشی؟ خوشحالو بشی مامان مگه میشه اصن

@ 

  ارام

 هشب دست وقتی ولی قرصا لطف به نداشتم گیجه سر اومدم ساعته نیم و حموم رفتم پنج ساعت

  درد از میمردم میزدم

 . کنم فر گرفتم تصمیم و کردم خشک موهامو

  داشتم وقت ساعت نیم کردم نگاه ساعت به

  کردم فر موهامو و دریا به زدم دلو اخر در و انداختم نگاه یه موهامم به
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 شد تموم موهام فر شیش ساعت دقیق

  بود شده قشنگ

  بود قشنگ موهام اولشم از اصن

 !هاااا؟ قشنگ من چه تو ب اصن چیبییه بللللله

  وایسادم کمد جلوی رفتم

 رداشتمب سفید شلوار و سفید کوتاه تقریبا تاب و زرد کت یه و انداختم لباسام به کلی نگاه یه و

 یشدم بسته دکمه یه با و بود کوتاه کتم بودم شده عالی کردم نگاه خودم به اینه تو پوشیدم زود.

 ودمب شدهههههه قشنگ خیلی و بود سفید لوله شلوارم. کتم از تر کوتاه انگشت دو تابم و جلو از

 و کشیدم نازک چشم خط یه و زدم کرم یه اول. اینه جلو صندلی رو نشستم و زدم چرخی یه

 .مسی گونه رژ و پررنگ مسی لب رژ و. کشیدم خط طلایی مداد با چشمام زیر و طلایی سایه

  زدم ادکلنم

  انداختم بودمم خریده عقدم که طلایی سرویس و بستم سفیدمم طلا ساعت و

  شدم هلو چه ماشاللله

  بود نیومده هنوز سامیار ولی بود نیم شیشو ساعت

 سر گل یه اخر در و ریختم اطرافم شدمو فر موهایه و اینه جلو نشستم بازم  راحت باخیالت پس

  زدم موهام گوشه سفید

 که سفید روژسری یه برداشتمو طلایی وکفش  دستی کیف و سفید مانتو یه رفتم شدمو بلند

  داشت طلایی نوارایه دورش

  شدا ستی عجب

 طلایی سفید
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 . رفتم خودم صدقه قربون و فرستادم بوس یه خودم به اینه تو

  اومد در شدن باز صدای دقیقه پنج و چهل و شیش ساعت

  بود سامیار

  کردم بازش و اتاق در سمته رفتم

  سمتم برگشت اتاقش تو میرفت داشت صبحش لباسایه با سامیار که

  کرد تعجب دیدنم با

 کرد مکث چشمام بعد و لبم رو و کرد نگاه بار چند سرتاپامو

 باش اماده شیش ساعت دارم کار شرکت تو من:اوردم در اداشو کردمو اشاره دستم تو ساعته به

  مامان خونه بریم دنبالت میام

  و دهنش تو برد خندش از گیری جلو برای کنم فک لباشو

 .کشید طول کارم:گفت

 گذاشت باز درو و اتاقش تو ورفت

  کنار گذاشتم و خجالت

  من نبودم بلد خجالت اصن یعنی

 اتاقش تو رفتم و

  حموم میرفت داشت

 حموم میری_

 میای:گفت بود بعید ازش که طنزی حالت با
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  نخیر:گفتم حرص با کردمو ریز چشمامو

 لب ژر کیفم وتو بستم کراواتی هم روسری و پوشیدم مانتومو و اتاقم تو رفتم منم و حموم تو رفت

  بیرون رفتم و گذاشتم گوشیمو و

  بیرون میاد کی پس پووووف

  اومد حموم از بعد دقیقه بیست

  بودم منتظرش سینه به دست مبل رو منم

  اومد در صداش بعد دقیق چند

  ارام:سامیار

 ها:گفتم تر بلند

  بیا لحظه یه:سامیار

  اتاقش در جلو رفتم کردمو پوفی

  میکرد نگاه تالباسو چند داشت اتاقو وسط بود وایساده پوش تن با

 میگی چی_

 کدومش:گفت و بالا گرفت دستشو تو لباس چندتا اون

 تعجب از بالا پرید ابروهام

  پرسید من از یعنی این

  اوردم زبون به فکرمو

  میپرسی من از تو_
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 .م کرد اشاره خودم ب بعد و اون به اول و

  داره اشکالی:سامیار

 شدی عجیب امروز ولی. نه: گفتم میرفتم جلو حالی در

  شدم چجوری:سامیار

 شدی خارج زهرمار برج حالت اون از_

 بده؟:سامیار

  خوبه باشی اینجوری همیشه اگه.نه_

  کردم نگاهو گرفتم دستش از لباسارو منم نگفتو چیزی دیگه

 با چرم تساع و سفید کالج و سفید شلوار با کردم انتخاب تالباساس پنج  بین از لیمویی لباس یه

  سفید بندایه

  بپوشه تا بیرون اومدم و

  اومد بعد دقیقه ده

  بود شده قشنگ ستمون و بالا بود داده موهاشو

 بووووود عاااااالی ولی تلخ اگرچه عطرش بوی و

  بریم:سامیار

 بریم_

  اسانسور تو رفتیم کردو قفل رو خونه دره

  صورتم تو بود خیره که بهش افتاد چشمم که میرفتم ور روسریم با اسانسور اینه تو
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 سمتش برگشتم

  کردم نگاش و

 کندی دل ازاینه بالاخره شدی خسته:سامیار

  وایساد اسانسور لحظه همون رفتمو بهش ای غره چشم

 شدیم بود شده درست الان و بودم کرده داغونش که فراری همون سوار و شدیم پیاده و

  سکوت بینمون و بودیم ماشین تو

  کردم نگاش چشمی زیر

  میکرد نگاه روش به رو به بااخم

  بود جذذذذاب چقدددددد

 قشنگتر خندهاش و بود قشنگ اخمش قد چه و

 دادمو تکیه پنجره به چرخوندمو سرمو

  اومد گوشیش صدای لحظه همون

  داد جواب

 الو:سامیار

  شنیدم صبح که زنی همون صدای بازم و

  شد جوری یه دلم ته

  نخوردم تکون ولی

  و نداره ربطی تو به:زد داد اعصبانیت با
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  کرد قطع گوشیو بعد

  بیرون میداد تند تند نفسشو

  شده چیزی: پرسیدم و نیاوردم طاقت

  بده جواب دوستداشتم چقد که میدونه خدا فقط و

 باطل خیال ز ولی

 نه؟ دیگه نکنیم دخالت هم کاره تو:گفت کردو نگام چپکی

  بیشعووور

 .قبلی خاصیت بی همون. نهههه نگو. شدی ادم خورده سنگ به سرت کردم فک_

 نخورد حرص که بود اور تعجب من برع این و نگفت چیزی

  زد بوق دوتا وایسادو ویلایی در جلویه بعد ساعت نیم

  تو برد ماشینو سامیار و کرد باز درو اومدو بدو بدو ارشام بعد دقیقه چند

  بودا قشنگیییی خونه کرد پارک درخت از پر حیاطتو ماشینو

  سمتمون اومد بدو بدو ارشام

 سلام:دادم سلام جلوتر

 هستین خوب.گل خانوم ارام سلام:ارشام

 باجناق سلام علیک:گفت سامیار بع رو و

  کرد نگاه من به دوباره و

 خوبین شما. ممنون_
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 داداش زن مرسی:ارشام

 بلند که سومیتا باصدایه کردم ذوق و اومد خوشم داد بهم ارشام که لقبی ازاین من چقد و

 ؟ نمیاین وایسادین چرا پس:گفت

 اومدم خودم به

 ناو و بود ساختمون دوتا وسط که سفید طبقه دو ساختمون سمته رفتیم ارشام و سامیار همراه و

  بود مدلو شکل همون با هم کناری دوتایه

  بودن وایساده ورودی در جلوی ایما و سومیتا و محبوبه مانان و جون مامان

  کردم بوسی رو جون مامان با همه از اول رفتمو بالا رو مرمر رنگ سفید های پله تا سه 

  محبوبه مامان بعد و

  سومیتا و ایما بعد و

 خیلی خیلللللی الان پولی بودا خوشتیپ همیشه یعنی امشب بود شده خوشتیپ چه ایما

 بود شده خوشتیپ

 رنگ خوش سبز رنگ به داشت ربع سه های استین که لباس یه بودو بسته اسبی دم موهاشو

  مشکی سانتی سه پاشنه کفش و مشکی زخیم ساپورن و تنگ بودو زانوش تا بود پوشیده

 لبق یه شکل بودو شده کاری نگین روش که سفید شرت تی یه سومیتا و داشت ملایمی ارایش و

 یخی لی شلوار با و بود پوشیده بود

 بود انداخته طرفش یه بود بافته موهاشم و سفید تخت کفش و

  داخل رفتیم سومیتا و ایما همراه برداشتمو جستوگری از دست

 توش میکردن زندگی باهم سومیتا و محبوبه مامان ونو مامان و بود دوبلکس خونه

  بود سفید و تیره ای قهوه خون وسایل و
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  زدی تیپی چه:گفتم بهش رو و نشستم ایما کنار دار تاح کرمی مبلایه رو

  شدم خوشگل:گفتزدو برقی چشماش

 شدی عالی_

  کردم ناه بهش محبوبه مامان صدای با

 نمیکنی عوض لباساتو جان ارام:محبوبه مامان

 کنم عوض برم کجا. جان مامان چرا_

 بریم باهم بیا:گفت پاشدو سامیار کنار از سومیتا

 کردو باز رنگو سفید اتاق دره رفتیم بالا ها پله سومیتااز همراهو بلندشدم جام از منم و

  خانوم عروس بفرمایید:گفت

  کردم تشکری زدمو لبخندی

  اتاق تو رفتم

  بود صورتی و بنفش اتاق

  سومیتا اتاق کنم فکر و

 موهامو اینه تو. گذاشتم کنارش و کردم تا شالمم و تخت رو گذاشتم اوردمو در مو مانتو سریع

  پایین رفتم و زدم ادکلن هم دیگه یکم و کردم تمدیدلبمو رژ و کردم درست

  کرد دود اسفند نیاوردو طاقت اخرشم و میرفت صدقم قربون دیدنم با محبوبه مامان

  میکردم گوش سامیار ارشامو حرفایه به بودمو نشستع سامیار کنار

 بدی؟ خبرتو نمیخوای اییییما:گفت بلند سومیتا

  خبری چه کردن نگاش سوالی همه
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  ارشام سامیارو منو از اعم همه

 خبری چه:ارشام

  شام بعد واسه باشه:گفت قشنگی بالبخنده ایما

  دیگه بگو فضولی از میمیرم دارم ظهررررر از من بابا ااااای:گفت متعرضانه سومیتا

  میگه شام بغد گفت کردو مقاومت ایما

 صدا رو بقیه اوردمو رو دوغپارچاخرین میچدمرو خوری نهار بزرگ میز سومیتا و محبوبع مامان با

  کردم

 اصرار به میز سره و سومیتا من وکنار روشون روبه هم سامیار منو و نشستن هم کنار ارشام و ایما

 سامیار کنار هم محبوبه مامان و نشست جون مامان محبوبه مامان

  کشیدن غذا بشقاب یع تو دومادا عروس تازه مثل ایما ارشامو

 و بود کشیده دوش هر از سامیار که بود پلو زرشک و فسنجون غذا بشقاب یه تو هم سامیار منوو

  نوشابه خودش بره و دوغ من بره و کاهو سالاد

 و سومیتا رو ظرفا اخر ودر خوردیمشو شادی و خنده باکلی بود زندگیم شام قشنگترین شام اون

  شستیم من و ایما

 بدونه خبرایمارو که داشت اصرار همچنان سومیتا و

 

  میشدم خفه داشتم رسما کردم سرفه گلوم تو پرید بود دهنم تو که خیاری زد ایما که حرفی با

  داد بهم اب لیوان یه سامیار

  کنم کتترل خفگیمو این یا باشم خوشحال نمیدونستم
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  میشم خاله من واییییی

 گفت چی:زد داد بلند ارشام

  کرد نگاه ما به گنگ و

  داددستش ازمایشو برگه و کرد تکرار حرفشو بازم ایما

  کرد بغل رو ایما خندیدو بلند بلند خوندش از بعد ارشام

 هیجدهه مثبت بقیشم و

 دستشو و بود ایما شکم به چشمش همش و نبود بند جا یه ذوق از ارشام و بودن خوشحال همه

 راه اون به میزدیم خودمونو که ماهم و شکمش رو میکشید گاهی

  شنیدم رو زندگیم خبر بهترین ومن

  چطوره خاله فندوق:کفتم کشیدمو شکمش دور دستی کردم بغل محکم ایمارو شدمو بلند

  کردن نگامون گنگ بقیه و خنده زیر زد فندوق بایاداوری ایما

  بیاد خاله کلوچه ایشالله:ایما

  خجالت از شد داغ تنم گرفتمو دندون زیر پاینمو لب

  چیه فندوق و کلوچه جریان:ارشام

 شخصصصصیه:ایما

  خانوم ایما داشتیم:ارشام

 شدا تحریک فضولیم بازمن توروخدا دیگه بگید:گفت زودتر سومیتا

 گفت ارام اخرشم. کردیم بحث بچه اسمه سره بار یه هیچی:گفت ایما و کردن کوتاهی خنده همه

 کلوچه میگم بچش به گفتم منم فندوق میگه من بچه به
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 حساسما دخترم اسمه رو من محترم خواهران:گفت غرور با ارشام

 پسرت اسمه: ایما

 دخترمون:ارشام

 گلمون پسره:ایما

 باشه دوقلو ایشالله بابا ای_

 دخترباشه جفتشم:ارشام

 پسر:گفت ارشامو بازویه به زد ایما

 موندن ارام سامیارو وسط این و شدن بزرگ مامان وخاله محبوبه مامان. شدم عمه من:سومیتا

 عمو یا بشه خاله شوهر عمو؟سامیار زن یا بشه خاله ارام.

  خاله خاله،شوهر_

 عمو عمو،زن:گفت جدی سامیار

  بود ما بحث نوبت حالا و

  عمو اون و خاله شدم من اخر در و

  میشدم بیهوش داشتم بود دوازده ساعت

 بریم:گفتم بود نشسته کنارم که سامیار گوش زیر

 چی:گفت گردنم کنار کردو تموم ارشام با بحثشو

 بودم حساس گردن به خیلی من کردم جمع خوردبدنمو گردنم به که نفسش

 میاد خوابم بریم:گفتم اروم
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 بریم امادشو برو:کردوگفت صورتم به کلی نگاه

  سومیتا اتاق تو رفتم توجه جلب بدون شدمو بلند

  پایین رفتم پوشیدمو لباساو

 میرین:گفت جون مامان دیدنم با

 وقته دیر اجازتون با بله:داد جواب زودتر سامیار

 شد بلند جاش از سریع و

 مانما و گفت تبریک ایما به بعدش و گفت تبریک شدنشو بابا کردو بغل ارشامو دوم بار برای

  میزد حرف سومیتا با اخر در و بوسید هم رو جون مامان و بوسید کردوگونشو بغل رو محبوبه

 باشه خیر قدمش ایشالله. خوشحالم خیلی خیلی:گفتم و کردم بغل ایمارو منم و

 خودت قسمته ایشالله:بوسیدوگفت ریز گونمو

  گفتم تبریک هم ارشام به

 نز مادر ما که افتاد یادم تازه من و داد بهمون پاگشا بعنوان سکه یه و کرد بغلم محبوبه مامان و

  نخریدیم هیچی سلاااام

 بهم جون مامان کشیدم عمیقی نفس داد خودش مامان جونو مامان به سامیار که ای هدیه با که

  داد طلا دستبند

  شدیم خونه راهی بالاخره طولانی خداحافظی از بعد و

 بودی خریده چی_

 سرویس دوتا:داد جواب اروم سامیار

 مرسی_
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 بابته:کردوگفت ترمز قرمز چراغ پشت

 هدیه_

 کشیدن واسمون که زحمتایی واسه بود وظیفه:کفت انداختو بهم نگاهی

  شدم قرمز چراغ خیره دادمو تکون سرمو

۲ 

۰ 

۶ 

۵ 

۱ 

۱ 

۱ 

  سامیار بالایه سرعت و

 دقیقا ای کاره چه تو_

 کاره همه:سامیار

 زد لبخندی نیمچه که گفتم ایشی

 دوستداری بچه_

 کنی بابام میخوای:سامیار

  شدم عصبی و کردم تعجب حرفش از
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 خیلی....خیلی:گفتم حرص با سمتشو گرفتم اشارمو انگشت

 

 داری دوسم خیلی خوشگلمو خیلی جذابم خیلی:گفتن با بدمو ادامه نذاشت معمول طبق

  داد جریان من حرصه بع

 یوصندل به دادم تکیهسرمو و زن بهم حال:گفتم بلندی صدای با قرمزه صورتم کع نداشتم شک

 بستم چشمامو

 بیشعوره همیشه نمیشه عوص وقت هیچ پسرع این

  داشتم امروزدانشگاه و میگذره مهمونی شب از هفتس یه

  شدم بیدار هفت ساعت

 بود هشت ساعت کلاسم اولین

  دیدم بار ی فقط سامیارو هفته یه این

  میاد وقت دیر شب و میره زود خیلی صبح

  خوابم من و

  نیومده شبم کنم فک و رفت کردو عوض لباساشو و برگشت دو ساعت دیروز فقط

 نمیبینمش که بهتر والا اصن درک به

 میخورم حرص کمتر حداقل

 حموم از بیرون اومدم و گرفتم فوری دوش یه

 کردم خشک سشوار با موهامو
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  پوشیدم قرمز شرت تی یه و

  پوشیدم جذب مشکی لی شلوار

  مشکی مقنعه و کردم تنم زانوم تا طوسی مانتو یه و

  کردم باز فرق موهامو

 و برداشتم هم مشکی کیف یه و زدم هم مخصوصمو ادکلن زدمو کمرنگی صورتی لب رژ اخر در و

 مشکی سانتی پنج پاشنه کفش

 وشت انداختم هم مداد خودکارو دوتا و کلاسورمو و برگه چندتا بعد گذاشتم گوشیمو اول کیفم تو

 هندزفری بود باهام دانشگاه تو که همیشگیم ویار گذاشتم هم ادکلنمو لبو رژ احتیاط محضو

 میخندیدم چقد و فری حسن میگفت هندزفری که افتادم مبینا یاد

  بزنم زنگ بهش باشه یادم

  بیرون زدم خونه از هشت به ربع یه ساعت

  کنم فک بود شده دیر

 یشترب که نکردم نگاش رفتم تر تند ماشینی بوق بوق صدای با که رفتم تند تند کوچه سره تا

 .نبود بردار دست ولی شه سیرش

 میکرد حرصیم بابوقاش این هم میشدم تاکسی سوار باید و میشد داشت دیرم هم شدم عصبی

 میزد اسمموصدا که سمتش برگشتم اشنایی نیمه باصدای

 و شتدا اخم پایین داد بیشتر رو شیشه سمتش رفتم رو پیاده از و کردم نگاه سامیار به تعجب با

 میرسید نظر به خسته و کلافه

  سلام_
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 میری جایی:گفت اخمش باهمون

 یدپیچ پروپاش به نباید و نمیده سوالاتم جواب و سلام جواب اخلاقه سگ وقتی که فهمیدم اینو

 خدافظ. شده دیرم. دانشگاه:گفتم خیال بی

 میرسونمت بشین:گفت که بودم نرفته اولو قدمه هنوز بهش کردم پشتمو

 بینا ؟دوچشم!میخواد چی خدا از کور گفتم اخر در و کردم نگاش مکث با برگشتمو

 زیبا تاکسیه ؟یه میخواستم چی خدا از منم

  والا

 ماشینش بود مشکی جنسیس بار این و بود کرده عوص ماشینشو نشستم بازکردمو درو

  دیگه پولداریه

  مرفه بچه

  بیارم قبلی خونه پارکینگ از  برم امروز باید شد تنگ خودم۱۱۶ بره دلم

 کجاست؟:سامیار

 وقت دقیقه هفت فقط شده دیرم.یکم برو تر سریع میشه اگه....دانشگاه.... خیابون.....میدون_

  دارم

  دارم فرصت دقیقه ده از کمتر منو راهه ساعت نیم.

  کرد اضافه سرعتش به و داد تکون سزشو

  داشت نگه دانشگاه جلوی دقیقه ده سره

 کجا؟ ساعت نیم و دقیقه ده کردم نگاه مشکیم چرم بند مچی ساعت به دوباره تعجب با
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 نمیری پایین:گفت کلافه

 حرفش بود دستوری نوع یه نبود سوالی

 قرفی گرم دمت مرسی:گفتم سریع ببندم درو اینکه از قبل شدمو پیاده سریع اومدمو خودم به

  دانشگاه تو رفتم بدو بدو بستمو درو و بیسته فرمونت دست

 نوزه درسته کلاس سمته رفتم خانومانه نیومدم استاد حتما پس بود باز درش کردم پیدا کلاسو

  نیومده استاد

  بودن جدید بودن بالایی ترم که نفر چهار و سومیتا و شکیلا فقط و بودن پارسال های بچه تقریبا

  ناارام سلام گفتن بلند صدا یک باهم و بلند همه که دادم سلام بلند ورودم با

 گذشت؟ خوش ؟تابستون خوبی:زد داد دوم ردیف از احسان

 کونت دست جفتشون به میرفتمو بودن نشسته هم کنار که شکیلا و سومیتا سمته که همونطور

 چگونه را خود تابستان شما.بود عالی بله.میزنی داد اینجوری.نیستما کر من:گفتم میدادم

  گذراندید

  شدن خیره هم به تعجب با که دادم سلام شکیلا سومبتا به حرفم این شدن تموم با و

 رو دیگع هم میشناسین:سومیتا

 عشقم بلههههه_

  کردم تصادف بدگذشت من به:گفت سعادتی مهدی

  جات بشینم من بقلی صندلی میری:گفتم و شکیلا به کردم رو

 به وجهت بی و نشیتم جاش من چ بغلی صندلی به داد تغییر جاشو شدو بلند همیشگیش بالبخند

 خبر؟ چه:گفتم کرده تصادف چی و کی با میپرسیدن مهدی از که بقیه حرفای

 شماس پیش که خبرا:سومیتا
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 سلومتی:شکیلا

 شدین؟ اشنا باهم شما راستی_

 متاسفانه نه:شکیلا

 باهم فتسه یه دوستم شکیلا:گفتم کردمو اشاره شکیلا به و سومیتا:گفتم کردمو سومیتااشاره به

 شدیم دوست

  باهم دوستین شماهم:شکیلا

  چی بفهمه اگه کردم هول سوال بااین

 و ازب چشمامو چشمامو تو ریختم التماسمو تمام کردمو نگاه میکرد نگام که سومیتا به محسوس نا

  کردم بسته

 ارامم خواهر شوهر خواهر من:گفت زدو لبخندی که فهمید انگار

  زد چشمک یه زدو لبخندی که کردم نگاه بهش تشکر با

 فتادا لجنی سبز جفت یه تو چشمم که شکیلا سمته برگردم خواستم و بیرون دادم راحتمو نفس

 دلیصن تا سه ما با بودو نشسته ردیفمون صندلی رو بود لباش رپ پوزخندم یه میکردو نگام که

  بود نشیته بود پرشده سحر و هنگامه فرانکو توسط که

  کیه کرده فک بود بالایی ترم و بود اومده تازه  گرفتم رو ازش خره چشم با زدمو پوزخندی

 زشت خنگول

 نه؟ یا زشته دیدم اصن

 کردن گوش حرفاش به و شدن ساکت همه همتی استاد بااومدن

 رنف شیش کنم فک و.داشتید کلاس بامن همتون.چیه کلاس قوانین دیگه میدونید خب:همتی

 . درسته هستن جدید
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  بالا گرفتن دستاشونو بقیه و خوند تک تک و دستش گرفت اسمارو لیست و

  خوند سومیتارو اسمه

  بالا برد دستشو که

 تهرانی خانوم اومدین تازه:گفت کردو نگاش عینکش زیر از شده ریز چشمایه با استاد

  بودم دانشگاه همین. بودم گرفته مرخصی ترم یه. استاد نه: سومیتا

 خوند اسمارو ادامه باشین موفق گفتن با دادو تکون استادسرشو

 روحی فرشاد:استاد

 بالا رفت بود لجنی چشمش که پسره همون دسته

  برگشتن همه

  بود ژگوند لبخند یه دخیا لب رو

 .ندیدمت.عزیز جان فرشاد:استاد

  مسخره چقد

  ادم گندگی  این به

  خنده زیر زدن همه استاد حرف بااین

 رو روحی اقای ریزمیبینن اینکه منظورشون استاد:گفتم گرفتو کرمم من ولی

 هک بود داده فشار دندوناشو انقد کردم نگاه روحی به من و شد بیشتر خندها صدای حرفم بااین

 و رومیز میکوبید ماژیک با استادکه به گرفتمو ازش چشم پیروزی بالبخنده بود رفته رنگش فکش

  کردم نگاه ساکت میگفت بلند

  داد تکون سر کردو نگاه من به استاد شدنو ساکت همه
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  خوندرو بعدی اسمه و

 بودم خودم که

 زلزله بگم بهتر.رستگار ارام:استاد

 میاره کم ایشون پیش زلزله:فرانک

 لطفتونه نظر_

 بیشعور اون پوزخنده دوباره و

 دوستاش بقیش بودو فرشاد این یکیش که بودن جدید نفر چهار

 یوسفی ارسلان  ویکیشم خرسند فربد یکیش و فرخنده متین یکیش

  بودن نشسته هم وکنار اخمو و بودن بالایی ترم همشونم و

 زد حرف تموم دوساعته ریززززز یه کردو شروع درسو استاد

 لم یزوم رو انداختم خودکارو نباشیدش خسته با میکردم برداری نت کامپیوتر عین تند تند منم و

 گرفت درد من فکه زد حرف انقد مردم اخیش:گفتم و عقب بردم سرمو و دادم جلو به پاهامو دادو

 دقیقا:سومیتا

 لایک بیگ:شکیلا

 بودیم مونده تا سع ما فقط و بیرون بودن رفته همه

 بخوریم صبحانه بریم_

  بوفه تو رفتیم کیفمو تو ریختم وسایلمو جفتشون طرف از بریم گفت با

 بود مک خیلی فاصلش و بود مونده بود چهارتا اون میزه دسته بغل که میز یه فقط و نبود خالی میز

  بیشتر من پوزخنده و شد بیشتر اخم عزیز جان فرشاد دیدنمون با که اونجا رفتیم ناچار
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  راستم سمته سومیتا و چپم سمته شکیلا و فرشاد روی به رو دقیقا و صندلی رو نشستم

 رفقا؟ میخورین چی:سومیتا

 کیک و چای من_

 خوردید خودتون هرچی منم:شکیلا

 .کیک و چای تا س پس. کیک و چای منم:سومیتا

 حساب من اینبارو:گفت جفتمون به چشمک با رفتن قبل شدو و بلند حرفش بااین همزمان

  شوماست نوبت بعد سریه میکنمااااا

 شدمن متوجه اصن من. شرمنده وای ای:گفت شرمزده همیشگیش بالبخند شدو بلند سریع شکیلا

  میدم شفارش من بفرمایید شما.

 تایی سه کنیم پاره تیکه تعارف و شم بلند منم الان_

 و چای یه پول داداش ارسلان:گفت بشنوم من که طوری فرشاد که خنده زیر زدن حرفم بااین

 چقدره کیک

  داداش گرررررونه:گفت طنزی بالحن ارسلان

 ارزشی چه کیک و چای اجی سومیتا:گفتم حرص با روحی فرشاد ی مسخره نگاه و حرفشون بااین

 فتمر برداشتمو کیفم تو از پولمو کیفه و میدم سفارش خودم من بشینید شما بزنیم چونه دارع

 اون همیز کنار از باید و میزمون سمته برمیگشتم داشتم صورتی بزرگ سینی یه تو دادم سفارش

 نمتی به دوستاشو داره معنی نگاه میشدم رد فرخنده متین بغل از درست و میشدم رد بیشعورا

 گرفت قرار صندلی پایه کنار درست شدو برداشته چپش پای روی از کع راستش پای دیدمو

 گاهانها کاملا ولی خیال بی ظاهر در و بشینه رولبم لبخندم نذاشتم شدمو باخبر شومشون نقشه از

 انداختم وزنمو و پاش رو گذاشتم پامو منم و اومد پام جلوی پاش که میشدم رد داشتم کنارش از
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  و دمکر ور اون اینور یکم سینیو نمایشی بصورت مو داد فشار بیشتر کفشمو پاشنه پامو اون رو

  سوختم ای ای:میگفت که دادش و متین لباس رو ریخت داغ چایایه از یکی اخر در

  من موزی لبخند و

 وای:گفتم شده هول ظاهر به شدو بیشتر دادش که پاش رو چرخوندم دور یه پامو بهش توجه بی

  شد چی

 بیشتر فرشاد و متین میکردنو نگام باحرص همشون

  شد؟سوختم چی. کوری مگه:گفت لب زیر از متین

 .میکردم بازی ضایع نباید من و بود رومون نگاها همه

 بیمارستان بریم میخوایید. توروخدا ببخشید_

 یدکش جلوتر میکشیدو جلو هی که لباسشو و  نمیام جهنمم باتو من:گفت لحنش باهمون متین

 کن باز رنگتو بی چشمای کردیاون ناقصش زدی کوری مگه:فرشاد

 ینا باید هرچند.بود حقتون:گفتن با نبود ما به دیگه حواسش کسی انداختمو اطراف به نگاه یه

 شماست چشمایه این. داره رنگو ترین خاص من چشمای. میشدید ناقص و  میریختم شما رو چایو

 یبو بسته لجن چشماتون اینکه بر علاوه میموندید؟اخه جوب تو احیانا ببخشید. زده لجن کع

 میدید لجنم

 مشت دستاش بودو قرمز بود خورده حرص انقد بدبخت شد بلند شکیلا و سومیتا خنده صدای و

  بود شده

 نره هرز هک میکنم قطعش بعد سریع باشه لنگات به حواست. دراز لنگ بابا:گفتم متینو به کردم رو

  جام نشستم رفتم گرفتمو سفت سینیو و

  کننمی نگاه خالیت جای به هنوز بهت با همشون دیگع دوتایه اون یعنی بود عالی ایووول: سومیتا
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  لجن واااای:شکیلا

  که خنده زیر زد دوباره و

  کردن نگامون حرصی و چپ چپ پسرا

 دبو ریخته متین لباس رو نصفش چایم من البته و خوردیم چایونو کیکو ندادیمو اهمیت ماهم و

 و بلندشدم جام از کیفمو تو ریختموسایلمو تند تند شد تموم اخرمون کلاس بودو دوازده ساعت

  شدم شکیلا و سومیتا منتظر

  من برعکس دقیقا کیفش تو میذاشت داشت جزوهاشو حوصله با کاملا سومیتا

  بیرون زدیم کلاس از سومیتا بعدش پاشدو شکیلا

 اوردین ماشین:سومیتا

 نیاوردم من نه:شکیلا

 منم_

  اوردم ماشین من خواهرا میریم باهم پس:سومیتا

  تو هستی کی عشق:شکیلا

 شما عشق:گفت و شکیلا شونه به زد سومیتا

 ها میشه حسودیم داره ای ای_

 مایی عچق شما:گفت سومیتا و کردن ای خنده تک

 پرنسسا بفرمایید:گفت کردو باز رنگشو سفید کیای دره و

  بشین جلو تو:گفت و کرد باز عقبو در سریع شکیلا
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  نشستم انداختمو بالا شونه

 ردک زیاد صداشو گذاشتو انریکه از اهنگی اخر در رفتو ور ماشین سیستم با یکم حرکت از قبل

  بود قشنگی اهنگه

 هستین که دور دور پایه:سومیتا

 ایول:گفتیم باهم جفتمون

  افتاد راه سومیتا

 منو سومیتا نیم پنجو ساعت و خوردیم نهار زدیمو گشت ظهر از بعد پنج ساعت تا روز اون و

 دانشگاه بریم بیاد ماشین با یکی هرروز که شد براین قرار کردو پیاده خونه جلوی

 میاورد ماشین شکیلا فردا و بردرم ماشینو بود رفته یادم باز

  شدم اسانسور سوار کردمو باز ساختمونو دره

  رفتم بیرون من و وایساد اسانسور

  کردم باز رو خونه دره

  بود گرفته جارو همه دود اما نمیومد صدایی

 دودش و بود سیگار بوی

 میز رو سیگاری جا یه و نشسته سلطنتی مبلایه رو شلوارک یه با سامیار دیدم که تر جلو رفتم

 هشیش یه و زد کوتاه پایه لیوان یه و دستشه تو یکیشم و توش سیگاره پره و جلوشه عسلی

  میز رو شرابم

 وایسادمو جلوش کنه نگام نشد باعث قدمامم صدای حتی بود خیره نقطه یه به و بود کرده اخم

  کرد نگام گرفتو بالا سرشو دادم تکون چشماش جلویدستمو
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  کردم تعجب

  بود توش غم عالمه یه و قرمز خیلی خیلی بود قرمز چشماش

  جلوش رفتم بیشتر و زمین رو انداختم کیفمو

 شدی ؟چرااینجوری شده چی:گفتم و نشستم هام زانو رو روش به رو و

  ترسیدم

  شدم نگرانو

  بود خالی بیشترش نصف که کردم نگاه شراب بطری به

  شه چیزیش نکنه

  بیرون کرد فوت بینیش از دودشو زدو سیگارش به پوک یه

  شده چیزیش کسی سامیار چیشده:دادم تکونش و زانوش رو گذاشتم دستمو

  بود مست مسته انگار نداشتو عادی حالت داد تکون سرشو

 به جون هدیگ بگو چی؟کی؟چیشده:گفتم صدام قبلیه حالت از تر بلند یکم و شد بیشتر نگرانیم

 کردی لبم

  نیومد صداش ولی زد لب

 بود اومده در اشکم

 جونم مامان. سامیارم مردم چیشده بگو توروخدا: گفتم زاری  باحالت دادمو تکونش بیشتر

 محبوبه؟ شدع؟ایما؟مامان چیزیش

  مرده:گفت ارومی خیلی باصدای کردو نگام رو بع رو بع گرفتو چشمام از چشماشو

  مرده کی شدم زده شوک
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  کردم نگاش بهت با

  مرده:گفت تر بلند

  مرررررررده: بلند

  مرده: تر بلند و

 کرد تکرار رو کلمه این تر بلند و قهقه با و

  مرده گفت هی خندیو گفت و خندید

  نشستم زمین رو و افتاد زانوهام

  مردع کی

  بپرسم نمیتونم چرا

  اومد بند زبونم

  میگفت اینو میخندیدو هنوز

  کردم نگاه بهش گرفتمو زمین از چشم نیومد صدایی و شد قطع خندش دفعه یه

 .خندهاش از بلند خیلی بلند زد زار اینبار

  مرده گفت دوباره و

  کشتنش

 کشتتش نامرد اون

  سرم تو میخورد پوتک مثل جمله این و مرده میزد داد و میکرد گریه
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 وشونش و نفره سه مبل رو نشستم کنارش هول با پایسادم سرپا دوبار کردمو جمع نیرومو تموم

 سامیار مرده کی: کفتم گزفتمو

  میریخت اشکم و بود شده لرزون صدام

  ببینم گریشو نمیتونستم

  میداد عذابم هاش زجه صدای و بودم دیده قوی همیشه مردو این

  کرد نگان و جاسیگاری تو کرد پرت سیگارشو

 تو چشمایه مث... میذاشت لنز...نداشت دوسشون ولی...بود مشکی...چشماش...چشماش:گفت و 

 ... میشد

  میریخت اشکام میکردمو نگاش گنگ

 بسازه ارزوهامو میخواست...نمیشد تو مث...نمیشد ابی چشماش.نه...نه:گفت کردو نگام یکم

 ...سرم رو کرد اوار...کرد خراب شبه یه...شبه یه همشونو..نساخت....

  میزد حرف زن یه از مطمئنم

  لحظه اون نشدم ناراحت چزا نمیدونم و

 میگرفت شدت منم گریه میزدو قلبم به خنجر که بود هاش گریه فقط و

 ...س_

 دروغ همش....میگفت دروغ....منم مردش میگفت....داره دوسم میگفت:گفت بدمو ادامه نذاشت

 ..میگفت

 گون تو...بمون تو....ژاله نشو تو... نگو تو...خب؟ نگو دروغ تو:گفت و گرفت دستمو کردو نگامیهو

 ؟...باشه.... ژاله میشی...میکشتت اون....محمد پیش نرو...نگو....مردتم من نگو تو...دوستدارم

 ریخت  اشکم و دادم تکون سرموسرمو
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 مونده بغضی یع فقط فقط... نه الان..داشتم....داشتم دوسش:گفت و کرد ول صورتمو

 هحامل....کشتا منو بار دومین برا.... مردم بازم شدش قطعه بدن دیدن با فقط ندارم دوسش...اینجا

 ....بوده هفتش یه فقط بچش...بشه مامان میخواسته...بوده

 نشد...آمین میذاره بچشو اسمه میگفت:گفت و داد نشون بعم یکو اشارش انگشت با

  بود کرده سگش بودوغذای کرده خوردش نامرد اون...بود کرده خوردش..بذاره

  برگشت دوباره یهویی

 ازش میترسیدم

 نبود خودش حال تو میترسیدم ازش الان

 مث...میکرد التماسم...میزد جیغ....کشتتش خودم چشمای جلو:گفت کردو اشاره چشماش به

 همون

 نوم الانم... کشت منو و رفت نگرد گوش... میمیرم گفتم.نرو گفتم..کردم التماسش من که موقع

 ...ژاله نشی تو....بخورت سگ حیفی...حیفیا تو...محمد پیش نری تو وقت یه.... کشت

  بگو نه؟بگونه؟بگو مگع نمیکشی منو دوباره تو:گفت و گرفت صورتمو و روم شد خم

  نه:گفتم اروم

 میریخت بیصدا من مثل اشکاش و میزد دو دو چشماش

 نیست خوب حالت_

 من مال فقط تو....من واسه میمونی تو... نمیذارم....نمیشی...ژاله نشو تو... بمون تو:سامیار

 کنم؟ها؟میشه زندش چجوریرو ژاله ولی....میکشمش بار هزار روزی....میکشم محمدو...میشی

 دادم تکون سرمو
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 داشتم اونو...بودم شده محمد بیخیال که من...ببینم خوش روی نذاشت.... نذاشت:گفت زجه با

 خودشم... ندید خودشم...ببینم خوش روز نذاشت.... محمد پیشع رفت رفت ولی....شدم بیخیالش

 عاشقش نباید نه یا... میکردم قایمش باید اولم نه؟از مقصرم مقصره؟من؟من کی.... نخواست

 مگه یپیشم تو...ببینتت نمیذارم.... میکنم قایم تورو....میدادم نشونش همه به نباید..نه؟ میشدم

 نع؟

 طفق..خب.... نکن گریه:گفت و دستاش تو گرفت صورتمو  میشد پخش خونهتو صداش با هقم هق

 نوم ژاله نشو.... بمون فقط پناهت میشم من من مردت میشم من بمون تو... ژاله نشو نرو فقط باش

 ...نکشی تو دیگه

 و بودم گذاشته لختش سینه رو سرمو بودمو سامیار بغل تو حالا که جفتمون ی گریه صدای و

 بود شده قفل کمرم دور محکم اون دستای

 رفت حال از که زد داد و کرد گریه بغلم تو انقد

 و یهک ژاله نمیدونم.. بود داشته نگم بغلش تو محکمو سفت و میکرد گریه گاهی میخندید گاهی

  چیه

  داشتم دوسش گفت اینکه ولی هست عاشقش الانم شایدم یا روزی یه میدونم فقط

 پس بود چی حالش این ولی

  بود گرفته بازی به موهاشو ودستم بود بسته چشماش و بود گذاشته پام رو سرشو

 حالتیم این تو که ساعتیه یک

 مانتو همون هنوز. چشماشو میبنده گاهی میشه سقف خیره و میکنه باز چشماشو گاهی ارومه

  نمیگم چیزی ولی رفته خواب و میکنه درد پاهام تنمه وشلوار

  شدم ناراحت تازه

  میکنم حسادت تازه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 435 

  میزد زجه براش سامیار که ای ژاله به

  نیست چشماش تو همیشگی غرور و قدرته که سامیاری برای ناراحتم و

 متوقف من دسته و میشن باز چشماش

 که روحم و نخوردم چیزی خوردمیک ساعت که ساندویچی همون جز من و شبه هشته ساعت

 نممیک نگاش حس بی و گنگ منم و میکنه نگاه بهم. بخورم چیزی ندارم میلی اما گرسنمه داغونه

. 

 نخواب اینجا. اتاقت تو بریم پاشو:میگم اروم

  پاشد کن گوش حرف بچه پسر یه مثل

  بود شده ضعیف

  یکم دادم تکون پامو

  میخوردتلو تلو شد بلند اونم شدم بلند زور به میکرد درد

 میداد نشون بودنشو مست این و

 اتاقش تو رفتیم و کردم باز اتاقشو دره. کردم کمکش گرفتمو چپش سمته بازوی از

  بود مشکی پا سرتا که اتاقی

  سرامیکاش و فرشش و کمدش تختیش رو حتی

  مدل ای ذره بدون

 رنگی نقطه یه حتی یا

  بود سیاه چی همه سیاه کاملا

  نداشت تعادل نشوندمش تخت رو
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  میشد خارج دهنش از رنگی زرد مایع اخرش که زد عق انقد تخت رو اورد بالا دفعه یه

 اژماس کمرشو بودمو وایساده سرش بالا میکردم نگاه چشمی زیر گاهی گاه بودمو بسته چشمامو

  میدادم

  بود شده زارش حال قاطی هم سرفه و میزد نفس نفس

  بود پریده رنگش

  بود کثیف تنش کل

 تو بردمش زور به نداشت رفتنم قدم یه قدرت و بود بدتر حالش اینبار کردم بلندش زور به باره دو

 .شلوارک همون با. نشوندمش وان توی حموم تو و  خودم اتاق

 بدنش رو گرفتم ابو شیرو کردمو باز سردو اب

 شونش رو بود افتاده وسرش بود بسته چشماش

  گرفتم صورتش رو ابو برداشتمو ازش چشم

  نکرد باز چشماشو بازم

  بود شده اب پره وان

  دستم تو گرفتم هاشو شونه بستمو ابو

  زدم صداش

 نداد جواب

  شد باز نیمه چشماش دادم تکونش بیشتر زدمو صداش بازم

 تنهایی کنم بلندت نمیتونم. کن کمکم.بخواب تخت رو بریم پاشو_

  کشیدم گرفتمو دستشو
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 اوردم در تنش از شلوارکو زحمت هزار با روم انداخت وزنشو کردمو بلندش داد تکون خودشو یکم

 تنش رو انداختم پوشمو تن حوله و

  کردم دازش تخت رو

 اتاقش تو رفتم

 یت یه و کمدش سمته رفتم سریع که بیارم بالا خودمم بود نزدیک و تختی رو به خورد چشمم و

  زیر لباس یه و دراوردم ورزشی شلوار و شرت

 خودم اتاق تو برگشتم

 بود خواب تغییر بدون همونجوری

 راستشو دسته کردم رد ازش شرتو تی یقه کردمو بلند گردنسو و حوله با مردم خشک موهاشو

 شیدموک پایین حوله. سختش قسمته به رسید حالا. کردم تنش شرتو تی زور به دستم تو گرفتم

  میکردم چیکار باید الان ومن بود خیس زیرش لباس کردم خشک پاهاشم

 چشمامو و نزدیکش رفتم و گرفتم تصمیممو اخر در و زدم قدم خودم دور کلافه ای چنددقیقه

 گاهن چیزی به کردم سعی کردمو باز چشمامو کشیدمو عمیقی نغس. اوردم در زیرشو لباس و بستم

 دمپوشون اون از بدتر شلوارشم پوشوندمو مکافات هزار با زیرشو لباس چی همه از تر سریع نکنم

 من.ارسامی اتاق برگشتم دوباره و کثیفا لباس تو انداختم رفتم برداشتمو زیرشو لباس و حوله.

 و میدیدم اینارو از بدتر پس میکردم کار بعد دوسال یکی وشاید. بودم عمومی جراح دانشجویه

 و دمکر جمع رو روتختی و رفتم قبل سریع از تر بیخیال پس میدادم نشون حساسیت زیاد نباید

  اشغال سطل تو گذاشتمش دراخر توشو گذاشتمو اوردم کیسه یه و تخت گوشه گذاشتم

 ابی وارشل و مشکی نازک بلند ایتین بولیز یه اوردم در خیسمو شلوار مانتوو شستم صورتو دستو

 ساعت به کشیدمو دراز کاناپه روی که بودم خسته انقدر بود خواب تختم کنار سامیار پوشیدم

 و ودمب خسته انقدر....اتاقو تو برگردونم سامیارو من بود کشیده طول ساعت یه و بود نه کردم نگاه

 برد خوابم میکرد درد سرم
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 سامیار

 

 کردم باز چشمامو صورتم به نوری خوردن با

  نداشتم خوردن تکون قدرت و داشتم سردرد

 کردم نگاه اطرافم به گنگی با

 اون تخت روی من و بود خواب کاناپه روی ارام

  میکنم چیکار اینجا من

  پاشدم جام از حالی بابی

 اتاق بیرون رفتم و

  بود باز اتاقم دره

 جلوش بودن ریخته لباس تا چند و بازربود کمد و نبود تخت رو تختی رو

  گرفتم دستام با سرمو و تخت رو نشستم

  بود چیشده

 نمیاد یادم هیچی

 میکنه کلافم این و

 مردنش بعد و اومد گوشم تو صداش و ژاله گریه پر چهره فقط که اوردم فشار مغزم به انقد

  بود شد رد چشمم جلو از فیلم مثل دیروز اتفاقایه تک تک بعد و

 ببینتم خواست زدو زنگ بهم محمد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 439 

  رفتنم واسه ارشام شدن مانع

  من دلشوره و

  بود متروکه خونه یه گفته که جلیی رفتم وقتی

  میومد اشنایی جیغ صدای

  برید نفسم حالت تواون دیدنش با و کردم باز رو خونه چوبی دره

  بودنش گرفته نفر چند

  بود لخت

  میکرد نزدیک ژاله به اونو و بود برقی اره یکیشون دسته

  کردم احساس گردنم پشت رو چی یه سردی که جلو برم خواستم

  گرفتنو منو محمد بادیگارده تا سه

  کردن خورد خورد رو ژاله یکیام اون

 اخر در و ترسونش و مظلوم نگاه اون دادنش قسم التماساش و بود مغزم تو هنوز هاش گریه صدای

 میشد سگ غذایه که نامردی با که بدنش گوشته

  میکشید تیر سرم

  شدم پرت حال ب ناک وحشت روز اون از صداش با

 شدی؟خوبی بیدار:ارام

  کردم نگاش گی درمونده با

  کردم مست یادمه فقط و خونه شدبرگشتم چم من بود شده چی دیزوز
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 شد چی دیروز:زدم لب اروم

 ای خمیازه و میداد تکون چپش دست با موهاشو که حالی در گرفتو فاصله در چوب چهار از

 نیس یادت:گفت و نشست تخت رو میکشید

  دادم تکون سرمو

 .میزدی منگ بودی خورده شنگولی اب یکم هیچی:گفتن با اخر در و کرد نگام یکم

  رفت بیرون اتاق از سریع و

  بیرون دادم حسی بی با نفسمو

  تهرانی محمد از شده بیشتر انتقامم حس حالا

 میخوره زنگ داره گوشیت همخونه:ارام

  اومدم در فکر از جیغش صدای با بازم

 هنگا صفحش به میخوردتا زنگ داشت و بود ویبره رو گوشیم حال تو رفتم و شدم بلند جام از و

  شد قطع کنم

  زدم رمزشو داشتمو برش

  ارشام از پاسخ بی تماس۱۱

 محدثه از  پاسخ بی تماس۲۲

  پیام عالمه یه و

  تهرانی محمد از پیام یه و

 خوندمش و کردم بازش
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 سریع..بودپسرم هشدار یه فقط این..خورد سگ سابقتو عشق.تسلیت:خوندمش وار زمزمه دوباره

 خورد زنتو شایدم نه یا میخورهمامانتو هاپو بعد

  مبل رو کردم گوشیوپرتش  حرص با

 بود حموم کنم فکر میومد ارام اتاق از اب صدای

  دادم فشار گرفتمو دستم با هامو شقیقه کنار

  لعنتی

 میشد زیاد  لحظه به لحظه سردردم

 زیادتر چشمام سوزش و

  حموم رفتم برداشتمو حولمو

  وایسادم دوش زیر و کردم باز یخو اب

  کردم باز بیشتر یخو اب ندادمو اهمیتی برداشت لرز بدنم

 کنم تمومش زودتر باید بازیو این

  کنم تمومش زودتر باید

... 

  ارام

 زدم صدا بود فکر تو بودو نشسته مبلا روی که رو سامیار و کردم اماده رو صبحانه

 کرد نگام برگشتو اروم

 زل نقطه یه به و نشسته حرکت بی سامیار و گذشته ساعت یک حدود اومدم حموم از که وقتی از

 زده
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 نمیخوری صبحانه دیگه بیا_

 خونه اشپز تو اومد محکم قدمایع با شدو بلند جاش از

  کرد نگاه میز ب حس بی و صندلی رو نشست

 چای؟:گفتم وایسادمو روش به رو

 میخورم:گفت اروم دادو تکون سرشو

  نشستم و گذاشتم جلوش یکیشو و ریختم چای لیوان دوتا

  ریختم شکر چایم تو

  زدم هم و

  بود مزخرف صداش تند تند زد هم چایشو دقیقه پنج حدود ولی کرد کارو همون

 پرید کع میز رو کردم پرت دستمو تو لقمه کلافه

  کرد نگام

 میزنی؟ منگ کیع؟چرا مرده؟ژاله چته؟کی بگی میشه:گفتم کردمو کج سرمو

 نداد جوابمو حرصی همیشه مثل اینبار

  اومد یادم دیروزمو حرفایه:گفت همیشه از تر اروم و

 خب:گفتم کردمو پایین بالا سرمو

 گفتم؟ چی یادته:گفت و زد زل چشمام تو

  اره:گفتم بیخیال

 نگیرش جدی:سامیار
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 وجودتو من:غریدم دندونام زیر از میز رو ریخت چای از خورده یه که میز رو کوبیدم حرص با

  حرفات به برسه چه نمیگیرم جدی

 بردار روزو چند واسه لازم وسایله.باغ خونه برو امشب.میکنی کاری خوب:داد جواب اروم بازم

 . شرکت کارای برا مسافرت رفتم من میگی هم بقیه به. وجه هیچ به نمیای هم خونه.

 همینجا میمونم_

 باش اینجا وسایلات با دیگه ساعت نیم.کردی غلط:سامیار

 بخور صبحانتو:گفت برم کهشدم بلند جام از حرص با

 کن کوفتتو:گفتم برگشتمو

 کن جمع وسایلتو زودتر:گفت که اتاقم تو برم خواستم دادمو ادامه راهم به

 بستم محکم درشو اتاق تو رفتم ندادمو جوابشو

 بعدش و برداشتم داشتمو لازم دانشگاه تو که کتابی چندتا اول برداشتم کمد تو از بزرگ کیف یه

 کفش دوجفت و بافت یه و مانتو و لباس دست چند

 ارایش وسایل قلم چند و

 هم قرمزمو عروسکی مانتو و مشکی لی شلوار و. کردم جمع ای گوجه بالا از زدمو شونه موهامو

 تمگرف لباسمم ساک و برداشتم هم مشکیمو کیف و سرم رو انداختم هم مشکی شال یه و پوشیدم

  بیرون رفتم و دستم تو

  میومد اتاقش تو از تلفن با زدنش حرف صدای

 . دیگه ساعته نیم شرکت بیا اره:شنیدم کردمو تیز گوشمو

  نیومد صداش دیگه که کرد قطع کنم فک و

  پوشیدم هم مشکیمو تخته کفشایه کفشی جا از درو جلوی رفتم
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  بریم:سامیار

  بریم: گفتم عقب به برگشتن بدون

  زد اسانسورو  دکمه تند تند بیرون رفت و کرد باز درو نگفتو چیزی

  کردم نگاه تیپش به وایسادمو سرش پشته

 ساده موهاشو سوخته ای قهوه لباس و ای قهوه مردونه کفش و مشکی ای پارچه مشکی شلوار

 هوهق چرم بند ساعت و بود ساده مشکی که بود بسته شل  کروات یه و. پیشونیشرو بود ریخته

 ای

 تو رفت و بالا اومد اسانسور

 کرد حرکت اسانسور و زد پارکینگو دکمه تو رفتم سرش پشته

 . بود وایساده صاف و شلوارش جیب تو بود کرده دستاشو

  متنفرم بودنش ضعیف از چقد و دوستدارم بودنشو مغرور این چقدر

  اومدم بیرون سامیار از قبل و اومدم خودم به میگفت پارکینگ که زنی نازک صدای با

 دنبالش منم و مشکیش جنسیس سمته رفت

  شدم سوار منم و شد سوار

 افتاد راه و

  گذاشت مهراب از اهنگی بازم

 دادم گوش اهنگش به سکوت تو

 دمش عابرا به حتی تو چشه،بعد نمیدونه ،کسی دیوار درو به میکشه ناخن یکی تنهاییت گوشه»

 که چشمایی منو نیستم،حالا دیگه هیچی نه شهرت فردین،نه کنه رحمتت خدا مرد ،معرفت بدبین
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 خط اخر رفیق میخواد،خداحافظ صلاحتو دیوونه این نفهمیدی خیسن،تو چهارساعته بیستو

 یزنهم عربده یکی یعنی پشتم،میم کنه دعا گریه با خدا پیش مادرمعصومم یعنی اینجاست،میم

 ردیک گیر که جا یه یعنی احساس بی مردم مشت یه یعنی کشتن،میم مهرابشو بیاد مادرش میگه

 دو هوادارام نیست که تقصیرخودم پامیشم خواب از غمگین دوبیت با بشناس،هرشب رفیقتو

 نییع نریز،میم مزه بیخونه چشاتما رو به مریض،رو این به بکن نگاه بگیر بالا اتیشن،سرتو

 مداغش میکنه خیانت اون،اون برای کن گریه سحر تاخوده خون،یعنی کاسه باچشمایه میبخشمت

 بینیب پشتم،کجایی خنجرایه جای مرگو یعنی مصیبته،میم من مادره نفرینه سینته،نفهمیدی رو

 باهام هیشکی بعدتو دیووونه...باغچمون گلایه خشکیدن....بیخونه)کشتن مهرابتو که

 میم...(نموند باهام هیشکی تو بعد دیوووووونه...باغچمون گلایه خشکیدن بیییییخونه....نموند

 نمیشنوه هیشکی صداتو غمگین،یعنی فضای یه میون مَردی یعنی داغون ملودی یه یعنی

 تو ماتمیمون یعنی دیوونه،میم معتادتم یعنی میجنگی،میم تنهایی با داری خاطرش به اصلا،یعنی

 ییعن ممنوع،میم زدن ضربه معراجت به یعنی نور،میم کم شده که ماه یه یعنی میمونه،میم یادم

 به چشم اشکام به میخندن مردم یعنی میم..دیووونه ی ورخه یه...ماه یعنی مهراب،میم برادرم

 چیه،حرومت دوا قرصو این دکتر خپبه حالم من روانیه معراج میکن ادما این میبندن،کل حالم

 ،منبرید تا کشیدم کشیدم کشیدم نیست،انقدر هوا هام ریه تو زدن روانی،زنجیرم خوبیام تمومه

 ارهکن شی مسخره یعنی هوسش،میم نگاه ماشینشو یعنی میخرید،میم نازتو اون میگم نفسمو

 ریفح سیگارم کرد،دیکه تر تو یاد به عشقت که شبایی برگرد،چه محتاجتم یعنی نفسش،میم

 بیخوووونه......دیووووونه......بیخووووونه)واژه اخرین اینم دیوونه رفتم نیست،من دلم دردایه

 («نموند باهام هیشکی تو بعد دیووووونه...باغچمون گلایه خشکیدن

 («آژاک»معراج و مهراب از بیخونه/یعنی میم)

 جلو به حرف بدون سامیار.صداشون داشت سوز خیلی. دادم قورت بغضمو اهنگ شدن تموم با

 ..... بود خیره

 هی خونه ای میله در سمته کردم حرکت دروبستمو شدم پیاده حرفی بدون داشت نگه خونه جلوی

 قدم یه ددا پایین بیشتر رو شاگرد سمته شیشع برگشتم شدم متوقف صداش با که برداشتم قدم

 که مکرذ نگاش گنگ سمتم گرفت سوییچی که دادم تکون سرمو پنجره سمته شدم خم جلو رفتم
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 تو مماشین مدارک. باشه پیشت این خودت ماشینه دنبال بری نیست لازن. حیاطه تو ماشین:گفت

 بگیرش دارم عجله من:گفت دادو تکون دستشو که کردم نگاه سوییچ به تردید با داشبورته

 خدافظ.مرسی:زدم لب اروم گرفتم سوییچ کنارو گذاشتم تردیدو

  زد صدام دوباره که برم برگشتم بیرون داد صدا با نفسشو دادو تکون سرشو

 آرام:سامیار

 بله: گفتم کلافه

 ...بفهمه کسی نمیخوام...دیروز موضوع:گفت غرورش آرامشو همون با بازم

 برگشتم انقدر شدم خسته نیست حرفی دیگه.باشه_

  عباس بند رفتم بگو مامان به:سامیار

  دادم تکون سرمو

 داد ادامه بازم

 مرسی دیروز بابت:سامیار

 رفت و شد رد کنارم از سرعت به و

 کیه ژاله. بفهمم ازش نمیتونم چیزی چرا. دوختم چشم میشد دور ازم سرعت با که ماشینش به

 تشکر بلده سامیارم دراخرتشکرش و اه واسم شده مهم انقدر چرا اصن نمیگه بهم چرا کیه محمد

 اصلا کنه

 به رسیدم و کردم طی رو فرشی سنگ مسیر کردم باز رو ای میله دره و دادم تکون سرمو

 پاک هوای و گل بوی و بود سبز جا همه بود گل درختو از پرانداختم نگاهی اطرافم به.ها ساختمون

 بود گردنش دور بندی پیش و بود وایساده بزرگ تراس روی که سمتش برگشتم آیما صدای با. بود

. 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 447 

 اومدی خوش آرام خاله به به:آیما

 فندوق مامانه سلام: گفتم کردو کوتاهی خنده

 پس تو نمیای چرا.خوبی..سلوم:آیما

 نذاشت میومد داخل از که سپمیتا داد صدای کع بدم جوابشو اومدم

 میزنی حرف داری کی با دیگه کمک بیا پس رفتی کجا آیما:سومیتا

 اومده آرام:زد داد آیما

 واممیخ کمک میکنم اشپزی دارم که تو بیا. سلام عششششقم آرااااااام: زد داد اون از بدتر سومیتا

 بدووو

 تر عمیق لبخندم شد باعث که میومد سبزی قرمه بوی تورفتم کردمو دروباز زدمو لبخندی

 پس کجاااااایید: زدم داد.بشه

 مادر بیااینجا گلم عروس سلام:محبوبه مامان

 امانم ماست،خوبی از سلام:گفتم بوسیدمو گونشو بود وایساده اشپزخونه کنار که نزدیکش رفتم

 نیومده؟ سامیار..بهخوبیت خوبم فداتشم:محبوبه مامان

 شرکت واسه بود اومده پیش مشکلی انگار. بندرعباس رفت نه_

 مشکلی چه:گفت نگران

 نمیگه بهم کارش از زیاد نمیدونم:گفتم انداختمو بالا شونه

 اشپزی سومیتادارن و ایما اشپزخونه بریم بیا.کنه خداکمکش نداره اشکال:گفت زدو لبخندی

  نذاشته ما واسه خواب صبح از صداشون میکنن

  اشپزخونه رفتم
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  اونجا بود ترکیده بمب انگار

 زدین بهم دنیارو میکنیدا درست دارین قورمه یه:محبوبه مامان

 بود کرده هوس عروست ایما این من مادره اخه:گفت میشست برنج داشت که همونجور سومیتا

  کنم چیکار من

 سلام_

 خوبی خانوم عروس سلام بهههه:سومیتا

 عشقم مرسی_

 دادم سلام قبلا من:ایما

 دیگه کن درست سالادو این کن کمک بیا ارام:سومیتا

 میکنم درست من:ایما

 تو ینهبب که ارشام اون چی؟ دیگع بابا نه:گفت ایما به رو و شویی ظرف کنار گذاشت سومیتابرنجو

 . کن هوس فقطتو درمیاره مارو پدره میکنی کار

 چندشا اه اه برو راه کم ایما نخور تکون ایما بشین ایما نرو اینا:گفت کردو کج دهنشو بعد و

 زد بهش محکمی گاز گرفتو هوا رو که سمتش کرد پرت سیبی میز رو از ایما

 خواستی کدومو هر بالان اتاقا کن عوض لباساتو برو بیا مادر شما،ارام دسته از امان:محبوبه مامان

 بردار

  خودمون ساختمون میرم ممنون:گفتم و کردم جا جابه دوشم رو کیفمو

  دخترم دیگه باش ما پیش تنها؟همینجا مادر؟تکو چرا اونجا_:گفت کردو رنگی کم اخم

  نمیشم مزاحم ممنون_
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  بابا بیخیااال:گفت زدو سوتی سومیتا

 یا خونه این عروس تو چیه نباش،مزاحم معذب انقدر بریم بیا:گفت گرفتو دستمو محبوبه مامان

  مثلا

 نیست؟ جونم مامان: پرسیدم که رفتیم بالا ها پله از باهاش

 میکنه استراحت داره الان خوابید دیر خدا بنده داشت سردرد دیشب:محبوبه مامان

 خودت دیگه یکی نیومد خوشت اگه.تو اتاق اینم:گفت و وایساد اتاقی جلوی دادم تکون سرمو

 کن انتخاب

 خوبه همین مرسی_

 دخترم پایین بیا کن عوض لباستو:گفتدادو تکون سرشو

 چشم_

 هی خونه ای میله در سمته کردم حرکت دروبستمو شدم پیاده حرفی بدون داشت نگه خونه جلوی

 قدم یه ددا پایین بیشتر رو شاگرد سمته شیشع برگشتم شدم متوقف صداش با که برداشتم قدم

 که مکرذ نگاش گنگ سمتم گرفت سوییچی که دادم تکون سرمو پنجره سمته شدم خم جلو رفتم

 تو مماشین مدارک. باشه پیشت این خودت ماشینه دنبال بری نیست لازن. حیاطه تو ماشین:گفت

 بگیرش دارم عجله من:گفت دادو تکون دستشو که کردم نگاه سوییچ به تردید با داشبورته

 خدافظ.مرسی:زدم لب اروم گرفتم سوییچ کنارو گذاشتم تردیدو

  زد صدام دوباره که برم برگشتم بیرون داد صدا با نفسشو دادو تکون سرشو

 آرام:سامیار

 بله: گفتم کلافه

 ...بفهمه کسی نمیخوام...دیروز موضوع:گفت غرورش آرامشو همون با بازم
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 برگشتم انقدر شدم خسته نیست حرفی دیگه.باشه_

  عباس بند رفتم بگو مامان به:سامیار

  دادم تکون سرمو

 داد ادامه بازم

 مرسی دیروز بابت:سامیار

 رفت و شد رد کنارم از سرعت به و

 کیه ژاله. بفهمم ازش نمیتونم چیزی چرا. دوختم چشم میشد دور ازم سرعت با که ماشینش به

 تشکر بلده سامیارم دراخرتشکرش و اه واسم شده مهم انقدر چرا اصن نمیگه بهم چرا کیه محمد

 اصلا کنه

 به رسیدم و کردم طی رو فرشی سنگ مسیر کردم باز رو ای میله دره و دادم تکون سرمو

 پاک هوای و گل بوی و بود سبز جا همه بود گل درختو از پرانداختم نگاهی اطرافم به.ها ساختمون

 بود گردنش دور بندی پیش و بود وایساده بزرگ تراس روی که سمتش برگشتم آیما صدای با. بود

. 

 اومدی خوش آرام خاله به به:آیما

 فندوق مامانه سلام: گفتم کردو کوتاهی خنده

 پس تو نمیای چرا.خوبی..سلوم:آیما

 نذاشت میومد داخل از که سپمیتا داد صدای کع بدم جوابشو اومدم

 میزنی حرف داری کی با دیگه کمک بیا پس رفتی کجا آیما:سومیتا

 اومده آرام:زد داد آیما
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 واممیخ کمک میکنم اشپزی دارم که تو بیا. سلام عششششقم آرااااااام: زد داد اون از بدتر سومیتا

 بدووو

 تر عمیق لبخندم شد باعث که میومد سبزی قرمه بوی تورفتم کردمو دروباز زدمو لبخندی

 پس کجاااااایید: زدم داد.بشه

 مادر بیااینجا گلم عروس سلام:محبوبه مامان

 امانم ماست،خوبی از سلام:گفتم بوسیدمو گونشو بود وایساده اشپزخونه کنار که نزدیکش رفتم

 نیومده؟ سامیار..بهخوبیت خوبم فداتشم:محبوبه مامان

 شرکت واسه بود اومده پیش مشکلی انگار. بندرعباس رفت نه_

 مشکلی چه:گفت نگران

 نمیگه بهم کارش از زیاد نمیدونم:گفتم انداختمو بالا شونه

 اشپزی سومیتادارن و ایما اشپزخونه بریم بیا.کنه خداکمکش نداره اشکال:گفت زدو لبخندی

  نذاشته ما واسه خواب صبح از صداشون میکنن

  اشپزخونه رفتم

  اونجا بود ترکیده بمب انگار

 زدین بهم دنیارو میکنیدا درست دارین قورمه یه:محبوبه مامان

 بود کرده هوس عروست ایما این من مادره اخه:گفت میشست برنج داشت که همونجور سومیتا

  کنم چیکار من

 سلام_

 خوبی خانوم عروس سلام بهههه:سومیتا
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 عشقم مرسی_

 دادم سلام قبلا من:ایما

 دیگه کن درست سالادو این کن کمک بیا ارام:سومیتا

 میکنم درست من:ایما

 تو ینهبب که ارشام اون چی؟ دیگع بابا نه:گفت ایما به رو و شویی ظرف کنار گذاشت سومیتابرنجو

 . کن هوس فقطتو درمیاره مارو پدره میکنی کار

 چندشا اه اه برو راه کم ایما نخور تکون ایما بشین ایما نرو اینا:گفت کردو کج دهنشو بعد و

 زد بهش محکمی گاز گرفتو هوا رو که سمتش کرد پرت سیبی میز رو از ایما

 خواستی کدومو هر بالان اتاقا کن عوض لباساتو برو بیا مادر شما،ارام دسته از امان:محبوبه مامان

 بردار

  خودمون ساختمون میرم ممنون:گفتم و کردم جا جابه دوشم رو کیفمو

  دخترم دیگه باش ما پیش تنها؟همینجا مادر؟تکو چرا اونجا_:گفت کردو رنگی کم اخم

  نمیشم مزاحم ممنون_

  بابا بیخیااال:گفت زدو سوتی سومیتا

 یا خونه این عروس تو چیه نباش،مزاحم معذب انقدر بریم بیا:گفت گرفتو دستمو محبوبه مامان

  مثلا

 نیست؟ جونم مامان: پرسیدم که رفتیم بالا ها پله از باهاش

 میکنه استراحت داره الان خوابید دیر خدا بنده داشت سردرد دیشب:محبوبه مامان
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 خودت دیگه یکی نیومد خوشت اگه.تو اتاق اینم:گفت و وایساد اتاقی جلوی دادم تکون سرمو

 کن انتخاب

 خوبه همین مرسی_

 دخترم پایین بیا کن عوض لباستو:گفتدادو تکون سرشو

 چشم_

 سامیار

 کتو حموم رفتم و برداشتم لباس دست چند سریع و خونه برگشتم بازم ارام رسوندنه از بعد

  محدثه خونه رفتم لباس ساک بایه و پوشیدم رنگی ای سرمه شلواره 

  زدم زنگ سرهنگ به راه تو

 الو_

 پسر کجایی:سرهنگ

 خواستت طبق همایون خونه میرم دارم_

 کجاست؟ زنت:سرهنگ

 اونجا فرستادین نگهبان.مادرم پیش_

 یاب میگن که ادرسی این به رفتنت قبل. رو خونه اطراف میدن پوشش دیگه ساعت یه تا:سرهنگ

 . باشه اطرافت به حواست و سریع

  فعلا باش_

 وایسادم قرمز چراغ پشت کرد قطع تماسو حرفی بدون

 اومد اس واسم
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 خوندم ادرسو و کردم بازش سریع

  ادرس سمته تازوندم چراغ شدن سبز با

  رسیدم بعد دقیقه بیست

  زدم زنگو شدمو پیاده سریع

 . دوم طبقه و بالا رفتم ها پله با نداش اسانسور تو رفتم شدو باز واحدی سه اپارتمان در

 زدم رو دوم واحد زنگ

 در جلو اومد سرهنگ و بازشد رنگ کرم دره

 .سلام_

 دیرشد که تو بیا. سلام:سرهنگ

  تو رفتم دادمو تکون سرمو

 ساده خونه یه

 روش به رو بزرگ وی تی یه و بود خونه وسط سبز مبل دست یه

 سینک یه و یخچال یه و بودو گاز بود ورودی در کنار که هم خونه اشپز تو و

  بود در چهارتا کنارش و

  رفت درا از یکی سمته

 سرش پشته منم و

 یه باید انهایت ولی. هفته یه از بیشتر شایدم نمیدونم. هفته یه تا البته..سروش بشی باید:سرهنگ

 و چشمام تو شد خیره بود دستگیره رو دستش که همچنان و برگشت.کنی تمومش ای هفته
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 ونهمای به.کنم نابود محمدو که میخوام مدرک من. نمیوفته اتفاقی هیچ مدرک بدون سامیار:گفت

 ..کن اعتماد

  کرد باز اتاقو در

  تو رفت و

 داد تغییر قیافمو همایون خونه که پسره همون. رفتم سرش پشته

  رامین

  کردم نگاش تعجب با

  کارمون زیاده بشین:گفت که

... 

 نگفتم چیزی

  رنگ سفید صندلی رو نشستم و

  وایساد جلوم رامین و

 

 شدم خیره خودم به کار شدنه تموم با

 سروش دوباره

 سامیار بیا: سرهنگ

  بغلی اتاق تو رفتم شدمو بلند

  بود کامپیوتر چندتا
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 کوچیک دی ای الی های وی تی کلا دیوار و

  بود بزرگ یکیش فقط و

  بودن نشسته کامپیوترا پشته جوون پسر تا سه و

 ...چشمات:گفت من به رو نشستو اونجا مبل تک رو سرهنگ

 کرد اشاره چشمام به و

  شده استفاده هوشمند لنز از

 میگیره عکس زدنت پلک هر با

 فعال گوشت لاله لمس با که ریزه خیلی دوربین یه گوشت کنار و. ردیابه گیست کلاه و موهات توی

 میشه

  سمتم گرفت انگشتر یه

 دوربینه یه انگشترم این تو:سرهنگ

 یه ادهد بهت رامین کع گردنبندی تو.. صدا گوشته کنار که اون بگیریو فیلم چهرها از سعی بااین

 یشهم برقرار ارتباط میدیو فشار سلیبو وسط دکمه باشی ارتباط در بامن میتونی که بلندگوعه

 فعالن؟ وبقیه تمومه؟ردیابا کارا:گفت پسرا اون به رو سرهنگ دادمو تکون سرمو

  سرهنگ بله:بودگفت بقیه از تر چاق ک پسری

 .بدم توضیح باید بیارید هارو نقشه:سرهنگ

  تا سه اون من سره پشت و من سرش پشت اتاق از بیزون رفت و

  نشستم روش روبه نشست رنگ سبز مبلای روی

  کرد باز میز روی بزرگیو نقشه پسره همون
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 گندها کله از چندتا و محمد فردا. کن گوش خوب سامیار:گفت انداختو بهش دقیق نگاه سرهنگ

 دوتا این.میکنن وارد شیشه افغانستان از بعدش روز دو دقیقا و. دارن ترکیه به صادرات یه

 تاهمیی اینکه بخاطر.تو بگم بهتره یا.ماعه فرصته اخرین این.زیاد خیلی و مهمه خیلی واسشون

 بسته میشه برگزار شب فردا که مهمونی توی قرارداد اون و.میبندن داد قرار داره واسشون زیادی

 تهرانیه خونه اینجل.میگیری عکس فیلمو همشون از تو و میان اصلی های مهره شب فردا. میشه

 استر زیر. وایمیستن اونجا خودمونن ادمایه که نگهبانایی از دوتا و. داره تراس دوتا. نقششه این.

 جلب بدون تو. میذاره اونجا بسته داد قرار هرچی یعنی. مهمه محمد واسه که هست زمینی زیر

 اتاق. دوم طبقه داره اتاق تا شیش راست سمته و.دوطبقس خونه. پایین میپری تراس از توجه

 فهمیدی؟. دارن تراس پنجمو چهارم

  دادم تکون سرمو

 همه که داری وقت دقیقه بیست فقط تو میری تو میکنن باز درو تو از قبل ها بچه:سرهنگ

 ......در جلوی های نگهبان بع میدی میاریو کردی پیدا ازاینکه بعدا. کنی پیدا هارو قرارداد

 تو. جلسه تواون میرن بیشتر نصف اصل در و.جلسه یه به میشن دعوت همه۲۱ ساعت:سرهنگ

 ریمی جوری یه نمیکنی،و شرکت جلسه تو بزنی،و حال بد به باید و مستی که کنی تظاهر باید

 شدی؟ تواتاقا،متوجه

 این رهن یادت ، ابع ضد نباش گریمتم نگران اونجایی،و هفته بگم،تایه که نمونده چیزی:سرهنک_ 

  گردنت به ببندی دستگاهو

  بهم داد میشدو استفاده صدا تغییر برا که دستگاهی همون و

  لباسم یقه کنار بستمش

 شد؟ تموم:گفتمو

 .شنبا خانوادتم نگران.  برو بااون هست سفید بوگاتی یه پارکینگ تو نبر ماشینتو:سرهنگ

 باشه_
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  شدم بلند جام از

 اگه، نه یا بمونم زنده نمیدونم:گفتم اروم برم اینکه از قبل در سمته رفتم شد بلند سرهنگم و

 ...باشه بهش حواستون...ندارهکسیو من جز مادرم....مردم

 رو هب رو محمد با نذار نموندماگه.... بیاد پیش واسش مشکلی نمیخوام.... زنم:گفتم مکث کمی با

 .....کننحلالم بگو...بگو رو چی همه بهش شه،و

 کن،تو توکلخدا راحت،به خیالت:گفت و شد جدا و کمرم به زد دوبار دستشو و کرد بغلم مردونه

 و بده تغییر زندگیتو...باش زنت مادرتو مراقب برگرد خودت...میتونی که نمیشه،میدونم چیزییت

 ...خودتوزنتبه...بده شدن عاشق فرصت خودت بع

 . میتونیتو. کن اعتماد خودت به:گفت و بستو چشماشو

 داد بعم سوییچو

 خدافظ:گفتم کردمو باز درو

 خدانگهدارت:سرهنگ

  پایین رفتم ها پله از دروبستمو

 بوذ بوگاتی همون فقط پارکینگ تو

 ....جلیلی، خونه سمته رفتم شدمو سوارش

 میشه چی نمیدونم

  یانه بزنم زمین محمدو میتونم هفته یه این

  بود بریدع امونمو سردرد

 میکشم رو همیشگی سردرد این بانیه باعثو:گفتم لب زیر و دادم فشار دستم تو فرمونو
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  کردم فکر سرهنگ حرفایه به

 .بدم؟ فرصت ارام و خودم به

 فرصت ارام زندگیمو خودمو به. میکنم عوض زندگیمو. بره پیش خوب چی همه هفته یه این اگع

  میدم

 میشم متولد نو از دوباره و میکنم پاکزندگیم از تاریکو های صفحه

 .... گرفتم قدرت و جون داشت خواهم که خوبی اینده تصور با کشیدمو عمیقی نفس

 تغییر دستگاه اون و بردم دست و کردم پارک جا یه ماشینو همایون خونه به مونده خیابون دوتا

  داد جواب چهاربوق بعد که زدم زنگ ارشام به. کردم خاموش صدارو

 ..عجب چه داداش سلااااام:ارشام

 سلام،خوبی_

 ام عالی میشنوم صداتو جیگر،الانکه نباشم خوب چرا:گفت و کرد زنونه صداشو همیشه مثل

 بیای نمیخوای شرکت عچقم،کجایی

 ...کنم تموم محمدو کاره نه،میخوام_

 نیومد ازش صدایی

 میاد،اگه چقدربدش ازمن محمد که گوره،میدونی لبه پاهام جفت نه که پام یه:دادم ادامه

 میکشت الان همین داشت شرایطشو

 بیام منم بگو مردتیکه،کجایی کرده غلط:ارشام

 نشست لبم رو برادرانش حمایته این از محوی لبخنده

 میرم مدت یه شرکت واسه گفتم نگفتم،بهشون ارام باشه،به بقیه و مامان به حواست_

 .نکنی مسافرت،سه
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 ...بذ ارشام مرگ توروخدا بیام سامیاربذار:ارشام

 به حواست کنی؟باشه،فقط کمک بهم میخوای تو داداشم داداش ارشام:گفتم بریدمو حرفشو

 باشه راحت اینا از هفته یه این خیالم باشه،من بچت و ایما و ارام مامان سومیتا

 بیا خودت مراقبشونم،بعدش هفته یه فقط:گفت وار زمزمه

 ارشام:گفتم خودش مثل

 ازش نیومد صدایی

 که هتب نگفتم...کردم اذیتت خیلیم کردی تحملم نداشتم،خیلی دوسش تو قد داشتم داداش اگه_

 ... میگم الان.دوستدارم چقد

 کسمی اخرمی،همه و اول داشت،داداش نخواهی و نداشتی برام اذیتی هیچ:ارشام

 نداری؟ کاری_

 ..عموشه، منتظر کوچولو یه توان،و منتظره نفر پنج باشه یادت:ارشام

 خدافظ:گفتم کردمو صدایی بی خنده

  دیدار امید به:ارشام

 ماشین داشبورته توی گذاشتمش و کردم خاموش گوشیمو. کردم قطع گوشیو

 . دارم ارشامو کع کردم،خوبه روشن ماشینو و

 کرد باز درو نگهبان که زدم بوق دوتا داشتم نگه  همایون ی خونه در جلوی ماشینو

 شدم پیاده کردمو خاموش تو بردم ماشینو

 هاش،شلوار شونه سر تا کوتاه بودو کرده شرابی موهاشو اینبار اومد محدثه همیشگی عادت طبق

 طوسی کتونی و طوسی بلند استین لباس و مشکی
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  من عشق سلام:محدثه

 نشوند گردنم زیر ریزی بوسه کردو چفت گردنم دور دستاشو

 میاد؟ بهم:محدثه

  کرد اشاره موهاش به و

  کرد نگام منتظر

 بهش خیرع منم و

 ...بسازه زندگیمو میتونه هم محدثه  ندم فرصت زندگیم و محدثه به چرا

 بیرون اومدم فکر از صداش با

 ....کجایی:محدثع

 میاد بهت اره_

 تو بریم:گفت حرفم این از خوشحال

 هست همایون_

  خرید داریما،بریم مهمونی دیگع،فردا ساعته یه تا میاد نه:محدثه

  بود باوزوم دور دستش و میداشتیم بدم هم شونه به شونه خونه سمته

 مهمونی چنده ساعت_

 بریم.چهار:محدثه

 خستم الان.میریم ظهر از بعد_

 خوردی کن،نهار استراحت برو عاشقتم،الان:گفت و بوسید گونمو
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  ندارم میل.نه_

 تو رفتیم و کرد باز رو خونه دره

 بالان، اتاقا بریم بیا:محدثه

  رفتم بالا ها پله از سرش پشته

 اخمو اقای بفرمایید:گفت کردو باز رو اتاقی دره

  اتاق تورفتم حرفی بدون

 سامیار:محدثه

 سامیارم؟ الان من نظرت به:گفتم سمتشو برگشتم

 سروش:محدثه

  همه جلو ندی لو کن سامیار،تمرین نگو انقدر_

 سروش...باشه:محدثه

  اوردم در کتمو نشستمو قرمز نفره دو تخت روی

 وایسادی اونجا داری کاری_

  بخوابی خوب عشقم نه:محدثع

  رفت بستو درو و

 ، کردم باز لباسمو های دکمه درازکشیدمو تخت رو

 با بدون دهنمو تو گذاشتم اوردم،دوتا در قرصامو بسته کتم جیب تو از و تخت رو نشستم دوباره

 دادم قورتش
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 اون تو انقدر و اوردم در پام از کفشامو چشمام رو گذاشتم راستمو دست کشیدمو دراز دوباره

 ...برد خوابم کع موندم حالت

  شد باز چشمام سریع خورد در بع که ای تقه با  ساعت دو بعد

 بهش فرستادم لعنت لب زیر

  کشیدم چشمام رو انگشتامو و تخت رو نشستم 

 اتاق دره مزخرف صدای دوباره

  تو بیا: گفتم حرص با

  شدو باز در

  تو اومد محدثه

 س کنه دختر چقدراین

 عشقم سلام:محدثه

  گرفت دستمو کنارمو نشست

  زدم زل رو به رو به

  نیست سیریش اینقدر ارام

 خوابیدی خوب:محدثه

  دادم تکون سرمو

 میخوری نهار:محدثه

 ..ندارم میل_
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 خرید بریم پس:محدثه

  دادم تکون سرمو

  شم اماده برم من پس:محدثه

  بیرون رفت سریع

  کشیدم موهام به دسای و بستم لباسمو های دکمه شدمو بلند

.... 

  ارام

  شدم بیدار خواب از گوشیم صدای با

  بود شکیلا

 الو:دادم جواب

 خانوم خوشگل سلام:شکیلا

 دریایی پری سلام_

 میکنی چه کجایی کردیم،خوبی باز پپسی چقد:شکیلا

 ،بیکار خونه خوبی،من میسی،تو_

 بیرون؟ بریم ای خوفم،پایه منم:شکیلا

 کجا؟_

 من مهمون شام اخر در و گردی گردی،ویترین خیابون:شکیلا

 ....ساعته دنبالت،نیم شدید،میام ام پایه_
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 فداتم،فعلا:شکیلا

 بیان ننمیتون و دارن کار گفتن که گفتم ایما سومیتاو به کاری هر از قبل و پایین پریدم تخت رو از

 سانتی دنو شلوار و پوشیدم مشکی سارافونی زیر با مشکی بلند مانتوی یه و انداختم بالا ای شونه

 ژر پوشیدم، هم مشکی تخت  کفشو کیف و مشکی شال ،و کردم باز فرق و بافتم موهامم و کرمی

 حیاط تو رفتم و بستم هم رنگمو کرمی بند ساعت و زدم لبام به هم زرشکی لب

 اومد باغ ته پارکینگ از صداش که زدم رو بود داده سامیار که سوییچی

  سمت اون رفتم

  زدم دوباره

 کردم تعجب هم برید کفم هم کردم ذوق هم ماشین دیدن با که

 داشتما، باهم حالتارو این همه کنید دقت

  بود فراری همون

  بود شدش تعمییر اینبار ولی

 رد کیفم تو از فلشمو کاری هر از قبل و شدم سوارش ماشین سمته رفتم کوبیدمو بهم دستامو

  گذاشتم رو بیگی سامی از ام دیوونه یه من اهنگ اوردمو

  شکیلا خوابگاه سمته رفتم و

 بیرون اومد سریع که زدم شکیلا به زنگ تک یه وایسادمو خوابگاشون جلوی بعد ساعت نیم

  دیدمنو که زدم بوق دوتا

  اومد انداختو بالا ابروهاشو

  شد ماشین سوار
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 اوردی نانازرو ماشین بازم:شکیلا

 منه،سلام دسته مدت یه این فعلا اوهوم_

  دنبالم بیا هرروز علیکم،پس:شکیلا

 ...بریم؟ کجا ،خب چشم_

 اونجا بریم داره شیک وسایله و لباسا خیلی امین پاساژ شنیدم دانشگاه های بچه از:شکیلا

 بود چی یه واسه طبقه هر و بود بزرگ ،خیلی اونجا بودم رفته

 بریم_

  میخوندیم بلند بلند ماهم اهنگ با همراه کردمو بیشتر اهنگو صدای

... 

  بودم محدثه منتظر ماشین تو

  اومد دقیقه پنج بعد

  کردم نگاه تیپش به

 ابی کیف  و کفش و شال و سفید شلوار و کوتاه ابی مانتو

  افتادم راه کردمو روشن ماشینو ماشین تو نشست

 میری کجا:محدثه

 امین پاساژ_

 عاوووولیه:محدثه

  کردیم سکوت راه تااخر دیگه و
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  کردم پارک پارکینگ توی ماشینو بعد ساعت نیم

  اول طبقه رفتیم و

  میکرد نگاه هارو مغازه دونه دونه

  فروشی ادکلن مغازه یه تو رفتیم

  میکردن بود ادکلن داشتن و بود ما به پشتشون که بودن دختر دوتا

  کنم کمکتون اومدین،میتونم خوش:گفت بود هم مسنی مرد که فروشنده

  میخوام خاص ادکلن ممنون،یه:محدثه

 مردونه یا زنونه:فروشنده

 جفتش: گفت انداختو بهم نگاهی محدثه

 خدمتتون میارم الان:گفت دادو تکون سری فروشنده

 شد گشتن مشغول ها قفسه توی و

  سمتشون رفا حواسم دختر دوتا اون صدای با

 اینه؟ ببین ارام:گفت یکیشون

 گفت چی یه اروم کردو بوش دختره

 ودب انداخته مغزم تو فجیحی درگیری اسمش ولی بشنوم صداشو نتونستم فروشنده صدای با

  ارام

 منه ارام نکنه

 من؟ ارام
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  شدم کلافه

 گردوعه گردی هر مگه

 منه زنه که ارامیه ارامی هر مگه

 کنین تست مارکن ترین خاص اینا:فروشنده

 کردن امتحان به کرد شروع محدثه

 دختره اون سمته رفت حواسم بازم

 کنید پیداش خانوما؟تونستین چشید:گفت بهشون رو فروشنده

  برگشتن

 ریخت کمرم از سردی عرق

 بود خودش

  افتاد بهم چشمش

  بود وایساده ما ی رو روبه که فروشنده سمته کرد روشو و کرد اخم بعدش کردو نگام خیره

 جدیدم قیافه و صدا این بخاطر بودم سرهنگ و رامین ممنون چقدر من و

  میکنه چیکار اینجا این

 کردم دقت لباساش به

  نداشت ایرادی

 بود چشم تو زرشکیش رژ فقط

 اومد کجا از غیرتم اون لحظه اون نمیدونم و.فکش تو نزنم تا کردم مشت دستامو
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 گرفتم ازش چشم محدثه صدای با

  خوبه این ببین سامیارم:محدثه

 سروش:گفتم و دادم محکمی فشار دستشو

 گفتم؛نه کردمو بو ادکلنو و

  شد بقیه کردن تست مشغول شدو ناراحت

 ممیخواست که اونی به تره نزدیک بوش این:گفت و وایساد محدثه کنار کردم نگاه ارام به دوباره

 کنم پیدا نواستو ،میتونم پیدا کم و ایتالیاییه میگید شما که ادکلنی اون که گفتم خانوم:فروشنده

 میکشه طول یکم البته

 میکشه طول چقدر:ارام

 دوهفته:فروشنده

 بیارین واسم زنونشو هم و مردونه هم میتونید:ارام

  بدین بیانه باشه،قبلش:گفت کردو مکثی فروشنده

 ۲۱۱۱۱رمزش کنید حساب ادکلنو دوتا این و بیانه:گفت و سمتش گرفت کارتیو ارام

  رفت گرفتو ازش فروشنده

 کردبو و برداشت یکیشو ببخشیدی با و محدثه دسته ادکلنایه به شد خیره

  دوستش سمته گرفت و

 چیکار رومیخوای مردونه ادکلنایع این تو نمیدونم مردونست،من اینکه:گفت اروم دوستش

  ایندم همسر واسه:ارام
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  کرد کوتاهی خنده و

 حرفش این از توهم شد جمع اخمام

  کرد بندی بسته ادکلنارو و بهش داد رو فاکتور کارتو و اومد فروشنده

  رفت تشکر با و کیفش تو گذاشت

 زدم دید اطرافو هرچی بیرون رفایم و کردم حساب کردو انتخاب دوتاادکلن ربع یک بعد محدثه

  نبودن

 میخری ادکلن داری دوساعته:گفتم محدثه دست از عصبی

  دیگه خرید اومدیم خب:گفت تعجب با

 بداخلاق اقای خوبه اون:گفت وایسادیمو فروشی لباس یه جلوی

  کرد اشاره رنگ سبز لباس بهو

  پا رون تا داشت چاک چپ سمته و دکلته و تنگ و بود بلند

  اومد محدثه سرمم پشتهو تو رفتم نگفتموهیچی

  خرید بالاخره ساعت نیم بعد پوشیدو اورد لباسو محدثه سایز و گفتم فروشنده به

  برگشتیم شدیمو ماشین سوار و خرید هم بلندی سبز کفش

  بود ارام سمته ذکرم فکرو همه

  خبر چه زنت از:محدثه

 ...ببینم، رقیبمو دارم منا،دوست به اونو ندادی نشونش اخر:گفت که نگفتم چیزی

 دیدیش_
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 دیدمش کی:گفت تعجب با

 امروز همین_

 انداختی دست منو:گفت گنگ

 ابیه طوسی چشم دختر فروشی،اون ادکلن مغازه تو_

 باور:گفت خندهاش بین شد غلیظ من اخم که خندید بلند مکثی بعد نیومد در ازش صدایی

 نمیکنم

 خودتع مشکله:گفتم فشوردمو گاز رو بیشتر پام

 .....بود،خیلی خوشگل:گفت بعددودقیقه و نگفت چیزی بازم

 نگفتم چیزی من اینبار

 ....پس سختتره من کاره....باشه خوشگل انقدر رقیبم نمیکردم فکر:محدثه

  تو رفتیم شد پیاده هم محدثه شدم پیاده داشتمو نگه خونه نزدیک رستوران جلوی

 نشسترو به رو هم محدثه نشستم کردمو انتخابرو دنجی میز

  اباب قرارداد طبق کنی عقد من با بدیو طلاقش باید بعد ماه شیش:میزوگفت رو گذاشت دستشو

 کدوم:گفتم زدمو پوژخندی

 سامیار:گفت و بالا داد ابروهاشو

 سروش_

 سامیاری خلوتمون وتو من واسهتو:محدثه

  کردم نگاش پوزخند همون با
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 ....زنت اون ،نه منی با اخر اولو:گفت که

 خب_

  کنم تصاحب دلتو که میدم قول:محدثه

  دادم سفارش جوجه دوتا محدثه از پرسیدن بدون من و اومد لحظه همون گارسون

 جریانارو این میدونه:داد ادامه محدثه و رفت گارسون

 نه_

  نگفت چیزی دیگه دادو تکون سرشو

 ....شدیم خوردن مشغول و اوردن غذامونو

  ارام

 

 کنی مهمونمنو قراره کجا خب_

 رستوران؟ یا فود فست.اممم:شکیلا

 رستوران_

 ایشالله شکمت به بخوره کارد:شکیلا

 خسیس چرا_

 خسیسم؟ من:شکیلا

 نچ_

 موند لبش رو لبخند همیشه اخرمثل در  و کرد کوتاهی خنده
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 ان؟ چکاره بابات مامان_

 قلب جراح پزشک،بابام روان مامانم:شکیلا

 شما مامانت هووی ام راضی ایول،من بابا اووووووه_

 هوونمیخواد مامانم  نخیر ادب، بی:گفت بازومو به کوبید اروم

 نمیخواد؟ چی؟زن بابات_

 مامانمه عاشقه نه:شکیلا

 نداری؟ داداش گفتی_

 تکم نچ:شکیلا

 خاندانتون تو ندارین پسر یع ،یعنی بابا ای_

 سالشه، سی دارم دایی داریم،یه چرا:شکیلا

 همین؟_

 تا، دو هم عمه دارم،پسر هم پسرعمو دوتا خاله،و پسر تا نچ،سه:شکیلا

 خوبه کدوم ببینم بگو اسماشونو خب_

  سمتش برگشتم و وایسادم قرمز چراغ پشت

 عمه سپهر،پسر و رضا عموهامم ارش،شایان،شهرام،پسر هام خاله یزدان،پسر دایی: ترتیب به_

 بهنام،حسین هامم

 میخوام شایانو و ارش اوووم_

 کردم حرکت من شدو سبز چراغ
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 نیس زیادت دوتا:شکیلا

 نچ_

 خاستگاریت بیان میگم:شکیلا

 کنم جبران چطوریلطفتو این_

 کن حساب تو شامو:گفت شیطنت با شکیلا

 لانا چیزی نه میخوام شوهر عمرا،نه:گفتم کردمو پارک ماشینا بقیع پیش خیابون کنار ماشینو

 پایین غذاس،بپر مهم

  شد پیاده عوضی:گفتن با شکیلا

  شدم پیاده برداشتمو کیفمو

  رستوران تو رفتیم

 دادیم فسنجون  سفارش و

  کرد حساب شکیلا اخر در شدو خورده خنده شوخیو کلی با غذا

 ...خونه رفتم خودم و خوابگاه رسوندم رو شکیلا ده ساعت و

 

 (موفقیت پراز سالی باارزویه_دوستان پیروز نوروزتون)

  خونه رسیدم وقتی

  میخوردن میوع داشتن و بود اونجا ارشامم.

 بیت اهل سلام:گفتم بلند



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 475 

  بود اونجا جونم مامان

 سمتش پریدم

 عیال سلام:سومیتا

 خاله سلام:ایما

 زنعمو سلام:ارشام

 خودتی عمو خاله،زن:گفتم ارشامو سمته کردم پرت خیار یه

  ام بابا من:ارشام

  چطوره جونم مامان_

 اوردم در زبون بقیه واسه بوسیدمو گونشو

 خوبی تو ماهم،خوبم سلام:جون مامان

 ام عالی_

 دخترم گذشت خوش:محبوبه مامان

 خالی، همتون جای_

 اعلام تریبون همین از:گفتم نشستمو سومیتا کنار نفره تک مبل روی کردمو صاف گلومو

 بستنی یه اخر در و شام ارشامیم،واسه مهمون همه میکنم،فردا

 نمیکنم ها ولخرجی ازاین دیگه دارم هم بچه یه الان دیگه من ببخشید ببخشید:ارشام

 دیگه بچته واسه نیست،اینم ولخرجی ولخرجی؟اینکه_

 جفتشون میخرم ایما واسه غذا پرس نیست،یه حرفی باشخ بچم واسه بچم؟اگه واسه:ارشام

 بدم شام ارتش یه به اینکه میخورن،نه
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 خسیسه شوهرت انقدر بودی نگفته:گفتم ایما بع رو

 خونه که نذار دلم رو خواهر؟دست بگم چی:ایما

 فردا.خورد بر عجیب غیرتم به حرفتون بااین که دوما.خانوم بچمونه نیستو خون اون که اولا:ارشام

 گفتن،سومیتا من از نمیبرمش نباشه اماده هرکی باشینا اماده شیش ساعت بنده مهمون همه

  کنیا علاف مارو شب ده ساعت تا میکنی ارایش تازه داری ببینم نیام خانوم

  بگو زنت به اینارو تو:کفت کردو چپ چشماشو سومیتا

 . دختر نکن بازی شوهر خواهر:ایما

 دیگه میخوریم هم دور میکنیم درست چی یه میوفتی،همبنجا زحمت به پسرم: محبوبه مامان

 این نکن لوس انقد رحمتیم اخه؟ما داریم ارشام واسه زحمتی چه داشتیم؟ما مامان عههههههه_

 من مادره پسراتو

 نگفت هیچی کردو ارومی خنده محبوبه مامان

 رحمتین شما میگن راست ارام بله:ارشام

 میگم راست همیشه من_

  خونشون رفتن ایما ارشامو اخر در و کردیم خنده و شوخی همش دوازده ساعت تا

 برد خوابم سریع که بودم کوفته و خسته انقدر من و اتاقمون تو رفتیم ماهم....

  ایما

  خونه تو برگشتیم ارشام با زنون قدم باغ تو

  بالا رفتم ها پله از ارشام همراه کردمو روشن چراغارو

  کرد بغلم  ارشام که بودم پله سومین رو
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 میوفتم دیوونه:گفتم خنده با

  زدم زل بهش کردمو سفت گردنش دور دستامو

 خانومم بیوفتی تو اگه بمیرم من:ارشام

  چشمام به اونم و بهش زدم زل محوی لبخنده با

  گذاشت تخت روی منو کردو باز پاش با اتاقو دره

  اورد صورتم نزدیک صورتشو نشستو کنارم

  نمیکنه که اذیتت بابا نی نی:ارشام

 دوستداره نه،مامانشو:گفتم کشیدمو شکمم روی دستی

 داره دوست مامانشو باباشم:ارشام

 نیه نی بابایه عاشقه نی نی مامان_

 که تدیدم که دارمت که میکنم شکر خدارو هزاربار روزی:گفت پیشونیمو به چسبوند پیشونیشو

 خیلی بهم داد تورو ولی گرفت ازم چیزارو خیلی خدا باش پیشم ،همیشه بچمی مادر که زنمی

 ممنونشم

 کم کم کردو نگاه چشمام به حمایتت واسه بودنت واسه ،مرسی دارم من دنیارو مرده ترین مرد_

 ......شد منتقل بدنم به لباش گرمی و کرد کم بودم بینمون که کمی فاصله

 

  سامیار

 

  بیرون برو محدثه_
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 اروم چشمامو بهش کردم پشت و چپ سمت چرخیدم قیافش لباسو اون به کردن نگاه بدون

  بیرون دادم عصبیمو نفسایه تند تند بستمو

 رفتار اه غریبه مثل ،چرا بپوشم کی واسه نپوشملباسارو این تو واسه شوهرمی تو:گفت ناراحتی با

 بفهم دارم دوست من میکنی

  کنم؟باشه شوهری واست:گفتم سمتشو برگشتم حرص با

  وایسادم روش به رو شدمو بلند جام از

  میکشید خط بدنم حسایه تمام رو قرمز حریر کوتاه لباس بااون

  گذاشتم لباش رو لبامو کردمو کم باهاش فاصلمو

  کرد همراهیم

  شد بسته چشمام

 چشمم جلو اومد ارام تصویر و

  کشیدم موهام به دستی کلافه کردمو ولش

  بیرون برو:گفتم و

  شد خارج اتاق از بلندی گریه با

 . دستم تو گرفتم سرمو و تخت رو نشستم

 ها پاتختی روی  تخت کنار اوردم در قرص دوتا جیبش از برداشتمو کتمو زمین از شدمو خم

  خوردم قرصامو ریختمو اب یکم بود لیوان و پارچ یه کوچیک

  زدم زل سقف به کشیدم دراز تخترو کردم باز شلوارمو دکمه و اوردم در لباسمو

 ذهنم تو اومدارام قیافه بازم
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  کجاست الان یعنی

  میکنه چیکار

  مامان خونه نرهو بمونه تنها و خونه برگرده نکنه

 نیست بعید چیزی شق کله اون از

 شد خواب گرم چشمام اروم اروم بستمو چشمامو

 ارام

 پاشدم خواب از سومیتا صدای با

 بخوابم بذار عمت جون سومیتا وااااای_

 تو بیداری کردم فکر ام امادع من داریم دانشگاه پاشو احمقو هفته ساعت:سومیتا

  یشهم شروع چند ساعت کلاس برسرم خاک:گفتم نشستمو جام سر سیخ دانشگاه اسم شنیدن با

 میشه، دیر بریم ماتا بره خودش گفتم شکیلا هشت،به به ربع یک:سومیتا

  پایینو پریدم جام از سریع

  شستم صورتمو رفتم

  میکرد تمدید لبشو رژ داشت بودو وایساده اینه جلوی سومیتا

  ور اون دادم هلش

  گذاشته تاثیر روت سامی اخلاق که عمو،میبینم هووووی:گفت که

 شتمبردا سفیدم شال یه و دمپا سفید شلوار و لیمویی مانتو یع بهش توجه بی و زدم شونه موهامو

  کردم سرم شالمو بستمو بالا از موهامو
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 کردمو پام هم رنگمو لیمویی  سانتی پنج پاشنه کفشو کیف

  ریختم جزوهامو کیفم تو

 پارکینگ رفتیم دو با سومیتا با و زدم رنگ مسی لب رژ و ریمل اخر در و

  دانشگاه رفتیم شدیمو بود داده جون سامی که فراری سوار

  کلاش شروع به بود مونده دقیقه پنج

 سرکلاس رفتیم بدو بدو پارکینگو تو کردم پارک ماشینو سریع

  افتادیم کشی منت یه یعنی این و بود اومده استاد

  کردم باز درو زدمو کلاس در به ای تقه گرفتیم نفسی و وایسادیم در جلوی

 سمتمون رگشت که مینوشت تخته رو ماژیک با داشت استاد

 ....سلام...اممم_

 استاد سلام:گفت سرم پشت از وایسادو پاهاش نوک رو سومیتا

 ...داشتین سلام،تاخیر علیک:استاد

  موندیم ترافیک تو. دقیقه پنج فقط استاد_

  موندیم قرمز چراغ پشت استاد یعنی نه:سومیتا

 ترافیکی چه صبحی اول خنگول اخه:گفت من به لب زیر بعد و

 تهرانی و رستگار خانوم دیگه نشه تکرار:استاد

  چشم_

  بود خالی روحی فرشاد کنار صندلی دوتا فقط ما شانس از شدیم کلاس وارد و
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  صندلی رو نشستیمو رفتیم

  نشستم بیخاصیت فرشاد کنار من

  میمونه ترافیک قرمزو چراغ پشت لیموهم اب نمیدونستم:گفت لب زیر

  بیششششششعور

 گفتا بودم پوشیده لیمویی چون

 میسوختما داشتم درون از ولی کردم نگاه استاد به ندادمو اهمیتی

 دارین؟ نسبتی تهرانی سامیار اقای با تهرانی،شما خانوم:استاد

  کرد یخ دستام و برید نفسم اسمش باشنیدن

 مگه؟ بله،چطور:سومیتا

 راد؟ ارشام و:گفت کنجکاوی با نشستو صندلیش رو استاد

 میشناسیدشون؟ طور شما ولی...درسته:سومیتا

 بعد خوندن،دیگه شمارو درس ترم سه و میخوندن ،مدیریت بودن شاگردام ارشام و سامیار:استاد

 که دیدم ها برنامه این تو وقته چند این ،و ندیدمشون گرفتن و مدیریت دکترایه ازاینکه

 دارین؟ باهاشون نسبتی چه شما نگفتین....مدلینگن،

 ..ارشام والبته هستم سامیار خواهر:سومیتا

 مه شما که امیدوارم.... میزد حرف کم خیلی خب یعنی...داره خواهر بود نگفته واقعا؟سامیار:استاد

  باشین نخبه ارشام سامیارو مثل

 ...امیدوارم:گفت کردو ای خنده سومیتا

  ببینمشون دوستدارم بده جفتشونم شماره کلاس اخر:استاد
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 حتماچشم:سومیتا

  کردن ازدواج راستی:گفت شدو بلند جاش از استاد

 میشن بابا دیگه وقت چند ،و رستگار خانوم خواهر کرد،با ازدواج تابستون ارشام:سومیتا

  کرد اشاره من به و

 میکردن، نگامون داشتن ها بچه همه

 وخش بودن،ارشام اینجوری موقع اون نمیدونم الانو بود سامیار برعکس ارشام:گفت خندیدو استاد

 مغرور اخموو مغرور،سامیار حال ودرعین رو خنده و

 ...زهرماره برج همون همینن،سامیار الانم استاد:سومیتا

 .... درسمون سر بریم:گفت و خندید بلند استاد

  اومد در صداشون ها بچه بقیه

  شدم سامیار عاششششششق من:گفت یکی

  کردم نگاش حرص با شدو لخته مغزم تو خون

 چرخوندم کردمو،سرمو حس روخودم رو نگاهی سنگینیه

  بود شکیلا

 ناراحتی چرا:گفت لب زیر و بالا داد ابروشو

 هیچی زدم لب دادمو تکون سرمو

 نوشتیم جزوه کردوماهم شروعدرسو استاد

  گفت نباشید خسته استاد نیم ساعتو یکه بعد
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  رفت استادم دادو بهش سامیارو ارشامو شماره سومیتا

 نداره زن داداشت این سومیتا:گفت ما به رو برگشتو کلاس های بچه از یکی حمیده

  بودیم وسایلمون کردن جمع حال در من و سومیتا

 .نچ:سومیتا

 ندارمااااا شوهر منم:حمیده

  نگفت چیزی خندیدو سومیت

 م کرد نگاش اعصبانیت و حرص با من دوباره و

 کردنمی صدام که هم شکیلا و سومیتا به بیرونو رفتم همه از جلوتر کردمو جمع وسایلمو تند تند

  نکردم توجهی

  منم سامیار صاحب بگم دوستداشتم و زنشم من و داره زن سامیار که بگم همه به دوسداشتم

  جام سر وایسادم

 منم؟ سامیار صاحب

  یهو رفتی کجا:گفت ارنجمو به زد سومیتا.گفتم چی من خدایا

 سلام:شکیلا

 بخوریم صبحانه بریم...سلام:گفتم بهشون گیج

 سلف رفتیم نگفتنو چیزی دارم خوددرگیری من که دیدن اوناهم و

  شد شروع کلاسمون ساعت نیم بعد و خوردیم صبحانه سلف تو

  داشتیم شکیلا منو فقط و نداشت سومیتا کلاسو این
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 دوباره میام سه ساعت.  خونه برم.ندارم کلاس دیگه من:سومیتا

  برو بااین تو:گفتم سمتشو گرفتم ماشینو سویچچ

  میرم تاکسی با. داری لازم خودت بابا نه:سومیتا

 اوردم،میرسونمش ماشین من:شکیلا

 بای جفتتونم،فعلای عشششقید:گفت بوسیدو جفتمونم گونه گرفتو سویچچو

 های تا بای_

 جیگر اوداپزززز:شکیلا

  رفتو سومیتا

  نشستیم کلاسو رفتیم و شدیم بلند هم شکیلا منو

 نبود کسی و بود خالی کلاس

 ارام:شکیلا

 هوم:گفتم سرمو پشت گذاشتم دستامو دادمو لم صندلی رو

 .....بهم نمیگی رو چیزایی یه میکنم حس:شکیلا

 و وبات فقط نیستم،من زن اب زیر یا معرفت بی یا چین خبر من بخدا:داد ادامه که کردم نگاه بهش

 نه مگه....میکنی، پنهون ازم داری چیزو رفیقم،یه سومیتا

 نیستم مجرد من:گفتم و دریا به زدم دلمو

 ...سامیاره شوهرمم و:گفتم سریع منو کرد نگاه بهم تعجب با

 دیگه؟ گفت استاد که...ک.....همون:گفت لنکت با
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 اوهوم_

 اولش از  نگفتی چرا خب:گفت کردو سکوت شکیلا

  کلاس شروع به بود مونده  دقیقه ده کردم نگاه رنگم سفید مچی ساعت به

  سامیار از و ازدواجم ،از گفتم رو اتفاقا همه خلاصهسریعو

 نمیشه باااااورم:شکیلا

 بشششه باید ولی_

 شدن کلاس وارد ها بچه لحظه همونکه بگه چیزی خواست شکیلا

  داشتیم کلاس چهار ساعت تا

  بودم خواب باز چشم کلاس تو من دیگه که جوری

 ون،میفرستیمت کردیم تقسیمتون گروه چند به:گفت استادمون که بود کلاسمون اخرین اخرایه

 توی مستقیم میگیرید عمل اون دکتر از که ای عملی،نمره کار واسه مختلف های بیمارستان

 زیر بیمار چهارتاو میکنید شرکت عمل چهارتا کمه،تو ماه اخر امتحان تاثیر یعنی میره کارنامتون

 شماست نظر

  خوندن اسم به کرد شروع و

 بدفر و ارسلان متینو و فرشاد و فرانک و  سومیتا و شکیلا منو مهربونمو خوب شانس از بازم که

 گروه یه تو افتادیم

 ..... خونه رفتیم پاشدیمو جامون از نارضایتی با

 

  سامیار
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 بقیشو خوردمو قرصامو از دوتا.پوشیدم رو بود اورده واسم محدثه که شلواری کتو پنج ساعت

  وایسادم اینه جلوی  کتم جیب تو گذاشتم

  اتاق در سمته رفتم کشیدمو موهام به دستی

  کردم قفل درو اینکه از بعد

  بود اتاق تو که حمومی تو رفتم

  اوردم در لباسم زیر از  گردنبندمو

  دادم فشار سلیبو وسط دکمه

  اومد خش خش صدای که

 .... محمد خونهمیوفتیم راه داریم ما سرهنگ:گفتم اروم

  اومد صداش

 توق دقیقه بیست فقط ،تو میشن عوض نگهبانا شیفته نیم و ده ساعت خوبه،سامیار:سرهنگ

 داری

 نداری باشه،کاری_

  فعلا.هست بهت حواسم پسر نه:سرهنگ

  بیرون اومدم حموم از دادمو فشار وسطو دکمه دوباره

 بود شیش نزدیک کردم نگاهساعتو

  بیرون رفتم کردمو باز اتاقو دره

  اومد اونم و بازشد محدثه اتاق دره

  بود کرده زیتونی موهاشو و بود پوشیده لباسو همون
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  نبود بدک

 خوشتیپم اقایه بریم:گفت زدو لبخندی دیدنم با

  پایین رفتیم ها پله از باهم کرد حلقه بازوم دور دساشو که نگفتم چیزی

  بود ما منتظر پایین همایون

  ،زودباشین گذشته مهمونی از دوساعت:گفت دیدنمون با

  حیاط تو رفتیم

  بیاین جدا محدثه و تو سروش....سام:همایون

  شد سوار هم محدثه و شدم بوگاتی. سوار دادمو تکون سرمو

  کردیم حرکت همایون سره پشته

  بزرگ ویلایه یه به رسیدیم دقیقه چهل بعداز

  داد نشونم نقششو سرهنگ که بود همونی

  بودن پارک حیاط تو ماشینا

  کردم پارک همایون ماشین پشت منم کردو پارک ماشینشو همایون

  شدیم پیاده

  شدیم خونه وارد همایون همراه و گرفتم رو محدثه دست خودم ظاهر حفظ برای اینبار

  گفت امد خوش بهمون که بود وایساده زنی در جلوی

  گرفت ازش رو محدثه لباسای و

  رفتیم ما و
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  بود کرده ایجاد بدی فضای بودو شده قاطی مختلف عطرای الکل سیگارو بوی

 سمتمون اومدن دیدنمون با زهرا محمدو

  نبود ژاله اینبار و

 ...... نبود ژاله دیگه

  میدم فشار درم که نبود حواسم بودو دستم تو محدثه دسته

  کردم شل دستمو اومدمو خودم به دستش خوردن تکون با

  نکردم نگاه بهش اما کردم حسنگاشو سنگینیه

 ماهشون دختر و گرام داماد و خان همایون به: محمد

 خان همایون سلام:زهرا

 ، بانو سلام.محمد سلام:همایون

 سروش،خوبی اره.. بود؟سروش چی اسمت:گفت کردو نگاه من به محمد

 مرسی_

 جوون ملکه سلام:بگم عادی حالت با کردم سعی زهرا به رو کردمو نگاه بهش عادی چشمای با

  بدون قدرشو خوبیه مرده خیلی شوهرت محدثه:گفت کردو ذوق حرفم بااین

 وکردم نگاه محمد صورته تو مستقیم کردمو مهار رو ببنده نقش لبم رو میخواست که پوزخندی

 شه گرفته عکس تا زدم  پلک باری چند

 تکه من اقای جان زهرا:گفت کردو ارومی خنده محدثع

 لعنت منکرش بر:محمد
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  وایسادین چرا حالا داخل بفرمایید:زهرا

  بودن گندها کله همه که سمتی کرد هدایت ماروو

  شدن ساکت همه ما دیدن با

  همایونمون از اینم:محمد

 جوان مرد اون و:گفت چاق مرده یه

 داماشونه:محمد

  سلام:همایون

  گفتن سلامی همشون

  نشستیم اونا کنار مبل یع روی ماو

  بود نشسته من کنار محدثه

 رو به رو دستمو انگشترتو و مبل رو محدثه پشت گذاشتم دستمو کردمو استفاده فرصت از

 شد نروش یکم رنگش سبز یاقوت که دادم فشارش بود ریز خیلی دکمه یه ،زیرش گذاشتم بقیه به

 از و بذارم مختلف های حالت تو کردم سعی میفهمیدی،دستمو میکردی توجه خیلی اگه که

 شد همنطورم که بگیرم فیلم همشون

  اورد شراب سینی تو واسمون خدمتکاری

  برداشتن همه

  خوردم از یکم و برداشتم یکی منم

  بود چطور صادرات خب:همایون

 زیاده خیلی سودمون رسیدن،و جنسا بود عالی:گفت یکیشون
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 کردم لمس گوشمو لاله

 یخیل سودش بفروشیمشون اگه... تن سه میارن شیشع واسمون افغانستان از دیگه روز دو:محمد

  میذاریم سروش عهده به رو پروژه ان،این اماده قرارداد های ناب،برگه و خالصن...اینه از بیشتر

 میل کمال با:گفتم شدمو جا جابه یکم

  میاد من همسر گیر چی:محدثه

  شما همسر واسه سودش درصد پنجاه:گفت کردو نگاه محدثه به هیزی با محمد

 کمه خیلی:گفتم و بالا دادم ابروهامو

 نظرته؟ مد چقدر:گفت زدو پوزخندی

 شما سی من هفتاد_

 نداره انصاف دامادت همایون:گفت یکیشون

 نکنم دخالت پروژه تواین میدم ترجیح من......کاره اهل:همایون

 ما چهل تو شصت:محمد

 شمرده شمرده بیخیالو چسبوندمو خودم به بیشتر و محدثه راستمو پای رو انداختم چپمو پای

 نمیکنم تکمیل رو پروژه این من صورت این غیر در....شما سی من هفتاد:گفتم

 کردن نگام بقیه و محمد

 ما چهل تو شصت:محمد

 نمیشید من حرفایه متوجه اینکه مثله تهرانی اقای:گفتم زدمو پوزخندی

 ضرر نه کنیم سود میخوایم نیسی،ما متوجه سروش،شما:محمد

 میکنم تکمیل رو پروژه این صورت این در فقط راحتین،من جور هر:گفتم  نشستمو تر صاف
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 خوددانی،:گفت کردو نگام اعصبی

 میده انجام رو پروژه این کی:گفت بقیه به رو

  کردم نگاش خند پوز من و نگفت چیزی کسی

  من:گفت یکی  بودم امیدوار پیروزی به من که مکثی بعد و

 برگردوندم صدا سمته به تند سرمو شدو محو پوزخندم

  پنجاه پنجاه بگم الان از رضایی: محمد

 قبول:رضایی

 سروش دادی دستش از:گفت کردو نگاه من به پیروز محمد

 .....ضرری هیچ بدون میکردم اینکارو تضمین با من بهرحال:گفتم نباختمو خودمو

 چیه منظورت:گفت مشکوک

 خوردم ش از یکم برداشتمو میز رو از گلاسی

 جان....محمد  گفتمرو گفتنیا_

 کردم نگاش لبخندی نیمچه با و

  بود شده کلافه

  میکنم مشخص چیو همه جلسه تو ده ساعت میبندیدمو الان دادو قرار رضایی:محمد

 .... عالیه:رضایی

 هب دقت نشست،با رضایی کنار و برگشت ابی پوشه یه با بعد دقیقه چند و پاشد جاش از محمد

 ، کردم نگاه پوشه
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 رضایی دست داد و دراورد توش از برگع چهارتا کردو باز رو پوشه

 رضایی کن ٰ  امضا:محمد

  سمتش گرفتخودکاریوو

 جاش از گرفتو هارو برگه محمد کرد ٰ  امضا رضایت با اخر در کردو نگاه دور یه هارو برگه رضایی

  پاشد

  دستش داد رو پوشه و کرد اشاره بود وایساده گوشه که پسری بع و

 جاش سره برگشت و

 مهمونی شد بسته قرارداد که شده،الانم برگزار مهمونی این قرارداد این مناسبت به خب:محمد

 میشه شروع

  شد پخش اهنگ خراش گوش صدای بعد لحظه چند کردو اشاره جی دی به و

 وسط ریختن پسرا دختر و

  برقصیم بریم:گفت گوشم زیر محدثه

  بعدا:گفتم گرفتمو فاصلع یکم ازش گوشم تو دوربین از احتیاط برای

  بقیه به دادم حواسمو و

  بودن شده پراکنده و بودن پاشده جاهاشون از همه

  بود روم روبع زهرا فقط و

  نبود حواسش و

  بود پر نیمه کردم نگاه گلاسم به

  کردم نگاه همه به دقت با
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  نبود من به حواسش کسی

  مبل دسته روی کردم خالی گلسو 

 نمیشد،،،،، دیده بود مخمل که اونجایی از و

  لبم سمته بردم داشتمو نگه اخرو قلوپه یه

  خوردمشو

  ریختم دوباره خودم برا میز روی بطری از شدم خم و

 بالاس خیلی نمیکنی؟دوزش روی زیاده:زهرا

 راحتم من نه:گفتم کردمو مزه مزه ازش یکم بازم کردمو نگاش

  نگفت چیزی دیگه

 زهرا کنار نشست همایون و

  شد همایون با زدن حرف مشغول زهرا

  کردم خالی گلاسمو بار چند من و

  کردم نگاه ساعتم به

  بزنم مستی به خودمو داشتم وقت ربع یک فقط من و بود ده به ربع یک ساعت

  کرد نگام تعجب با و جاش از پرید که گرفتم گاز رو محدثه گوشه

 شده چیزی:محدثه

  بشه باید چییییی...نه:گفتم خمار

  خندیدم الکیو
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 نخور گفتم کردی،چندبار مست:گفت گرفتو دستمو محدثه

  شد جلب من به همایونو زهرا توجه که خندیدم بلندتر

  شده چیزی جان محدثه:زهرا

 شده مست...کرده روی زیاده انگار...نه:محدثه

 . نیستم مست من:گفتم خنده با

 .میومد بدم فیلم این از چقدر و

 برقصیم بریم:گفتم گرفتمو رو محدثه دسته

 نیست خوب حالت بعدا نه الان سروش...سا:محدثه

  ببین خوبــم......من_

  خندیدم و

 بالا بیاید میشه شروع داره  جلسه:محمد

  بالاست جلـــــســـه:گفتم خمارم لحن همون با

  خندیدمو

  بالا داد ابروهاشو محمد

  خودم ابروهای مثله درست

 هی شباهتا این اینکه از بودم متنفر چقدر. بودم متنفر پسری پدرو شباهت این از چقدر من و

  بابامه اون کهسرم تو میکوبه

 مستی:محمد
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 نیست خوب حالش....اره:محدثه

 کنه شرکت باید جلسه تو:محمد

 بریزه بهم اونجاهم نمیبینی،میخوای مگه:محدثه

 پاشووووووو برقصیم بریم نمیریزم،پاشو بهم من_

 ....داغونه خیلی:محمد

 ....که گفتم:محدثه

 محدثه تو باشی،و باید تو همایون:محمد

 باشه،:گفت حرص با محدثه

 نشه مزاحم.بخوابه بذار هست اتاق بالا ببر اینم:محمد

  پاشد کردو اخم محدثه

  کرد بلند منو و

  نرم صاف کردم سعی

  ها پله از بالا رفتیم محدثه با خوران تلو تلو

 نبود چیزی بهتر ازاین مستمو من بودن فهمیده همه

 بالا رفتیم

  بود اتاق تا شیش راست سمته سرهنگ گفته طبق

 دوستندارم اینو نه این:گفتم که کنه باز اولیو دره خواست محدثه

 بیا ندیدی توشو که تو:گفت کلافه
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 ..... نمیخوام اینو من_

 پس کدوم:محدثه

  کردم وباز چهارمی دره سمته رفتم خوران تلو تلو

  بود همون

  بود تراس

  تخترو نفره دو تخت یه و

 عزیزم بکش دراز:محدثه

  بیا توام_

 باشه نرو جایی...میام دیگه ساعته دارم،یک کار من:گفت تختو رو خوابوندتم زور به

 بمون پــــیشــــم_

  ببوسمت میخوام:گفتم خندیدمو

 ....بگی هوشیاری وقتی اینارو کاش:گفت لب زیر

 ....بیرونا نری...برم من....بعدا:گفت کشیدو اهی و

  در سمته رفت و

  باشه نریا:گفت نگرانی با برگشتو

  باووووووشه_

  رفت کردو باز درو کردو نگام یکم

  کردم نگاه ساعتو تختو رو موندم کش دراز حالت به دقیقه پنج
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  داشتم وقت ربع یک منو بود  دقیقه وپنج ده

  شدمو بلند سریع

  کردم باز تراسو در رفتم

  کردمو نگاه پایینو

  میدن علامت بهم نگهبانا که دیدم

  شم بلند کرد کمکم یکیشون که پایین پریدم سریع

  میشه عوض شیفت دیگه ربع یه زودباش:گفت سریع و

  تو رفتم و کردم باز انبارو دره شدمو بلند

  دادن کشیک در بیرون و بستن درو دوتاهم اون

 میومد  کوچیکلامپ یه از کمی نو فقط و بود تاریک جا همه

 پایین رفتم ورودی پله چندتا از

  بود کامپیوتر دوتا

 بود قفسه تادور دور و

 پوشه از پر توش و

 گشتن به کردم شروع و چپ سمته رفتم

  میکرد سخت کارو این و بودن رنگ یک ها پوشه همه

  برداشتم وارداتشونو مهم پرونده چندتا نبود هیچی ولی میگشتم تند تند

  نمیکردم پیدا رو مهمه اون هنوز ولی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 498 

  زدم چرخی خودم دوره کلافه

 دادم فشار گردنبندمو دکمه و

  کنم پیدا نمیتونم:گفتم سریع و

 کن عجله داری وقت دقیقه پنج فقط:گفت  سرهنگ چندثانیه بعد

  کامپیوترا سمته رفتم دو با

  بود اونجا پوشه چندتا

  کردم نگاه عجله با

  نبود

 دقیقه چهار:سرهنگ

  میزدم نفس نفس

  کامپیوتر یکی اون سمته رفتم

  کردم نگاهرو پوشه دومین

 بود خودش

  نبود خوردن قرص واس نبود وقتی میلرزیدو ستام د

 سامیار نی وقت بیرون برو:سرهنگ

 در سمته رفتم تند تند و برداشتم رو شه پو

  بود شده شروع  زانوهام لرزش

 قوتی بی این از بود گرفته حرصم
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  بالا رفتم رو پله

  اومدن کن عجله:گفت تند تند نگهبان همون

  بیرون رفتم زود دادمو تکون سرمو

 زمین افتاد جیبم از چی یه زمین بیوفتم شد باعث زانوهام لرزش

 بود چی ببینم بگردم که نبود وقتی

 

 شد جمع اخمام

  خورد بهم خودم از حالم

 شدم بلند کرد کمکم نگهبان

 دستش دادم هارو پوشه

 امروز همین سرهنگ دسته برسون:گفتم و

 اومدن برو باشه باشه:نگهبان

  خونه ورودی جلوی برگشتم دویدمو راهو قدم چند اون بزور

 توخونه رفتم کردم دروباز لباسمو زیر گذاشتم گردنبندمو

 اتاق همون تورفتم توجه جلب بدون

 بستم درو و

  بخورم قرصامو تا کتم جیب تو بردم دستمو

 نبود
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 لعنتی

 جیبم تو بودم گذاشته من

 میشد بدتر حالم

  نبود گشتم بازم

  نبود گشتم شلوارمو جیب تو

  نبود

  نبود

  تخت به پام با کوبیدم محکم کلافه

  کردم مشت دستامو

 تخترو نشستم داغون و کلافه

 میشد هرلحظه از بدتر حالم

 بود بد گواهی این و

 ارام

 بودیم نشسته کنارهم همه ما بودو یازده ساعت

  نکرد تغییری حالش دید هم رو ایما وقتی حتئ بودو خودش تو بود گرفته خیلی ارشام

  گرفتم دلشوره یهو که شد چی نمیدونم

 بیوفته میخواد بدی اتفاق یه که انگار

 جوییدم ناخونامو دارم استرس که وقتایی تموم مثل
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  کرد نگام نگران میفهمه منو حال مادر یه مثل همیشه که ایما و

 ارام شده چیزی:ایما

  کردن نگاه بهم همشون سوالش بااین

 نه... نه_

 خواهری خودتی خر که میگفت اژنو فقط نگاهش. کرد نگام جور یه

 والا

 دارم دلشوره یکم خب_

 شدی؟ جنی تو باز:ایما

 نیس الکی دلشورم این میدونم منکه..کن مسخره هی حالاتو:گفتم کردمو نازک چشمی پشته

  نگفت چیزی کردو نگام یکم ایما

 ناخونات بجا بخور خیارو این بیا:سومیتا

 بود شده بیشتر کلافگیش من حرفایه با ارشام

 از خیارو

  زدم بهش گاز یه گرفتمو ومیتا

 نیس چیزی انشاله دخترم، نده راه دلت به بد:جون مامان

  قشنگم عروس اره:محبوبه مامان

 بخوابم میرم من:گفتم زدمو الکی لبخنده

 خوش شب...بااجازه:گفتم شدمو بلند جام از
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 اتاقم تو رفتم نگرانشون چشمایع جلوی و

  کردم نگاه سقف به و نشستم تخت رو

  ندارم شک میشه چیزی یه مطمئنمو میدونم من

 کردم جا جابه تابوشلوارک یه با لباسامو شدمو بلند

 پتو زیر خزیدم اخر در و زدم شونه موهامو و

 

 سامیار

 

 زدم سورتم به اب گریمم حفظ برای اروم و اتاق توی دستشویی تو رفتم

 داشتم لرزش بازم بیرون اومدم و

  میکردم نابود چیو همه میزدم بعد دقایقی تا شاید و

 میکرد نابودچیو همه واین

  کردم برقرار تماسو اوردمو در گردنبندمو

 نی خوب حالم من_«

 ارام

 بودیم نشسته کنارهم همه ما بودو یازده ساعت

  نکرد تغییری حالش دید هم رو ایما وقتی حتئ بودو خودش تو بود گرفته خیلی ارشام

  گرفتم دلشوره یهو که شد چی نمیدونم
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 بیوفته میخواد بدی اتفاق یه که انگار

 جوییدم ناخونامو دارم استرس که وقتایی تموم مثل

  کرد نگام نگران میفهمه منو حال مادر یه مثل همیشه که ایما و

 ارام شده چیزی:ایما

  کردن نگاه بهم همشون سوالش بااین

 نه... نه_

 خواهری خودتی خر که میگفت اژنو فقط نگاهش. کرد نگام جور یه

 والا

 دارم دلشوره یکم خب_

 شدی؟ جنی تو باز:ایما

 نیس الکی دلشورم این میدونم منکه..کن مسخره هی حالاتو:گفتم کردمو نازک چشمی پشته

  نگفت چیزی کردو نگام یکم ایما

 ناخونات بجا بخور خیارو این بیا:سومیتا

 بود شده بیشتر کلافگیش من حرفایه با ارشام

 از خیارو

  زدم بهش گاز یه گرفتمو ومیتا

 نیس چیزی انشاله دخترم، نده راه دلت به بد:جون مامان

  قشنگم عروس اره:محبوبه مامان
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 بخوابم میرم من:گفتم زدمو الکی لبخنده

 خوش شب...بااجازه:گفتم شدمو بلند جام از

 اتاقم تو رفتم نگرانشون چشمایع جلوی و

  کردم نگاه سقف به و نشستم تخت رو

  ندارم شک میشه چیزی یه مطمئنمو میدونم من

 کردم جا جابه تابوشلوارک یه با لباسامو شدمو بلند

 پتو زیر خزیدم اخر در و زدم شونه موهامو و

 

 سامیار

 

 زدم سورتم به اب گریمم حفظ برای اروم و اتاق توی دستشویی تو رفتم

 داشتم لرزش بازم بیرون اومدم و

  میکردم نابود چیو همه میزدم بعد دقایقی تا شاید و

 میکرد نابودچیو همه واین

  کردم برقرار تماسو اوردمو در گردنبندمو

 نی خوب حالم من_«

 افتاده جیبم نه،از:گفتم واری ناله صدای خوردی قرصتو:گفت نفس سرهنگ چندثانیه بعد

 بیرون بیا:سرهنگ
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 میپانم...نمیشه_

 ....نیوفتاده اتفاقی تا سریع...بیرون بیا جور یه:سرهنگ

 میده دست بهم عصبی حمله نخورملعنتیارو اون دیگه چنددقیقه تا اگه_

 کنم چک رو امنیتی سیستم باش منتظر:سرهنگ

  کوبیدم زمین رو پام با و تخترو نشستم

 نزدیکمه عصبی حمله یه اینکه یعنی این و بودم گرفته تهوع حالت

 دراز....کنم کمکت جوره هیچ نمیتونم....کن کنترل خودتو...شی خارج نمیتونی:سرهنگ

 بکش عمیق نفس....بکش

  بود شده٬ منتقل بدنم به حالا دستام و زانوها لرزش

  کشیدم دراز

 کشیدم نفس تند تند و

  تو اومد محدثه شدو باز در لحظه همون

 میلرزی چرا خوبه حالت:گفتو کنارم نشست

  نگفتم چیزی

  کردو نگام

 خوبی:گفت دوباره

  بگم چیزی نتونستم

 باش اروم:گفت و گرفت دستمو مکثی بعداز
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 ....من دیونگی واسه بود ای جرقه دستم با دستش برخورد و

  زمین خورد دادم هولش محکم

 سمتش کردم حمله شدمو بلند وار دیوانه

 میشد رد چشمام جلو از فیلم مثل لعنتی شب اون های لحظه

 نزنش نزنش:میگفت که بود گوشمتو مامان صدای

 بود گرفته نشونه تنمو کمربند بااون میکشیدو محمد که دادایی و

 دراومد دادش که محدثه پهلوی به زدم پام با محکم

 زمین کردم پرت برداشتمو مقابلمو ی اینه

 زمینرو انداختم و کشیدم تختیورو

  محدثه سمته رفتم دوباره

  نبود خودم دست کارام رفتارمو

  اتاق تو ریختن همه که زد جیغ اون کوبیدمو رو محدثه انقدر فقط

.... 

 سامیار:گفت تر بلند زهرا و گفت لب زیر اسممو کردو نگام تعجب با که دیدم محمدو اخر لحظه

 

 زمینرو افتادم شدو بسته چشمام و

.... 

 نفهمیدم چیزی دیگه و
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 افتاده جیبم نه،از:گفتم واری ناله صدای خوردی قرصتو:گفت نفس سرهنگ چندثانیه بعد

 بیرون بیا:سرهنگ

 میپانم...نمیشه_

 ....نیوفتاده اتفاقی تا سریع...بیرون بیا جور یه:سرهنگ

 میده دست بهم عصبی حمله نخورملعنتیارو اون دیگه چنددقیقه تا اگه_

 کنم چک رو امنیتی سیستم باش منتظر:سرهنگ

  کوبیدم زمین رو پام با و تخترو نشستم

 نزدیکمه عصبی حمله یه اینکه یعنی این و بودم گرفته تهوع حالت

 دراز....کنم کمکت جوره هیچ نمیتونم....کن کنترل خودتو...شی خارج نمیتونی:سرهنگ

 بکش عمیق نفس....بکش

  بود شده٬ منتقل بدنم به حالا دستام و زانوها لرزش

  کشیدم دراز

 کشیدم نفس تند تند و

  تو اومد محدثه شدو باز در لحظه همون

 میلرزی چرا خوبه حالت:گفتو کنارم نشست

  نگفتم چیزی

  کردو نگام

 خوبی:گفت دوباره
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  بگم چیزی نتونستم

 باش اروم:گفت و گرفت دستمو مکثی بعداز

 ....من دیونگی واسه بود ای جرقه دستم با دستش برخورد و

  زمین خورد دادم هولش محکم

 سمتش کردم حمله شدمو بلند وار دیوانه

 میشد رد چشمام جلو از فیلم مثل لعنتی شب اون های لحظه

 نزنش نزنش:میگفت که بود گوشمتو مامان صدای

 بود گرفته نشونه تنمو کمربند بااون میکشیدو محمد که دادایی و

 دراومد دادش که محدثه پهلوی به زدم پام با محکم

 زمین کردم پرت برداشتمو مقابلمو ی اینه

 زمینرو انداختم و کشیدم تختیورو

  محدثه سمته رفتم دوباره

  نبود خودم دست کارام رفتارمو

  اتاق تو ریختن همه که زد جیغ اون کوبیدمو رو محدثه انقدر فقط

.... 

 سامیار:گفت تر بلند زهرا و گفت لب زیر اسممو کردو نگام تعجب با که دیدم محمدو اخر لحظه

 

 زمینرو افتادم شدو بسته چشمام و
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.... 

 نفهمیدم چیزی دیگه و

  ارام

  زدم داد بلند

  زدم داد تر بلند اسمشمو

 برنگشت ولی

  میکردم نگاه رفتنش به گریه با

 بودیم کجا نمیدونم

 بود تاریک جای یه

 بزرگ دره یهو

 میشد تر نزدیک دره اون به و دورتر ازم لحظه به لحظه سامیار

  ساااااامیار:زدم داد بازم

  برگشت

  کرد نگام

 برگشت امیدم

 زدو لبخندی

 گرفت جارو همه نمیرسیدم،مه بهش میرفتم هرچقدر دنبالش دوییدم دره اون سمته رفت دوباره

 دایص فقط ،و نبود سامیار نبود دره ولی دوویدم میومد بچه یه گریه صدای شد،فقط غیب ،سامیار

 زدم جیغی پریدمو خواب از برق رعدو بود،باصدای بچه یه گریه
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 میزدم، نفس نفس بود عرق خیس تنم تموم

 اتاق تو اومد جون مامان و شد باز شدت با اتاق در

 گریه زیر زدم بلند صدای با دیدنش با

 میشه، میشه،بخدا چی یه میدونم من:گفتم و

 دیدی خواب برم قربونت:گفت و داد ماساژ دستش با کمرمو بغلشو تو گرفت سرمو جون مامان

 مادر نترس

  داد خوردم به و لیوان تو ریخت اب میز روی پارچ تو از و کرد ولم

 اومدن سومیتاهم و محبوبه مامان لحظه همون

 چیشده:گفت نگران محبوبه مامان

 دیده خواب:جون مامان

 دخترم نکن گریه:گفت گرفتو ودستمو کنارم نشست

 کشید تیر قلبم لحظه یه

 شد جمع هم تو صورتم

  نبود اکسیژنی انگار ولی کشیدم نفس تند تند رفت نفسم

 دکتر، ببریمش بزن ارشاموصدا برو سومیتا:گفت نگران محبوبه مامان

 اروم مادر اروم بکش نفس بخواب،اروم:گفت جون مامان و رفت سریع سومیتا

 کشیدمو دراز

  کشیدم نفس اروم اروم
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 شد بهتر حالم

 اومد نمی بند گریم لی و

 بکش نفس اروم:گفت رومو کشید رو پتو محبوبه مامان

 میسوخت گلوم

 میشد کم داشت چیز یه وجودم از انگار و

 اتاق تو اومدن استرس پر و داغون قیافه با ایما ارشامو

 نرفت سامیار،اون جون به تورو ارشام:گفتم گریه با شدمو بلند جام از سریع ارشام دیدن با

 رفته؟ کجابگو خداروتو... میدونی توام...مسافرت

 ...ارام:گفت کردو نگام متعجب قیافه با ارشام

 کجاست بگو توروخدا...میوفته براش داره اتفاقایی یه میدونم:گفتم دوباره

 میسوخت خودم برای دلم خودمم حتی که بودم شده مظلوم لحظه اون اونقدر

  بودن بهت تو و بودن شده نگران همه

 کجاس سامیار پسرم ارشام....ارشام:گفت و اومد خودش به زودتر محبوبه مامان

  ارشام دهن به زد زلو

  کنه حساب تصویه محمد با رفت:گفت کشیدو موهاشبه دستی کلافه ارشام

 یا:گفت خودشو صورته به کوبید محکم بعد کردو نگاش یکم محبوبه مامان ارشام حرفه بااین

 زمین این رو امیدمو تنها ارشام نگفتی من به میدونستیوتو ارشام...شدم بدبخت...حسین

 ....شیر دهن تو فرستادی

  کرد گریه بلند بلند زمینو افتاد و
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 بودم بیخبر چی همه از من فقط میشناختنو محمدو این همه انگار

  بودن خیره جا یه به گریه و نگرانی با همشون

 به....خودم مرگه به... بجون...میشد نابود هرروز نمیرفت اگه میشد تر دیوونه....نمیرفت اگه:ارشام

 منیست نامرد من میدونی که تو...محبوبه مامان نذاشت... برم باهاش خواستم منم مامانمو بابا روح

 بیرون رفت اتاق از و

 

 سامیار

 

  کردم باز رو چشمم نوری حسه با

  نمیفهمیدم هیچی همیشه مثل

  بود خنثی مغزم و

  فهمیدم موقعیتمو تازه دقیقه ده بعد

  اومد یادم چی همه

  کردم نگاه اطراف به

 بودم تاریک اتاق یه تو

  بود بسته پاهامو دستا و دهنم

  بودنم بسته چوبی صندلی یه رو و

 نشد باز اما دادم تکون یکمدستام کلافه
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 میشکست اونجارو سکوت زمین رو کفشاش صدای تو اومد نفر یه شدو باز بلندی باصدای در

  کرد روشن بود نصب اتاق وسط که نورو کم لامپه یه

 بازشون کامل کرد عادت نور به چشمام که ثانیه چند از بعد ببندم چشمامو شد باعث لامپ نور

 کردم

 ببینمش نمیتونستم بود سرم پشته چون

 زمین رو پاهاش صدای دوباره 

  وایسادجلوم اینبار و

 زدم زل چشماش به زدمو پوزخندی دیدنش با

 میبینمت اینجوری خوبیه حس چقدر نمیدونی:گفت کردو بلندی خنده

  کردم نگاش حرص با

 بستس دهنت نبود حواسم اوووه:محمد

 اعصابی با بخوری نمیتونی ی*____گو هیچ کنم باز دهنتم اون اگه حتی... ندارها فرقیم:محمد

 نشدن باز طنابا ولی خودمبه دادم تکونی محکم داغون

 .....نخور تکون انقد پسرررررم:محمد

  شد نزدیکم و

 که؟ دوستداری....پدروپسری بازی....کنیم بازی میخوایم:گفت شدو خم چشمام جلوی

 نکردم کاری چشماشو تو زدم زل

 برگشت پلاستیکی بطری یه با بعد دقیقه چند سرمو پشته رفت

 میبرم لذت من اما میاد دردت یکم....کنیم بازی بااین میخواییم:محمد
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 داریوش:زد داد

 اقا بله:گفت وایسادو محمد سره پشته و تو اومد هیکلی مرده یه ثانیه چند بعد

 ....دربیار لباسشو:گفت مرموزی خنده با محمد

 اقا چشم: گفت سمتمو اومد داریوبود اسمش که مرده همون

  ارام

  زدم داد بلند

  زدم داد تر بلند اسمشمو

 برنگشت ولی

  میکردم نگاه رفتنش به گریه با

 بودیم کجا نمیدونم

 بود تاریک جای یه

 بزرگ دره یهو

 میشد تر نزدیک دره اون به و دورتر ازم لحظه به لحظه سامیار

  ساااااامیار:زدم داد بازم

  برگشت

  کرد نگام

 برگشت امیدم

 زدو لبخندی
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 گرفت جارو همه نمیرسیدم،مه بهش میرفتم هرچقدر دنبالش دوییدم دره اون سمته رفت دوباره

 دایص فقط ،و نبود سامیار نبود دره ولی دوویدم میومد بچه یه گریه صدای شد،فقط غیب ،سامیار

 زدم جیغی پریدمو خواب از برق رعدو بود،باصدای بچه یه گریه

 میزدم، نفس نفس بود عرق خیس تنم تموم

 اتاق تو اومد جون مامان و شد باز شدت با اتاق در

 گریه زیر زدم بلند صدای با دیدنش با

 میشه، میشه،بخدا چی یه میدونم من:گفتم و

 دیدی خواب برم قربونت:گفت و داد ماساژ دستش با کمرمو بغلشو تو گرفت سرمو جون مامان

 مادر نترس

  داد خوردم به و لیوان تو ریخت اب میز روی پارچ تو از و کرد ولم

 اومدن سومیتاهم و محبوبه مامان لحظه همون

 چیشده:گفت نگران محبوبه مامان

 دیده خواب:جون مامان

 دخترم نکن گریه:گفت گرفتو ودستمو کنارم نشست

 کشید تیر قلبم لحظه یه

 شد جمع هم تو صورتم

  نبود اکسیژنی انگار ولی کشیدم نفس تند تند رفت نفسم

 دکتر، ببریمش بزن ارشاموصدا برو سومیتا:گفت نگران محبوبه مامان

 اروم مادر اروم بکش نفس بخواب،اروم:گفت جون مامان و رفت سریع سومیتا
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 کشیدمو دراز

  کشیدم نفس اروم اروم

 شد بهتر حالم

 اومد نمی بند گریم لی و

 بکش نفس اروم:گفت رومو کشید رو پتو محبوبه مامان

 میسوخت گلوم

 میشد کم داشت چیز یه وجودم از انگار و

 اتاق تو اومدن استرس پر و داغون قیافه با ایما ارشامو

 نرفت سامیار،اون جون به تورو ارشام:گفتم گریه با شدمو بلند جام از سریع ارشام دیدن با

 رفته؟ کجابگو خداروتو... میدونی توام...مسافرت

 ...ارام:گفت کردو نگام متعجب قیافه با ارشام

 کجاست بگو توروخدا...میوفته براش داره اتفاقایی یه میدونم:گفتم دوباره

 میسوخت خودم برای دلم خودمم حتی که بودم شده مظلوم لحظه اون اونقدر

  بودن بهت تو و بودن شده نگران همه

 کجاس سامیار پسرم ارشام....ارشام:گفت و اومد خودش به زودتر محبوبه مامان

  ارشام دهن به زد زلو

  کنه حساب تصویه محمد با رفت:گفت کشیدو موهاشبه دستی کلافه ارشام
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 یا:گفت خودشو صورته به کوبید محکم بعد کردو نگاش یکم محبوبه مامان ارشام حرفه بااین

 زمین این رو امیدمو تنها ارشام نگفتی من به میدونستیوتو ارشام...شدم بدبخت...حسین

 ....شیر دهن تو فرستادی

  کرد گریه بلند بلند زمینو افتاد و

 بودم بیخبر چی همه از من فقط میشناختنو محمدو این همه انگار

  بودن خیره جا یه به گریه و نگرانی با همشون

 به....خودم مرگه به... بجون...میشد نابود هرروز نمیرفت اگه میشد تر دیوونه....نمیرفت اگه:ارشام

 منیست نامرد من میدونی که تو...محبوبه مامان نذاشت... برم باهاش خواستم منم مامانمو بابا روح

 بیرون رفت اتاق از و

 

 سامیار

 

  کردم باز رو چشمم نوری حسه با

  نمیفهمیدم هیچی همیشه مثل

  بود خنثی مغزم و

  فهمیدم موقعیتمو تازه دقیقه ده بعد

  اومد یادم چی همه

  کردم نگاه اطراف به

 بودم تاریک اتاق یه تو
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  بود بسته پاهامو دستا و دهنم

  بودنم بسته چوبی صندلی یه رو و

 نشد باز اما دادم تکون یکمدستام کلافه

 میشکست اونجارو سکوت زمین رو کفشاش صدای تو اومد نفر یه شدو باز بلندی باصدای در

  کرد روشن بود نصب اتاق وسط که نورو کم لامپه یه

 بازشون کامل کرد عادت نور به چشمام که ثانیه چند از بعد ببندم چشمامو شد باعث لامپ نور

 کردم

 ببینمش نمیتونستم بود سرم پشته چون

 زمین رو پاهاش صدای دوباره 

  وایسادجلوم اینبار و

 زدم زل چشماش به زدمو پوزخندی دیدنش با

 میبینمت اینجوری خوبیه حس چقدر نمیدونی:گفت کردو بلندی خنده

  کردم نگاش حرص با

 بستس دهنت نبود حواسم اوووه:محمد

 اعصابی با بخوری نمیتونی ی*____گو هیچ کنم باز دهنتم اون اگه حتی... ندارها فرقیم:محمد

 نشدن باز طنابا ولی خودمبه دادم تکونی محکم داغون

 .....نخور تکون انقد پسرررررم:محمد

  شد نزدیکم و

 که؟ دوستداری....پدروپسری بازی....کنیم بازی میخوایم:گفت شدو خم چشمام جلوی
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 نکردم کاری چشماشو تو زدم زل

 برگشت پلاستیکی بطری یه با بعد دقیقه چند سرمو پشته رفت

 میبرم لذت من اما میاد دردت یکم....کنیم بازی بااین میخواییم:محمد

 داریوش:زد داد

 اقا بله:گفت وایسادو محمد سره پشته و تو اومد هیکلی مرده یه ثانیه چند بعد

 ....دربیار لباسشو:گفت مرموزی خنده با محمد

 اقا چشم: گفت سمتمو اومد داریوبود اسمش که مرده همون

 داد جرش دستش با بعد و کرده پاره کتمو گوشه اوردو در چاقو جیبش از مرده

  کردکارو همین هم لباسمو و

  میکرد نگاه بودو وایساده جلوم لبخند با محمد

  کشید دهنمو روی چسبه حرکت یه با مرده

 میکشمت محمد میکشمت: گفتم حرص با

 بذار تنهامون:گفت و خندید

  بیرون رفت مرده 

 برسی ارزوت به نمیتونی:گفت و شد نزدیکم

 چشمام جلوی گرفت و کرد روشنش اوردو در رنگیو مشکی فندک کتش جیب از 

 ام تو نهمرد با...میکشمت بالاخره...تویی بدبختیام همه دلیل:گفت که کردم نگاه چشاش تو غرور با

 ایدش.... خوشگله خیلی که گفتن اینم کلاغا و....گرفتی زنم شنیدم.... میمیره مزاحمت مادره اون

 کنه پر بامن تنهاییشو تونست زنت تو بعد
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 رجز داری اینجا و بستی منو که بدبختی انقدر تو هه... کن باز دستامو داری جراعت:زدم داد

 عرزه بی.... میخونی

 شد اعصبانی

  چپم شونه روی وگرفت بالا اورد بطریو

 بزنی دور منو میتونی کردی فکر... سروش میکنم نابودت ذره ذره.... نمیکشمت دفعه یه:محمد

 بطری زیر گرفت فندکو

 شونم رو ریخت و شد اب کم کم  پلاستیکی بطری

 شد پاره حنجرم که جوری بلند زدم داد

 میخندید بلند اون من دادایی با

  شونم رو رمیریخت میشدو اب بیشتر بطری اون و

 بودم کرده عرق

 بودنو کرده وصل بهت که دمودستگاهایی همه..... کردم شک بهت دیدمت که باری اولین:محمد 

  بزن داد....داره؟ درد چیه......هیچکس کجایی نمیدونه هیچکس..... کردم نابود

 کردمش نگاه پوزخند با فقط نزدم داد

 بزن داد میگم بهت:گفت شدو عصبی

 نزدم داد بازم

 میبرید نفسمو داشت شونم سوزش و

  شونم رو گرفت فندکو اینبار زمینو رو انداخت رو شده اب نفسه بطری

  میریختن چشمام رو موهام از عرق های دونه
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 میکردم حس وجودمو تموم وسوختن

  نزدم دم اما

  نزدم داد

  کردم نگاه پوزخند یه با بهش فقط

 میکشمت:گفت کردو خاموش فندکو

 داریوش: زد داد

  اومد مرده همون دوباره

  بود عرق خیس تنم

 پایین انداختم سرمو

 میشد باز زور به چشمام

 بیار نمک:گفت مرده به رو

 سریع:داریوش

  کردم نگاه شونم به برگشتمو

 ...بود خونی شونم اطراف و بود معلوم گوشتم و... بود سوخته کاملا

  کنه چیکار میخواد فهمیدم

 و میکنن پیدام دیگه ساعت چند.... میمونی خون رجز کرگردن یه مثل:گفتم ای گرفته صدای با

 نمهمتری جون بابا کنم روشنت بذار.... نمیدونی هنوز اینکه مثل.....میکنن امضا تورو اعدامه حکم

 ....تو علیه  مدرک بعنوان و پلیسه دسته الان قراردادات

 کردی غلطی چه تو کردی چیکار:گفت کردو نگام بابهت حرفم بااین



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 522 

  شدی ماتو کیش:گفتم خندیدمو گرفتم صدای با

 هشب اونو محمدو سمته اومد بود نمک توش که سفید پلاستیکه یه با داریوش و شد باز اتاقک دره

  داد

 بری میتونی:گفت گرفتو ازش

 نداریکارارو این عرزه تو....نمیکنم باور:گفت من به رو 

 کننچک بگی هات نوچه به میتونی_

 کنم چیکار باهات میدونم:گفت نشسته خون به چشمایه با شدو تبدیل یقین به شکش

 ..... درد از مردم درون از فقط و نزدم داد بازم شونم زخمه رو ریخت نمکارو و 

  زدم دادی بلند و شد تموم طاقتم

  خندید دوباره

 بالاخره اوردی کم:گفت و خندید

 کابوس هنوزم من......میترسیدی ازم چجوری که نرفته یادت: گفتم کردمو نگاش چشمی زیر

 رانیته از نچ نچ....کردی زنجیرم که ترسویی انقد...میکنی سکته من داده یه هر با هنوزم... شباتم

 بترسه پسرش از.... بعیده بزرگ

 رد قشنگتری فرداهای.... کافیه امشبت واسه:گفت زدو پهلوم به لگدی کردم تحریک اعصابشو

 ...شب کابوس باشی زنده روز یه فقط کنم فکر البته... انتظارته

  بیرون کردورفت خاموش لامپو  و

 بیرون دادم صدا پر نفسمو  رفتنش با

  میسوخت خیلی شونم
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  بود گردنم تو گردنبندم انداختم نگاهی گردنم به

  میکنه  برقرار ارتباطه این بودن نفهمیده انگار

 بدم فشار دکمشو نشد کردم خم سرمو زدمو ارومی پوزخنده

  شدم کلافه

  بیرون اوردم در زبونمو کردمو خم بیشتر سرمو

 دادم فشار رو دکمه زبونم با محکم و

  بالا اوردم سرمو کشیدمو عمیقی نفس

 داری صدامو سامیار: اومد سرهنگ صدای بعد ثانیه چند

 ....فهمیدن چیو همه... اره:گفتم ارومی صدای با

  اندختن گیرم 

 ...میکنم یابی رد دارم نکن قطع ارتباطتو این...میکنم پیدات:سرهنگ

 میشنوی؟ صدامو هستی سامیار: گفت که نگفتم چیزی

 چنده؟ ساعت_

 صبحه نیمه پنجو ساعت:سرهنگ

 دستت رسید قراردادا_

 نزدیک شهر از خارج کردیم ردیابی.....میکنیم پیدات.. شد درست چی همه... اره....اره:سرهنگ

 ....اونجا میایم الان.... چالوسین جاده

 ....باشه_
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 میشد شدیدتر لحظه هر شونم سوزش سامیار نکن قطع تماسو:سرهنگ

 بدتر حالم و

 باشه_

  کردم فوت شونمو یکم کردمو کج سرمو

 نداشت تاثیری ولی

 اورده سرت بلایی:سرهنگ

 کنمش باز تا دادم تکون دستامو و شدم شونم بیخیال

 ....تقریبا_

  رفتم ور دستام چقدربا نمیدونم

  کنم بازش نتونستم. بود کلفت طناب بودنو زده کور گره

 اونجا میایم داریم...توراهیم:گفت سرهنگ مدتی از بعد

 نیست محدثه همایونو از خبری_

 میکنیم پیدا اونارم:سرهنگ

 داری ای رابطه چه همایون با_

 

 یهچ جریان....کنم اعتماد بهش گفتی بهم تو و.... میدونست چیو همه اون:گفتم که نگفت چیزی

 داداشمه همایون:سرهنگ

  نکردم تعجبی
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 نبود چیزی درقبالش این دیگه که میشنیدم غریبو عجیب چیزایه انقدر اینروزا

 فامیلیاتون_

 ناتنی:سرهنگ

 یه با سرپناه زندگیو خرج واسه مامانم....مرد بود سالم چهار بابام:داد ادامه خودش نگفتم چیزی

 ... کرد ازدواج داشت پسر یه بودو گرفته طلاق ازش زنش که مردی

 پلیس تو خلاف تو اون جداست راهتون چرا_

 نخوند درسشو....راه این تپ کشیدنش...باور زود....  بود ای ساده ادم:گفت کردو تلخی خنده

 یه تو ادماش و محمد...بشه پولدار که بود راهش تنها این نظرش به و بشه پولدار داشت دوست

 به هک عشقی بخاطر و منی طرف از تو فهمید....دیگه نفر یه تقصیر انداختن کشتنو زنشو مهمونی

 کرد کمک بهت داشت ریحان

 چنده ساعت_

 ...نیم و شیش:سرهنگ

 ....میرسین کی_

 هشت...میکشه طول یکم:سرهنگ

 ... خونه فرستادین نگهبان:گفتم بیرونو دادم محکم نفسمو

 فرستادم چندتا دیروز...راحت خیالت:سرهنگ

 چیه محمد حکم_

 اعدام:سرهنگ

 خوبه:گفتم زدمو لبخندی
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 ...راحته کارمون...متروکس...نداره چیزی.... کردن چک ها بچه اونجارو امنیتیه سیستم:سرهنگ

 ..خوبه اینم_

 مونده کم..میره هم گوشی انتن و وصله گوشی به.... زیاده شه قطع تماس اینکه امکان:سرهنگ

  نداری کاری فعلا...برسیم

 چنده ساعت فقط...نه_

 هفته ساعت.... پسر چیکار میخای ساعتو:گفت کردو ای خنده

 باشه_

 فعلا:سرهنگ

  کردم کج سرمو نگفتمو چیزی دیگه

 .... بستم چشمامو و

 

  پریدم خواب از گلوله و داد صدای با

 تو اومدن هیکلی مرد وچندتا محمد  شدو باز محکم اتاقک فلزی در

  بازکنید پاهاشو:محمد

 انداختم گیرت بگم بهتره نه یا....انداختن گیرت بالاخره:گفتم جونی بی خنده با

 تیکت تیکه میبرمت یا میکشمت دفعه یه  میشم مجبور همینجا یا:گفت دهنمو تو زد محکم

 زنده زنده میکنم

  بیرون بکش اینجا از خودتو تو کش پیش من_

  کردن بلندم کردنو باز پاهامو
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 ببندید گالشم:محمد

  خودشون دنبال کشیدنم و افتادن راه دهنمورو زدن چسب یه سریع

 بودن شده درگیر بودنو اومده پلیسا

  بودتم گرفته که اونی پای به زدمو بالا اوردم پامو اتاقک جلوی

  شونم به خورد مشت یه پشت از و

  درد از برید نفسم لحظه یه

  بستم چشمامو

 .میکنم خلاصت گلوله یه با بخوری تکون:محمد

 اینجاست خط اخر.محمد شدی تموم میکنی؟تو فرار داری کی از:گفتم و وایسادم سرجام

 میشد تر نزدیک گلوله بروصدای راه نزن زر:گفت دادو هلم

  شدیم رد طولانی رویه راه یه از

 شدیم حیاط وارد و

 مرد دیگه محمد..شدی تموم_

 خنده زیر زدم

  دهنم تو زد مشت با محکم

 میکردم حس دهنم تو خونو هجوم

 لعنتی نمیزارم زندت:محمد

 میوفتی گیر تو اینه مهم...نیس مهم_
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 اومد سرمون پشته از صدایی

 زمین بذارید اسلحتونو_

 گشتیم بر سریع

 بودن پلیسا

 ...نگفتم:گفتم محمد به رو کردمو ارومی خنده

 کرد نگاهم خشم با

 گرفتن نشونه سمتشون رو اسلحه محمد بادیگاردایه چندتا

 شقیقم روی گذاشت اسلحشو منو گردنه دور انداخت دست محمدو

 زمین بذارید اسلحتونو.میکنم خلاصش گلوله یه با بخورین جم:گفت پلیسا به روو

 زمین رو کرن پرت اسلحهاشونو کردنو مکثی پلیسا

  عقب برید:محمد

  نخورن تکون

 کرد تکرارحرفشو زدو داد بازم محمد

 عقب رفتن قدمی چند

 کردمو استفاده محمد پرتیه حواس از

 نبود بدنم تو جونی که این با

 محمد پهلوی تو زدم نجم ار با

 پاش تو زدم بلافاصله و
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  شد خم

 بزنن محمد بادیگاردایه به گلوله تا چند پلیسا شد عث با تعللش این و

  جلو اومدن سریع

  بود اونا از جزیی محمدم و زدن دستبند دستاشون به

  بیرون رفتیم گرفتو دستمو زیر یکیشون

  کردم تنگ چشمم؛چشمامو به افتاب نور خوردن با

  انداختم نگاهی اطرافم به و

  بودن امبولانس و پلیس ماشین چندتایی و وَن چهارتا

 بودن شده زخمی که بودن چندنفر امبولانس ماشین جلوی و

 دیدم دور از سرهنگو

 ون تو انداختن گرفتنوادماشو محمدو

  سمتم اومد سرهنگ

 جوون چطوری:سرهنگ

 ام عالی_

 .رسیدیم خواستمون به بالاخره..بهت میگم تبریک:سرهنگ

 مرسی_

 محمده کاره:گفت انداختو نگاهی داغونم شونه به

 اونجا ببرش:گفت بود گرفته دستمو زیر که مردی به که دادم تکون سرمو
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  کرد اشاره امبولانس به و

 تهران برمیگردیم کی:گفتم رفتن قبل

 دیگه ساعت یک از کمتر:سرهنگ

 امبولانس سمته رفتیم

 نشوندتم رنگی سفید صندلی رو

  کردن پانسمان شونمو زخم و

 زندگیمو میخواستم بود شده تموم زندگیم دغدغه بزرگترین که حالا

 خوانوادم کنار ارامش از پر زندگی یه...بسازم اول از

 حال به شدم پرت شونم سوزش با

  بودن کرده پیچی باند شونمو

 بودن کرده وصل دستم به سرمی و

 بودن تهران به رفتن اماده همه بودو شده انجام کارا همه تقرببا

 برگردیم ای اماده خب:گفت پیشمو اومد سرهنگ

 پوشیدم که خوریمم پلو لباس بله:گفتم کردمو اشاره پارم لباسایه به

  ینماش اون تو بریم پاشو الان.میخرم واست شیک شلوار کتو برسیم؛یه بذار:گفت و کرد ای خنده

 شه تموم این نمیمونی منتظر:گفتم کردمو اشاره سرمم به

 میارم درش شد تموم خودم... نگیرکم دسته منو پسر پاشووو:گفت زدو سالمم شونه به اروم

 نشستیم گفت که وَنی تو رفتیم سرهنگ با همراه شدمو بلند جام از
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 بعد دقیقه ده

 افتادیم راه

***************************٫٫٫٫ 

 اینجاست خط اخر.محمد شدی تموم میکنی؟تو فرار داری کی از:گفتم و وایسادم سرجام

 میشد تر نزدیک گلوله بروصدای راه نزن زر:گفت دادو هلم

  شدیم رد طولانی رویه راه یه از

 شدیم حیاط وارد و

 مرد دیگه محمد..شدی تموم_

 خنده زیر زدم

  دهنم تو زد مشت با محکم

 میکردم حس دهنم تو خونو هجوم

 لعنتی نمیزارم زندت:محمد

 میوفتی گیر تو اینه مهم...نیس مهم_

 اومد سرمون پشته از صدایی

 زمین بذارید اسلحتونو_

 گشتیم بر سریع

 بودن پلیسا

 ...نگفتم:گفتم محمد به رو کردمو ارومی خنده
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 کرد نگاهم خشم با

 گرفتن نشونه سمتشون رو اسلحه محمد بادیگاردایه چندتا

 شقیقم روی گذاشت اسلحشو منو گردنه دور انداخت دست محمدو

 زمین بذارید اسلحتونو.میکنم خلاصش گلوله یه با بخورین جم:گفت پلیسا به روو

 زمین رو کرن پرت اسلحهاشونو کردنو مکثی پلیسا

  عقب برید:محمد

  نخورن تکون

 کرد تکرارحرفشو زدو داد بازم محمد

 عقب رفتن قدمی چند

 کردمو استفاده محمد پرتیه حواس از

 نبود بدنم تو جونی که این با

 محمد پهلوی تو زدم نجم ار با

 پاش تو زدم بلافاصله و

  شد خم

 بزنن محمد بادیگاردایه به گلوله تا چند پلیسا شد عث با تعللش این و

  جلو اومدن سریع

  بود اونا از جزیی محمدم و زدن دستبند دستاشون به

  بیرون رفتیم گرفتو دستمو زیر یکیشون
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  کردم تنگ چشمم؛چشمامو به افتاب نور خوردن با

  انداختم نگاهی اطرافم به و

  بودن امبولانس و پلیس ماشین چندتایی و وَن چهارتا

 بودن شده زخمی که بودن چندنفر امبولانس ماشین جلوی و

 دیدم دور از سرهنگو

 ون تو انداختن گرفتنوادماشو محمدو

  سمتم اومد سرهنگ

 جوون چطوری:سرهنگ

 ام عالی_

 .رسیدیم خواستمون به بالاخره..بهت میگم تبریک:سرهنگ

 مرسی_

 محمده کاره:گفت انداختو نگاهی داغونم شونه به

 اونجا ببرش:گفت بود گرفته دستمو زیر که مردی به که دادم تکون سرمو

  کرد اشاره امبولانس به و

 تهران برمیگردیم کی:گفتم رفتن قبل

 دیگه ساعت یک از کمتر:سرهنگ

 امبولانس سمته رفتیم

 نشوندتم رنگی سفید صندلی رو
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  کردن پانسمان شونمو زخم و

 زندگیمو میخواستم بود شده تموم زندگیم دغدغه بزرگترین که حالا

 خوانوادم کنار ارامش از پر زندگی یه...بسازم اول از

 حال به شدم پرت شونم سوزش با

  بودن کرده پیچی باند شونمو

 بودن کرده وصل دستم به سرمی و

 بودن تهران به رفتن اماده همه بودو شده انجام کارا همه تقرببا

 برگردیم ای اماده خب:گفت پیشمو اومد سرهنگ

 پوشیدم که خوریمم پلو لباس بله:گفتم کردمو اشاره پارم لباسایه به

  ینماش اون تو بریم پاشو الان.میخرم واست شیک شلوار کتو برسیم؛یه بذار:گفت و کرد ای خنده

 شه تموم این نمیمونی منتظر:گفتم کردمو اشاره سرمم به

 میارم درش شد تموم خودم... نگیرکم دسته منو پسر پاشووو:گفت زدو سالمم شونه به اروم

 نشستیم گفت که وَنی تو رفتیم سرهنگ با همراه شدمو بلند جام از

 بعد دقیقه ده

 افتادیم راه

***************************٫٫٫ 

  اوردم درش دستم از کردمو نگا شده تموم سرمه به

 که بودی بلد خودت: سرهنگ
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 خوندما پزشکی دوترم ناسلامتی_

  جدی: سرهنگ

 بخونم نشد فرصت دیگه ولی داشتم علاقه...اره_

 دکتره خانومت عوضش: سرهنگ

  افتادم بقیه ارامو ارشامو یاده سرهنگ حرفه بااین

 بدین تلفن یه میشه:گفتم سریع و

  دستم داد اوردو در گوشیشو جیبش از سرهنگ

 ....گرفتم ارشامو شماره

  ارام

  میکردم فکر بود شده مهم واسم الان که سامیاری به و خونه تو بودم نشسته جنازه یه مثل

 بیمارستان بردنش شدو بد حالش شب محبوبه مامان

  بودیم خونه ایما و جون مامان منو فقط الان و

 میکرد اماده نهار داشت جون مامان

 بود دوخته چشم بهم بودو نشسته نگران من روی روبه ایما و

  اومدمو در فکر از خونه تلفنه گوشی صدای با

  برداشتم میز روی از تلفنو شدم خم

 دادم جواب و

 بله_
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  خوردم جا خودم صدای از خودم

 بود شده  کلفت و بود گرفته کاملا

 کشیدم صدام باهمون جیغی خوردمو جا بیشتر بود تلفن پشت که کسی صدای با اما

 خوددددددتی سامییییییار_

 میزنی جیغ چرا بانو سلام:سامیار

 سامیاره ایما واییییی_

 چی:گفت بعدش کردو نگام تعجب با ایما

 زده زنگ سامیاااار جون مامانننننن_

 اونجا خبره چه:سامیار

 میای کی خوبه حالت.فهمیدیمچیو همه دیشب.نگرانتن همه کجایی تو_

 خوبید شما کجاست مامان.خوبه حالمم و.خونه میام دارم راهم تو من... بپرس یکی یکی:سامیار

 رفتن باارشام دیروز شد بد حالش مامان.. باشه چی خوب تا:گفتم بیرونو دادم راحت نفسمو

 بیمارستان

 بود بد خیلی پس؟حالش نمیدع جواب ارشام چرا:گفت تند

 ....زیاد نه_

 بزنن زنگ شماره این به بگو اومدن:سامیار

 دیکه خوبه حالت... چشم_

 نگرانو شدی کنی گوش حرف:سامیار
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 نخیر_

 خداستا دشمن دوغگو:گفت خندیدو

 گذشتها خوش بهت اینکه ثلم_

 نداری کاری فعلا...خالی شما  جای اوهوم:سامیار

 فقط.نه_

 چی فقط:سامیار

 زودبیا:گفتم و دریا به زدم دلو

 گلم...خانومِ....چشم:سامیار

  کردم نگاه من به بود زده زل که ایما به تعجب با

  گفت چی

  بود بامن

  بود باکی

  بود من با گلم خانووووم

  شنیدم اشتباهی من یا

 خدایا گفتتتت چی

  خورده سنگ به سرش

 شد سرازیر قلبم به قشنگی حس یه دفعه یه

 اومدم خودم به صداش با
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 خانومی خدافظ:سامیار

  شد قطع تماس و

  دادم قورت دهنمو اب میزو رو گذاشتمگوشیو

 دخترم چیشد:  جون مامان

 گفت چی:ایما

 نداده جواب اینکه مثل و زده زنگ ارشامم گوشی به...خونه برمیگرده داره و خوبع حالش گفت_

 نبرده گوشیشو:ایما

 بگو بزن زنگ سومیتا به پاشو مادر...خداروشکر:جون مامان

  بزنم زنگ خواستم همینکه

 اومد ارشام ماشین بوق صدای

 حیاط تو رفتم شدمو بلند جام از سریع

  بالا میومدن ها پله از داشتن بودن گرفته رو محبوبه مامان که حالی در

  بود گرفته همشون های قیافه و

 بود زده زنگ سامیار:گفتم تند

 چی: گفتن بعدش و کردن نگام بهت با اول

 کجاست خوبه حالش پسرم کفت چی:گفت سمتمو اومد زود محبوبه مامان

 خونه میاد دارع داره. خوبع.مامان بله:گفتم باارامش

 ..شکرت خدایا مادر باشی خبر خوش همیشه:گفت و کرد بغلم ریختو اشک و خندید
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  داخل رفتیم همه و

  بودن شاد اینبار همه و

  بود عزیز برامون سامیار چقدرو

  سخته گفتنش

 میزنم تیر با سایشو که من بره حتی ولی

 نفسمو قلبم ضربان و میشه سرازیر قلبم بع قشنگ حسایه تموم حرفش اون به کردن بافکر بازم و

 میشه شدید

 گلم خانوم گلم خانوم: کردم تکرارحرفشو بار چند زیرلب

  کردم ملیحی خیلی خندهو

 

«««««««« 

 کنم سپری را سال شصت شبه یک که دارم دوست

 دســت در عصـایی با و بیایـم بــعد

 شوم منتظرت شلوغ خیابانی کنارِ

 نشناسی مرا و بیایی تو تا

 بگیری را دستم ولی

 دهی عبـورم خیابان ازدحام از و

 :( دلبر مهربانی خیلی تو
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**********************٫٫٫٫٫٫****** 

  بود گذشته سامیار زدن زنگ از ساعتی یک

  بودم شده بیخواب و خسته گریه دیشب بیخوابی بخاطر

 بدم انجام نداری کاری...بخوابم میرم من مامانی:گفتم جون مامان به رو

 بخواب برو دخترم نه:گفت و قابلمه تو ریخت برنجو

  بیرون اومدم اشپزخونه از پاشیدمو روش به لبخندی

  بودن حال تو ارشام و ایما

 میکرد استراحت داشت اتاق تو هم محبوبه ومامان

 اتاقم تو رفتم حرفی بدون

  گرفتم ای دقیقه بیست دوش یه رفتم خوابیدن از قبل

 پوشیدم گرمکن شلوار شرتو تی یه. کردم ول خیسو باز موهام و

  برد خوابم کی نفهمیدم و تخت رو پریدم و

 

 سامیار

 

 خونه نمیری که وضع بااین:سرهنگ

 و کرد اشاره لباسام به و
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 از ماشینتم برو حمومم کن عوض لباساتو من خونهبریم.میدی عرقم بوی لباست از جدا:گفت

 گلت خانومه پیشبرو بردارو پارکینگ

  زدم لبخندی ایما به حرفم اوری یاد از

 جوون شدی عاشق:گفت خندیدو سرهنگ که

 عاشق؟نه

 بشم عاشق میخوام

  کنم شروع میخوام

  زندگیمو

  چیو همه

 کنم متولد دوبارهسامیارو

 کردم فکر اینده به و نگفتم چیزی

 شدیم پیاده سرهنگ ی خونه جلوی ماشین ایستادن با

 حموم رفتم سریع اپارتمانو تو رفتیم

  بیرون اومدم بعد ساعت نیم

  خودمو دور پیچیدم  دادو بهم سرهنگ که ای حوله

 اتاق تو اومدم

  بود گذاشته لباس دست یه واسم سرهنگ اتاق رنگ سرخابی تخت روی

 بستم شونمو پمادو باند با لباس پوشیدنه قبل
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 پوشیدم بود کاربونی ابی مردونه بلوز و ای پارچه شلوار یه که لباسا

 دادم حالت دستم با خیسمو موهای

  بیرون رفتم و

 میومد خونه اشپز از صدا

 میریخت چای داشت کع دیدم سرهنگو و خونه اشپز تو رفتم

 .بخوریم چایی دوتا بریم بیا:گفت سمتمو برگشت دست به سینی  که کردم ارومی سرفه

  خونه راحتی مبلای رو نشستیم

 راتب محمد از شکایت برگه:گفت من به رو داشتو نگه دستش تو و برداشت چایشو لیوان سرهنگ

  بهت زدن اسیب دزدیدنتو واسه....کردم اماده

 ونقدرا پروندش کنم فکر...نیست لازم:گفتم کردمو مزه ازش یکم برداشتمو داغمو چاییه متقابلا

 باشه نداشته من شکایته به نیازی که باشه سنگین

 ...درسته:سرهنگ

 بشنوم بدونمو چیزی محمد از نمیخوام دیگع_

 زیاد بنظرم.....مادرشه محمدو زندگیه اینا.....بدن اجزایه و کلیه....دختر... مواد قاچاق:سرهنگ

 .... بره یادت تااز نده نشون حساسیت

 میدن  حکم کی_

 بدنو اجزایه کاره تو...بوده همدستش مادرشم.....  میشه اعدام دیگع ماه یک از کمتر:سرهنگ

 ....بوده دختر

 کجان؟ محدثههمایونو_
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 ....نمیدونم:سرهنگ

 برم دیگه من:گفتم و میزرو گذاشتم خوردمو نیمه چایه بیرونو دادم نفسمو

 بودی:سرهنگ

 ...دیگه وقت یه واسه باشه.....منتظرمن خونه تو نه:گفتم شدمو بلند جام از

 بزن سری پیرتم دوسته به.....جووون مکه حاجی حاجی نری:گفت پاشدو جاش از

 .... حتما:گفتم خندیدمو

  دادم دست باهاش

 جوون باشی موفق:سرهنگ

 خدافظ.....ممنون_

 خدانگهدار:سرهنگ

 ندادین بهم سویچو.....رفت یادم:گفتم برگشتمو سریع

 شلوارته توجیب:سرهنگ

  بگیرم بیام دادینو قولشو بهم کع شلواری کتو کی_

 ببرش بیا هفته اخر:گفت خندیدو بلند

 رنگش باشه تیره ای قهوه زحمت بی_

 بازداشتگاه میندازمت که نکن پرویی انقدر... پسر برو:سرهنگ

  خونه بستورفت ودرو

 اسانسور تو رفتم دادمو تکون سری خنده با
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*******___ 

  شدم پیاده داشتمو نگع ماشینو خونه جلوی

 حیاط تورفتم و کردم باز درو برداشتمو گلو و شیرینی جعبه

 برداشتم قدم تر تند کشیدمو عمیقی نفس

 زدم تند تند و زنگ رو گذاشتم دستمو

 زنگ رو از بردار دستتو دیگه اومدم میشی هار چرا یواش همشهری:میگفت که اومد ارشام صدای

  کردم تکرار اینکارو بار چند و در به کوبیدم محکم پام با نکردم ولزنگو براینکع علاوه

 وایساد جلوم بااخم ارشام بازشدو در

 بفرمایید سلاام:گفت پریدو اخمش دیدنم با

 شدی ادم که میبینم_

 شما:ارشام

 کوچیکت عمه_

 اقا نشید مزاحم:ارشام

 شیدن مزاحم....شما....باووووا کنار بکش:گفتم و بستم درو پام با و خونه تو رفتم زدمو بهش ای تنه

 چلغوز.....اقااا

 ....اومدی کی خوبی...خودمونی وحشی همون...حالا شناختمت....نه:ارشام
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 دبو شده تنگ برات دلم:_گفت بود زنونه که همیشگیش بالحن گوشم زیر و کرد بغلم اومد و

 اقامون میایم در دلتنگیامونو همه عوض باهم دوتایی امشب...

 هیز...دارم زن من کنار بکش:گفتم دادمو هلش

 ارشا بود کی:ایما

  سامیاره:زد داد

  اومدن جون مامان و ایما و سومیتا مامانو بعد لحظه چند

 رفتی چی واسه....میمیرم من نگفتی:گفت وگریه زیر زد بادیدنم مامان

 ورومسرو ببین دیگه اومدم.... سرم به دردت مامان نکن گریه:گفتم دستمو تو گرفتم صورتشو

 جلوتم گنده

 توحال رفتیم بابقیه و گرفتم کمرشو و کردم پاک اشکاشو

  نبود

 نبود حالم تو

 نبود ولی بیاد که بودم منتظر اومدم وقتی از

 بالاس:گفت ارشام که کردم نگاهاطرافو

 ها_

 میگم یارتو:گفت شیطنت با ارشام

  کردم نگاشچپچپ

 از میدید بد خواب.....نذاشته روهم چشم دیشب از دخترم ارام....بگم رفت یادم اه: محبوبه مامان

 دخترم خوابیدع میشد لب به جون داشت نگرانی
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  بود قشنگ خیلی بوده نگرانمارام اینکه حس

 قشنگی چیزه هر از قشنگتر

 بود منتظرت...مادر پیشش برو:محبوبه مامان

 ها پله سمته رفتم شدمو بلند جام از سریع بدم شیطنت فرصت ارشام به اینکه بدون

 ..بگذره خوش.....داداچ هوللللی چ:گفت ارشام اخر دقیقه ولی

  کردم نگاه اتاقا به

 ارامه اتاق کدوم حالا

  بود سومیتا اتاق که کردم باز یکیشو دره

 کردم باز دیگشو یکی دره

  بود خودش که

  بود خواب تخت رو

 بود خوابیده من به پشت و

 سمتش ارومتررفتم بستمو اروم درو

 عمیقه خوابهتو که میداد نشون منظمش نفسایه

 وایسادم سرش بالا

 انداختم دقیق نگاهی بهش

  بود خیس موهاش

 باز نیمه دهنش و
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 بود خواب چپش دست رو و

 کنارش نشستم

 کنارو زدم صورتش تو از موهاشو

 کشیدم صورتش رو اروم اشارمو انگشت

 دماغش تو کردم برداشتمو موهاشو از تیکه یه

  خورد تکون

 نکرد باز چشماشو ولی

  کردم تکرار کارمو دوباره زدمو موزی لبخنده

 خودش صورته تو زد محکم اینبار

  خندیدم صدا بی

 کرد باز چشماشو

  افتاد بهم نگاهش

 خوابید بستو چشماشو دوباره که بود خواب انگار ولی

  شدمو خم

 خانوم پاشی نمیخوای:گفتم صورتش تو

 کرد نگام گنگ کردو باز چشماشو سریع حرفم بااین

 نشستم جام تو صاف سریع زدمو لباش رو ریزی بوسه نیاورمو طاقت

  کرد نگام جاشو سره نشست زده شوک
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 اومدی کی خودتی سااااااامیار:گفت و کرد بغلم گردن از و پرید زدو جیغی دفعه یه

  بود یهویی کارش

 روم ارامم و تخت رو شم پرت شد باعث

 کمرش رو گذاشتم دستمو

  نبود متوجه انگار ولی

 الان همین:گفتم گوشش  زیر

 کجا:گرفتمشوگفتم تر محکم که بشه جدا خواست اومدو خودش به

 کن ولم:ارام

 بشه چی ک:گفتم وخندیدم سرخوش

 بری نمیتونی نخواممن تا. نکن خسته خودتو الکی:کفتم که کنه فرار دستم از کرد سعی

 کن ولم میگم نیستم راحت من:گفت خوردو تکون بازم

 راحتم من_

  کرد نگاه بهم و بالا اورد سرشو

 .بود انگشت چهارتا صورتامون فاصله

 بزنیم حرف باهم باید:گفتم کردمو نگاه طوسی یا ابی نمیدونستم چشماییه به

 کن ولم خب:ارام

 کن بوسم اول....نچ_

 کرد تعجب
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 داشت تعجب هم واقعا

 کجا سامیار این حالا و کجا بود دیدع اول که اعصبی سامیاره

 کن ولت تا کن بوسم یالا دِ:گفتم کردم نگاه بازش دهنه تعجبو از شده گشاد چشمایه به لذت با

 شدی دیوونه:ارام

 میخوام بوسه یه فقط... نه:گفتم دادمو تکون سرمو

 عمرا:ارام

 نمیکنی بوسم_

 نعععععع:گفت تخسی با

  مطمئنی:گفتم شییطنت با

  داد تکون تند تند سرشو

 برگشتم سریع

  بود شده عوض جامون وحالا

 بودم ارام جای من و

 میکنم بوست من خب:_گفتم خوابوندمشو تخت رو

 اه کنولم ادب بیییی:ارام

 کنم بوس زنمو میخوام ادبم بی گفته کی چیه_

 زنت کدوم:ارام

 میدم نشونت زنمو الان_
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 بوسیدمش قبل از تر طولانی شدمواینبار خم

  کردم ولش

  کردی اینکارو حقی چه به اصن بابا اای.... کن ولم بییییشعوررر:گفت حرصصص با

 شوهریت حق به:گفتم انداختمو بالا ابرومو

 شدو قرمز

 روم به رو به دوخت چشماشو

 بودم خوشحال بده بروز نداشاچت دوست ولی بود راضی ازاینکه

.... 

 تو بلدی خجالتم_

 تپل غول انور برو کردی خفم وای:ارام

 اندام خوش مرده....نه تپل غول:گفتم خندیدمو

 نفس ب اعتماد...ارررره: ارام

 کنارم نشست شدو بلند اونم کشیدم دستشو و تخت رو نشستم شدمو بلند

 منو نهار بیا زحمت بی دیکه گرفتی بوستم داداچ:گفت مزاحم موجود که بگم چیزی خواستم

 بگیرم بوسمو برم منم بخوریم نهارمونو بیا.... ایم گشنه بچم خانوممو

  میکنم خفت بگیرمت که گمشو برو...احمق:زدم داد

 رفت خندیدو بلند

  کردمو نگاه بود شده اب خجالت از که ارام بع
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  خندیدم

  دیکه ارشامه بیخیییییال:گفتم و

 .... بردی ابرومو توعه تقصیر همش:گفت و زخمیم شونه به زد

  شد جمع درد از قیافم

 گفتم ارومی ای و

 کرد نگام تعجب با

 چیشد:گفتو

 بخوریم نهاربریم واینستاده گوش فال دیگه نفر یه تا پاشو..هیچی:گفتم شدمو بلند جام از

.... 

 

  شوم می آغوشت تسلیم که آنگاه»»»»»

 شود می خلق جغرافیایی

 ««آرامش نام به 

 ارام

 بودیم خوردن غذا مشغول

  نمیکردم نگاه ارشام به خجالت از من و

 .بده واست نخور زیاد ترشی دخترم ایما:محبوبه مامان

 برداشت جلوش از انداختو نگاهی میخورد ازش تندم تند که ایما جلوی ترشی پیاله به ارشام
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 ارشااااام عهههه:ایما

  خوردی خیلی توام....بچه واسه بده میگه:ارشام

 بردیش کجا بده حالا:ایما

 میز سره گذاشت ترشیو ظرف بیخیال ارشام

 بخور غذاتو...نچ:گفت ایما به و

 خورد غذاشو اروم اروم کردو نازک چشمی پشت ایما

 بود گرفته خیلی که افتاد سومیتا به چشمم

 بود خودش تو انگار و

 گرفتن محمدو الان:محبوبه مامان

 بله:گفت کشیدو سر دوغشو لیوانه سامیار

 چیه حکمش: محبوبه مامان

 کرد نگاه سامیار به سریع سومیتا

 اعدام:سامیار

 جان نوش...بود عالی غذا....ممنون:_سومیتا

 رفت شدو بلند جاش از سریع و

 میکنی فکر چقدر دیگه بخور:سامیار

 پریدم جام از ترسیدمو

 شد سامیار ریز خنده باعث که
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 دهنم تو گذاشتم رو قیمع از قاشق یه کردمو نگاش چپکی

 دیدنه فقط الانم دغدغه تنها...راحته خیالم دیگع.....شد تموم چی همه خداروشکر:محبوبه مامان

 میشی پیر داری....سامیار تو موندی فقط..میکنه براورده ارزومو داره که ارشام...پسرامه های بچه

 باباشی نمیخوای

 گلوم تو پرید غذا محبوبه مامان حرفه بااین

 خوردم داد ریختو اب لیوان یه برامجون مامان

 

 ...میکنم فکر بهش:سامیار

 انداخت بالا شونه و بالا داد ابروشو که بهش کردم نگاه تعجب با

 مزاحم یه یهو که میکردن فکر داشتن شایدم یا....نمیدونیم ما شده بابا تاالان شایدم:ارشام

 نذاشته و شده پیدا خوشگل

 کرد نگاه ما به موزی لبخنده با بعد و

 خجالت از شدم اب

 پایینو انداختم سرمو

 شدم مشغول باغذام

 میکردن نگاه گنگ بودن نیاورده سردر ارشام حرفایه از کع محبوبه مامان جونو مامان

  زمینرو افتاد چنگال دادو جاخالی که ارشام سمته کرد پرت چنگالشو سامیار

 باش لال تو:سامیار



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 554 

 هاپویی چه نمیدونه که خانومت....بدرک من.اخلاقت این به دارم عادت من داداچ:ارشام

 . کن داریابرو...هستی

 ...میزنم حرف تو با بعدا من:سامیار

 نمیدما بوس من:ارشام

 چیه بوس این جریان:ایما

 خانومم بهت میگم خونه تو:ارشام

 بمیری لال:سامیار

 کردم تنگ تورو جای نشناس نمک:ارشام

 دقیقا:سامیار

 بخورید غذاتونو...مزنید حرف چی راجب نمیدونیمکه ما...بابا ای: محبوبه مامان

 شد خورده ارامش تو غذا شدنو ساکت همه دیگه

 شستیم ظرفارو باایما و کردم جمع میزو وشدم بلند

 میزدن حرف و بودن حال تو اینا مامانو سامیار ارشامو

  نمونده چیزی....پانمون سره زیاد دیگهبرو تو_

 راحتم بابا نه:ایما

 نکردما کفیت تا برو:گفتم دادمو هلش

 هاپویی شوهرت مثل که الحق:گفتشستو دستاشو

 رفت در که بدم جوابشو اومدم
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 دادم تکون سر خندیدمو

  کردم فکر بوسع اونو سامیار به و

 گرفت گر تنم

 کوبید تند تند قلبم و اومد ناخواسته رولبم لبخندی

 شستم بشقابارو بقیه تند تند اومدمو خودم به دستم از بشقاب افتاد با

 .... 

 نیازمندیم

 باشد، نفر یک که

 ...انحصارى

 نباشد غیر به انتقال قابلِ

 و بیاید

 «««««««««بسازد بماند

 سامیار

 

 شدم بلند جام از

 کجا:ارشام

 خستم بخوابم میرم_

 بالا رفتم ها پله از اروم اروم و
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 زدم در به ای تقه وایسادمو سومیتا اتاقه دره جلوی

 کردم باز درو بفرماییدش با

  بود کشیده دراز تخترو وار جنین

 پیشش رفتم اروم اروم

  تخترو نشست دیدنم با

 کشیدم دراز تخت رو

 بغلم تو شد پرت کشیدمدستشو و

  چته:سومیتا

 و بره فکر تو شه گرفته صداش قلبم ی دوردونهِ که شده باعث چی:گفتم کردمو ناز موهاشو

 میدونی؟ کرده؟تو اذیت منو نفسه کی....نکنه شیطونی

 داد فشار سینم به بیشتر سرشو و نگفت چیزی

 ممید قول اما...گذاشتم کم همتون بره...گذاشتم کم برات میدونم:گفتم زدمو ای بوسه موهاش به

 مناراحتیت دلیل...باشی ناراحت وقتی میبره نفسم کع میدونی....نبودنامو اون همه...کنم جبران

 و میدادم پلیس دسته اونو من چه ولی... خواهری یه توام و داداشته محمد باشه هرچی....میدونم

 قصاص میکردنو پیداش زود یا دیر بالاخرع نمیدادمچه

 دو تا فقط که باباروهم.... کرد مادری برام مامان نه کرد برادری برام نه:گفت ضعیفی صدای با

 مرگش شاهد نمیتونم....بود داداش یه باشه بد هرچقدرم ولی..نیست یادم اصن داشتمو سالگی

 ...باشم

 بده ادامه نذاشت بغش و

 کنم چیکار میگی_
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 از خبری...اون هم مامانم هم....حقشه بگن که هرچی... حقشه....هیچی:گفت و بالا کشید بینیشو

 نیس مامانم

 ....اونم گرفتنش_

 مینکهه فقط الان نه بچگی از...نبودشون به کردم عادت دیگه من:گفت کشیدو بالا بینیشو دوباره

 چهی فقط بسته دارم شمارو همینکه...کن ولش هیچی.... اما...بود دلخوشی واسم میکشیدن نفس

 مامان محبوبه مامان توو میمیرم دیگه من نباشید شماها اگه دارین فرق شما نذاریدتنهام وقت

  ایما ارشاموو ارام و جون

 ترین نازک دل خوشگلترینو تو اخه بذارم تنهات کجا نفسمی جونمیتو:گفتم کردمو پاک اشکاشو

 دنیایی بازیه هم ابجیو

 کرد تلخی خنده

 یصدا که انقدر بخندی دلت ته از میخواد دلم.... نمیاد من سومیتایه به اصلا تلخ های خنده این_

 دیگه...میگذرم جونمم از دلت ته از خنده یه واسه باش مطمئنو...کنه کر فلکو گوشه خندهات

 باشه نکن گریه

  داد تکونسرشو

 ..کوچولو خانوم بخواب حالام:گفتم کردمو ناز دوبارهموهاشو

  کردم ناز موهاشو اروم اروم

 رفت بخواب که کردماینکارو انقدر

  منه دنیایه تموم میدونستکوچولو عمه این اگه وای

 تولدش بود گیام بچه اتفاق قشنگیرن میدونست اگه و

 نمیزد گذاشتنش تنها از حرف وقتهیچ
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  کشیدم روش پتو گونشو به زدم ای بوسه

  بیرون اومدم اتاقش از اروم

 دیگه اتاق یه تو رفتمو

 روتخت کشیدم درازو

 زدم زل سق به

 رفتم بخوابشدو خسته چشمام که اونقدر

 

 

 ارام

 نبود سامیار سالن تو برگشتم وقتی

 میزدن حرف باهم بقیه و

 بشین بیا دخترم نکنه درد دستت:گفت بادیدنم محبوبه مامان

 کجاست سامیار: گفتم گرفتمو جا کنارش

 بخوابه رفت:ایما

 کردم نگاه میکرد پخش طنز سریال که تلوزیون به دادمو تکون سری

 چمونه سامیار منو

 نمیدونم خودمم دوستدارم تغییرشو چرااین و شده عوض چرا

 بمونه اینجوری همیشه سامیار که میکنم ارزو دلم تو
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  خودشون خونه رفتن ارشام ایماو بعد ساعته نیم

 اتاقشون رفتن هم محبوبه مامان جونومامانو

  موندم تنها منم و

 زدم زنگ شکیلا به اتاقمو تو رفتم

  دادو جواب بوق دو با

 دانشگاه امروز نیومدی چرا بودی کجا...تورو بمیری:گفت تند تند حرفی هر از قبل

 باادب سلام_

 ببینم بده قبلیمو سواله جوابه تند زود.علیک: شکیلا

 نموخوام_

 اینا فرشاد ی گله اون و موندم تنها من بودامروز نیومده سومیتاهم...دیگع بگو عهههه:شکیلا

 کردن اذیتت مگه چطور....یکم داشتم کار:گفتم خندیدمو بلند

 مینداختن تیکه هی بودن اورده گیر غریب:شکیلا

 میکنم جبران فردا نباشه غمت_

 ....ک بود زهرمار برج مثل بود اومده استاده یه واییی:شکیلا

 حالا بود چی اسمش.باریده جا همه از تو بره امروز اینکع مثل_

 .خشایار: شکیلا

 زر لیمک حتما اوه اوه:گفتم افتادمو بداخلاقمون العاده فوق گنده شکم استاده یاد اسمش گفتنه با

 نه زد
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 .... اره اوووف:شکیلا

 کجایی حالا_

 خوابگاههیچ:شکیلا

 خبر چه دیگه_

 شوماست پیش کع خبرا:شکیلا

 منه پیش خبری چه__

 میگه ششمم حس میکنیددددد پنهون ازم سومیتا هم تو هم مهمو چیزه یه چرا:شکیلا

 گفتم گشیدمو صدایی پر نفس

 میکه درست:_

 نمیگید بهمچیوبگو زود خب هیییییییی:شکیلا

 شکیلا از بهتر کیو دل دردو به داشتم نیاز من بگم چیو همه بهش که گرفتم تصمیم

 پیش لحظه چند که حرفایی تا سامیار رفتن ازدواجمو ازکردم تعریفجریانو همه کردم شروع و

 گفت

 نه مثلا مجردی تو گرفته یرقان:شکیلا

 کن درک بگم نمیذاشت شرایط شکی خب:گفتم خندیدمو اروم

 منمیذاشت زندت الان وگرنه میکنم درکت دومندش و نکن مخفف منو اسمه اولا:گفت اروم شکیلا

 دوستداره میکنم حس چهارما و میزنه عجیب یکم سامیار این نظرم به سوما

 چیه پرتا چرتو این حستو این بگیرن گِل_

 میدم نظر دارم خب واااا: شکیلا
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 اخه نظر شد اینم_

 جون اروم شدی لیاقت بی خیلی جدیدا:شکیلا

 توروخدا نکنید تعارفخودتونه از لیاقتی بی میکنم خواهش_

 :))رفیق نیاریا کم وخیه:شکیلا

 هست حواسم چشم_

 میکنه چیکار سومیتا:_شکیلا

 نداری کاری میشه زیاد داره تلفنم پول دیگه خب...خوابه کنم فکر_

 بای مزاحم موجود نه:شکیلا

 هررری نده من به خودتو لقبایه عزیزم_

  کردم قطع گوشیو خنده با و

  کردم فکر شکیلا حرفایه به

  گرفت ضربان دوبارهقلبم و اومد پوستم زیر قشنگی حس

 دوستداره منو سامیار یعنی

  سرم تو خاک

 شکیلان چرته توهمات همه اینا

  بود خاموش که گرفتم مبینارو شماره نکن فکر بهش دیگه اینکه برای سریع

 شانننننس خشکه به:گفتم تختو رو کردم پرتگوشیو

 کنم چیکار حالا
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  اهااااا

  فهمیدم

 گرام اینستا تلگرامو رفتم کردمو روشن نتمو اوردمو گوشیمو دوباره

 شدم سرگرم دوساعتی تاو

 بله:گفتن کردمو خاموش گوشیمو در صدای  با اخر در

  تو اومد سامیار شدو باز در

 داری کاری:گفتم نشستمو صاف دیدنش با سریع بودم کشیده دراز شکم رو چون

 خونهمیریم کن جمع وسالیتو:گفت بیخیال

 الان؟_

 فردا پس پ ن پ:سامیار

 بانمک خندیدم هرررررررررررر_

 شنوا گوش کو نکنا تعریف انقدر ازمن گفتم دفعه هزار:سامیار

  اوردم در ساکمو تخت زیر از شدمو بلند جام از

  شدم وسایلم و لباسا کردن جمع مشغول رفتم و

  سامیار ب توجه بی کاملا

 داده هتکی تختورو کشیده دراز که دیدم سامیارو برگشتمو ساکم تو ریختم کمد از چیو همه وقتی

 میکنه نگاه بهم داره و تخت تاج به

 ندیدی خوشگل_
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 شده زنم جیگری چه میبینم دارم الان نه:سامیار

 مگه؟ بودی کور قبلا:گفتم کردمو نازم چشمی پشته

 تقریبا:سامیار

  وااااااه

  بود سامیار این

 نمیگفت خودشبه گل از کمتر و بود خودشیفته که سامیاری

 ساخته بهت هواشو اب که بودی رفته کجا_

 جهنم نزدیک جایی یه:سامیار

 پس همونه_

 شدی اماده:سامیار

 کنم عوض شلوارمو بیرون برو میشم دارم که میبینی_

 گرفتم جلوتو مگه.کن عوض خب:گفت شدو شیطون

  بیرونبرو_

  بخورم تکون اینجا از عمرااگه:سامیار

 بیرون نمیری_

 نچچچچ:گفت موذی سامیار

  نرو خب_

  کردم عوض شلوارمو پرو پرو و
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  چی پس

  بیرون میرم کردی فکر

  عمرا

  نیستم گاگول انقدر وگرنه بودا محرمم چون البته

 پرویی خیلی:گفت خنده با

 هست همینکه_

  دیکع بپوش زودباش: گفت دادو تکون سر

  مبرداشت وسایلامو و پوشیدم بودم شلوارم رنگ که قرمزمو شال پوشیدمو رنگمو ای سرمه بافت

  بریم_

 رفت یادت اینو:گفت شدو بلند جاش از

  سمتم گرفت کوشیموو

  گرفتم دستش از

  گرفت بود دستم که ساکمو که

 $جنتلمن بابا_

 بانو بزن حرف کم بیا:سامیار

 رفتیم بیرون اتاق از سرش پشته

  بودن حال تو همه

 میرید:گفت دیدنمون با محبوبه مامان
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 نمیدیم زحمت دیگع برم قربونت اره: سامیار

 بمونید بیشتر کاش زحمتی چه: محبوبه مامان

 بازم میایم:گفت بوسیدو مادرشو پیشونی سامیار

  مامان دادم زحمت خیلی ببخشید:وگفتم جلو رفتم

 بیاها بازم خوشگلم عروس اخه زحمتی چه:گفت بوسیدو گونمو

 چشم_

 برداشتی چیتو همه:جون مامان

 مامانی بله_

 نره یادت دانشگاه فردا:سومیتا

 دکتر خانوم چشم:گفتم فرستادمو واسش هوارو بوسی

 همکار خداحافظ:گفت خندیدو

 کردم باهاش خداحافظی خندیدمو

 نبودن بیرونو بودت رفته ایما ارشامو

 مگه نیاوردی ماشین:کفتم که گذشتیم حیاط از

 کردم پارک بیرون چرا:سامیار

 رفتم راه دنبالش نگفتمو چیزی

  بود کرده پارک در کنار ماشینو

 گرفتم جا کنارش منم و شد سوارزدو دزدگیرو
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  بخوریم بستنی بریم:گفتکردو روشن ماشینو

 شرط یه به فقط اممم:گفتم سمتشو برگشتم

 اونوقت شرطی چه:گفت و بالا داد ابروهاشو

 بازی شهر ببری منو بستنی بعد:گفتم و بالا دادم ابروهامو منم

 کوچولو خانوم باشه:گفت خندیدو

  عاشقتمممممم:گفتم کردمو بوس محکمگونشو و همه به کوبیدم دستامو هیجان از

 و با میدونستم اگه:سامیار

  میدادم پیشنهادشو خودم میکنی بوسم موافقتم

  نشستم صاف پایینو انداختمسرم شدم جدا ازش کشیدمو خجالت

 ببخشید شدم زدع ذوق خیلی:گفتم و

 گیا زده ذوق این از کنه زیاد خدا:وگفت افتاد راه خندیدو

 |..: من خجالته بازهم و

Channel  :  @kabose_shab_roman 

ID addmin:  @Sh_AfsA 

 حمیدی آیما و شهریار افسانه:  نویسنده

  مامان دادم زحمت خیلی ببخشید:وگفتم جلو رفتم

 بیاها بازم خوشگلم عروس اخه زحمتی چه:گفت بوسیدو گونمو

 چشم_
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 برداشتی چیتو همه:جون مامان

 مامانی بله_

 نره یادت دانشگاه فردا:سومیتا

 دکتر خانوم چشم:گفتم فرستادمو واسش هوارو بوسی

 همکار خداحافظ:گفت خندیدو

 کردم باهاش خداحافظی خندیدمو

 نبودن بیرونو بودت رفته ایما ارشامو

 مگه نیاوردی ماشین:کفتم که گذشتیم حیاط از

 کردم پارک بیرون چرا:سامیار

 رفتم راه دنبالش نگفتمو چیزی

  بود کرده پارک در کنار ماشینو

 گرفتم جا کنارش منم و شد سوارزدو دزدگیرو

  بخوریم بستنی بریم:گفتکردو روشن ماشینو

 شرط یه به فقط اممم:گفتم سمتشو برگشتم

 اونوقت شرطی چه:گفت و بالا داد ابروهاشو

 بازی شهر ببری منو بستنی بعد:گفتم و بالا دادم ابروهامو منم

 کوچولو خانوم باشه:گفت خندیدو

  عاشقتمممممم:گفتم کردمو بوس محکمگونشو و همه به کوبیدم دستامو هیجان از
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 و با میدونستم اگه:سامیار

  میدادم پیشنهادشو خودم میکنی بوسم موافقتم

  نشستم صاف پایینو انداختمسرم شدم جدا ازش کشیدمو خجالت

 ببخشید شدم زدع ذوق خیلی:گفتم و

 گیا زده ذوق این از کنه زیاد خدا:وگفت افتاد راه خندیدو

 |..: من خجالته بازهم و

Channel  :  @kabose_shab_roman 

ID addmin:  @Sh_AfsA 

 حمیدی آیما و شهریار افسانه:  نویسنده

 نیبست بریم فعلا نمیده حال شهربازی که الان میگم:گفتداشتو نگه فروش بستنی یه جلوی

 موافقی.بازی شهر میرم هشت ساعت سینما بریم بعدشم بخوریم

 خوبه اوهوم_

 همینجا یا توبریم:سامیار

 همینجا نه امممم_

 یخوریم قیف راستی اها.برمیگردم الان بشین پس:گفت میکرد باز کمربندشو که حالی در سامیاذ

 دیگه

 اوووهوم_

 فروشی بستنی تو رفت شدو پیاده

 ماشین تو اومد بود رنگم رنگا که قیفی بستنی دوتا با بعد دقیقه ده
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 اونجا بریم هست پارک یه اونور:گفت گرفتو سمتم به بستنیارو

 باوشه_

 شدی حرف کم:گفت کردو روشنماشینو

  کرد پارک ای گوشه ماشینو و خابونو زد دور

 شدیم پیاده ماشین از حرف بدون

 بهش دادم بستنیشو و

 خوردن بستنی ذوق با کردم شروع و

 میزدیم قدم باهم اروم اروم

 .هم شونه به شونه

 بذارم اگه عمرا:گفت سریع سامیار که زدم شیطونی لبخنده زدسرم به که فکری از

  کردم نگاش تعجب با

 صورتم تو بکوبی بستنیو اون بذارم اگه عمرا:گفت خندیدو بلند که

 میخونی ادمارو فکر تو:گفتم کردمو نگاش بیشتری تعجبه با

 جادوگرم من اخه..جورررایی یه:گفت گرفتو دستمو

 اومد خوشم دستش گرمی از

 بود گرم گرمه من دستایه برعکس

  زدم بستنیم به لیس یه

 بدجنسی جادوگره یه تو:گفتم و
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 بانو چرا:گفت و صندلی یه سمته رفت

  کشید منم دسته و صندلی رو نشست

 نشستم کنارشو

 میکشید خط دستمرو شصتش با نکردو ول دستمو

 میکشی منو دسته هی چرا تو_

  زد برزگ گاز یه بستنیشو انداختو بالا شونه

 نمیدونم:گفتو

 شدی عوض انقدر چرا:گفتم کردمو نگامرو به رو به

  داره ربطی تو به میگفت مطمئنا چون شدم منصرف ولی کیه محمد بپرسم خواستم

 میشدم ضایع من اونوخ و

 لازمه تغییر گاهی:گفت بیرونو داد نفسشو

 انگیزه بر تعجب تغییر اینهمه گاهی ولی_

 اخلاقه زا اصلا....خوبه:گفتم زدمو بستنیم به بزرگی لیسه دوباره.یانه شده خوب اخلاقم حالا:سامیار

 خوبع خیلی نکنه تغییر دیگع تغییرت این اگه نمیومدالبته خوشم قلبیت

 نمیکنه تغییر دیگه:سامیار

 امیدوارم_

 نباش امیدوار باش مطمئن:سامیار

  زد بستنیش به اخرو گاز و
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 کردی تموم بستنیتو زود چه:گفتم تعجب با

 نبود زودم:گفت خندیدو

 ترشبیش نصف هنوز من واسه:گفتم کردمو اشاره بودم نخورده نصفشم هنوز که خودم بستنیه به

 کردیتموم زود خیلی تو..مونده

 پسرونه من میخوری دخترونه تو نچ:سامیار

 !(((شد ای خنده تو خنده چه) افتاد خنده به من خنده از که خندیدم بلند

 باشه داشتع پسرونه دخترونه که لباسه مگه:گفتم بریده بریده

 غذا تند تند غول مثل پسرا میخورن غذا ناز با ارومو دخترا خب:گفت دادو تکونسرشو

 (پارازیت اَم آی راستی... نخورررررره بر پسرا به حالا)میخورن

 جیگرن دخترا:گفتم و خندیدم

  خانوم تری جیگر شما: سامیار

  شدم داغ حرفش از

 زدیم زل هم چشمایه به

  پایین انداختم سرمو کشیدمو خجالت

 کشیدم خجالت چقدر من امروز

 والااا

 شدی لبو:گفت خندیدو ریز سامیار

 پارک در چشمان با لبودختری:گفت و خندید بلند که کردم نگاش چپچپ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 572 

 اس مزرعه در دختری حنا اون اولان:گفتم حرص با خندید بیشتری باشدت که اوردم در اداشو

 نمیخندی خوشگل اصلا دومندش کاشف اقای

 گفتم دروغ که کردم اعتراف دلم تو و

 میخندید قشنگ خیلی خیلی سامیار

 شد اب بستنیت:گفت و بالا دادابروهاشو

 نمیخورمش دیگه:گفتم کردمو بستنیم به نگاهی

 نخوردی چیزی هنوز تو:سامیار

 میخوری:گفتم سمتشو گرفتمبستنیو

  اره:گفت کردو نگاهبستنیم به

 نمیشه چندشت یعنی:گفتم تعجب با

 نچ:گفت گرفتو دستم ازبستنیو

  زد بهش گازی و

 وایساده نوبت به سواری تاب سره که پارک توی های بچه به انداختمو بالا خودم واسه ای شونه

  کردم نگاه بودن

 پارکبیاره منو که میکردم مجبور ایمارو زمونی یه بخیر یادش

 بخونه نشد وقت و خونه برگشتیم دیر پارکو اورد منو امتحانش روز بار یه ایماو

  افتاد درسو واون

 میزد هی منوبده امتحان میرفت وقتی تابستون و
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 بچه:گفت نموندو دور سامیار چشم از که زدم بزذگی لبخنده گذشته روزایه اوردی بایاد

 زدی لبخند بادیدنشون که دوستداری

  گرفت خندم ام خاطره اوری یاد با ولی...اره که بچه_

  پسر یا دختر:سامیار

 پسر بیشتر ولی...جفتش_

 دختر من ولی:گفت کردو تموم بستنیشو سامیار

 دوستداری چی بچه اسم:گفت که نگفتم چیزی

 چی تو...آرتمیس یا آتریسا:دختر اسم آراد پسر اسم_

 اتریسا یا تبسم دختر..سانیار یا ساشا پسر:سامیار

  بود قشنگ دوستداشتم رو ساشا اسم

 قشنگه ساشا اوم_

 اتریساو ساشا شد پس: سامیار

 چی:گفتم کردمو نگاه بهش تعجب با

  هامون بچه اسم:گفت بیخیال

  خوردم جا

  کردم نگاش فقط و

 وقتشه الان...بزنم حرف باهات میخوام گفتم بهت:گفت سمتمو چرخید بیشتر

  گرفت ضربان اختیار بی قلبم
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  شدو سرد دستام و

  نکرد کار مغزم

  شم بلند کرد کمکم یشون

 

 کنم می تعجب هنوز و »»»»

  خدا از

 ساخته چگونه

 مهندسی و

 است کرده

 را دِلم 

 لرزشِ  کوچک با که

 تو احساسِ

 «««ریزد می دل  این تمامِ

 خب ولی....دیره میدونم...بدیم دیگع بهم فرصت یه میخوام من:داد ادامه خودش که نگفتم چیزی

 یا... نیمک زندگی الکی و جداازهم نمیتونیم که عمر تااخر.باشیم زندگیمون فکر به دیگه که بهتره.

 دهدی با مطلقه زنه یه به توجامعهکه میدونی خوب اینمو...طلاقم اهل من نه و..نشیم دار بچه مثلا

  زندگیه یه بسازیم نو از زندگیمونو میخوام ازت...که ای متوجه..نمیکنن نگاه خوبی

 هوم؟ نظرچیه...عاشقونع

 کرد نزدیکم کردو خم سرشو و
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 شدم غافلگیر

 گفت رک خیلی

 بگم چی حالا

 کنیم جنگ باهم میخواییم کی تا ما واقعا

 بگیرم طلاق نمیتونم که واقعا و

 مبشه مگه اخه ولی

 شدم غافلگیر...بگم چی نمیدونم:بیرونوگفتم دادم تند تند نفسمو

 و زن یه همهچشم به کردیم ازدواج دیگه ماکه...بده منو جوابه الان توروخدا ارام ببین: سامیار

 دختری هر کردم کاری کم میدونم میدونم بدیم بهم قلبامونو مونده فقط.. هستیم واقعی شوهر

 مهه..... بودم درگیر انوموقع من کن باور ولی...باشه داشته انچنانی عروسیه عروسو لباس ارزوشه

 بده فرصت یه خودت منو به تو فقط باش مطمئن میکنم ایناروجبران

 باشه کرده تغییر انقدر سامیار نمیشد باورم اصلا

  بود حقیقت حرفاش همه

  شدم خیره زمین به

  من به اونم و

  خودم با رفتن کلنجار کلی بعداز

 حرفات اخلاقتو چی شدی قبل مثل دوباره اگه: وگفتم بالا اوردم سرمو

 دهب اوکی دیگه بار یه فقط تو مُرده دیگه سامیار اون باش مطمئن تو:گفت زدو مطمئنی لبخند

 ضعیفه من به بسپار بقیشو
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 باشه:گفتم خجالت با

 دیگه کردی قبول الان:سامیار

 اوهوم:گفتم کشیدمو خجالت بازم

 عالیه....میکشهههه خجالتیم چه: گفت خندیدو

  کردم نگاه بهش

 بهم میخوام تو از فقط کنم ثابت بهت خودموو کنم جبران چیو همه میدم قول من:گفت بهم که

 گنن مخفیازم هیچیو بگو بهم چیو همه فقط....نکنی خیانت.... باشه من مال فقط قلبت نگی دروغ

 باشه بدترینارو حتی

 باش_

 نداری ای خواسته ازمن تو:_گفت گرفتو دستمو

 ..... نگو دروغ و خیانت_

 بریم هشته نزدیکه ساعت شد دیر خیلی کنم فکر....چشم:کردوگفت باز اروم بستو چشماشو

 بعدی سع سینما میریم اونجا....شهربازی

 بریم:گفتم شدمو بلند جام از سریع و شدم زده ذوق بازی شهر اوردن یاد به با دوباره

  خانومم بریم...میکنه ای عجله چه:_ گفت و خندید

 شدقشنگ لرزش یه پراز وجودم تموم سامیار دهن از خانومم لفظ شنیدن از

  بودم راضی ازاینکارم من

 بودم راضی دادیم فرصت بهم ازاینکه

 بودم راضی بود نزدیکم خوشبختی ازاینکه
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 ...داشتم خبر میبره و میشورع چیو همه و میاد که سِیلی از اونروز کاش ولی

  نشستیم ماشینتو

  افتادن راه از قبل

 گذاشت اهنگ

 گوشرو بیگی سامی اهنگ جاش و نمیده گوش مهرابو اهنک سامیار که دیدم بار اولین برای منو

  میده

 خوندن به کرد شروع بلند بلند بیگی سامی جونم ای اهنگ با

  میزد بشکن چ بالا میگرفت دستاشو اوقات گاهی و

  کردم همراهیش منم کم کم

  میخوندیم اهنگو بلند بلند باهم

  اوردمو در گوشیمو

  اوردمو دوربینشو

  گرفتم فیلم

 خوندیدم باهم دوتایی و

 به امسل....فیلمو نکن قطع واستا واستا: گفت سامیار کنم قطع فیلمو اینکه قب شد تموم اهنگ

 که دادیم قول باشیم باهم که دادیم قول هم به امروز مامانتون منو... ایندم پسرایه و دخترا

 .... کن سلام مامان به دخترم آتریسا.... کنیم هدیه بهم قلبامونو

  خندیدم بلند

  دیوووونه:گفتم سامیار به رو و
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 ببینن بچهامون بمونه یادگاری میخوام چیه خب:سامیار

 یمرفت....بود خوبی روز خیلی امروز شهربازی میریم داریم ماالان ها بچه سلام:گفتم دوربین به رو

  منید شبیه انقدر که برم قربونتون.. خوردیم بستنیم و پارک

 منن شبیه جفتشونم کوووو عهههه:گفت کنانه اعترض سامیار

 توان شبیه جفتشونم میکنم دقت که الان:گفت که کردم نگاش چپ چپ

 شدم که بودم نشده زلیل زن:گفت که م خندید بلند

 گرفتم الان که بودم نگرفته فیلم نیومدن دنیا به هنوز که هام بچه برای منم_

  کن تجربه من با بودنو خاص:سامیار

 نفس به اعتماد_

  نشن پرو بچهامون کن خاموش دوربینو اون:سامیار

 مامانی باااای میسپاررم خدا به شمارو بعدی فیلمایه تا:گفتم دوربین به رو خندیدمو

 جیبم تو گذاشتم کردمو خاموش گوشیمو بعد و

 رسیدیم:سامیار

  شدیم پیاده و کرد پارک ماشینو

  بود شلوغ خیلی خیلی بازی شهر

  بود شده قاطی باهم اهنگ و جیغ صدای و

 واااااییییی:گفتم هیجان با

  بریم بزن:گفت گرفتو محکم دستمو سامیار
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 بازی شهر تورفتیم دوتایی

 وارس همشومن:گفتم شدمو تر خوشحال وسایلا بقیه و کشتیو سفینه و ای زنجیره تاب دیدن از

 میشما

  بیرون میزنه چشمات از رودت دلو که اونوقت:سامیار

 شم سوار میخوام نمیخوام عهههه:گفتم زدمو سفتش بازوی به مشتی

  بگیریم بلیط بذار باشه:سامیار

  بود شلوغ که فروشی بلیط باجع سمته رفتیمو

 ای زنجیره تاب رفتیم همه از اول گرفتبلیطارو همه علافی کلی بعد بالاخره

 شم تاب سوار هیکل بااین نمیخندن من به اخه:گفت غرغر با سامیار

 میشه پر الان دیگع بیا نهنه:گفتم کشیدمودستشو و بالا دادم تند تند ابروهامو

  شد تاب سوار زور به و ناراضی کاملا

 نشست من پشت دقیق

  بستیم کمربندامونمو

 نیاد در که بستم سفت شالمو قبلش

  نیاد

  چرخیدنو ب کرد شروع یواش یواش

  گرفت شدت بعدش

  میخندیدم و میزدم جیغ بلند بلند
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  زدم بلندی جیغ کردمو باز دستامو

  شدیم پیاده ما و وایساد تاب دقیقه ده بعد

  شد بلند جاش از شیک خیلی سامیار دیدم برگشتم

 نزدی جیغم یعنی تو_

 گرفتیم همو دسته

 دخترم مگه من نه:سامیار

 شاید نمیدونم:گفتم گری موذی با

  کشتی سمت رفتیم

 پسرم میکنم ثابت بعدا حالا:گفت شیطنت با سامیار

  بگم چیزی یه:گفتم کردمو نگاش چپکی

 بگو: سامیار

 بیخیال بقیشو رفت گیج سرم من_

 کنم چیکار اینارو:گفت انداختو نگاهی دستش بلیطایه به

 ها بچه اونبه میدیم: گفتم گرفتمو دستش از

 کردم اشاره نوجون دخترایه از گروهی به و

 باشه: سامیار

  دخترا اون سمته رفتیم باهم

  کردم ای سرفه
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  سمتم برگشتنکع

 ...سلام:گفتم زدمو لبخندی

  دادن جواب همشون

  داشتین کاری جانم:گفت بود برنزه که یکیشون

 وارس نمیخوایم متاسفانه خریدیم بلیط چندتا ما:گفتم کردمو ول و سامیار دسته و جلوتور رفتم

 .... بگیرین اینارو نخرین دیگه میخواین شمااگه گفتم شیم

 کشتی و سفینه بریم میگم اینا به دارم دوساعته... گرم دمتتتتت:گفت کردو نگا بلیطا به ذوق با

 میترسن ولی

  دادم بهشون بلیطارو خندیدمو

 میبینم درست دارن واااااای:زد داد بلند بود اولیه از تر سفید که دیگشون یکی

  کردم نگاش تعجب با

 نیستین مدلینگا همون شما:_گفت و جلو اومد سریع که

 تهرانی سامیارِ سامیار اها اها.....بودا بادم وای.... اسمتون:گفت متفکر سامیار به رو و

 درسته: سامیار

 یه اهمب میشه. خیلی میاااااد خوشم خیللللللی استایلاتونو لباسا از من وااای:گفت ذوق با دختره

 بندازیم عکس

 باشه خانومم که شرطی به... البته... ممنون:سامیار

  نمیدونننننننستم من....شماست همسر رستگار ارام وااااای:گفتکردو نگاهمن به برگشتو دختره

 خندیدم
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 کسع باهم میشه حالا... دارم جفتتونم پیج من.... خیلی... میاید بهم خیلی:گفت ک نگفتم وچیزی

 بندازیم

 نه چراکه_

  کردم حلقه بازوش دور دستمو وایسادمو سامیار کنار من

  گرفت عکس یه و وایساد من کنار هم دخترهو

 کردیم خداخافظی ازشون کلی بعد خلاصه گرفتیمو دخترا بقیه با ام دیگه عکس یه که

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

 گرفتیم سینما بلیط دوتا اینبار

 ترسناک بعدی سه فیلم یع

  زدیم عینکامونو و صندلی اولین رو نشستیم

  شد شروع فیلم

 من جیغه بااون همراه

  بود ترسنام واقعا که بود اشام خون یه فیلم جایه یه

  دراد گریم بود نزدیک کشیدم جیغ انقدر بادیدنش من

  داد فشار محکم گرفتو دستمو سامیار

 شد تموم کم کم فیلم

  اوردیم در عینکامونو و

 .بودیم نشسته هنوز ما ولی شدن بلند جاشون از بقیه
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 باشی ترسو انقد زبونت بااون نمیاد بهت اصلا:سامیار

  جناب نیستمترسو هم اصلا نخیر_

 گشنمه خیلی که بریم پاشو:گفت و شد بلند جاش از خندیدو

 ان گشنه همیشه مردا که الحق:گفتم شدمو بلند جام از

 هعشو نازو کلی با بعدش میخوابن ظهر لنگ تا خانوما...بفررررررررما بعلههههه:گفت اعتراض با

 جورش نداریم شامم تاززززه میگیرن کارگر هم رو خونه نمیکنن درست نهارم میشن بیدار غرغر

 چونه بااین هی مردا حالا. میشن خسته هم کلی ک اینجاست جالب. کوچست سر رستورانه پایه

 کار همه بااین.ارایش وسایل و زیبایی عمل خرج بدع خانومت بیار پول بیا اینور برو اینور هی بزن

  نباشیم گشنه ما دارن انتظار خانوما کردنم

 پرستن شکم مردا:گفت و  اورد در زنارو ادایه باحالی صدای با بعد و

  نگیره زن ناراضژه هرکی:_گفتم کردمو الکی اخم کردمو کنترل خندمو زور به

 کنیم چیکار نگیریم زن:گفت و بازوش دور کرد قفل گرفتو دستمو

 پشیمونی الان_

 .نهههههه:سامیار

 باخودت چندی چند: گفتم خندیدمو

 گشنمه بیا تند تند بدو:سامیار

 برندست ماشین به رسید زودتر هرکی:گفتم شیطنت با

 دوییدن به کردم شروع و

  میومد سامیارم پای صدای
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 میدوییدیم میکردن نگامونکه پارک تو افراد به توجه بی

  زد جلو ازم سامیار

 نی قبول میدووویی تند خیلی تو: گفتم کشیدمو بنفشی جیغ

 نگفت چیزی

 وایساد ماشین جلوی اخر در و

  بالا داد ابروهاشو خندیدوکردو نگام سینا به دسته

 باشه چی جایزم خب: گفت و

 هرچی نمیدونم:گفتم هن هن با

 میگم بعدا میکنم فکر خب:سامیار

 راحتی هرجور:گفتم انداختمو بالا شونه

 شدیم سوار کردو باز ماشینو

 میری کجا:گفتم زنون نفس نفس

 فود فست یا رستوران:گفت کردوروشن ماشینو

 فود فست معلومه خب_

 فودی فست رفت گذاشتو ارومی اهنگ

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆ 

 شدمممم سیر اخیش:سامیار

 کشید سر نوشابشو و فودی فست رنگ قرمز صندلی رو شد ولو
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 خوردی دونونه ساندویچ و پیتزا یه نشو سیر و بیا:گفتم کردمو جمع بینیمو

 میرم اب میزنی چشمم میگی انقدر حالا:سامیار

 شوهری چشم خودت:گفتم کردمو نگاش چپ چپ

 میشی قشنگتر میخوری حرص:سامیار

  دوباره

  دوباره

  دوباره

 خجالت

 گرفته خِرمو صبح از که خجالتی ازاین میاد بدم اه اه

 میشی خوردنی خیلی میکشی خجالت...اما:سامیار

 بریم: گفتمو میز رو گذاشتمش زدمو ساندویچم به ارومی گاز

 نکردیتموم ساندویچم دونه یه هنوز که تو:سامیار

 بود زیاد خیلی_

 بریم کن تموم ساندویچتو اون.میخوری غذا گنجشکی تو نبود زیاد:سامیار

 ندارم جا دیگه:گفتم وار ناله

 مطمئنی:سامیار

 اوهوم_

  کرد حساب رفت شدو بلند جاش از



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 586 

 بریم:گفتو

  شدم ماشین سوار و بیرون اومدیم فودی فست های پله از

  بود نیم و یازده ساعت

 گذشت زود چقدر

 بود زندگیم روزایه بهترین از یکی امروز

 داشت جَذَبَشو داشتبودنشو مغرور بازم اما بود کرده تغییر اگرچه که مردی کنار

 بود داده جون بهم پوستیش زیر حمایتایه که مردی

 هستی ای هفته یه مسافرت یه ی پایه:سامیار

 دارم سال؟دانشگاه وقت این:گفتم تعجب با

 نبود یادم...اره:سامیار

 بود چی رشتت: گفت که کردم نگاه بیرون به دانشگاه این دسته از ناراحت

 عمومی جراح_

 میدین امتحان عملی امسال. اوهوم:سامیار

 دارم استرس خیلی اره_

 میشه عادی واست بعد سخته اولش چی استرسِ:سامیار

 میشناسی همتییییییی استاد تو راستی اهااااااااان:گفتم تند تند همتی استاد اوری یاد با

 مگه چطور اره:گفت کردن فکر از بعد لحظه چند کردو اوری یاد واسه اخمی

  زد دور رو کوچه
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 نزده؟ زنگ بهت گرفت شمارتم اخر در و پرسید توو سومیتا فامیلی از. ماعه استاده_

 داری کلاس باهاش کیا.خاموشه گوشیم.. نه:سامیار

 فردا_

 اها:سامیار

  کرد پارکماشینو کردو باز ریموت با پارکینگو در

 اسانسور سمته رفتیم باهم

 امیارس کارم و برخوردش صدای از که پیشونیمرو زدم چپم دسته با ادکلانا اوریه بایاد اسانسور تو

 جاخورد

  خندیدم ریز کردمو نگاه متعجبش قیافه به

 بپرسم برم رفت یادم بودم دادع سفارش ادکلن پیش وقت چند:گفتمو

 اخم که بازم.بفررررررررررما:گفتم تند که کرد اخمی

 میگیریم میریم باهم فردا: گفت جدی

 نداشت اخم اینکع.باوشع:_گفتم انداختمو بالا شونه

  کرد باز درو کیلید با سامیار و وایساد اسانسور

  کرد روشن چراغارو

  اوووووووه

 بود خاکگردو تمام خونه

 خاکه همچی وای_
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 میکنیم واسش فکری یه فردا:سامیار

 بخوابم میرم منکه_

 عوض لباسامو اتاقم تو رفتم تند و

 بستم ای گوجه بالا از موهامم و پوشیدم قرمز شلوارک و تاب یه  کمردمو

 کشیدم دراز تخت رو و

  کنم خاموشچراغو رفت یادم اووووه

 اتاق تو اومد سامیار شدو باز اتاق درع که شم بلند خواستم

 بله:گفتم کردمو نگاه برهنش ی تنه بالا به تعجب با

 جا یه یادته:گفت شیطنت با سامیار

 بودی بدهکار بهم یزه

 دادم تکون سرمو دادمو قورت دهنمو اب

 بخووووابم اینجا امشب اینه جایزم خب:گفت و پرید تخترو اومد

 چیییی: گفتم بلند و تعجب با

 میخوابم اینجا امشب: سامیار

 چییییییی: متحیرگفتم و بهت با

 اینجا همیشه شدو عوض نظرم شایدم...میخوابم اینجا امشب:گفت و تخت رو کرد پرت خودشو

 موندم

  تکون یه از دریغ وای بره که دادم هلش دستام با
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 زود بخوابم میخوام بیرون برو پاشو.غولی تو چقدر.مامانمینا وااای_

 بدو خوابی بی از میمیرم دارم کن خاموش چراغو برو:گفت منبه توجه بی

  دادم هلش بازم و زدم جیغ

 یرو باند دیدن با پشت از که زدم پیروزی لبخنده شدم موفق اینکه هوایه به و شد بلند جاش از

  شد خشک لبخندم شونش

 چیشدههههه شونت:گفتم سریع

 سوخته:گفت سمتمو برگشت اتاق وسط

 وااااچرا:گفتم تعجب با

 میگم بعدا حالا: سامیار

 برگشت دوباره کردو خاموش لامپو و

 کجااااا:گفتم داد باحالت

 دادن وا تخت فنرایه که تخت رو کرد پرت خودشو بازم

  کرد اسیر بغلش تو منو کشیدو پامو که دادم هلش پهلوش از پام با

 نداشت فایده زدم پا دستو چقدر هر

 ومخان شد تموم:گفت که موندم ساکت جا یه زنون نفس نفس اخر خوردم ول و کن ولم گفتم انقدر

  نتونستمبازم ولی کنم جدا بود کرده قفل پاهامو که پاهاشو کردم سعی خوردمو تکون بازم

 شدم غوره اب کردی لهممم: غرید

  کرد شل یکم دستاشو خندیدو
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  میشنیدم میزد اروم که قلبشو صدای بود قلبش رو سرم

 کسی وقتی من تازه.....باشم پیشت امشب یه میشه چی:گفت اروم سرمو به چسبوند چونشو

 ...بمونم اینجا بذار الان فقط....بیرون میرم خودم من بخواب تو بخوابم نمیتونم باشه پیشم

 ... نگفتم چیزی که گفت اینارو مظلوم انقدر

 م بود راضی دلم ته منکه

  میکردم ناز داشتم فقط و

 رومون کشید و بالا اورد رو پتو پاش با

 بود شده داغ برهنش پاهای و تنه با برخورد با لختم نیمه پاهایو دستا

 میشد مور مور بدنمو

 تدرس بود زندگیم روز ترین اروم امروز:گفت گوشم کنار زمزمع یه مثل تر اروم خوردو تکون یکم

 ...اسمت مثل

 گردنم تو کرد فوت و

  بودم حساسگوشم گردنمو به خیلی من

 شد جمع قیافم کردموخم سرمو

 دیگه نکننننن:گفتم که کرد اینکارو دوباره چونحساسم گردنم به که فهمید انگار

 چرا:گفت شیطون

 میشم اذیت_

  سرم رو گذاشت چونشوو برگردوند سرشو دوباره

  بخوابم نمیتونم ولی خستم خیلی: گفت زدو موهامرو ریزی بوسه
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 چرا:گفتم کنجکاو ولی اروم خودش مثل

 یکیش...گذاشته منفی تاثیر اعصابمرو که بوده زندگیم تو اتفاقایی: گفت و کشید دردی پر نفس

 از پرممی کنه حرکتی یا باشه کنارم کسی خوابم وقتی مثلا یا...شب تو سردردام و خوابی بی همین

 ...میکنم حمله بهش واردیوانه و خواب

  کردم تعجب

 زیاد خیلی

  زدم چرخی

 رفتی دکتر:گفتم کردمو نگاه میزد برق که چشماش تو گرفت قرار صورتش مقابل صورتم

 ...نداشت تاثیر....بار چند اره:گفت سرمو پشت به دوخت نگاشو

  کردیم سکوت لحظه چند

 دکتر برو بازم:گفتم منو

 ....دادن اورد خواب قرص فقط هربار..رفتم بار سه:گفت و کرد نگام تند

 ... عالیهه روانپزشک....خوبه خیلی...میشناسم دکتریه من_

 و نشد ولی.. ارام درمان واسه داشتم تماس دکتر با کشورم از خارج  من:_گفت و بدم ادامه نذاشت

 بخوابی جدا شوهرت از هرشب که کنی تحمل میتونی نمیدونم...باهامه همیشه درد این نمیشه

 خیلب هنوز داری انتخاب حق ولی..میدونم دیره...یانه کنی زندگی روانی یه با میتونی نمیدونم

 میکنی چیکار اونا فهمیدن با نمیدونم چیزاازن

 باشی منطقی میخوام ازت اما

 ...کنمکمک بهت شدنت خوب برا خودم بذار:گفتم دادمو تکون سرمو

 کرد نگام گنگ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 592 

 ؟ هوم میکنم کمکت من عوضش نمیری دکتر که تو_

 جوری چه نمیدونستم واقعا ولی

 ....نیستی بلد روانشناسی کهتو:_گفت کردو فکریکم

  کردم نگاش منم

 .بشنوی حرفامو میخوام بیا باهام توام.دکتر بریم باهم خب:گفت بازم

 باشه:گفتم زدمو لبخندی

  شد شاد چشماش

 صورتم به چسبوند صورتشو کردو بقلم تر محکم

  بستم چشمامو

 شد داغ راستم سمته چشم روی

 سامیار ی بوسه از

 ببینه شدنمو قرمز کع نبود انقدری اباژور نور که  بود خوب

 بوسش ازاین شدم لذت غرق

  زدم محوی لبخنده

  کردم باز چشمامو

 داری دانشگاه صبخ بخواب....مرسی....بود خوب خیلی امشب:گفت کشیدو عمیقی نفس

 لیو بهش پشت چرخیدمو بوسه از تر تند بوسیدمو گونشو سریع و تند اخر در کردمو نگاش یکم

  خوابیدم بغلش تو
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 بستم چشمامو

  بود کرده تعجب انگار

 طرف یه ثانیه چند این طرفو یه شب کل: گفت که اومد ارومش صدای

 کنم باز چشمامو حتی نذاشت خجالتم

 کرد قفل م دور دستاشو محکتر

 .... برد خوابم من که موندیم حالت تواون انقدر و

 سامیار

 

 خواببغلم تو ارام بیدارو همچنان من و دوشب ساعت

 نبره خوابممیکردم سعی ولی بودم خورده قرص چهارتا و میومد خوابم خیلی بااینکه

 کنم جدا خودم از ارامو نمیخواستدلم هم طرفی از و

 دوستداشتم خودم تو جدیدو حس این

 بودم کرده شروع زندگیمو ارام با که روزی اولین بودو مهر ده امروز و

  میداد خوبی بوی کشیدم نفس بردمو موهاش تو سرمو

 کنه خودش دیوونه منو میتونست زن این

 نداشتمشک

 میومد خوشم ازش بیشتر شناختمش امروز بیشتر هرچقدر

  رفتارش حرفاش از شخصیتش از
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 شیطنتاش و خندیدنش از

 چشماش از همه از بیشتر و

 قشنگه خیلی کردم اعراف دلم تو دیدارمون تواولین که چشمایی

 شد نیم دو ساعت

 بالشت رو گذاشتم دستم رو از سرشو شدمو خیز نیم اروم

 شدم بلند تخت از و

 کردم خاموش اباژورو دراخر کردمو مرتب روش رو پتو

 بیرون اومدم اتاق از اروم خیلی و

 خودم اتاق تورفتم

 کردم نگاه اتاق سقف به کشیدمو دراز بیحال

 بودم رنگش عاشق که سقفی

 .سیاه

 بودم بیزار سفید سقف به کردن نگاه از

  کردم نگاه اتاق کله به

 بود سیاه چی همه که انقدر بود قبر انگار

 چرخیدم پهلو به

 دارم هدف زندگیم واسه حالا کردم فکر این به و

 خانوادمه هدفم
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 زنمه

 بچم و

 مشترکم زندگیه و

 زدم لبخندی بچه اوری یاد با

 باشم خوبی بابایه میتونم من

 یا

 بچم واسه کنم جبران محبتامو کمبود

 میکنن بابایی چجوری بدونم نداشتم بابایی منکه

 کشیدم عمیقی نفس

 زدم محوی لبخنده بازم کردیم انتخاب که اسمایی اوری یاد با

  سامیار

 ارام

 ساشا

 اتریسا

 خوابیدم کمر رو ایندفعه

 خورد سقف به نگام بازم

 کردم مرور روزمو اول از

 بود عالی
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 شد کشیده محدثه سمته به ذهنم اختیار بی

 منه صیغه ماه شیش اون

 شد جمع اخمم

 کشید پر خوشحالیم تموم

 کجاست اصلا

 شده چی همایون

  خوابیدم شکمم رو چرخیدمو اینبار

 بستم چشمامو گذاشتمو چپم سمته سرمو

 سردرد

  داشتم

  ولی

 زیاد اونقدر نه

  بود کم ولومش اینبار

 میشد ؛تموم کم کم داشت انگار و

 بود داده اوانس بهم امروز

 راحت خوابه یهو

 البته

 بذارن خیال فکرو اگع
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 نکنم فکر دیگه چیزی به کردم سعی

  بخوابم و

 شد همینطورم

 

... 

. 

 

 

. 

×××××××××××××× 

 ارام

 شدم بیدار گوشیم صدای با صبح

 بالشت به کوبیدم محکم سرمو  کردمو خاموشش غرغر با

 نبود سامیار

 میرم گفت که دیشب خنگول خب:وجدان 

 چه تو به تویی خنگ_

  حموم تو پریدم خوابیدن دوباره از جلوگیری برای شدمو بلند جام از

 بیرون اومدم گرفتمو ساعته نیم دوش یه
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  کردم خشک موهامو

  زدم لب رژ و ریمل یکم اول و

 پوشیدم مشکی مقنع و ساتن مشکی مانتوی و زرشکی شلوار یه و کردم باز فرق وموهام

 ست تخت کفش و زرشکی کیف و

 شدم خوب

 بیرون رفتم

 

 نبودانگار بیدار سامیار

 بود ساکت خیلی خونه چون

 چیدم میزو و اشپزخونه تو رفتم

 سامیار مونده فقط حالا خب

 در به زدم محکم وایسادمو در پشته رفتم

 بیدارررررشو سامییییییار:گفتم داد با

  در به میکوبیدم دستم دوتا با

 بود بلند خیلی صدااااش

 اتاق تو شدم پرت من بازشدو در دقیقه چند بعد

  کردم برخورد محکمو سفت جسم یه با که

 نبود سامیار جز چیزی قضا از که
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 سینش به چسبید سرم

 کردم نگاه بهش و بالا اوردم سرمو

 الو خواب قیافش بودو ژولیده کاملا موهاش

 خبررره چه:گفت باز نیمه چشمای با

  بیرونو  اومدم بغلش از

 عقب رفتم قدم یه

 شی بیدار نمیخوای ظهره لنگه...سلامتیه:گفتم کمر به دست و

 خانوم فیونا ظهره لنگه کجا.. نزده هنوز افتاب:گفت اوردو در منو ادای

 لاینارومث همه و د میدا قر گردنش و سر به و بود وایساده جلوم کمر به دست اینکه از نمیدونستم

 فیونا گفت بهم اینکه به یا بخندم میگفت جیغ جیغ با خودم

 .دم شاخو بی غول.شرکی توام فیونام من اگه:گفتم حرص با

 ...دیگع شرکی زن توام جان فیونا خب:گفت انداختو بالا شونه

 رمندا ماشین نشه دیرم دانشگاه برم میخوام من صبحانه بیا زوووود:گفتم بیرونو رفتم اتاق از

 نیومد در ازش صدایی دیگع

 اومدن دادنو رضایت اقا که کردم مشغول قهوه و چای با خودمویکم منم

 حموم رفتی سوختت شونه با:گفتم تعجب با

 بخیر صبح:گفت میزو پشت نشست

 همیگ تازه.بفررررررررررما:گفتم و نشستم میزو رو گذاشتم بودمو ریخته که ای قهوه چایو دوتا

 بخیر صبح
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  تو بلدی هم کارا ازاین که میبینم:سامیار

 بلدم ک چی پس: گفتم باغرور

 کن درست نهار بلدی اگه نمیشه ثابت چیزی صبحانه یه با.نچ:سامیار

 دارم کلاس من نیستم نهار شرمنده:گفتم خوشحالی با

  باتو شام پس...خدا شکر هستی که شام:گفت دستمو داد گرفتو ای لقمه بیخیال

 ندارم حوصله من:گفتم تخسی با

 منو هم کن راحت خودتو همنیستم بلد بگو خو:گفت کردو نگام شیطنت با

 بشی سوخته دماغ تا میکنم درست اصن.باشع:گفتم غرغر با

 نازی این ب نیست؟دماغ حیف:گفت زدو اشاره بینیش به و خندید بلند

 برج به اعتماد:گفتم کردمو نازک چشمی پشته

 خوردچایشو خودشم و داد بهم عسل و کره لقمه یه دوباره

 کردم جمع میزو خندهشوخیو ساعت نیم بعد

 بود سامیار با زندگیم صبحانه قشنگترین و دومین

 ...میرم دارم من:گفتم درو جلوی رفتم

 برسونمت بپوشم لباس برم صبرکن چنددقیقه:گفت سریع

 بیاد تا وایسادم در جلوی کفتمو ای باشه خواسته خدا اب منم

 اومد بعد دقیقه ده

  بود پوشیده سفید بلوزه و سفید کالجایهو سفید کتان شلوار و طوسی کت یه
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 بود انداخته سفیدم چرم بند ساعت و

  بالا بود داده موهاشو

 ناززززه چه اقامون

 اووووووعق

{: 

 شدیم ماشین سوار رفتیمو بیرون در از باهم

 میشه تموم کلاست چند ساعت:سامیار

 چهار ساعت_

 بگیری ادکلنتو بریم دنبالت میام:گفت و داد تکون سری

 میشی باوشه_

 لوووس:سامیار

 عمته_

  خندید بلند بلند

 سامیار عمه اووووه

 سوممممممیتا

 بیاره جا حالتو میکم سومیتا ب:گفت خندید خوب اینکه بعداز

 نمیگی تو عمرا_

  وایساد قرمز چراغ پشتو گردنش پشته کشید چپشو دسته و بالا داد راستشو سمته ابروی
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 میگم:گفت سمتمو برگشت

 نمیگی:گفتم اوردمو در زبونمو بیرونو دادم ابرمو خودش مثل

 میگم:سامیار

  بگو اصن:گفتمصندلیو رو دادملم خیال بی

 نمیگم:سامیار

 دادا داری ایمنی خود نوع از خوددرگیری:گفتم خندیدمو

 اباجی کرتیم ما:سامیار

  میدونم خودم_

 :{ پرو:سامیار

 نگفتم که عمته بگم خواستم

  وایساد دانشگاه جلوی دقیقه چند بعد

 ممنون مرسی{_

 دنبالت میام نره یادت میکنم خواهش:گفت و زد لبخندی

 نداری کاری.باوچه:گفتم دادمو تکون سرمو

 گل خانوم سلامت به:سامیار

 ....رکش خدافظ:گفتم شدمو خم ببندم درو اینکه از قبل شدم پیاده کردمو باز درو خبیث لبخند با

 دانشگاه تو رفتم شده مضاعف شادی با وبستم درو بعد و

 شد سبز جلوم روحی فرشاد که کلاس سمته میرفتم اروم اروم خوش حالی و لبخند با
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 بود دستش کاغذ یه بودو داده تکیه دیوار به

 شانس خشک به: گفتم لب زیر

 برداشتم تند تند قدمامو و

  رفتم هم خرع چشم یه و

  بالا اورد شو سر پام صدای با

  کردو نگام و

 برداشت شو تکیه

 اومد شونم به شونه و

 نکردم بهش توجهی

 رستگار خانوم قبل جلسه نبودین:گفت خودش که

  جام سر وایسادم

  وایساد اونم

 کردم برانداز سرشو تا پا از بار یه پوزخند با همه از اول

 ساعتش و  موهاشرو مارک مشکی عینک و سبز بلوزو مشکی شلوار

 فضولی شما:گفتم و

 ندارین شخصیت شما:گفت بااخم

 هدیگ بار یک ضمن در.مامانی تیتیش پسرع تویی نداره شخصیت کع اونی:گفتم اوردمو جوش

 غورباقه.شه یکی دماغت با که دهنت تو میزنم یکی بیای من جلوی
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 کردم اشاره لباسش به و

  اخیش

  دراوردم حرصشو چ نگاه

  خودم به ماشالله

 چشمام به ماشالله

 موهام به ماشالله

 دماغم به ماشالله

  شدم خل

 کلاس تو رفتم تند و بزنه حرفی نذاشتم دیگه

  بود نشسته اخر ردیف تو هم کنار سومیتا و شکیلا

 پیششون رفتم دادمو تکون دستی براشون

 سلام_

  پیدا کم سلام:گفت برداشتو بغلیش صندلیه از کیفشو شکیلا

 دوستم سلام:سومیتا

  اومد استاد که بزنم حرف خواستم شکیلا کنار صندلیه رو نشستم

 دادن ودرس زدن حرف به کرد شروع علیکی نه سلامی نه و

  داد درس ساعت سه تا

 بیرون رفت گفتو نباشید خسته یه بالاخره و
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  بود محو افق تو قیافشون همه

 .بیرون بریم پاشید پاشید:گفتم شدمو بلند جام از

 صندلی رو چسبیدم نشستم بس از:گفت صندلیو دادرو لم سومیتا

 اومد دوستاش اون و فرشاد خنده صدای لحظه همون

 میخندیدن اونا میزدو حرف متین که کردم نگاه همشون به چپکی یه

 ماهی دلقک

  شد بلند زور به اونمکه کشیدرو سومیتا دسته و پاشد جاش از شکیلا

 بیرون رفتیم اونا به توجه بدون

  اورد در میوه اب و کیک چهارتا کیفش از شکیلا نشستیمو دانشگاه حیاط چمنای روی

 سمتمون رفت و

 کردیم باز برداشتیمو یکی کدوم هر

 ندارم کلاسو بقیع حوصله اصن:شکیلا

 منم: سومیتا

  حرف اداست صندلی رو نشستین بابا کردن چیکا انگار حالا اوووو:گفتم خوردمو کیمکو از تیکه یه

 دیگه زده

 هکلی کردم تحلیل تجزیهحرفاشو و سوزوندم فسفر همونکه:گفتو کمرم به زد یکی سومیتا

 کن تحصیل ترک_

 حلت راه از ممنون مرسی:سومیتا
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 خواهش_

 حرفاسازاین پروتر این خواهر وللش:شکیلا

 ام پرو من شکولات؟که خانوم داششششتیم_

 داشتیم بعله.شکولاتی خودت:شکیلا

 هک بخورید خودتونو حرص شما پسندیدع بپسندع منو باید اونکه:گفتمو بالا انداختم شونه

 ترشیدید

  کردن نگان خشم با جفتشون

  کردم نگاه سمون ا به بهشون توجه بی

 بخندن شد عث با که

 کلاستو رفتیم و شد شروع کلاسمون موندیمو ساعت نیم

.... 

 من خانه به میزنم؛اگر حرف شب نهایت از تاریکی؛و نهایت از میزنم؛من حرف شب نهایت از من}

 خوشبخت کوچه ازدحام ان؛به از که دریچه بیار؛ویک چراغ مهربان ای من برای امدی

 (فرخزاد فروغ{)بنگرم

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

 ...نیوفتاد اتفاقی و بودم کلاس تو چهار ساعت تا

  سامیارم منتظرع الان و

 رفتن فرستادم اصرار با رو شکیلا و سومیتا و
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 بالا گرفتم سرمو ماشین بوق صدای با که بودم فکر تو

 بود سامیار

 ماشینو سمته رفتم

 کردمو باز درو

 نشستم

 سلام:گفتم خستگی وبا

 نباشی خسته.خانوم سلام:گفتانداختو راه ماشینو

 همچنین مرسی:گفتمو صندلی به دادم تکیه

 برم کجا اختیارتم در دربست من خب:گفت و زد دور خیابونو

 خونه واسه خرید بریم و.امین پاساژ:گفتم متفکر سمتشو برگشتم

 چشم:سامیار

  میشد پخش ماشینتو کلامی بی ملایمو اهنگ

 رودنده گذاشت گرفتو دستمو

 شده رنگین تو رویای از شب ای: کردم تکرار لب زیر زدمو محوی لبخنده

 شده سنگین توام عطر از سینه

 خویش گسترده من چشم روی ب ای

 بیش اندوه از بخشید شادیم

 خاک جسم شوید که بارانی همچو
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 پاک کرده ها الودگی ز هستیم

 :داد ادامه سامیار

 من سوزان های تپش ای

 من مژگان درسایه اتشی

 سرشارتر زارها گندم ز ای

 تر بار پر ها شاخه ذرین ز ای

 ها خورشید بر بگشوده در ای

 ها تردید ظلمت هجوم در

 نیست بیم دردی ز دیگر باتوام

 نیست خوشبختیم درد جز اگر هست

 نور؟ بار این و من تنگ دل این

 گور؟ قعر در زندگی هایهوی

 من چشمان بر خورده چشمت داغ من چمنزاران چشمانت دو ای 

 :گفتم من اینبار

 داشتم خود در که گر اینت از پیش

 نگاشتم نمیا تو را هرکسی

 خواستن درد تاریکیست درد

 کاستن را خود بیهودهو رفتن
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 ها سینه دل سیه بر نهان سر

 ها کینه چرک به الوده سینه

 یافتن ماران نیش نوازش در

 یافتن یاران لبخند در زهر

 طرارها کف در نهان ر ز

 ها بازار پهنه در گمشده

 امیخته من جان با ای آه

 انگیخته من گور از مرا ای

 زرنشان دوبال با ستاره چون

 آسمان دست دور از امده

 :داد ادامه سامیار بازم

 گرفت خاموشی تنهاییم تو از

 گرفت اغوشی هم بوی پیکرم

 تو اب را ام سینه خشک جوی

 تو سیلاب را رگهام بستر

 سیاه سردو اینچنین جهانی در

 راه به هایم قدم هایت باقدم

 :خوندیدم جفتمون کردمو زمزمه باهاش منم اینبار
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 شده پنهان پوستم زیر به ای

 شده جوشان پوستم در خون همچو

 سوخته نوازش از را گیسویم

 سوخته خواهش هرم از هام گونه

 پیراهنم با بیگانه ای اه

 تنم زاران سبزه اشنای

 غروب بی طلوع روشن ای اه

 .جنوب های سرزمین افتاب

 تر شاداب سحر از ای اه اه

 تر سیراب تر تازه بهاران از

 خیرگیست این نیست این دیگر عشق

 تیرگیست و سکوت در چلچلراغی

 ....شد بیدار ام سینه در عشق

 ندادیم ادامه ماهم و شد تموم اهنگ

 ( شعرم این عاشققققققق ومن...فروغ از شعر)

 کردیم نگاه بهم

 کرد گرمتنمو چشماش گرمی

 باشی بلد شعر نمیکردم فکر:گفت برگردوندو سرشو
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 .همینطور منم_

 بلدم و شعر همین فقط من:سامیار

 این جز بلدم چندتایی یه من_

  وایساد پاساژ جلوی

 پارکینگ تو برد ماشینو و

  شدیم پیاده

 چپش بازوی دور کردم حلقع دستمو

 پاساژ تو رفتم و

 گرفتیم ادکلنارو رفتیم اول

 داد سامیار پولشم ک بماننننند

 خرید یکم بریم:گفتم سامیار به رو بعدش و

 چشماش تو زدم زل مظلومی با

 بریم:_سامیار

 ول ای:گفتم بلند شدمو خوشحال

 کوچلو خانوم:گفت و خندید

 میدیدیم ویترینارو یکی یکی

 نبود خریدنقسطم ولی

 بودم گردی ویترین عاشق من
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 کمک ادم به مسکن یه مثله گرفته دلتون ندارینو حوصله که وقتی... کنید امتحان حتما)

 :[(اینحوریم منکه اما نمیدونمشمارو...میشین اروم...میکنه

 دیگه بخر یه خب:گفت دستم از عاصی سامیار

 اومدم گردی ویترین ندارم خرید قسط:گفتم وایسادمو فروشی لباس یه جلوی

 وایسادم فروشی سیسمونی یه جلوی اینبار کشیدمودستشو دوباره

  بود بزرگی مغازه

 بود بچه وسایل و لباسا از پر توش که 

 تو بریم:گفتم کشیدمو سامیارو دسته

 بود شده محو من مثله اونم

 بریم:سامیار

 کشیدم خودم دنبال سامیارم و تو رفتم سریع

 شدم زده ذوق کوچولو لباسایه دیدن از

 دخترونه عروس پیرهن یه دستمو تو گرفتم مشکی نوزادی شلوار و کت یه

 دادم نشونش سامیار به برگشتمو

 قشنگع خیللللی:گفتم ذوق با و

 زدو برقی چشماش

 داری دوسش:وگفت

 بخریم.خیلی_
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 اوهوم:سامیار

 کفشاش قسمت رفتیم

 برداشتم هم پسرونه کفش و کتونی یهو دخترونه کفش دوتا

 لب رژ یه قشنگتر همه از و دخترونه کیف یه خریدو ریز سرایه گل دخترش واسه هم سامیار

 .         :}}}}لاک و صورتی

  مینیون دوتا اخر در و

 بیرون اومدیم کردیمو حساب رو همه

 عقب صندوق گذاشتم خریدارو و پارکینگتو رفتیم خوشحالی با

  رفتیم و

 خونه واسه خرید

 من خانه به میزنم؛اگر حرف شب نهایت از تاریکی؛و نهایت از میزنم؛من حرف شب نهایت از من}

 خوشبخت کوچه ازدحام ان؛به از که دریچه بیار؛ویک چراغ مهربان ای من برای امدی

 (فرخزاد فروغ{)بنگرم

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

 ...نیوفتاد اتفاقی و بودم کلاس تو چهار ساعت تا

  سامیارم منتظرع الان و

 رفتن فرستادم اصرار با رو شکیلا و سومیتا و

 بالا گرفتم سرمو ماشین بوق صدای با که بودم فکر تو
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 بود سامیار

 ماشینو سمته رفتم

 کردمو باز درو

 نشستم

 سلام:گفتم خستگی وبا

 نباشی خسته.خانوم سلام:گفتانداختو راه ماشینو

 همچنین مرسی:گفتمو صندلی به دادم تکیه

 برم کجا اختیارتم در دربست من خب:گفت و زد دور خیابونو

 خونه واسه خرید بریم و.امین پاساژ:گفتم متفکر سمتشو برگشتم

 چشم:سامیار

  میشد پخش ماشینتو کلامی بی ملایمو اهنگ

 رودنده گذاشت گرفتو دستمو

 شده رنگین تو رویای از شب ای: کردم تکرار لب زیر زدمو محوی لبخنده

 شده سنگین توام عطر از سینه

 خویش گسترده من چشم روی ب ای

 بیش اندوه از بخشید شادیم

 خاک جسم شوید که بارانی همچو

 پاک کرده ها الودگی ز هستیم
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 :داد ادامه سامیار

 من سوزان های تپش ای

 من مژگان درسایه اتشی

 سرشارتر زارها گندم ز ای

 تر بار پر ها شاخه ذرین ز ای

 ها خورشید بر بگشوده در ای

 ها تردید ظلمت هجوم در

 نیست بیم دردی ز دیگر باتوام

 نیست خوشبختیم درد جز اگر هست

 نور؟ بار این و من تنگ دل این

 گور؟ قعر در زندگی هایهوی

 من چشمان بر خورده چشمت داغ من چمنزاران چشمانت دو ای 

 :گفتم من اینبار

 داشتم خود در که گر اینت از پیش

 نگاشتم نمیا تو را هرکسی

 خواستن درد تاریکیست درد

 کاستن را خود بیهودهو رفتن

 ها سینه دل سیه بر نهان سر
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 ها کینه چرک به الوده سینه

 یافتن ماران نیش نوازش در

 یافتن یاران لبخند در زهر

 طرارها کف در نهان ر ز

 ها بازار پهنه در گمشده

 امیخته من جان با ای آه

 انگیخته من گور از مرا ای

 زرنشان دوبال با ستاره چون

 آسمان دست دور از امده

 :داد ادامه سامیار بازم

 گرفت خاموشی تنهاییم تو از

 گرفت اغوشی هم بوی پیکرم

 تو اب را ام سینه خشک جوی

 تو سیلاب را رگهام بستر

 سیاه سردو اینچنین جهانی در

 راه به هایم قدم هایت باقدم

 :خوندیدم جفتمون کردمو زمزمه باهاش منم اینبار

 شده پنهان پوستم زیر به ای
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 شده جوشان پوستم در خون همچو

 سوخته نوازش از را گیسویم

 سوخته خواهش هرم از هام گونه

 پیراهنم با بیگانه ای اه

 تنم زاران سبزه اشنای

 غروب بی طلوع روشن ای اه

 .جنوب های سرزمین افتاب

 تر شاداب سحر از ای اه اه

 تر سیراب تر تازه بهاران از

 خیرگیست این نیست این دیگر عشق

 تیرگیست و سکوت در چلچلراغی

 ....شد بیدار ام سینه در عشق

 ندادیم ادامه ماهم و شد تموم اهنگ

 ( شعرم این عاشققققققق ومن...فروغ از شعر)

 کردیم نگاه بهم

 کرد گرمتنمو چشماش گرمی

 باشی بلد شعر نمیکردم فکر:گفت برگردوندو سرشو

 .همینطور منم_
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 بلدم و شعر همین فقط من:سامیار

 این جز بلدم چندتایی یه من_

  وایساد پاساژ جلوی

 پارکینگ تو برد ماشینو و

  شدیم پیاده

 چپش بازوی دور کردم حلقع دستمو

 پاساژ تو رفتم و

 گرفتیم ادکلنارو رفتیم اول

 داد سامیار پولشم ک بماننننند

 خرید یکم بریم:گفتم سامیار به رو بعدش و

 چشماش تو زدم زل مظلومی با

 بریم:_سامیار

 ول ای:گفتم بلند شدمو خوشحال

 کوچلو خانوم:گفت و خندید

 میدیدیم ویترینارو یکی یکی

 نبود خریدنقسطم ولی

 بودم گردی ویترین عاشق من
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 کمک ادم به مسکن یه مثله گرفته دلتون ندارینو حوصله که وقتی... کنید امتحان حتما)

 :[(اینحوریم منکه اما نمیدونمشمارو...میشین اروم...میکنه

 دیگه بخر یه خب:گفت دستم از عاصی سامیار

 اومدم گردی ویترین ندارم خرید قسط:گفتم وایسادمو فروشی لباس یه جلوی

 وایسادم فروشی سیسمونی یه جلوی اینبار کشیدمودستشو دوباره

  بود بزرگی مغازه

 بود بچه وسایل و لباسا از پر توش که 

 تو بریم:گفتم کشیدمو سامیارو دسته

 بود شده محو من مثله اونم

 بریم:سامیار

 کشیدم خودم دنبال سامیارم و تو رفتم سریع

 شدم زده ذوق کوچولو لباسایه دیدن از

 دخترونه عروس پیرهن یه دستمو تو گرفتم مشکی نوزادی شلوار و کت یه

 دادم نشونش سامیار به برگشتمو

 قشنگع خیللللی:گفتم ذوق با و

 زدو برقی چشماش

 داری دوسش:وگفت

 بخریم.خیلی_
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 اوهوم:سامیار

 کفشاش قسمت رفتیم

 برداشتم هم پسرونه کفش و کتونی یهو دخترونه کفش دوتا

 لب رژ یه قشنگتر همه از و دخترونه کیف یه خریدو ریز سرایه گل دخترش واسه هم سامیار

 .         :}}}}لاک و صورتی

  مینیون دوتا اخر در و

 بیرون اومدیم کردیمو حساب رو همه

 عقب صندوق گذاشتم خریدارو و پارکینگتو رفتیم خوشحالی با

  رفتیم و

 خونه واسه خرید

 میداشتم بر چی همه از من میدادو هل سامیار دستیو چرخ

 برداشتم ژله بسته چندتا

 لواشک بسته چندتا

 بردار پفکاهم ازاون:سامیار

 برداشتم پفکمو چیپس بسته چهار

 برداشتی تخمه:سامیار

 نه_

 برداشت تخمه هم بسته دو
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 بود شده پر کلاااااا دستی چرخ

 کردیمو حساب رفتیم

 ماشین تو گذاشتیمرو همه

 دیر گذاشتن شام واسه و بود نه ساعت

 رفتیا در خوب:گفت کردو روشن ماشینو سامیار

 چی از_

 کردن درست شام:سامیار

 میکنم درست فردا...حالا خب:کردموگفتم نازک چشمی پشت

 الان بریم کجا شام:سامیار

 دیگه میکنم درست چی یه بریم_

 باشه:سامیار

 خونهرسیدیم بعد ساعت نیم

  بود پر جفتمونم دسته

 .بود داشته نگه کیسه یه دهنشم تو سامیار

 کردم باز و در کردمو پیدا کیفم از کیلیدو

  تو رفتم

  کردمو روشن چراغو

 .خونه اشپز سمته رفت بسته پاش با درو سامیار



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 622 

  مبلرو گذاشتم هارو بچه لباس منم

  اوردم رودر مغنعه مانتو و

 مبل رو کردم پرت

 خونه اشپز تو رفتم و

 میکنیم درست شام بعدش کنیم جا جابه اینارو:سامیار

 میزرو کن خالیرو کیسه اون تو باشه_

 خوری نهار میز رو گذاشتنوسایلارو کرد شروع دادو تکون سر

 یخچال و کابینتاتو میکردم جمع دونه دونه منم

 شد تموم بالاخره ربع یک بعد

 کنیم درست چی خب_

 الویه:گفت کردو فکر یکم

 یهبق و خیارشور منم بگیر پوست هارو زمینی سیب تو..کنیم تقسیم کارارو بیا پس...باوشه_

 کنم اماده وسایلارو

 

 دادم بهش بزرگ زمینی سیب تا سه بعد و

 کمکت من اینو...نشد اینکه زدی کلک بهم بازم:گفتو برداشت چاقوو شویی ظرف سمته رفت

 کردم

 اوردم در شورومرغ خیار و فرنگی نخود کالباسو یخچال تو از

 بشع پز اب گذاشتم مرغو اول
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 کردم خورد خورد کالباسارو بعدش

 نشد تموم:گفتم سامیار به رو

 مونده یکیهمین...چرا:گفت و بالا گرفت دستاشو

 داد ادامه که نگفتم چیزی

 دوستداری رنگی چه:سامیار

 چی تو.گلبهی سفید و مشکی:گفتم برداشتمو کالباس دیگه تیکه یه

 غذایی چه.سفید مشکی:سامیار

 قرمه_

 خوانندع؟..فسنجون:سامیار

 جلیلی سامان_

 دوستداری چی منو:سامیار

 میشست هارو زمینی سیب داشت که کردم نگاش تعجب با

 کرد نگاه چشمام تو برگشتو دید که مکثمو

 نمیدونم:گفتم دستمو چاقویه به زدم زل

  کرد روشن گازو

 باشی داشته دوسم دیگه ماه یه تا میدم قول ولی...زوده یکم الان خب:گفت و

 گفتم ایشی

 شیفته خووود چه_
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 میبینی خودت:گفت خندیدو

 بنفس اعتماد جناب میبینی توام_

 نکردی تموم تو.این از اینم خب: سامیار

 میشه تموم الان چرا: کفتم کردمو اشاره شورا خیار به_

 ادمایه پیش...بخوای خودتک شرطی به...قشنگه زندگی:گفت و روم روبه صندلی رو نشست

 ارب اولین برای کردم گردی ویترین کردم پوست زمینی سیب بار اولین بره امروز...باشی قشنگ

 ترینبه...کردم تجربه تو کنار زندگیمو های بار اولین قشنگترین امروز... خریدم بچه لباس رفتم

 ...زندگیم روز

 ترین خوشبختتو کنار میدونم.توام مدیونرو همهاینارو:گفت زدو زل چشمامتو شدو خم

 :=[باش همیشع...باش بمون پیشم فقط...کنم ترینت خوشبخت میدم قول و....میشم

  کوبید بازم جنبم بی قلب

 بود گوشم تو سکوت از پر خونهیه تو ساعت تیک تیک مثل صداش که محکم انقدر

 زد یخ دستام

 نرسید مغزمخون انگار و

 نفهمه چیزی خرابم حال تااز کشیدم عمیقی نفس

 میاوردم کم داشتم نافذشو خیره نگاه زیر

 داشت فرق پیش ماه یک سامیار نگاه  با که نگاهی

 حس پراز و بود گرم

 نبود سرد
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  نبود یخ

 میسوزندتت اتیش مثل

 بگیرم دوش میرم من:گفت که صداش با

  شد بلند جاش از و

 اومدم خودمبه

 پریدم جا از زد گونم به ناگهانی ای بوسه با و

 کرد فوت گوشم زیر

 کردم خم گردنمو

 کوچولو خانوم باش زندگیم بگم خلاصه:گفت و بوسید گوشمو لاله

 چشماموبستمو

 نزنم جیغ که گرفتم گاز زبونمو

 بودم بهت تو همچنان من و اتاقش تو رفت

 . دیوونه بزن اروم:گفتم قلبمو رو گذاشتم دستمو

 کنار گذاشتم کردمو خورد شورارو خیار

 زدم صورتم به اب یه بره بدنمم گرمای اینه برای شستمو دستامو

 اتاقم تورفتم

 میچکید صورتم از اب

 بازکردم موهامو
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 زدم شونه

 بستم بالا از دوبارهو

 پوشیدم ای فیروزه ابی تاپ و ای سرمه شلوارک یه

 پوشیدم هم خونگیمو صندلای

 زدم ادکلنمو یکم و

 سامیار بع بدم رو بودم خریده امروز که ای مردونه ادکلن گرفتم تصمیم

 بیرون رفتم برداشتمو رنگشو نارنجی جعبه

 بود نیومده هنوز

 رومیز گذاشتمرو جعبه

 اتاقم توبردم کردمو جمع خریدامو لباسامو و

 کردم روشن رو وی تی

 زدم علاقمو مورد سریال و

 کردم زیاد صداشو و

  خونه اشپز تو رفتم و

 بودن پخته ها زمینی سیب

 بود پخته نیمه مرغو

 پخت هم مرغ دقیقه بیست بعد

 کردم مخلوط باهم رو همه
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 میزدم هم داشتم

 اومد سامیارم که

 انداخت نگاهی لباسش به

 ابی شرت تی یه و قرمز شلوارک یه

 بود چسبیده پیشونیش به خیس  موهاش

 ابی یا قرمز بالاخره:گفتم زدمو لبخندی نیمچه

 قررمز فقط:گفت میزو پشته نشست

 ابی فقط من اما:اوردموگفتم رو نوشابه و سس و باگت نون

 ک نبودی عقل بی انقدر تو_

 تویی عقل بی:گفتم و بازوش به زدم لیوان با حرص با

 زخمیش شونه  اون به زدم که افتاد یادم تازه شدمو هول که گفت اخی

 بخدا نبود یادم ببخشید وااااای_

 گرفت گریم اختیار بی

  بود ده ش جمع اخماش

 گشنمه بیار غذارو..سرت فدا:گفت گرفتو دستمو

 دادم تکون سرمو

 میز رو گذاشتم غذارو ظرف ناراحتیم های مونده ته با و

 ببره ازبین ناراحتو جو کرد سعی
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 شده خوشگل چقدر که جووون:سامیار

 هست هم مزه خوش:گفتم و نشستم

 نکشه اورژانس به کارم امیدوارم:گفت شیطنت با

 نکشه بیمارستان ب کارت که نخور تو پس خب خیلی:گفتم برداشتمو جلوش از غذارو

 من ب بده گشنمه ععععع:سامیار

 نچ: کفتم و بالا انداختم ابرومو

 نتونس که بگیرتش ازم که شد خیز نیم سامیار

 میکنم چپ لقمه یه خودتو یا میدی اونو یا:سامیار

 نچ_

 معذرت اصن زدم حرفی یه من بابا:سامیار

 بفرمایید:گفتم میزو رو گذاشتم ظرفو گری موذی با

  خوبشام یه شد واین

 شد بهترین سامی های شیطنت و ها لقمه با که

  بودم ندیدم خودم از بود سال ده که عجیبی لبخنده با

 کردم نگاه کوچولوش دماغ به بعد و دستم تو پر به اول

 نه؟ نداشتم شطنتم این

 بودم کشته خودمتو شناختم خودمو که روزی از یکیو این

  بودم کی مدیون حالا
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 خودم؟

 ارام؟

 سرنوشت؟

 خواب ارامو باز نیمه دهن به کردن نگاه با دادمو تکون چندبار سرمو توسرم فکرایه از کلافه

 زدم ارومی لبخند دوباره عمیقش

 کردم صورتش نزدیک دستمو تو پر

 دادم بازیش دماغش تو و

 خورد تکونی

 کرد اخم و

 خوابید پهلو به من بهرو زدو چرخی

 کردم تکرار کارمو دوباره

 دماغش توکوبید محکم اینبار

 جاش سره نشست ها گرفته برق مثل بعدش و

 کرد نگاه اطرافش به گنگی با و

 دماغشو رو گذاشت دستشو باشه اومده یادش دماغش درد تازه انگار و

 تخت رو کرد پرت ازپشت خودشو بستو چشماشو

 من بغل تو افتاد مستقیم که

  حرکت این از شکه جفتمون هر
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 گرفتم محکمتر رو شه بلند بازومرو از میکرد تقلا که ارامو اومدمو خودمبه زودتر

 بود متعجبخمارو چشماش

 گرفت گردنشو پشت برد اروماروم دستشو صورتمو تو زد زل و برگشت

 کرد درد خیلی خورد چی به سرم:گفت دورگه صدای با

 ببینم...بازوم به_

 بالا پریدم جیغش که بگیرم دستشو خواستم

 اومدی کی تووووووووووووووووو:ارام

 اارررررره بود تو کاااااارررررررره:زد جیغ تر بلند دستمو کناره پر به افتاد نگاش

  خنده زیر زدم بلند

 بهم زد مشت رومو پرید دفعه یه که

 بود نوازش مثل که

 تر حرصی اون و شد تر بلند خندم

 بزس انگوری گوریل روانی دیوووونه چی که کردی بیدار منو سحر کله:میگفت میزدو جیغ همزمان

 بیابونی تمساح شاخ سه سر سه کروکدیل

  حرفاش به خندیدم بیشتری شدت و قدرت با

 سینم رو کردم پرتش گرفتمو محکم دستاشو

 میزد نفس نفس

 چته دیووووونه ی دختره:گفتم خندم های مایه تهبا
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 من؟:گفت شده قرمز و بالا اورد سرشو

 پر صبح سر که دیونم ؟اره؟من دیووونم من که:داد ادامه و کرد اشاره خودش به انگشتش با و

 کردم هرهر کردمو باز گشادمو دهن اون بعدشم اره تو دماغ تو کردم

 واقعا نداشتم انتظار بودی؟ازت تو:گفتم و بالا دادم هامو ابرو

 خورن حرص انقدر:گفتم گرفتمشو محکم که کنه باز دستم از دستاشو خواست شدو اعصبی دوبار

 نیارم هوو باش نداشته توقع من از اونوقت میشی زشت میزنی جوش تازه...میشه خشک شیرت

 سرت

 کشید بلندی جیغ

  کردمو کنترل خندمو

 شد منفجر گوشم:گفتم

 کن ولم مردی کن ولم میکم د... بدم تانشونت کن ولم:ارام

 کنم ثابت میتونم داری شک_

 چی:گفت تعجب با

 مردم اینکه:گفتم خونسردی با

 شد سرخ خجالت از دفعه این کشیدو بالایی بلند جیغ بازم

 کن اماده صبحانه برو پاشو...نشو سفید سرخو انقدر بسته_

 چی نکنم اماده واگه:گفت کردو نگامتخسی با

 خودته پای عواقبش:زدموگفتم خودش مثل موزی لبخنده

 نمیکنم درست صبحانه من: گفت کردو نگام بیخیالی با
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 دیگه مطمئنی_

 اره:گفت تخس بازم

 کردم عوض جاهامونو حرکت یه با

 بودم ارام روی من اینار

 دادنش قلقک به کردم شروع کنه اعتراضی بدم اجازه اینکه بدون و

 ترمیشد عمیق منم لبخنده میکردک بلندی خنده هر با

 بود بخش لذت ارام با زندگی

 روزش هر

  بود اروم

 جوشو حرص بدون

 ن.ن.ن.....کم.....ول....اییییییییی........توروخدا....میار....ا....س....ای:گفت بریده بریده و خنده با

 وااایییی

 نه نمیکنی درست صبحانه که:گفتم میدادم قلقلکش که همونجور

 ن....ک ولم ای م.....میکن درست دا.....خ.....ب:ارام

 کردمو ولش ثانیه چند بعد

 کردم نگاه بهش کردمو بدنم گاه تکیه دستامو

 بود شده سرخ

 اشک از پر خنده از چشماش و
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 میزد نفس ونفس

 ... خیلی:_گفت شد اروم نفسش اینکه از بعد

 خاله کنی تکرار دفعه هر نمیخواد. میدونم  خوشگلم جذابم خیلی:گفتم و بده ادامه نذاشتم

 سوسکه

 بهترم که دریایی مارمولک تویه از:گفت کردو نگام چپکی

 بونیبیا سوسمار نه....دادن یاد جا به جا بهت حیوونارو اسمه کنم فکر:گفتم کردمو متفکرقیافمو

 دریایی مارمولک نهداریم

 توندیدی داریم: گفت بازی لج با

 داری اطلاعات اینهمه که کردی زندگی باهاشون سال چند حالا:گفتم انداختمو بالا شونه

 پریدمو جام از که بزنه جیغ خواست

 و دریایی مارمولک با زندگیت خوبه روزایه خاطرا تجدید وقتی:گفتم خنده با درو سمته رفتم

 بیقط سگ و لوت کویر دریایه توی های ماهی و کوهستانی زرافه ای تپه مگس و بیابونی سوسمار

 بخور صبحانه بیا شد تموم

 خونه اشپز تو رفتم جیغاش جیغ به توجهبدون سرخوشی با شدمو جیم سریع و

 میزرو چیدموسایلو تند تند

 کنم اماده صبحانه میز نمیکردم فکرشم وقتهیچ

  برگشتمو پاش صدای با

 انداختم نگاهی لباساش به

 عروسکی پسر دختر یه و قلب عکس روش که قرمز بلند استین بلوز و سفید ورزشی شلوار یه

 داشت
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 بود گذاشته شونش کنار بودو بافته موهاشو

 بود روموهاش بود زده داشت قرمز گل یه چپش سمته که قرمز خالایع با و سفید تل یه

 اومدمخودم به صداش با

 کن نگاه بیشتری دقت با نکش خجالت:ارام

 توبا چای ریختن....گناهه ادمم زن دیدن....چه توبه:گفتم میزو رو گذاشتمعسلو

 ریخت چای دوتالیوان حرف بی

 گذاشت سکوت تو خوشی و مالکیتم حس و زنم گفتن از خوب حس عالمه یه با منو و

 جلوم گذاشت رو چای لیوان و صندلی رو نشست

 دهنم تو گذاشتم کره و عسل با لقمه یه

 میمونی خون امروز:ارام

 هی دوستام از یکی قراره امروز...رفته شکرت منشی کاردارم شرکت..نه:گفتم دادمو قورت لقممو

 ...داد قرار واسه برم میخوام بفرسته نفرو

 مَردِه؟:گفت شد قلبم زدن تند باعث که حساسیتی با

  کردم نگاه بهش شده ریز چشمای با

 خورد چاییشو از قلوپ یه

 نمیدونم_

 کرد نگام اوردو بالا سرشو تند

 دزدید نگاشو دید گیرمو مچ نگاه وقتی
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 کرد خوش جا لبم رو محوی لبخند

 حسودی؟

 نمیاد بویی ی نظرت به_

 بویی چع:گفت تعجب با

 ((((مگه؟ داره بو حسودیم))))حسودی خوش بوی:گفتمو بالا انداختم ابروهامو

 دهنم تو گذاشتم کره و عسل با لقمه یه

 میمونی خون امروز:ارام

 هی دوستام از یکی قراره امروز...رفته شکرت منشی کاردارم شرکت..نه:گفتم دادمو قورت لقممو

 ...داد قرار واسه برم میخوام بفرسته نفرو

 مَردِه؟:گفت شد قلبم زدن تند باعث که حساسیتی با

  کردم نگاه بهش شده ریز چشمای با

 خورد چاییشو از قلوپ یه

 نمیدونم_

 کرد نگام اوردو بالا سرشو تند

 دزدید نگاشو دید گیرمو مچ نگاه وقتی

 کرد خوش جا لبم رو محوی لبخند

 حسودی؟

 نمیاد بویی ی نظرت به_
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 بویی چع:گفت تعجب با

 (((مگه؟ داره بو حسودیم))))حسودی خوش بوی:گفتمو بالا انداختم ابروهامو

 دهنم تو گذاشتم کره و عسل با لقمه یه

 میمونی خون امروز:ارام

 هی دوستام از یکی قراره امروز...رفته شکرت منشی کاردارم شرکت..نه:گفتم دادمو قورت لقممو

 ...داد قرار واسه برم میخوام بفرسته نفرو

 مَردِه؟:گفت شد قلبم زدن تند باعث که حساسیتی با

  کردم نگاه بهش شده ریز چشمای با

 خورد چاییشو از قلوپ یه

 نمیدونم_

 کرد نگام اوردو بالا سرشو تند

 دزدید نگاشو دید گیرمو مچ نگاه وقتی

 کرد خوش جا لبم رو محوی لبخند

 حسودی؟

 نمیاد بویی ی نظرت به_

 بویی چع:گفت تعجب با

 ((((مگه؟ داره بو حسودیم))))حسودی خوش بوی:گفتمو بالا انداختم ابروهامو

 نمیداد نشون اینو چشماش خب اما باشه بیخیال میکرد سعی
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 .کنم؟ حسودی باید چرا...نگو چرت:گفت انداختو بالا شونه

 بهش زدم زل شیطنت با بعد و...میدونی خوبدلیلشو:وگفتم بالا انداختم شونه خودش مثل

 سرکارت برو پاشو اصن...اَتُم میشه چیت یه تو...توّهمی:گفت حرص با

 سمتش گرفتم خامه  لقمه یه

 گرفتتش دستم از

 کنی چیکار میخوایتو_

 دیگه میمونم خونه ندارم کلاس که امروزم نمیدونم:گفت ناراحتی با

 ...نره سر حوصلت بیای؟فقط باهام توام میخوای:گفتم زدمو لبخندی زد سرم به که فکری با

 بیام وااااااقعا: گفت پر دهن همون با و بالا گرفت سرشو تند

 دوستداریاگه البته اوهوم_

 شم اماده برم من پس.. میام اررررررره:گفت بهمو کوبید دستاشو محکم

 دورفت با بزنم حرف بذاره اینکه بدون و

 زدم عمیقی لبخنده دادمو تکوت سری

 تخس کوچولوی:گفتم لب زیرو

 شم اماده رفتم بعد خوردمو لقمه چند

 

 ارام

 ...شدم خوشحال گفت که حرفی با
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 شدم ناراحت کنه استخدام جدید منشی میخواد اینکه از چرا نمیدونم

 ها نه ناراحت یعنی

 گرفتم بود چی دلیلش نمیدونم ک استرس یکم

  اخه

 و عملی و ای عشوه و جلف دخار یه جایی هر حالا یا شرکت منشی که خوندم رمانا اکثر تو خب

 بزنه شرکتو مدیر مخ داشته قسط که بوده ارایش عالمه یه با قرمز مانتویه و بد صدایه

 املاک ذهنم تو و میکردم تصور همینو منشی از بودم خوندهکه داستانایی از ناخواه یا خواه نمیدونم

 بود منفی

 شدم اماده بیشتری وسواس و حساسیت با

  سفید شلوار یه همه از اول

 !(زانو بالای انگشت دو کنید دقت) بود زانوم بالای انگشت دو که صابونی مانتوی یه و

  سفید شال یه پوشیدمو

 صابونی سانتی هفت پاشنه کفشو وکیف

 شد چشمام شدن خمار باعث که بستم محکمو صاف زدمو شونه موهامو

 زدم افتاب ضد یکم

  زدم صورتی رژ یه و کشیدم چشمام بالای نازک چشم خط یه و

 ریمل اخر درو

 ادکلن تر اخر و

 کردم سر شالمو
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 و انداختمرو بود قبایم کیف تو که لواشک چندتا پدو ای و کتاب دوتا گوشیمو کیفمتو و

 انداختم هممو حلقهو ساعت

 بیرون رفتم اروم اروم

 نبود خونه اشپز تو سامیار

 اتاقشه تو حتما

 اتاقش سمته رفتم

 بیرون اومدشدو باز اتاقش در لحظه همونکه

 بود داشته نگه دهنش رو همچرم کیف یه میبیستوساعتشو داشت

 بست در پاش با

 بود نشده من متوجه

 کردم نگاه لباسش به دقت با

 ساده مشکی شرت تی یه

 مشکی شلوار یه با

 سفید های وکالج کتو

 مشکی کیفو

 سفید ساعت و

 بالا بود داده مرتب موهاشوو

 بود سفید سیاه کلا
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 دیدتمکردو بلند سرشو کع زدم سوتی

 شد زدگیم ذوق باعث چشماش تو تحسین

 ببندتش نمیتونست بودو کرده پیدا درگیری ساعتش با شدیدا ولی

 جلو رفتم اروم اروم

 وایسادم روش روبه

 کرد نگامو بالا گرفت سرشو

 داشت فرق نگاهش

 نبود زده یخ قبل مثل

 بود گرم

 داشتم دوست نگاهو این

 ببندیش نمیتونی:گفتم اروم

 نمیشه:گفت اوردو در دهنش از کیفشو بند راستش دسته با

 اوردم در دستش از اروم ساعتشم گرفتمو دستشو

 ببندمش برات بذار:گفتمو

  بستم براش ساعتو و

 بالا گرفتم سرمو

 میکنه نگام محوی لبخند با دیدم که

 بریم...شد تموم:گفتم کشیدمو خجالت
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 بریم حالا...شدی خوشگل خیلی خیلی..خانوم مرسی:سامیار

 تعریفش ازاین وایساد قلبم

 میزنه نق قلبم خیلی جدیدا

 دکتر برم باید

 نه؟

 شدیم خارجخونه از باهم

 شدیم ماشین سوار و

 بود انداخته حلقشو که دستش به افتاد چشمم راه تو

 زدم لبخند

 کردیم پارک ماشینو پارکینگتو تادادیم ادامه راه به سکوت در

 شدیم اسانسور سوار

 رفتم ور شالم با اسانسور اینه تو

 :«(فرست لیدز خب)بیرون برممن اول تا موند منتظرو کرد باز و اسانسور در

 بیرون رفتم اروم

 اتاق ای قهوه دره دیدن با

 انتقام واسهاومدیم ایما با که افتادم روزی یاد

 شد معلومکوچیکم زبون تا کع زدم بزرگی لبخنده

 افتادی اینجا اومدیکه روزی اولین یا من مثل توام کهنگو:گفت سرم پشته از سامیار
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 زده میکرد لخته مغزمو تو خون کع لبخنداش ازاون دیدم که برگشتم

 اوهوم^: گفتم دادمو تکون سری

 ماشین دیدن با شد داغون اعصابم روز اونمیزنه هم لبخندی چه...پرویی خیلی:سامیار

 چ من ب نیاری در پولدارارو ادا میخواستی:گفتم انداختمو بالا شونه

 بفرما...میکنم تلافی بعدا:گفت کردو باز بازو نیمع دره

 تورفتم اروم

 بود ساکت جا همه

  بیرونو اومد مستخدمکفشام صدای با

  اومدی خوش پسرم سلام:گفتشکفتو گلش از گل سامیار دیدن با

 ممنون نباشی خسته سلام:_ سامیار

 کرد نگاه من به مرده

 پرسشی البته

 عمو هستن همسرم:_ سامیار

  سلام: گفتم بودمش دیده دفعه اون که پیر مرده روبه

 اومدی خوش...بشین خوبشبخت ایشاللع.... دخترم سلام:گفت مهربونی با

 ممنون_

 میاری برامون قهوه دوتاعمو:گفت اتاقشو سمته رفت سامیار

 پسرم چشم:مرده پیره
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 هستی چی منتظر خانوم بیا:گفت کردو باز اتاقشو درع

 تمرف نشسته اونجا هیتلر انگارکه خره چشم با و کردم منشی میز به نگاهی برم اینکه از قبل

 ....سامیار تواتاق

 هک رمانا اکثر تو من...نکنید خرابرو منشی شغلی وجه رماناتون تو کنید سعی لطفا دوستان)

 یمنشباوراشون وفکرشون تو مردم بیشتر شده باعث که داده جلوه بد خانوم یه رو منشی خوندم

 شغلی هر حرمت رماناتون تو لطفا لطفا.داره حرمت هرکارینظرم به...بدونن خلاف کاره یه رو بودن

 هزاران فکر طرز فقطو فقط میدید نشون....و کنه و عملی دختر یه رو منشی اینکه. دارید نگهرو

 هزاران دل شکستن چی؟یعنی یعنی این و... بودن منشی به نسبت میکنید منفی رو خواننده

 ترین ارزش بی یعنی بودن منشی که بقیه مغزتو انداختن جا یعنی...میخونن رمانتو دارن که منشی

 دارن علاقه شغلشون به هم بقیه دارین علاقه شغلتون به شما که همونجور.....فساد عاملو

 احترام شخصیتشون و خودشون به هم بقیه قائلین احترام خودتون به شما که همونجور

 مهه.....و منشی و مهندس و دکتر من نظر از باشه شخصیتا و حرمتا به حواستون لطفا پس...قائلن

 هشد متوجه منظورمو امیدوارم....میشن مریض افکار ایجاد باعث باافکارشون برخی فقط....یکین

 (ایما_افسانه.....باشین

 نشست میزش پشته

 کردمو نگاه اطرافو دقت با دوباره

 نشستم روش بع رو چرم مبلای رو

 قشنگه..هوم:گفتمو

 میگی منو:گفت غرور با

 ارثیه تو نفسه بع اعتماد این:گفتم کردمو ریز چشمامو

 کرد اثر درمن همنشین کمال...نه:گفت کردو ریز چشماشو خودم مثل

 کرد اشاره بهم درار لج بالبخندی و
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 مرد همون دوباره و شد باز در سامیار بلند بفرمایید با شدو زده اتاق در که بدم جوابشو اومدم

 بود گذاشته کوچیک فنجون دوتاکه بود سینی یه دستش تو تو اومد

 جلومون گذاشت هارو قهوه

 نیومده ارشام عمو:سامیار

 نیومده هنوز پسرم نه:گفت سامیار بهرو مهربونی با

 مرسی عمو باشه:سامیار

 بیرون رفت اتاق از اروم

 میاد منشی کی پس_

 میکرد نگام ای شده کنترل لبخند با

 حالا میاد:گفت کشیدو لبش کنار به دستی

 خوردممو قهوه از یکم دادمو تکون سری

 کنیتایپ بلدی: سامیار

 اوهوم_

 نشست کنارم اومد شدو بلند جاش از

 ...کن تایپ رو برگع این...نرع سر حوصلت اینکه برای:گفت پاشو روی گذاشت تاپشو لپ

 شرط یه به ولی باوشه:گفتم کردمو برگه دوتا بع نکاهی

 بهم بود زده زل

 داره؟ نفوذ خیلی چشماش بودم گفته
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 شرطی چه: سامیار

 بشینم اون رو من: گفتم زدمو اشاره بزرگش میز به

 خنده زیر زد بلند شدو باز جدیشقیافه کم کم

 گفتم داری خنده چیزه چه من_

 ...سالته دو بیستو تو نمیشه باورم اصلا میدونی:گفت کردو جمع خندشو

 قبوله شرطم خب...نشه خب_

 مکن ریست راستو کارارو تاپ لپ با من کن تایپ کامپیوتر تا پس..باشه:گفت پاشدو جاش از

 نشستم میز پشت چرخدار صندلی رو رفتم بدو بدو شدمو بلند خوشحالی با

 ها داره عااااالمی بودنم رئیس

 روم شد خم زدو لبخندی ذوقم این به

 خوردم جا اولش

 برم مه دیگه یکم نداشتمشک که صندلی به بودم چسبیده انقدر من و میشد نزدیکترم لحظه هر

 میرن وا صندلی پشتی فنرایه عقب

  جلو اومد ام دیگه یکم

 شد انگشت چهار صورتامون فاصله که جوری

 و

 و

 و
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 شد خم بیشتر یکم

 میخورد گردنم به نفسش

 میشد مورم مورو

 من تعجب در اخر در و

 زد کامپیوترو روشن دکمه

 ((((((( بعیده ازتو....منحررررررررررررررررررررف!!!!:((((ببوستش؟ میخواد کردین فکر)

 عقب رفت و

 بیرون دادم سریع نفسمو

 بشع ارومقلبم تا بکشم نفس تند تند کردم سعی و

 بده ادامه خودت میشه روشن الان:گفت قلبشو رو گذاشت دستشو بود من مثل اونم حال انگار

 دیگه بلدی بقیشو

 نلرزه صدام کردم سعی کردمو تر زبونم با شدمو خشک لبای

 اره:گفتم 

 دادو تکون سزی

 برداشت میزرو از برگه چندتا

 پوشه یه و

 خودکار چندتا و

  کنم کتاب حساب اینارو منم...بگو بود مشکل هرجا خانوم خب:گفت و
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 من جای دقیق مبل رو نشست رفت و

 کردمو نگاه شدع روشن کامپیوتر به

 بشه کم لرزشش تا دادم فشار دستامو

 شدم اینجوری چرا من

 دارم مرد این به حسایی یه دلم های مه ته که میشه باورم کم کم داره

 میترسیدم ولی

 میخواستم همبشم وعاشق وابسته نمیخواستم هم

 میکرد اعصبیم نخواستن خواستنو این و

 نوشتن کیبورد با تند تند انگشتام با کردم روشن دادمو حرکت و موس

 کردنگام تعجب با لحظه چند واسه سامیار که تند تند انقدر

 میبینن منو کردنع تایپ بار اولین وقتیکه کسایی همهمثل

  میکنی تایپ تند تند قشنگو انقدر که کردی تمرین چقدر:سامیار

 ...کنم تایپ تندتند اینجوری دارم عادت اول از:گفتم روبهش برداشتمو تایپ از دست

 خوبه خیلی:سامیار

 میدونم خوودم:گفتم کردمو نگاهش چپ چپ

 خوبه اینم:سامیار

 میدونم خودم اینم_

 میدونی خودت اینم که خوبه اینم:سامیار
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 میکنی مسخره:گفتم کردمو غنچه لبامو

 کنم مسخره رو بانو ارام شدم سیر ازجونم مگه من؟نه:گفت شیطنت با

 پرتو بالا رفتیم متر سه دقیق و درست سامیار منو بازشدو محکم در که جوابشوبدم خواستم

 سوزوندیم کیلوکالری نیم و پایین شدیم

 در جلوی موزیه موجودایه به شدم خیره ترس با

 نداشت من از کمی دسته سامیارم و

 اومدم خودم به ارشام صدای با

 زن نمردیمو بالاخره داداششششششش:گفت جلو میومد میکشیدایمارو دسته که همونطور

 دیدیم زلیلیتو

 خندید بلند بلند و

 داداش زن سلام:گفت من روبه

 اینجا اومدی نگیا یوخ خانوم سلام:ایما

 هنوز ولی شدی بزرگ نمیشی؟بابا ادم تو:گفت ارشام روبه دادو سلام جفتشون روبه ساامیار

 بزنی؟ در اول نفهمیدی

 کنارش هم ایما و مبل رو شد پهن ارشام

 نچ...کردی واگذار میزتم منه از بالاتر خیلی زلیلیت زن درصد که میبینم:گفت بیخیالی با و

 نکشم دوش بهذلتو این ولی بخورم طلایی ساقع کویر تو برم حاضرم من....نچ

 میزد ارشام صورته و سر به که بود مشتایی و زد جیغ ایما موقعهمون
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 برم قربونت:گفت شدگی هل با و شد موفقبالاخره و بگیر ایمارو دستایه میکرد سعی ارشام

 مسلط اعصابت به ماس واس اصلا خودته واسه من میزه اصلا شدی متوجه بد منظورمو تو فداتشم

  میشه وحشی خودت مثل بچمون میذاره تاثیر زیباییت رو باش

 ...من مثل نه نه:گفت دهنشو تو زد گفته چی فهمید اینکع بعداز

 بود حرصی که کرد نگاه ایما به گربه مثل وبعد

 سامیار میکشیدمنو نشونخطو براش و

 خندیدیم بلند بلند

 کردن نگامون حرص با جفتشون که

 برادر زدی رکورد ؟تو  نه..زلیلم زن منکه:گفت بریده بریده سامیار و

 عشقه نیست زلیلی زن این:گفت غرور با ارشام

 نشست میزش پشته

 کردمو نگاه اطرافو دقت با دوباره

 نشستم روش بع رو چرم مبلای رو

 قشنگه..هوم:گفتمو

 میگی منو:گفت غرور با

 ارثیه تو نفسه بع اعتماد این:گفتم کردمو ریز چشمامو

 کرد اثر درمن همنشین کمال...نه:گفت کردو ریز چشماشو خودم مثل

 کرد اشاره بهم درار لج بالبخندی و
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 مرد همون دوباره و شد باز در سامیار بلند بفرمایید با شدو زده اتاق در که بدم جوابشو اومدم

 بود گذاشته کوچیک فنجون دوتاکه بود سینی یه دستش تو تو اومد

 جلومون گذاشت هارو قهوه

 نیومده ارشام عمو:سامیار

 نیومده هنوز پسرم نه:گفت سامیار بهرو مهربونی با

 مرسی عمو باشه:سامیار

 بیرون رفت اتاق از اروم

 میاد منشی کی پس_

 میکرد نگام ای شده کنترل لبخند با

 حالا میاد:گفت کشیدو لبش کنار به دستی

 خوردممو قهوه از یکم دادمو تکون سری

 کنیتایپ بلدی: سامیار

 اوهوم_

 نشست کنارم اومد شدو بلند جاش از

 ...کن تایپ رو برگع این...نرع سر حوصلت اینکه برای:گفت پاشو روی گذاشت تاپشو لپ

 شرط یه به ولی باوشه:گفتم کردمو برگه دوتا بع نکاهی

 بهم بود زده زل

 داره؟ نفوذ خیلی چشماش بودم گفته



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 651 

 شرطی چه: سامیار

 بشینم اون رو من: گفتم زدمو اشاره بزرگش میز به

 خنده زیر زد بلند شدو باز جدیشقیافه کم کم

 گفتم داری خنده چیزه چه من_

 ...سالته دو بیستو تو نمیشه باورم اصلا میدونی:گفت کردو جمع خندشو

 قبوله شرطم خب...نشه خب_

 مکن ریست راستو کارارو تاپ لپ با من کن تایپ کامپیوتر تا پس..باشه:گفت پاشدو جاش از

 نشستم میز پشت چرخدار صندلی رو رفتم بدو بدو شدمو بلند خوشحالی با

 ها داره عااااالمی بودنم رئیس

 روم شد خم زدو لبخندی ذوقم این به

 خوردم جا اولش

 برم مه دیگه یکم نداشتمشک که صندلی به بودم چسبیده انقدر من و میشد نزدیکترم لحظه هر

 میرن وا صندلی پشتی فنرایه عقب

  جلو اومد ام دیگه یکم

 شد انگشت چهار صورتامون فاصله که جوری

 و

 و

 و
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 شد خم بیشتر یکم

 میخورد گردنم به نفسش

 میشد مورم مورو

 من تعجب در اخر در و

 زد کامپیوترو روشن دکمه

 ((((((( بعیده ازتو....منحررررررررررررررررررررف!!!!:((((ببوستش؟ میخواد کردین فکر)

 عقب رفت و

 بیرون دادم سریع نفسمو

 بشع ارومقلبم تا بکشم نفس تند تند کردم سعی و

 بده ادامه خودت میشه روشن الان:گفت قلبشو رو گذاشت دستشو بود من مثل اونم حال انگار

 دیگه بلدی بقیشو

 نلرزه صدام کردم سعی کردمو تر زبونم با شدمو خشک لبای

 اره:گفتم 

 دادو تکون سزی

 برداشت میزرو از برگه چندتا

 پوشه یه و

 خودکار چندتا و

  کنم کتاب حساب اینارو منم...بگو بود مشکل هرجا خانوم خب:گفت و
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 من جای دقیق مبل رو نشست رفت و

 کردمو نگاه شدع روشن کامپیوتر به

 بشه کم لرزشش تا دادم فشار دستامو

 شدم اینجوری چرا من

 دارم مرد این به حسایی یه دلم های مه ته که میشه باورم کم کم داره

 میترسیدم ولی

 میخواستم همبشم وعاشق وابسته نمیخواستم هم

 میکرد اعصبیم نخواستن خواستنو این و

 نوشتن کیبورد با تند تند انگشتام با کردم روشن دادمو حرکت و موس

 کردنگام تعجب با لحظه چند واسه سامیار که تند تند انقدر

 میبینن منو کردنع تایپ بار اولین وقتیکه کسایی همهمثل

  میکنی تایپ تند تند قشنگو انقدر که کردی تمرین چقدر:سامیار

 ...کنم تایپ تندتند اینجوری دارم عادت اول از:گفتم روبهش برداشتمو تایپ از دست

 خوبه خیلی:سامیار

 میدونم خوودم:گفتم کردمو نگاهش چپ چپ

 خوبه اینم:سامیار

 میدونم خودم اینم_

 میدونی خودت اینم که خوبه اینم:سامیار
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 میکنی مسخره:گفتم کردمو غنچه لبامو

 کنم مسخره رو بانو ارام شدم سیر ازجونم مگه من؟نه:گفت شیطنت با

 پرتو بالا رفتیم متر سه دقیق و درست سامیار منو بازشدو محکم در که جوابشوبدم خواستم

 سوزوندیم کیلوکالری نیم و پایین شدیم

 در جلوی موزیه موجودایه به شدم خیره ترس با

 نداشت من از کمی دسته سامیارم و

 اومدم خودم به ارشام صدای با

 زن نمردیمو بالاخره داداششششششش:گفت جلو میومد میکشیدایمارو دسته که همونطور

 دیدیم زلیلیتو

 خندید بلند بلند و

 داداش زن سلام:گفت من روبه

 اینجا اومدی نگیا یوخ خانوم سلام:ایما

 هنوز ولی شدی بزرگ نمیشی؟بابا ادم تو:گفت ارشام روبه دادو سلام جفتشون روبه ساامیار

 بزنی؟ در اول نفهمیدی

 کنارش هم ایما و مبل رو شد پهن ارشام

 نچ...کردی واگذار میزتم منه از بالاتر خیلی زلیلیت زن درصد که میبینم:گفت بیخیالی با و

 نکشم دوش بهذلتو این ولی بخورم طلایی ساقع کویر تو برم حاضرم من....نچ

 میزد ارشام صورته و سر به که بود مشتایی و زد جیغ ایما موقعهمون
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 برم قربونت:گفت شدگی هل با و شد موفقبالاخره و بگیر ایمارو دستایه میکرد سعی ارشام

 مسلط اعصابت به ماس واس اصلا خودته واسه من میزه اصلا شدی متوجه بد منظورمو تو فداتشم

  میشه وحشی خودت مثل بچمون میذاره تاثیر زیباییت رو باش

 ...من مثل نه نه:گفت دهنشو تو زد گفته چی فهمید اینکع بعداز

 بود حرصی که کرد نگاه ایما به گربه مثل وبعد

 سامیار میکشیدمنو نشونخطو براش و

 خندیدیم بلند بلند

 کردن نگامون حرص با جفتشون که

 برادر زدی رکورد ؟تو  نه..زلیلم زن منکه:گفت بریده بریده سامیار و

 عشقه نیست زلیلی زن این:گفت غرور با ارشام

  عشقه ی

 ....بود قشنگی توجیه:سامیار

 ارام میکنی چیکار حالا:ایما

 میکنم تایپ برگه چندتا_

 جدیده؟ منشیه دیدن اومدنتون دلیل شماهم خانوم ارام:ارشام

 زد لبخندی میکرد نگاش حرص با که ایما به بعد و

 تمانداخ نگاهی بود گرفته نظر زیر حرکاتو همهو بهم بود زدع زل که سامیار به شدمو جا جابه یکم

 امبی باهاش منم داد پیشنهاد سامیار بودم تنها  خونه من نه:گفتم ارشام به دادمو قورت دهنمو اب

 حساسی زیادی شما دیدی:گفت ایما روبه ارشام
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 نداشت خبر من دل از که ارشام ولی

 داشت؟

 میشه؟ نفسم یواش یواش دارع سامیار که نداشت خبر

 داشت؟

  درمیاد جا از دیدنش با قلبم که نداشت خبر

 داشت؟

 حساسم؟ جدید مرد این رو ایما از بیشتر خیلی که نداشت خبر

 بودم کرده تایپ برگه چندتا تاالان من بودو یازده ساعت

 شد زده اتاق در که بود جلوش تاپ لپ تو غرق سامیار و

 بفرمایید:گفت محکمش صدای با

 رضایی اقای طرف از میگه اومده نفر یه پسرم:گفت و تو اومد مرده پیره همون شدو باز اتاق در

 استخدام واسه اومده

 عمو تو بیاد بگو:گفت دادو تکون سری سامیار

 کشیدم مانتوم موهامو به دستی سریع نشستمو تر صاف جام تو یکم

 میاد برات داره خواستگار مگع شدی هول چرا:گفت کردو نگام دقت با سامیار

 شد زده بازم بازاتاق نیمه در که بدم جوابشو خواستم

 در به دوختم چشم دقت با

 شدو باز اروم
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 یا قهوه کیف و مشکی مقنعه و مشکی مانتوی ای قهوه کتون شلوار یه بعدش کتونی جفت یه

 کردم نگاه قیافش به

 هشتی ابروهای و گوشتیو گرد بینی و نازک لبای و ای قهوه چشمایه

 کردم نگاه رو به رو فرد به تعجب با

 ظغلی ارایش و بلوند موهای و قرمز کفش و قرمز مانتو پروتزیو لب و عملی دماغ یکی این چرا پس

 نداره

 ندیدم کردم نگاه تند تند من حتما

 کردم نگاش دوباره

 واااا

 همونه که بازم

 شده قرمز سامیار و من خیره نگاه از بیچاره

 بفرمایید سلام:گفت بود ه داد سلامی اروم که دختره به رو کردو ارومی سرفه سامیار

 سامیار مبل روی به رو نشست خجالت با دخترع

 پایین انداخت سرشو و

 خانومِ؟:گفت و چپش پای رو انداخت راستشو پاشی و مبل پشتی به داد تکیه سامیار و

 مرادی:دختره

 ساعت..میدونید ک کارم شرایط.کردن تعریف خیلی شما از رضایی اقای مرادی خانوم بله:سامیار

 اقای هک اونجایی از.بیمه با و پانصد ملیونو یک حقوقتونم. هفت تاساعت باشین اینجا باید هشت
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 الان از میخواید اگ.. کنید کار ازمایشی ماه یک نیس لازم کارتون از داده اطمینان کاملا رضایی

 صبح فردا از یا کارتونو کنید شروع

 ببندیم رو داد قرار تا ندارین مشکلی

 هشب دست تو خودکار بودمو نشسته ریاست میز پشت که من ب نگاه یه بالاو اورد سرشو دختره

 شمایین شرکت ریس فقط...نیست مشکلی ممنون نه:گغت کردو بودم زده زل

 موند جواب منتظر کردو نگاه من به و

 خوب دختر ملوسی تو چقدر

 ایشونن عزیزم نه_

 هستن همسرم خانوم اون و:گفت سامیار کردو نگاه سامیار به

 خوشبختم:دختره

 همچنین_

 من اومدسمته و شد بلند جاش از سامیار

 میزرو از خودکار یه و برداشت برگه دوتا میز کنار کشوی از شدو خم

 نیس مشکلی موافقینو اگه:گفت و جلوش میز رو گذاشتخودکارو و ها برگه و دختره سمته رفت

 کنید پر فرمو این

 برداشت فرمارو شدو خم اروم

 نوشتنش ب کرد شروع و

 شد باز زدن در بدون اتاق در دوباره

 رست با البته در به بزنه زل و بپره جاش از مرادی شد باعث ک داد بلند صدایه دیوار با برخورد با و
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 دار تفنگ دو بازم

 ایما و ارشام

 غیض با من و سامیار

 اومدنجلو درار حرص لبخنده با اوناو

 مرادی رو بود شده میخ ایما

 میکشید نشونو خط ارشام برای ابروو چشم با سامیار و

 نمیکنییید معرفی: ایما

 همسرشون رادو اقای من شریک و مرادی خانوم شرکت جدید منشی:سامیار

 خوشبختم سلام:مرادی

 منم:گفت و کنارش نشست بود شده نرم دختره گردالوییه اندام و بانمک قیافه دیدن با ک هم ایما

 خوشگله خانوم ازدیدنت خوشبختم

 میزد حرف باارشام داشت که سامیار سمته گرفت فرمو زدو مهربونی لبخنده دختره

 نداره ایرادی اه میکنم شروع کارمو ازفردا من فقط.... شد تموم بفرمایید:گفتو

 نیس ایرادی نه:گفت انداختو بهش دقیقی نگاهگرفتو فرمو سامیار

 بااجازه پس ممنون:گفت پاشدو جاش از دختره

 دار نگه خدا میکنم خواهش: سامیار

 رفت و کرد حافظی خدا ازماهم

 فکرایه چه و ام جامعه کرده تحصیل مثلا.... میدادم فحش خودم به قضاوتم از پشیمون حالا من و

 √√√√نکردم که مزخرفی
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 بود تاپ لپ تو جدی خیلی سامیار میپروندمو مگس من و بود دو ساعت

 چیشششش

 صندلی رو زدم چرخی یه

 دودورچرخید

 دوباره

 دور یه

 دوباره

 دور یه

 دور دو دوباره

 رفت سر حوصلت:سامیار

 اوهوم:گفتم داشتمو نگع پام با صندلیو

 کردو خاموش تاپو لپ

  شد بلند جاش از

 بیرون نهار بریم:گفت و

 نباشیم اینجا دیگه فقط بریم میریم هرجا: گفتم حوصله بی

 چشم:گفت خندیدو

 بیام بکشم صورتم به دستی برم من پس: گفتم شدمو بلند جام از
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 رومیز از برداشتم کیفمو و

 اتاق از بیرون رفتم و

 بودن رفته ایما ارشامو

 |:  باشن کاری محیط تو زیاد نباید جان ایما داشتن تشریف حساس خان ارشام

  کردم باز بهداشتیو سرویس در

 وایسادم روشویی جلوی و

 بود نصب دیوار رو بزرگی شکل مربع اینه

 کردمو درست شالمو

 تمدید لبمو رژ

 شستم دستامو

 بیرون رفتم و

 میزد حرف سرایدار با داشت سامیارم

 موندم منتظرش در جلوی

 اومد گفتو خداحافظی دقیقه یه بعد

 گفتم خداحافظ مستخدم مرده پیر به اروم

 داد جوابمو مهربونی با که

 شدیم اسانسور سوار سامیار با

  رفتم ور مانتوم شالمو با اسانسور تو دوباره
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 کردم نگاه خودم به جهت هر  از و

 هک لبخندی با و اینه تو واز اسانسور بع داده تکیه سینه به دست که سامیار به خورد چشمم که

 میکرد نگام بود اومدع کش صورتش طرف یه فقط

 بزنی دید خودتو اسانسور تو عادته تو:گفت دید که خیرمو نگاه

 نخیر:گفتم کردمو نازک چشمی پشت

 معلومه:سامیار

 نگفتم چیزی دیگه

 نشدا وقت البته

  والا....نمیارم کم میشناسین منو که شما وگرنه

 شدیم ماشین سوار شدیمو پیاده ماهم و وایساد اسانسور چون

 میریم کجا حالا:گفتم کنجکاوی با

 چیزیو نپرس چیزی اصلا سوپرایزه که بعدشم....خانوم ببند کمربندتو:گفت بستو کمربندشو

 نمیگم

  شد اویزون لوچم لبو

 دماغو ی پسره

 واااااااالا

 زد محو لبخند یه که بستم حرص با کمربندو

.... 
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 :سامیار

 کردم روشن ماشینو کردمو نگاه شدنش دمغ و خوردن حرص به لذت با

 نه؟ میداد نشونم خوششو روی داشت تازه زندگی

 بود زده زل جلو به اخم با بودو نشسته میکنن قهر که های بچه دخترا مثل سینه به دست

 نکن:گفت که کشیدم لپشو برداشتمو دندعرو از دستمو

 قهری_

 ام بچه مگع نخیر:گفت سریع

 میده نشون اینو که شواهد_

 کنم ول لپشو که کرد تقلا و دستمرو گذاشت دستشو

 ددنده رو گذاشتم گرفتمو محکم دستشو حرکت یه تو

 مدست شدید؟دستش متوجه الان)نشه ول دستم از دستش هاش تقلا با که داشتم نگهش محکم و

 !(دنده دستش دستش دستم

 دستتو نده تکون انقدر_

 کن ول دستمو دیگه ام بچه من:ارام

 نیستی؟ مگه_

 میزنمتا:ارام

 دارن؟ بزنم دسته خانوم....بفررررررررما:گفتم زدمو سوتی

 مغزم هیچ که گوشم که زد بلندی جیغ بگه چیزی نمیتونست میخوردو حرص که همیشه مثل

 زد سکته
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 شد پارع گلوت میزنی چرا جیغ ام بچه من بابا:گفتم باخنده

 ساااااااااااااامیار:ارام

 جانم_

 ادبی بی خیلی:ارام

 مرسی_

 پنجره سمته کرد روشو

 نگفت چیزی دیگه و

 وایسادم قرمز چراغ پشت

 طرفش شدم وخم

 برگردوندم گرفتم صورتشو

 داشت فاصله سانت۱ صورتم با صورتش

 قهری چرا:کردم زمزمه اروم

 نخوردم تکون که داد هولم و داد قورت دهنشو اب

 گرفتم دستشم یکی اون

 لبش به خورد چشمم

 من به خیره اون چشم و

 سامیار:گفت اروم

 بستم چشمامو
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 نبستم نه

 شد بسته

 عطرش بوی نزدیکی همه اون از

 خودش

 کرد دیوونه و من

 وقتهیچ نباش قهر:کردم زمزمه

 وچرا چیشد نمیدونم و

 رفتو جلوتر صورتم

 شد تموم فاصلمون

 ارام لبای گرمی و

 نمیخورد تکونی

 میزد نفس نفس فقط و

  اومدمو بخودم عقبی ماشینای بوقای صدای با

 کشیدم عقب سریع

 بود دودی ماشینا شیشه که بود خوب

 افتادم راه سریع

 ک کردم نگاه ارام به چشمی زیر و

 بود شده مشت دستاش اینبار بودو سمت اون صورتش بازم
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 دادم فشار فرمون رو دستامو

 بمن لعنت

 کردم روی زیاده

 نبود هوسرو از ولی

 ارام:گفتم اروم و کردم سرعتمو

 ببینم خیسشو صورته تونستم تلزه من سمتمو برگشت حرص با

 داری نگه خودتو نمیتونی ک میخوره بهم ازت بمیرحالمبرو هوسباز عوضی:گفت جیغ با

 کردم پارک خیابون گوشه ماشینو

 گرفتم بازوم به میزد مشت که دستاشو و

 بستم چشمامو

 باد خودم بر لعنت که کردم خودم

 عوضی کم ولم:ارام

 .....باشم داشته هوس که نیستم کرده رشد تازه بچه پسر من...شد چی نمیدونم... من ارام_

 داده فرصت بهم ما....کردی کارو اون نداریو هوس تو نداری هوس تو:گفت بدمو ادامه نذاشت

 ....بودیم

 ایپ بذار اصلا.....نبود هوس محبوبه مامان جون به....ولی ولی کردم اشتباه من میدونم میدونم اره_

 ..... نکن اینجوری میشم عاشقت دارم من ارام....زده جوونه قلبم تو تازه که حسی

 شد اروم یکم

 یکم فقط اما
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 خونهبرو:گفت کشیدو دستاشو

 کردم روشن ماشینو و دادم تکون سری کلافه

 من ب لعنت

  داشتم نگه خودمو همه جلوی منکه

 چیشد الان نخوردم هی...گهیچ ساله هشت بیستو منکه

 دادم فشار گردنمو پشته گذاشتم محکم دستمو

 فرمونو راستمم دسته با و

 حس بخاطر فقط من بفهمونم بعش چجوری نیستم باز هوس من کنم ثابت بهش چجوری حالا

 کردم اینکارو داشتنم دوست

 شد خراب امروز واسه ریزیم برنامه تموم

.... 

 ...سامیار بود خودت تقصیر همشو

... 

 گرفتم پیش در رو خونه راهو

 ارام

 بستم اتاقو در حرص با

 عوضی ی پسره

 اشغاااال
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 لبم رو کشیدم محکم شالم با

 گرفت گریم بازم

 کرد چیکار هوسباز بیشعور اون

 داره پلیدی های نقشه چه این نفهمیدم که من سرع تو خاک

 چشم جانمو به چهو سگ اون وگرنه

 تخت رو کردم پرت خودمو

 کردم قایم بالشتا لای سرمو و

 اومد اتاق در صدای

 شدم بلند جام از تیز

 رفتم و

  جلوی

 در

 کردم بازش

 وایساده ریخته بهم موهای با کلافه که دیدم در جلویسامیارو

 ها_

 ....من بخدا ارام:گفت کشیدو عمیقی نفس

 سکوت معنیه به بالا گرفتم دستمو و بزنه حرف نذاشتم

 ..من واسه چیدی نقشه که بدبختی مارموز تو....بگی چیزی نی لازم:گفتم و
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 تو از. ینیست مالی توام.... لعنتی نیستم باز هوس من:گفت بلند و من حرفه وسط پرید اون ایینبار

  لیاقت بی....باش مطمئن هستن بهتراش

  رفت تند و

 موندم شوک تو منو

 :! بود نگرفته پاچه اینجوری بود وقت خیلی

 بودم وایساده که همونجور و اومدم خودم به میداد سامیار رفتنه از خبر که خونه در بلند صدای با

  نشستم زانو رو

 .....گریه زیر زدم بلند حرفاش اوری بایاد و

 

 :سامیار

 میرفتم سرعت اخرین با

 کجا نمیدونم

 میرفتم فقط

 خنگ ی دختره

 کرده فکر من راجب چی

 درک به:گفتم بلند فرمونو روکوبیدم دستم با

 درک؟ به واقعا

 نیومده؟ من به خوشی

 منه؟ از نحسی
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 ازچیه

 ازکیه

 سرهنگ به زدم زنگ برداشتمو گوشیمو

 گوشی تو پیچید صداش بوق تا چهار بعد

 جوونسلام:سرهنگ

 ..سلام_

 خوبی:سرهنگ

 خبر چه..نه_

 میزنیم حرف خونم بیا:سرهنگ

 تماسو کرد قطع و

  بود خوبی جای

 میشدم اروم حداقل

 میشدم دیوونه دوباره گفت ارام که پرتایی چرتو اوردن یاد به با ولی

 سراغم اومد همشبازم نخوردن قرص و نبودن عصبی و سردرد نداشتن رو چند بعداز

 میکشید تیر شدید سرم

 اوردم در قرصمو داشبورد از

 دهنم تو گذاشتم و

 بود شده عادی که بودم کرده مصرف اب بدون رو لعنتی این بد شریطایه تو انقدر
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. 

 داشتم نگه ماشینو سرهنگ ی خونه جلوی بعد ساعت نیم

 شدم پیاده کردمو پارک

 زدمزنگو

 بازشد در و

 شدم اسانسور سوار

 کردم نگاه بخودم اینه تو و

 اومد یادم ارام همیشگی عادت لحظه یه

 میکنه ایدیت خودشو وایسته اسانسور تا اینکه

 کلافگیو حرص دوباره و

 ..... دختره

 کردم باز سرهنکو باز نیمه خونه در و بیرون اومدم وایساد اسانسور

 سرهنگ:گفتم اروم

 اومد صداش لحظه چند از بعد

 جوون بیاتو:سرهنگ

 تو رفتم دروبستمو

 بود دستش قهوه

 بود زده زل دیوار به و بود نشسته کاناپه رو و
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 جلوتر رفتم

 نشستم روشبه رو و

  چرخوند چشم

 ؛چرا ای کلافه:گفتو

 کاناپه به دادم تکیع

 خبر چ همایون از:»گفتمو

 نده جواب سوال با سوالو:گفت و رومیز گذاشت شو قهوه

 نیستم_

 ... همایون خوده ویلایه...شمالن تو....گرفتیم اعتراف محمد از:گفت و کشید عمیقی نفس

 اتاق همون از نوزاد صدای دوباره

 اتاق اون به دوختم چشم

 مروارید:گفت وبلند جاشد به جا جاش تویکم

  شد باز اتاق در بعد دقیقه چند

 بیرون اومد بود بچه یه پتو لای بغلش که دختر یه و

 صبح از واااای:گفت من دیدن بدون میداد تکونش و میکرد گریه بغلش تو بچه ک همونجور و

 بچه این کرده دیونم

  بالا اورد سرشو بعد و

 دید منو
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 کرد نگاه سرهنگ به و خورد جا

 منو نوه اون اینجا بیار:سرهنگ

  سرهنگ پیشه اومد اروم اروم

 دادم جوابشو خودش مثل که! داد سلام قدماش از ارومتر من روبه و

 ....سامیار دخترمه مروارید:سرهنگ

 خوشبختم:گفتم دادمو تکوت سری

 گلم نوه خانوم ملودی اینم:گفت و من سمته برگردوند گرفتو دخترش بغل از رو بچه

 زبونشو  و بود  صامِت حالتتو الان میزدو نق اوقات گاهی از که کردم نگاه ماهه دوسه دختر به

 میاورد بیرون

  میزه ریزه

 بود قرمز صورتش و نازک لبای و کوچولو دماغ و

 دبو اومدع یکم زیرش از زیادش و سیاه موهایه که سفیدش کلاه و صورتی همی سره  لباس بااون و

 بود قشنگ و دیدنی واقعا..... بیرون

 کنم جمع لباساشا من باشه بهش حواستون یکم میشه اگه بابا:مروارید

 دخترم برو:سرهنگ

 رپ موهای و بلند ابروهای و بزرگ لبای و دخترش شبیه بینی و درشت چشمای من سمته برگشت

 بلند قد و... کلاغی

 فهمیدم سرهنگ دختر از سرسری نگاه اولین تو اینو

 بااجازه:گفت شدو خم یکم
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 بفرمایید_

 رفت اومدنش مثل اروم

 گرفتم بود رفته مروارید که راهی از نگامو اومدمو خودم به ملودی ریز گریه صدای با و

  سمتم اومد و شد بلند جاش از سرهنگ

 کردم جمع یکم پاهامو

  بیارم قهوه برم....  بگیرجوون:گفت و سمتم گرفت رو بچه و شد خم

 انداختم بود بهم چشمش و بود شده اروم ملودی حالا که انداختم دستش به نگاهی تردید با

 ترسیدم بار اولین برای

 بچه یه از

 داره خندع

  نکردم بغل رو ای بچه عمرم تو ولی

 کردنش بغل داره ترس هم واقعا میزه ریزه این و

 دیگه بگیر:سرهنگ

 شده حبس نفس با

 جلو بردم دستمو

 گرفتم ازش و

 گذاشت تنها بود بغلم تو الان که میزه ریزع ملودی با منو رفتو سرهنگ بلافاصله

 بود سبک خیلی
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 زدم محوی لبخنده

 کردم نگاه بهش و

  ترشد عمیق یکم لبخندم بودیم کرده انتخاب کع اسمایی و ارام یاداوری با

 گرفت جاشو اخم حرفاش و خودم امروز کار اوری بایاد ولی

 گرفتم ملودی از چشم

 بستم چشمامو و دادم تکیه و گرفتمش محکمتر و

 موندم حالت تواون ای دقیقه پنج

 کردم باز چشمامو سرهنگ خندع صدای با اخر در و موندم حالت

 شدی مامانا شبیه:گفت و خندید بلند

 واقعا ممنون_

 میز رو گذاشت دستشو تو سینی

 مامان از بیشتر بهت بودن بابا:گفت  خندش همون وبا جاش نشست گرفتو ازم رو ملودی اومد و

 ....میاد بودن

 ممنون یکیم این:گفتم و انداختم بالا شونه

 رپس بجنبون دست.... کرد میشه چ دیگه خب ولی شده دیر یکم البتع:گفت و بالا داد ابروشو

 شرایط تازه... بود سالش۵ مروارید بودم تو همسن من...باشه چقدر بچت با سنیت فاصله میخوای

 کشیدمو عمیقی نفس..خانواده از دوری و مامریت همش..داشت فرق تااسمون زمین باتو من

 ..هست و بوده شما از بدتر خیلی شرایطم منم:گفتم

 کنه کمکت میتونه....پزشکه روان....دخترم مروارید:سرهنگ
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 کردم نگاش عمیق

 خب؟:سرهنگ..میکردم کاری یه اعصابم واسه باید من

 پیششون بیام تونستن اگ تا بزنید حرف باهاشون میشه اگ_

 ...باشه:گفت بستو مطمئن چشماشو

  گرفتم ازش چشم

 میاد فردا امروز میکنی چیکار رو محدثه:سرهنگ

  گرفتم سرمو و زانوهام رو گذاشتم دستامو

 کشیدم موهامو و بالاتر کشیدم دستامو

 نمیدونم....نمیدونم:گفتم و

 نمیاد هم کوتاه...داره علاقه بهت:سرهنگ

 نیس خوب حالم باره دراین نگیم چیزی الان میشه_

 باشی داشته دنیارو بااین مقابله توان و....باشی محکمو سخت باید:گفت بیخیال

 جلو میرم من هرچی ولی میخواد دردسر بدون زندگی یه دلم میارم کم دارم تاکی؟دیگع:نالیدم

 میشه بدتر

 نیست خوب یکنواخت زندگی همیشه:سرهنگ

 ؟ خوبه زندگیکردم تشویشو اعصبابی بابی سال هشت بیستو که لعنتی منه_

 باشم محکم چقدر:گفتم و بالا گرفتمسرمو

 ونهمیت که چیزیه تنها...امید:گفت من به رو و کرد بلند رو بود خوابیده حالا کهرو ملودی سرهنگ

 نکن فراموش رو خدا و....کنه کمکت
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 اتاق اون سمته رفت و

  خدا و امید

 هه

 داره من مثله هم بدبختی بنده یه میدونه خدا اصن

 بیرون رفتم تند نشدمو سرهنگ منتظر شدمو بلند جام از سریعو بالا گرفتم سرمو

... 

 شدم ماشین سوار

 خونه برگشتم و

 

 ارام

 شدم بلند و گرفتم دیوار از گریه ساعت نیم بعد

 احمق

 بودم پشیمون هم حالاو

 میدادم خودم ب حقو هم

 میکرد خورد اعصابمو( تضاد) پارادوکس این و

 اتاقم بهداضتی سرویس رفتم

 کردم نگا بخودم اینهتو

 بود شدع قرمز بینیم
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  سیاه صورتم و

 ریز چشمام و

 شستم صورتمو

 سرم رو انداختم رو حوله و

 جاک سامیار یعنی. کشیدم دراز وار جنین...روش کردم پرت خودموو تخت سمته رفتم بسته چشم

 اصلا درگیری و فکر اینهمه از میکشید تیر سرم شد نزدیکم هوس با چرا بوسید منو چرا رفت

 نمیدونم... بود دروغ حرفاش شاید اصلا...چی قولمون اخه ولی...زنشم من...باشه بااون حق شاید

 ...نشم بیدار مدت یه فقط سال یک دوماه بخوابم میخوام فقط نمیدونم هیچی.

 نه بمیرم نمیگم

 بلرزم بادا بااین که نیستم بیدی من

 همین دارم ارامش و سکوت به نیازب فقط.

 ودوب هوس اینکه ب میکنم وقتیفکر و میاد شیرین دلم ب الان که اتفاق اون و نمیکردم قهر کاش

 نمیوفتاد میشم دیوونع بس

.. 

  برد خوابم که کردم فکر خودن با انقدر

 

 سامیار

 

 بود ساکت خونه
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 بستم و کردو باز اروم درو

 گرفتم پیش دراتاقارو راه

 مبل رو انداختم کتمو

 بود باز ارام اتاق دره

 وایسادم اتاقش در جلوی

 داشتم تردید نرفتن تو رفتن بین

 تو برم میگفت قبلم

 نرم میگفت عقلم

 کردم باز بیشتر اتاقو در پیروزه عقل به قلب عمیشع خب ولی

 بود شده جمع خودش تو کع دیدمش تخت رو و

 بود سرشرو حوله و

 جلو رفتم کنم ایجاد صدایی اینکه بدون

 میداد بودنش خواب خبرراز ارومش نفسایه

 برداشتم صورتش از رو حوله

 میشد دیده سرخش بینیه صورتش تو چیز اولین و

 اومد رولبم بود شده ارام مختص تازگیا که محو لبخنده اون

 بود بیفایده( کردن نابود) انهدامش واسه من تلاش و

 روش کشیدم و اوردم در زیرش از رو پتو
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  کردم نگاش دیگه یکم

 بار یندوم برای دوباره...میکنی نابود قلبمو... میکنی دیوونم داری میفهمیدی کاش:گفتم لب زیرو

 چسب اب قلبم های تیکه اینبار دیه که نکن پرت اوج تو از منو تو... نکنولم تو فقط... میگیرم اوج

 میمیره سامیار دفعه این...نمیمونن هم کنار

  رفتم بیرون اتاق از بهش کردن نگاه بدون

 بود پنج ساعت

 نبود گرسنمبازم بودم نخورده نهار بااینکه من

 برداشتم رو وی تی کنترل

 کردم کم خیلیصداشو و کردم روشنش

 بهش بودم زده زل باشه وی تی برنامه به حواسم اینکه بدون

 بود ارام درگیر فکرم و

 

 

 نیستیم؛ شاد وقتی ما)

 (میشویم عاشق ترعمیق

 بشه عاشق دوباره تا بود تلنگر یه منتظر من قلبه

 .... من سمته از کوتاه تلنگر بایه حالا و

  فکرام از بیرون شدم پرت گوشیم صدای با

 اوردم درش جیبم از
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 کردم روخاموش وی تی

 ارشام که دیدم و کردم نگاه و

 الو_

 شدم سامیاربدبخت:گفت بلند و شده هل و نگران صدای با

 ارشام چیشده...چی:گفتم نشستمو سیخ

 ... بچم سامیار بیاره سرش بلایی نکنه کنم چیکار سامیار وای برد ایمارو عوضی مهرداد اون:ارشام

 میگه چی نمیفهمم ددیگ بکو ادم مثل اخه چی یعنی:گفتم بلند

 هردادم کع دیدم لحظه یه برگشتنی گذاشتم تنها ایمارو بخرم خوراکی رفتم.... پارک رفتیم:ارشام

 خاک شدم بدبخت... رسیدم دیر نکردم پیداش رفتم دنبالش کرد ماشین سوار ایمارو زور به

 میشکست پام کاش توسرم

 کجایی.. میکنیم پیداش باش اروم:گفتم شدمو بلند سریع جام از

 مهرداد خونهمیرم دارم:ارشام

 الان میام منم_ 

 بیرون رفتم سریع کردمو قطع و

 شدم ماشین سوار

 ...مهرداد میکنم خورد گردنتو:گفتم لب زیر و

 ارشام

 

 مهرداد خونه میرفتم سرعت اخرین با
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 بهش میدادم فحش بلند بلند و

 نگرفتم جدی من گفت اشغال عوضی

 میلرزید دستام

 میکرد داغونم بیاره ایما سره بلایی اینکه فکر

 خاموش بدون بیروندو پریدم ماشین داداز بدی صدای که ترمزرو گذاشتم پامو خونش در جلوی

 زدم رو۲طبقه زنگ کردنش قفل کردنو

  میزدم زنگ تند تند

 کنه باز درو نبود کسی ولی

 در به کوبیدم پام با محکم

  زدم رو۰زنگ و

 بله:گف خانومی ثانیه چند بعد

 خبر شماازشون درو نمیکنن باز میزنم زنگ هرچی هستم موسوی اقای دوست من ببخشید_

 دارین

 رفتن اینجا از پیش دوماه ندارین خبر مگه:گفت زنه

 شدم ماشین سوار رفتم حرفاش بقیه به توجه بدون اعصبی

 کرد پارک ماشینم جلوی که دیدم سامیارو ماشین و

 سمتم اومد و شد پیاده تند و

 شیشع به زد

 شدم پیاده کردمو باز درو
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 چیشد:سامیار

 ...ناموسو بی میکشمش... رفته ازاینجا گ.....پدر نیست_

 پوشی چشم شرمنده درکل...لازمه خب ولی شدا فحش انقدر ببخشید)یابووو اون:سامیار

 میدونه ازش چیزی ارام حتما بوده مزون مدلینگایه عضو(کنید

 اونجا بریم بشین کجاس ارام الان:گفتم تند

 نباش نگران میکنیم پیداش باهم. ماهم اونجا میایم خونهبرو:گرفتوگفت محکم بازومو

 نیست پیشم زندگیم  وقتی نباشم نگران چجوری

 میمیرم نشنوم صداشو دقیقه یه وقتی

 چیزی همچین میشه مگه نباشم نگران

 شدمو رد سامیار ماشین بغل از گرفتمو عقب دنده شدم ماشین سوار

 ...خونه رفتم

 

 سامیار

 

 من دل ب لعنت

 کردم نگاش تردید با بازم

 فکر و عمیقش خواب دیدن با ولی کنم بیدار ارامو میخوام هی و تخت رو نشستم اس دقیقه ده

 کردنش بیدار از میشم پشیمون میشه بیدار اینکه از بعد میکنه پیدا حالی چه اینکه کردن

 کردم نگاش دوباره
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 خواب تو بود معصوم

 کشیدم عمیقی نفس بستمو چشمامو

  دادم تکونش و روشونشگذاشتم دستمو و

 پاشو ارام:گفتم و

 نخورد تکون

  زدم صداش تر بلند و دادم تکونش بیشتر

 خورد تکون یکم

 زدم صداش بازم

 کرد نگام گیج و کرد باز چشماشو

 دارم کارت...پاشو_

 کشید چشماشرو محکم دستاشو

 جاش سره نشستو

 بود ممکن حالت ترین بخش لذت داغون قیافه و ریخته بهم وهایم بااون وضعیت تواون دیدنش

 گرفتم لبخندمو جلوی زور ب

 میگی چی:گفت بااخم

 میدونی چیزی مهرداد از تو:گفتم بااخم خودش مثل

 کیه مهرداد.. سرت ب زده:گفت کردو نگام گنگ

 ایما مزون قلبیه مدلینگ موسوی مهرداد_
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  خب:ارام

 میدونی ازش چیزی_

 ببینم اونوربرو بپرسی اون از بیدارکردی خواب از کنو کردی مسخره:ارام

 سکته دارع ارشام بگو میدونی اگ باش زود دزدیده ایمارو:گفتم ک بخوابه دوباره خواست و

 میکنه

 چی:گفت و زد جیغ دقیقه چند بعد کردو نگام کیجی با

 گها....رفته پیش دوماه خونشم از...برده برداشته ایمارو....نبودی گیج انقدر که تو:گفتم کلافه

 بگو داری خبر ازش چیزی ای خونه جایی یا میدونی ازش چیزی

 شد پر چشماش

 طوفان من دله و

 خوبی:گفتم گرفتمو دستشو

 نمیدونم هیچی... نمیدونم:گفت و داد تکونسرشو

 افتاد اشکش قطره اولین و

 ....نکن گریه_

 میشه چی حالا:ارام

 

  نداشتم جوابی

 نمیشناسی رو جاییهیچ کن تمرکز بیشتر تو...میکنیم پیداش:گفتم فقط
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 برندهشو تو ایما که سالی اولین....فهمیدم چرا... چرا:گفت بلند کردن فکر و گریه دقیقه پنج بعد

  شد

 میدونم همینو فقط... گرفتن جشن مهرداد ویلایه تو لواسون تو

 ک میشناسی:گفتم شدمو بلند سریع جام از

 ....نه دقیق:گفت تردید با

 ببینیم بریم شو اماده حالا پوف_

 اتاق بیرون رفتم و

 داد جواب بوق اولین ارشام به زدم زنگ

 داداش چیشد:ارشام

  میشناسه ارام اینجا بیا پاشو داره لواسون تو ویلا ی_

 اومدم:ارشام

 کرد قطع و

 بیرون اومد بود انداخته بازش موهایرو که نامرتب شالی و مانتو با ارام

 نکن گریه میگم د_

 بالا کشید بینیشو

 اخه کنم چیکار نکنم گریه:گفت و

 گریه زیر زد دوباره و

 میدم قول میکنیم پیداش:گفتم و وایسادم روش به رو رفتم جلوتر
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 بالا کشید بینیشو بازم

 بودم متنفر که کاری از دقیقا

 برام بود قشنگ ارامم کاره این حتی ولی

 مبل رو نشست

  نباشه اونجا وخت ی اگ.اگ...چی نباشه یادم اگ:گفت و

 کرد نگام شده درشت چشمایه و ترس با

  نشستم کنارش رفتم و گردنم پشت کشیدم دستمو

 خب...میکنیمش پیدا میدم قول بهت من...فقط تو کن اعتماد بهم_

 باشه:ارام

 میاد ارشام الان پایین بریم: گفتم و گرفتم اشکشو نشونم انگشست سر با

 پرید جاش از

 اسانسور تو رفتیم و

  نکرد بخودش نگاهی هیچ اینبار همیشه خلاف بر

 میکشید بالا بینیشو اسانسور گوشه کرده کز فقط

 وایساد اسانسور

 بیرون رفتیم و

  زدم ماشینو قفل

 شدیم سوار و
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 میداد تکون پاشو استرس پر

 گذاشتم ارومی کلاسیک اهنگ

 کوچه تو پیچید ارشام ماشین دقیقه ده بعد

 سمتش رفتم و شدم پیاده

 .... بریم من ماشین با بیا:گفتم شدمو خم کردمو باز درو

  شد پیاده عجله با و کرد خاموش ماشینو حرف بی

 بود داغون وضعیتش

  بشینه عقب شد پیاده ارام

 داد تکون سر فقط ارشام که داد سلام حال همون در و

 پشت نشست عجله با و

 نشست مکثی بعد ارام

 افتادم راه و کردم روشن ماشینو و

... 

 ارام

 کردم نگاه رو به رو خیابون به ناامیدیو بیحالی با

 کن فکر بیشتر توروخدا ارام:گفت باالتماس ارشام

 فقط داشت باغ خونه که بود خیابون یه نیست این_

 بعدی خیابون رفت و زد دور سامیار
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 بود تواشنا رفتیم هم خیابونو نبوداخرین یادم هیچی ولی گشتیم جارو همه ساعته یک

 ارودم فشار مغزم به

 نبود رو ماشین که داشت خیابون تو از بریدگی یه

 بود خودش

 .کن پارک ماشینو..بریدگی اون اونجاست...خودشه:گفتم بلند

  زد برق ارشام چشمای

 بریدگی تواون رفتیم بادو تقریبا و شدیم پیاده سریع و کرد پارک گوشه یه ماشینو سامیار

  بود باغ خونه و سبز جا همه

 بود بست بن...بود بریدگی روی به رو دقیقا مهرداد ویلایی

 اونهاش_

 بزنم زنگو:ارشام

 بگیر قلاب...نمیبینیتصویریو ایفون احمق:سامیار

 ...نمیده قد هیچی ب عقلم الان:ارشام

  هم دور پیچید دستاشو و دیوار به زد تکیه و

 بالا رفت بلند نسبتا دیوار از  ارشامو دستای رو گذاشتپاشو سامیار

 اونجا هست کسی:ارشام

 بود چی مهرداد ماشین: سامیار

 رنگ مشکی تیری مزدا_
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 اینجاس:سامیار

 پایین پرید و

  کرد باز اروم رو بزرگ فلزی دره بعد لحظه چند

 من بعد و تو رفت هول با ارشام اول و

 میکشمش...عوضی کثافط:ارشام

 

 ایما

 

 

 کردم باز چشمامو رخوت با

 میدیدم تار

 کردم بسته و باز بار چند چشمامو

 بودم کجا نمیدونم

  بودم کشیده دراز رنگی ای سرمه کاناپه رو

 افتاد یادم چی همه تازه کردمو نگاه لباسام به

  پارک رفتیم

 اومد مهرداد بخره رفت ارشام کردم پفک هوس

  اورده جدید لباسایه از عکس سری یه:گفت بهم و
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 بیاره ماشین از رفت و

 بیام گفت منم ب و

 ماشینش نزدیک رسیدم

 نفهمیدم چیزی دیگه و بینیم رو گذاشت زور به و شد نزدیکم دستش تو دستمال با

 اومدم بخودم صداش با

 شدی بیدار:مهرداد

 پریدم جان از

  کردم نگاهروم به رو بیشعور موجود ب ترس با

 شد نزدیکم

 نترس عزیزم باش اروم:گفت و

 چسبید بهم کاملا و نشست کنارم

 میگرفتم تهوع حالت کوتاهش شلوارک و برهنه تن بااون

 نذاشت که بشم بلند جام از خواستم

  گرفت بازومو

 خودش سمته وکشید

 بغلش تو افتادم

 ریخت اشکم

 کجایی ارشام
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 بیایی کاش

 دهنم تو میومد داشت قلبم

 ازترس بود شده قفل زبونم

 نشدی من مال چرا:گفت وار زمزمه

 کنهولم بگم بهش زدم لب

 ارشامم مال من بگم بهش زدم لب

 منه مال ارشام بگم بهش زدم لب

 نزنه بهم دستشو بگم بهش زدم لب

 ارشامه بغل تو فقط من جای بگم بهش زدم لب

 نذاشت میشد قفل زبونم که همیشگیم عادت و ترس این ولی

 میریختن که بودن اشکام فقط

 اون اخه...همیشه واسه...منی پیشه الان ببین... نکردی گوش منی مال اخر اولو که گفتم:مهرداد

 میترسی؟اره؟ من از....شدی زنش توکه داره چی مردک

 بستم چشمام

 میترسیدم اره

 خودم از نه

 بچم از

 ارشام از
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 میشع چی ارشام کنه کاری مهرداد الان اگ ازاینکه

 میشه چی زندگیم

 چشماتو ببینم همیشه دوستدارم کن باز چشماتو:مهرداد

 پیشونیم ب چسبوند پیشونیشو

 روسینش گذاشتم دستمو

 میکنی امتحانم داری خدا

 امتحانیه چ دیگه این

 باشم خواب کاش

 کنه بیدارم اذیت شیطنتو با همیشه مثل ارشام

 باشم دخترش خودمو ومراقب نزنم سفید سیا ب دست کنه تاکید بهم و

  اشنایی داد صدای با

 شد باز چشمام

 کرد پیدا جریان رگام تو بسته یخ خون

 عقب برگشتم اشکم از خیس صورته با

 شد قفل کمرم دور مهرداد دستای

 شد بلند و

 دیدم ناجیمو

 دیدمعشقمو
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 بود وایساده روم روبه اعصبانیت با

 میکرد نگاه مهردا به و

 شده مشت دستای با

 قرمزش چشمای و کرده باد رگو

 بیناموس نمیذارم زندت: زد داد

 جلو اومد و

  کرد کمرموول

 عقب رفتم قدم یه

 مهردادشدم ارشامو  فحشایه مشتاو شاهد و

 کردم نگاه بهش دلتنگ و نگران

 بود شده پاره لبش

 بردارنبود دست بغزم ولی

 دیدم سامیارو ارامو تازه

  سمتم اومد عجله با ارام

 بود تصویر فقط نشنیدم ک گفت چیزایی یه

 میریخت مهابا بی اشکام

  دوختم مهرداد ارشامو و سامیار به گرفتمو میداد تکونم میزدو حرف تند تند که ارامی از نگاه

 میزدن مهردادو وحشیانه
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 م افتاد من ب چشمش ارشام

 میکردم نگاش گریه با و مات ک

 سمتم اومد

 کردم نگاه سرش پشته ب

 سمتش کرد پرت رومیزو گچی دون گل مهرداد که

 .زدم لب

 زدم داد

 زدم جیغ

 نیومد صدا ولی

 شد بسته بازو لبام فقط

 باشه حواسش برگرده بگم خواستم

 بگم خواستم

 نشد

 سرش تو خورد دقیق گلدون و

 شد خورد زانوهام

 وایساد

 وایساد منم قلبه

 کرد نگام قرمزش چشمای با
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 سرش پشته برد دستشو

 خوردم سر

 .کشید تیر دلم زیر

 شد بسته چشمام

 رفت نفسم

 شد خشک گلوم

 .میکردم حس پاهام رو خونو داغی

 کردم باز چشمامو

 افتاد ارشام و

 کردم نگاه خونیش  سفید لباس ب

 خورد سر اشکم قطره

 شد بسته چشمام

 زمین رو افتادم

 ببینم اونجوری مردمو نتونستم

 ...نتونستم

 ارام

 ارشام ب یا کنم نگاه ایما به نمیدونستم

 بغلم تو گرفتم ایمارو سره شده هل
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 میداد فحش مهرداد ب داشت ک سامیار ب بلند صدای با و

 صورتش ب میکوبید مشت و

 بیمارستان بریم بردار ارشامو:گفتم بود زمین پهن مرده مثل مهردادو

 ارشام سمته رفت کردو ول مردکو اون

  کرد مهرداد ارشامو ب نگاه ی اخر در و ایما و من ب نگاه یه

 کنی بلند ایمارو میتونی:گفت و

 ارع:گفتم ک میرفت ایما از ک خونی از بودم ترسیدهشدمو هل انقدر

 نشده تموم باهات کارم هنوز:گفت بلند  مهرداد ب و دورگردنش انداخت و گرفت ارشامو دسته

 ناموس بی کن گور گمو خودتو

 بریم بگیرش اینجوری:گفت من به رو و

 کرد اشاره ارشامو خودش ب و

 خروجی در سمته افتادیم راه بالاخره چندی بعد

 میبرد ارشامو عادی خیلی سامیار وگرنه من البته زور ب و

 عقب های صندلی نشسته حالته ب گذاشتیم جفتشونم

 بیمارستان رفت سرعتش بااخرین سامیار و

 سامیار برو زودتر_

 ... میرم دارم:سامیار

 ن بیمارستا تو رفت و پایین رفت سریع داشت نگه بیمارستان جلوی ربع یک بعد
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  شدم پیاده

 بیرون اومدن دو با پرستار چندتا و تخت دوتا با سامیار

  ارشامو بعد و گذاشتن اول ایمارو و

 ....داره بار...داره ریزی خون:گفتم میداد هل رو ایما دو با که زنی پرستار ب

 ماه چند:گفت حال همون در پرستار

 دوماه_

 بود ممنوع ورود که بخش ی تو رفتن بعد و

 پیشش سامیارم و دیگه سمته ی بردن اول همون ارشامو

 دیوار ب دادم تکیه

 چشماموبستم

 نمک پاک رو میریختن داشتن ساعته یک که تااشکام صورتم رو کشیدم محکم مانتوم استین با

 خوردم سر

 زمین رو نشستم و

 کردم جمع زانوهامو

 زانوهام رو گذاشتم سرمو

  زمین رو بغلم دستامو و

 ریخت اشکم دوبار

 نشه چیزیشون خدایا
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 نشه چیزیش ایما بچه

 نشه چیزیش ارشام و خودش

  دو صدای با

 بردن ایمارو ک اتاقی همون تو رفتن ک دیدم دکترو دوتا برداشتمو سرمو

 میکرد تر داغون حالمو لعنتی اشکایه این

 بگم چی جون مامان ب

 زانوم رو گذاشتم سرمو دوباره

 موندم حالت همون تو انقدر

 بیرون اومد  پرستار همون که

 سمتش رفتم و شدم بلند

 خوبه بچش خوبه خواهرم: گفتم باالتماس

 وضیحت میان الان دکتر:گفت سرش کردن بلند بدون مینوشت چیزایی ی برگع تو داشت پرستاره

 میدن

 رفت و

 بودم وایساده سالن وسط

 دکتر منتظر و

 جلوش پریدم و اومد دقیقه پنج بعد بالاخره

 خوبه خواهر دکتر اقای_
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 سقط احتمال ولی....خوبه حالشون فرزند هم مادر هم خوشبختانه:گفت کشیدو عمیقی نفس

 ربخاط الانم...سمه براشون استرسی کوچکترین حتی...باشن داشته مطلق استرحت باید...دارن

 بااجازه....باشن بیهوش روز چند تا احتمالا داشتن که شوکی

 خدایا فداتشم.     .   شکرت خدایا کشیدم عمیقی نفس.      رفت و

 همونجا پیشم میومد داشت که دیدم سالن ته از مغرورش قیافع و محکم قدمایه باو سامیار

 خوبه ایما....نکن گریه میگم صدبار میکنی گریه داری باز دهِه:غرید و بهم رسید وایسادم

 خوبه حالش چیشد ارشام...خوبن...اره_

 بیاد بهوش شکسته سرش...خوبه اره:سمتم گرفت و اورد پر دستمال ی جیبشو تو کرد دست

 بگیرنگچ

  شکرت بازم خدایا

 داری هوامو جوره همهو همیشه که ممنون خدایا

 صورتت:گفتم کردمو نگاه پارش لب گوشع کبودو نیمه چشم به

 نیس چیزی:گفت چشمشورو گذاشت دستشو

 بیرون اوردن بود وصل سرم دستش که ایمارو و شد باز اتاق ه در

 افتادیم راه تخت دنبال

 رفتن اتاق یه تو و

 تخت اونرو گذاشتنتش و

 رفتن و

 میکردم نگاه ایما پریده رنگ قیافه ب منو بودیم اتاق تو
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 خواهرم بیچاره

 ب سمنف انداختی یادم بازم ترسوندیا منو بازم:گفتم و گرفتم دستشو تخت رو کنارش نشستم

 وقعاون مثل....میمیره ارام نباشی اگ که دادی نشونم ممکن شکل بدترین ب بازم...بنده تو نفس

 عک وقتی مثل....شدی مریض که سالگیم پنج مثل....گرفت دردت یهو....کردی عمل اپاندیستو که

 رمفک اونموقع....بود نامردی این....بود بد خیلی دیگع این ولی.....بودی شوک تو زدو کیفتو دزد

  زود خیلی بیدارشو زود هستو....بود فندوقتم پیش الان بود تو پیش

 بیرون رفت اتاق از سامیار

 روش نشستم و تختنزدیک کشیدم اتاقو توی صندلی منمو

... 

 (سرده؟ انقدر چرا هوووووووا..........)

 

 

  که ای......... 

 نزدیکتر

 و جانی از

 ...نگه ز پنهان

 تو هجر

  آید خوشترم

 .... دگران وصال ز
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 )(بعد دوروز

 

 ارشام

 

  نشستم ایما تخت کنار که دوروزه گرفته گچ سر با

 بشه باز چشماش تا زدم زل ایما ب و

  میشه باز اتاق در

 تو میان جون مامان و محبوبه مامان و

 خونه برد سامیار زور ب ارامو صبح نزدیک امروز

 بود اینجا دوروز هم و داشت کلاس هم

 نمیدارم بر ایما از چشم

 اب دوروزه نهار نه خوردی شام نه پسرم:میگه سرخش وچشمایه گرفته قیافه با محبوبه مامان

 بخور کیکو این بیا حداقل رفتی

 همینه ایما بدون دنیا

 یخ

 سرد

 جهنمه زندگی

 نمیدم جوابشو
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 ندارم نا

 ندارم حوصله

 ندارم کاریو هیچ و زدن حرف حس

 بگذره زود شده نفرین روزایه این... خونه ببرمش بیدارشه زندگیم ملکه میخوام فقط

 میکنم نگاه دستم مچی ساعت ب

 سه ساعت

 نفهمیدم من رفتنو اینا جون مامان میفهمم تازه

  دستشرو میذارم سرمو و میگیرم دستشو

 ماذیت دیگع جور ی پاشو...میمیرم اذیت بااین نمیدونی مگه....چرااخه....میکنی اذیتم:میزنم لب

 پاشو....کن

 میریزم اشک زندگیم تو بار اولین برای

 ؟نه بار اولین

 شد اشتباه

 بار دومین

 کردم گریه ریختم اشک مردن مامانم و بابا وقتی

 همین

 ۱۲الان و بود سالم۹اونموقع
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 آیما

 

 میکرد درد عجیب سرم

 نمیشد باز چشمام

 کردم باز چشمامو لای زور ب

 تار و بود سیاه جا همه

 کردم بسته بازو دوباره

 بسته و باز دوباره

 دوباره و

 بدم تکون دستمو نداشتم توان ولی میکردم حس دستمو رو چی ی سنگینی

 کردم نگاه اطرافم ب

 بیمارستان میداد نشون سرم بالا سرمه و الکل بوی

 ارشام اوری یاد با

 شد باز بیشتر چشمام

 دستم رو گذاشته سرشو و گرفته دستمو دیدمش ک برگردوندم سرمو

 شدم راحت

 کردم نگاه پیچیش باند سر ب

 مرسی خدایا
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 خوبه حالش که مرسی

 وهاشروم گذاشتم اروم اوردمو بودو وصل سرم بهش بودو ازاد ک دستی

 کرد بلند سرشو سریع

 خورد گره خیسش نگاه تو ونگام

 شد فشرده قلبم

 گریش دیدن از

  خانومم شدی بیدار:گفت زدو برق چشماش

 ارشا:زدم لب

 برم....شدم زنده مردمو بار هزار دوروزه من مردم ارشام جونه دلم جان:گفت گرفتو محکم دستمو

 کنم صدا دکترو

 اتاق از بیرون رفت زدع هل و

 شکمم رو گذاشتم دستمو

 بچم

 پرشد چشمام

 شده چیزیش نکنه

 بیرون اومد بود پرستار یکیش و دکتر یکیش که زن دوتا ارشامو و شد باز اتاق در

 چشمامو تو گرفت چراغیو دکتر

 خانومی؟ دردنداری:وگفت
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 خوبه... بچم:گفتم دارم خش و گرفتم صدای همون با

 باید ترسیده نینیت....کردیا اذیت باباشو هم نیتو نی هم ولی مامانی بله:گفت کردو خاموش چراغو

 کنی مطلق استراحت

 لبم رو نشست کجی لبخنده

 شکمم رو گذاشتم دستمو

 سرم و...میکنه درد خیلی دلم زیر_

 گرفت فشارمو پرستار

 میزنن برات مسکن...طبیعیه:دکترفت و

  میشه مرخص کی:گفت اومدو جلوتر یکم بود وایساده عقب که ارشام

 صبح فردا انشالله هستین ما مهمونه امروزم:گفت برگشتو دکتر

 ممنون: ارشام

 ... براشون کنید تزریق مسکن ی رفیعی خانوم...میکنم خواهش:  دکتر

 فقط باشین داشته تحرک زیاد نباید....دارین سقط احتما داشتین ریزی خون:گفت من ب رو و

 تاکید.. نشید خم....نرید بالا پله از کنید سعی مخصوصا...بخورین مقوی غذاهای... استراحت

 کنید استراحت فقط فقطو میکنم

 چشم_

 بااجازه....خوبه:دکتر

 رفت کردو تزریق سرنگ یه سرمم تو پرستار و رفت و

 نشست تختم رو جلو اومد ارشام
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 خوبع سرت_

 زد لبخندی

 ام عالی:ارشام

 ریشش ته و کردم نگاه روزش همون خونیه لباسایه ب

 ریختش بهم موهایو

 ترسیدم خیلی_

 پرشد دوباره چشمام

 میخواست شدن لوس دلم

 مرد این واسه

 میخواست کردن ناز

 مرد این واسه

 مرد این از کشیدن ناز و

  شد خم

 بوسید لبمو گوشه و

 ترسیب نمیذارم دیگع...نترس...اصلا....عشقم نکن فکر بهش دیگه شششش:گفت فاصله همون با

 فندوقم ن تو ن

 کردم نگاش عشق با فرستادم هام ریه ب دلجونو با کم فاصله ازاون عطرشو بوی

 دارم دوست خیلی_
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 کردم تموم فاصلمونو و

...... 

... 

.. 

 سامیار

 

 کن خشک موهاتو میریم الان دیگه نکن هل:زدم داد

  بست خیس خیس موهاشو من ب توجه بدون و هلکی هل با

 کمدش سمته رفت و

 بود اومده حموم از تازه که ارام ب و اومدع بهوش ایما که گفت زدو زنگ پیش دقیقه چند ارشام

 بیمارستان بریم که میپوشید لباس داشت هول با حالا گفتمو

 سمتش رفتم گرفتمو چارچوب از تکیمو

 نبود من ب حواسش اصلا

 بود کمد تو سرش و

 گرفتم شو بازو

 داری چیکار چیشده ویه:گفت تند تند برگشتو پریدو که

 کن خشک موهاتو میگم_

 شد دیر شم اماده بذار کناربرو بعدا حالا:ارام
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 اینه جلو صندلیه رو نشوندمش زور ب غراش غرو کناش ولم ب توجه بی و کشیدمش

 برق زدم سشوارو

 برداشتم میزشو رو برسه و

 میکرد نگاه بهم اخموو سینه ب دست که دیدمش اینه تو از

  کردم روشن سشوارو اخموم قیافه باهمون کردمو جمع خندمو زور ب بازم

 موهاش ب گرفتم و

 لختش موهای ب کشیدم برسو

 داشت خوبی حس

 صورتم ب میخورد سشوار باد با موهاش اینکه

 بود عالی موهاش بوی و

 شد تموم کارم ربع یک بعد

 کردم خاموش سشوارو

 میکردی فرار هی تو داشت کاری این:گفتم و

 موهاشو زدم شونه دوباره

 بود باسنش روی تا

 نکن کوتاه وقتهیچ موهاتو_

 بپوشم لباس برم پاشم میدین رخصت چشم:گفت غیض با

 نشده تموم کارم هنوز نه_
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 میکرد نگام حرص با و چپ چپ

 میداد تکون تند تند چپشو پای و

 میزورو گذاشتم برسو

 کردم قسمت سه موهاشو

 بافتم و

 نکردم ای توجه متعجبشم نگاه ب

 شد تموم ک کارم

 بپوش لباس برو کالا خب:گفتم

 بیرون برو:گفت و اورد در شال و شلوار مانتو ی رفت شدو بلند سریع

 بیرون رفتم

 دادم لم مبل رو و

 کنم استشمام ارامو موهای بوی دوباره تا کردم بوش و بینیم نزدیک اوردم دستامو گاه خدا نا

 پایین اوردم دستامو کارم این از شده گرد چشمای با

 کردم نگاه خودم ب وی تی شیشه تو از و

 ..رفتی دست از پسر شدی دیونه:زدم لب

 بریم_

 ورودی در سمته رفتم و شدم بلند جام از صداش با

 سرم پشته ارامم و
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 گرفتم ضرب زمین رو پام با و زدم اسانسورو دکمه

 کردم نگاه ارام ب چشمی زیر و

 میداد فشارو چپش دست تو بود گرفته راستشو دست انگشتایه

 بالا اومد اسانسور

 تو رفتیم و

 خورد زنگ جیبم تو گوشیم

 اوردم درش شلوارم جیب از

 کردم قطع تماسو شدمو عصبی بود زده زنگ دفعه هزار ازدیروز ک محدثه اسم دیدن با و

 بود کی:گفت کردو نگام دقت با ارام

 صورتش توزدم زل

  ترسیدم لحظه ی

 واقعیت گفتن از ترسیدم

 .منه صیغه ماه چند تا محدثه اینکه

 چی بفهمه اگ

 شرکت کارمندایه از یکی:وگفتم کنم حفظ خودمو جدی حالت همون کردم سعی

 نبود کسی سرایدار ارشامو تو منشیو جز شرکت تو اومدم بار چند من:ارام

 بیرون اومدم تند من و وایساد اسانسور

 شدم ماشین سوار و
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 شد سوار ارامم

 .بیرون اومدم پارکینگ از کردمو روشن ماشینو

 نگفتی:ارام

 ان خون کار تو چون_

 دارین ام خونه کار مگ:ارام

 میکنیم صادرات ما میارن کلاغا رو همهرو ها قطعه اون ن_

 بودی نگفتع حالا تا چرا. نمکدون:ارام

 نشد_

 حالا هست کجا:ارام

 صنعتی شهرک_

 بزنید حرف کارخونه و اونجا ب رفتن از حرفاتونتو نشنیدم تاحالا ارشام ن تو ن اخه:ارام

 نرفتم بودم مسئله ی گرفتار مدت ی من...میزنه سر ارشام... میبندیم قرارداد فقط ما چون_

 اهان:ارام

 نزد حرفی دیگه و

 تو دویید و پایین کرد پرت خودشو ارام کردمو پارک ماشینو بیمارستان در جلوی بعد ساعت نیم

 بیمارستان

 شدم پیاده دادمو تکون سری

  میومدن داشتن عجله با که دیدم دور از جونو مامان و محبوبه مامان
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 ندیدن منو انگار

 موندم منتظرشون

 زدم صدا مامانو بیمارستان تو رفتن موقع و

 گشت دنبالم و برگشت

 سلام:گفتم شدمو نزدیکترش

 کو ارام پسرم سلام:محبوبه مامان

 تو بریم سلام:جون مامان

  تو رفت:گفتم بیمارستان تو رفتن حین

 کردیم پیدا ایمارو اتاقه

  زدیم در

 تو ورفتیم

 بود کرده بغل محکمایمارو ارام

  میکرد گریه و

 نکن گریه میگفت هی ایما و

.... 

 :ایما

  اومدتو زنون نفس نفس که دیدم ارامو و  چرخوندم نگامو اتاق  در زدن  با

 پرشد چشماش دیدنم با
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 سمتم دویید و

 بشینم کرد کمکم ارشام

 میکرد درد خیلی دلم زیر

 بود تر مهم خواهر ولی

  کرد بغلم محکم

 گوشم کنار گذاشت سرشو و

 ریخت اشکش زود حساسم خواهر

 خوبی:گفت و

 نکن گریه توروخدا...خوبم عزیزم اره:گفتم کردمو نوازش دستم با کمرشو

 شده تنگ برات دلم:ارام

 منم دله_

 نشو اینجوری دیگه:ارام

 چشم_

 بوسیدم شونشو

 موندم حالت وتوهمون

 هست ایما هنوز که کنه ثابت کردنم بغل محکم با میخواست انگار

 کنه اروم خودشو میخواس و

 تو اومدن سامیار و محبوبه مامان جونو مامان زدنو اتاقو در دوباره
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 شد جدا ازم ثانیه چند بعد ایما

 سمتم اومدن و دادن سلام همزمان محبوبه مامان وجون مامان

 بوسید صورتمو جون مامان

 خوبی مادر سرم ب دردت:گفتو

 مادری دارم جون تا نه من:گفتم کردمو کوچولو بوس یگرفتمو دستشو

 باشه سلامت تنت همیشه ایشالله برم قربونت:محبوبه مامان

 خانوم ایما ایشالله خوبه حالت سلام:گفت و کرد ولارشامو دست سامیار

  ممنون سلام_

 حسابی...کردی نفله مارو داداش این:گفت کردو نگاش چپچپ ارشام که ارشام کله پس زد یکی

 شد تنبیه

 زدم لبخندی کردمو نگاه ارشام ب عشق با

 حسابی دوروز تواین تو:گفت کردو پاک اشکشو بود نشسته تخترو کنارم که ارامو  جون مامان

 میری حال از میکنی ضعف بازم...شدی لاغر

 کردم نگاه ارام ب نگرانی لبا

 بود روش جلوتر من از سامیار نگران تقریبا و تیز نگاه البته و

 گود چشماش زیر و بود شده زرد صورتش

 .بود شده لاغر بدنش و

 میگیره فشار افت ماه یک تا مطمئنم

 بشه تقویت باید دختر این ما پیش بیاین کنید جمع وسایلتونو مادر سامیار:محبوبه مامان
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 چشم:سامیار

 و قرمز رز  بزرگ گل دسته ی اول و شد باز اروم اتاق دره که بزنه حرف خواست محبوبه مامان

 تو اومد شیرینیش بزرگ جعبه دوتا  بااون سومیتا بعدش

 بود باز ها شیرینی از یکی دره

 همگی ب سلاااااااام:گفت بلند نیمه صدای با

 من نزدیک اومد و

 جوابشودادن همه

 عمه میمونی جن  مثل ک الحق:گفت سامیار و

 ضعیفه گفتی چی نشنوفدم:گفت ساختگی عصبانیت با برگشتو راه وسط از

 ...اقامون شرمنده:گفت گرفتو ترس سامیارحالت

 شد حالا: سومیتا

 .ما خنده و

 خوده و فندوق مامان:بوسیدگفتگونمو من دسته داد گلو و محبوبه مامان دسته داد شیرینیو

 خوبه فندوق

 جفتشونم عالیه بله_

 خداروشکر:سومیتا

 شیرینی دوجعبه چرا حالا:سامیار

 کردو باز همرو شیرینی دوم ی جعبه در سومیتا
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. رندا گناه گفتم داده دقشون دوروز ارشام این. بود بیمارستان پرسنل برای جعبش ی چون:گفت

 ...خودمون بره جعبشم ی و مونده چندتا توش و

 گرفت...و ارامو و محبوبهمامان ب بعد و جون مامان ب اول و

..... 

 رفتن همشون ساعت یک بعد و موندو ساعت یک

 موند خودش و نذاشتارشام که بمونه همراه میخواست ارام البته

 چشمام زور ب و اومدنشونو از ساعت نیم بعداز شدم بیهوش بود گذاشته تاثیر مسکن که منم و

 ..برد خوابم اخر در بودو مونده واز

 سامیار

 محدثه ب و شدم رد بغلش از سرعت با بلافاصله ومنم شد پیاده حرف بدون  خونه رسوندم ارامو 

 زدم زنگ

 داد جواب بوق بااولین

  سلام:محدثه

 دارشتی کار سلام_

 شده برات دلم منم خوبی توام..عزیزم خوبم ممنون:محدثه

_.... 

 سامیار:محدثه

 شد جمع قیافم عشوش پر لحن از

 هوم:گفتم و
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  شد ناراحت انگار

 بود؟ ک نبود مهم

 کجایی...ببینمت میخوام:محدثع

 محدثه دارم کار_

 دارم کار دارم کار میگی من ب همش کاری چ اخه:گفت ناراحتی با

 از الانم نگیرش جدی انقدر....هدفم ب من رسیدنه واسه بود الکی اولم از ما ازدواج:گفتم اعصبی

 شدست تموم همچی من نظره

 تنهام گرفتن رو بابا:گفت کنان گریه

 دادم فشار محکم فرمونو چپم دسته با

 پیشم بیا... نیست خوب حالم:محدثه

 کردم مکث

 پس چی ارام

 سامیار توروخدا: اومد التماسش از پر صدای دوباره

 کجایی:گفتمکردمو پوفی

 زود بیا...ام خونه:گفت اروم

  کردمو قطع تماسو

 کردم طی همایونو خونه راه

 میشم راحت اینیکی دست از کی من خدایا
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 فرمون رو کوبیدم محکم

 لعنتی

 ..........بفهمه اگ ارام....بفهمه کسی نباید

 بفهمه نمیذارم

 نمیذارم اره

 وایسادم خونش جلوی

 زدم بوق و

 کرد باز درو پیر مرد یه

  حیاط تو رفتم و

 شدم پیاده کردمو پارکماشینو همیشه جایو همیشه مثل

 زدم ورودیو در و رفتم

  کرد دروباز محدثه ثانیه چند بعد

 کردم نگاش تعجب با

 بود محدثه واقعا این

 زخمی لباش و بود کبود طرفش یه صورتش و بود شده قرمز قرمز چشماش

 بودن شده کوتاه مشکیش موهای

 بود داغون و

 توخوبی:گفتم بهت و تعجب با
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  بغلم تو پرید سریع و گریه زیر زد بلند حرفم بااین

  بود گرفته گردنم از محکم

 عقب برم قدم چند شد باعث ایش دفع یه حرکت

 باشم حالت تواین محدثه با که نداشتم ای علاقه هیچ... بود افتاده کنارم دستام

 نمیفهمیدم متوجه که میگفت چیزایی ی گریه حین

  کمرش پشت گذاشتم و بالا اوردم راستمو دست زور ب

 شد جدا ازم دقیقه چند از بعد

  گرفت دستمو و

 تو بریم:گفت و

  بستم درو تو رفتم باهاش کرف بدون

 رفت بالا ها پله از

 اتاقش سمته رفت و

  کرد ول دستمو اتاق تو

  تخت رو نشستم

 روم به رو محدثه و

 چیشده:گفتم گذروندمو نظر از صورتشو

 یزیچ اینجوری من...نکن گریه الکی:گفتم و بالا بردم سریع دستمو که کنه گریه خواست دوباره

 نمیفهمم
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  کرد نگام یکم

 میلرزید بغض از چونش

 سوخت براش دلم

  خودم جای رو محدثه لحظه یه

 دیدم ژاله خودموجای و

 بیخود فکر ازاین کردم اخم

 بود مرده برام وقته خیلی ژاله

 بیوفتم یادش نمیخواستم وجههیچ ب و بود ترم مزخرف گذشتع روزایه ترین مزخرف از قسمتی

 یزندگ خاکسترایه باد دوستنداشتم بگیرم غم فاز  اوردنش یاد ب با باشمو عاشقش اینکه نه

 بیارع جدیدم زندگیه  به رو گذشتم

 کردم نگاه بهش اومدمو بخودم صداش با

 گریمت متوجه میکرد معاینت داشت وقتی دکتر و....اوردن دکتر....شدی اونجوری که تو:محدثه

 ادمایه اونجا...نداشتم خبر تو از...ویلا ی تو شمال تو فرستادمارو و فهمید چیو همه محمد....شد

 کردن اذیت رو بابا منو محمد

... 

 تا....بردن پلیسارو بابا...اومدیم دیروز...باتو همکاری بخاطر:گفت و داد قورت بغضشو و کرد سکوت

 سامیار ندارم بابا بدون کسم هیچ من کنم چیکار بابا بدون من...اعترافو و دادگاه

 ریخت اشکش اروم و

 نه مگه پیشمی تو:گفت ارومتر و
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 کشیدم محکم بردمو موهام لای دستمو کلافه

  بود چی دیگه این

 نه مگه:گفت باالتماس

 کردم نگاه بهش

  نه

  نیستم من

 نیستم دیگه من

 نمیتونم

 باختم دل من

 .....دارم توروو بابا فقط....فقط من:محدثه

 ارومش هق هق و

 پیشتم من اره:گفتم اروم

 کارم این برا فرستادم لعنت خودمو درون از و

  سمتم اومد یکم

  پام رو گذاشت سرشو و

  کشید دراز و

 شد جمع خودش تو

 بستم چشمامو
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 گرفت دستمو

 ببخشید ارام ببیخشید

 بود خیانت این

 ....کنه خیانت من ب ارام اگه

  نه

 بده فکرشم حتی

 میکشم من

 کنه خیانت من ب بااون که کسیو همخودشو هم

 چی؟ من

 میکردم خیانت الان

 بود بیخبر ارام و

 بودم کلافه خوددرگیری این از

 میکرد درد سرم بازم

 نبود خوب حالم

 کردم باز چشمامو

 میداد فشار دستش تو دستمو و بود خیره نقطعه یه ب هدف بی محدثه

 ....خیلی...دوستدارم من:محدثه

 کرد بلندی مکثی
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 بود محدثه اعترافایه از بهتر بینمون و اتاق سکوت

 اره نداری دوستم تو:گفت دوباره

 ندادم جواب

 ...چرا اخه...نداری:محدثه

 سکوت بازم

 نکرد شکستنش واسه تلاشی هم محدثه اینبارو

 ....خوابید که کرد نگاه روش به رو دیوار ب انقدر و

 بعد هفته یک

 سامیار

 خونه اومدم موندمو پیشش دو ساعت شب تا بود محدثع پیش که روز اون

 شده خوب ارام منو رفتاره هفته یه این

 بیوفته قبلی اتفاق دوباره که نمیشم نزدیک بهش زیاد

 خونشون رفتن شدنو مرخص روز اون فردای هم ایما ارشامو و

 بود سرهنگ دختر مروارید با مشاورم جلسه اولین دیروز من و

 داشت نقلی مطب یه

 باشه ارامم میگم زندگیمو اتفاقایه درباره وقتی دوستداشتم

 پیش از که دیشب یعنی شب همون...باشه تکی باید ها مشاوره این مروارید ی بخواسته اما

 مهه نخوابیدنم دلیل نبودنم روز چند اونو مامانم تا گرفته محمد از جریانو همه برگشتم مروارید

 گفتم ارام روبه
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 کرد گوش حرفام ب من پایه پاب اخرش تا و

 یانه میشم خوب نمیدونم

 دکتر پیش میرم که باریه چندمین این

 کنم چیکار نمیدونم نده جواب اینم اگه و

 بود خوبی شبه دیشب

 خوابیدم ارام کنار

 خوندم لالایی براش و

 بود شعرش عاشق خودش که لالایی

 نبودم حفظ که شعری

 اولشو بیت چهارتا فقط

 ..ترانه با باران باز:کردم تکرار لب زیر

 بخونم ادامشو خواستم

 شد باز در که

 میاد زدن در بدون ارشام همیشه معمول طبق

 نکردم اخمم نشدم اعصبب

 نکردم نگاش چپم چپ

 نیست بشو ادم ارشام که بودم رسیده نتیجه این ب

 بود پوشه ی تو سرش
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 ...کنی چیکار میخوای میدونی خودت دیگه....محمده داراییه کل این:گفت و میزم جلو اومد

 میشد اعدام شنبه محمد

 میکرد خوشحال منو این و

 میرسید سومیتا و من ب وارث بعنوان هاش کارخونه تمام

 البته

 بود قاچاق پول بیشترش نصف

 شد بخشیده سرطانی های بچه پایگاه یه ب که

 موند ما برا خونش و خونه کار از تا سه فقط و

 کنم کاری ی مامانو سومیتا برا گرفتم تصمیم اونم که

 میکرد اروم روحمو ک دیگه کارایع خیلی و

 گرفتم ازش رو پرونده

 هام کارخونه تا سه سود از و...داره لازم کارایه ی ایندش برا...میدم بهش سومیتارو حساب:گفتمو

 ...پرست سر بی های بچه واسه کنم درست ساختمون یه میخوام

 کن حساب هرکاری واسه منم رو داداش عالیه:گفت بود وایساده همونجورکه

 بچرخونی هم رو کارخونه باید اینجا بر علاوه تو:گفتم گرفتمو صندلی از تکیمو

 بقیش و اینجاست دوتاش کع داریم چرم تولید کارخونه چهارتا الان:گفت و صندلی رو نشست

 کنی استخدام دار حساب دیگه چندتا و....کنی بزرگتر باید دفترو نظرم ب..کشوره از خارح

 بود خوبی فکر

 شریک من دوتاشو بچرخون تو دوتاشو:گفتم دادمو تکون سرمو
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 دادا باشه:ارشام

 کنیم پیدا خوب جایه یه باید.. زمین دیدن واسه بریم بعد هفتع از

 میسپرم بنگاه ب:ارشام

 برو  پاشو توام میمونه تنها میره ایما پرستاره الان دیگه برم من:گفت و شد بلند جاش از و

 نیست شرکت تو هیچکس

 بود نه ساعت کردم نگاه مچیم ساعته ب

 داداچ خدافظ:گفت کردو باز اتاقو در ارشام

 میبارید روش و سر از خستگی

 بسلامت:گفتم و بهش زدم جونی کم لبخنده

  رفت

 کردم جمع میزو روی وسایلایه و شدم بلند جام از

 برداشتم کیفمو

 کردم خاموش اتاقم لامپه و

 بیرون رفتم و

  کردم قفل شرکتو ه در

  کیفم تو انداختم کیلیدشو و

 بود پایین اسانسور

 بالا بیاد تا موندم منتظریکم و
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 وایستاد اسانسور

 شد باز درمحافظش و

 شد باز اصلیش در یهو که تو برم وخواستم

 بیرون اومد محدثه و

  میکردم نگاش تعجب با

 بغلم تو انداخت خودشو یهو که

  کرد گریه بلند وبلند

 بودن مونده اویزون کنارم دستام

 اومد کجا از این

  کردم جداش خودم از زور ب

 میکنی چیکار اینجا تو:گفتم و

 تو مبر ندارم هیجارو همشو... برداشتن بابارو اموال تمام:گفت و گرفت دستش دستمال با اشکاشو

 ...نیست بیشتر ملیون پنج حسابم

  گریه دوباره و

 میگردونن بر رو بودن خودتون واس ک اونایی کنن کتاب حساب بذار...بودن قاچاق همشون اونا_

 اخه برم کجا من الان:محدثه

 بیرون دادمو نفسمو

 پوووووف
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 هتل میبرمت...بیا:گفتم شدمو اسانسور سوار

 بمونم تنهایی نمیتونم میترسم من:گفت و اومدتو اروم

 ببرمت کجا میگی:گفتم بااعصبانیت

  کرد گریه دوباره

 داج حساب تو از که اونایی.... کن باور میشه درست فردا تا:کردموفتم نگاه چشمش دور سیاهی به

 برمیگردونن رو بودن خودتون و

  نداد جوابی

  سرم تو زد فکری

 اوردمش زبون ب و

 میری عموت...سرهنگ خونه_

  بالا اورد سرشو تندی

 کرده ممنوع بابا..نه:گفت و

 بخورید خنک اب هم کنار زندان تو بابات پیش برو پس:گفتم بیشتری حرص با

  کرد گریه بلندتر حرفم بااین

  پوووف

 متببر که دارم و میتونم جارو دوتا همین من...دیگ میکنی خورد اعصابمو:گفتم حرفم از پشیمون

 نمیشه میترسم بمونم نمیتونم هتل تو تنها من اخه:محدثه

 سرهنگ خونه میبرمت پس_
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  کرد نگام تردید با

 شد باز دراسانسور که

  زدمو ماشینو قفل

 الان میام شو سوار برو:گفتم

 ماشین تو نشست وقتی

 زدم زنگ سرهنگ ب اوردم در گوشیمو

 داد جواب بوق چهارتا بعد

 بله:سرهنگ

 سرهنگ...سلام_

 خوبی جووون سلام:سرهنگ

 بگم باید که هست موضوعی ی راستش ممنون_

 توعه با گوشم جوون بگو:سرهنگ

 ولپ و بشه چک تا برداشتن اموالشو تمام و گرفتن همایونو اینکه مثل...اومد همایون دختره الان_

 بردارن...قاچاقو اون

 خب؟ درسته:سرهنگ

 لیمشک اگه پیشتون بیارمش میشه اگه. نه میگه هتل ببرمت میگم بره نداره رو جایی محدثه_

 نیست

 اومد عمیقش نفس صدای 
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 نیست مشکلی بیارش پسرم نه:گفت بعدش و

 فعلا...ممنون_

 خدافظ...منتظرم:سرهنگ

 شدم ماشین سوار کردمورفتم قطع

 میکرد پاک شدشو پخش ارایش داشت و بود کرده کج ماشینو ایینه محدثه

  کردمو صاف رو اینه بهش توجه بی

  کردم روشن ماشینو

 کجاست خونشون:محدثه

 میبینی میریم_

 داره بچه چندتا...نگفت ازش وقت هیچ بابا...چجورادمیه:محدثه

 نوه یه و... خودت همسنه تقریبا دختر یه...منوتو از بهتر خیلی_

 نداره زن یعنی:محدثه

 نه_

 خشنه خیلی:محدثه

 ...نپیچی پاش پرو ب باشه حواست....خیلی اره:کفتم زدمو محوی لبخنده ترسش این برای

 کرد جور و جمع خودشو یکم

 نگفتم راجبش چیزایی چ میدونست اگه سرهنگ بیچاره

 کجاست خونش دخترش:گفت لکنت با
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 ...میکنه زندگی سرهنگ پیش:گفتم جدی

 خشنه اخلاقش اونم:محدثه

 زدمو دور

 از ردک ناقصت زد دیدی یهو...نشو کلام هم باهاش..جادوگراست شبیه....بدتره دیگه اونکه:گفتم و

 کلا ضعیفن اعصاب

 دادم قورت خندمو

 چی قیافش:محدثه

 والس انقدر دیگه میبینی خودت حالا...چاقه خیلی دختر بابایه ای:گفتم ساختگی کلافگی با

 ...نپرس

 

  نگفت چیزی سرهنگ خونه ب رسیدن تا دیگه

  کردم پارک اپارتمانش جلوی

  شدم پیاده و

 شد پیاده محدثه منم بعد و

  زدم زنگو

  کردن باز و در که

   رفتم

 سرم پشته هم و و

  شدیم اسانسور سوار
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 نقل و حمل واسه اسانسور قبلا...اومد یادم اسانسور گفتم)بالا رفت هارو طبقه دونه دونه اسانسور و

 (((گرفتن عکس واسه مکان یه الان بود

 وایسادم واحدشون جلوی

  بود باز در

 سرهنگ:گفتم بلند صدای با و تو  رفتم

  تو بیاین:گفت کع اومد صداش

  میکرد نگاه وحشت با بودو وایساده در بین ک محدثه ب برگشتمو

 دیگه بیا:گفتم

  اومد دادو قورت صدا سرو با دهنشو اب

 وایستاد سرم پشته دقیقا و

 تو رفتم

  بود شده قایم پشتم همچنان هم محدثه و

  بود ما سمته رخش نیم خونه تواشپز بغل بچه سرهنگ

  نشستیم مبلاشون رو

  اومد سرهنگ

  بود بغلش ملودی

 سفید عروسکی هِد با بود پوشیده توپی توپ قرمز لباس یه اینبار

  شدم بلند جام از
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  کرد کارو همین هم محدثه و

  دادم سلام

 سلام:گفت کردو باز ازهم لباشو سرهنگ باشه شنیده نکنم فک که جوری اروم محدثه اما و

  داد مارو سلام جواب کردو محدثه به دقیقی نگاه سرهنگ

  بفرمایید:گفت محکمش همیشع صدای با و

  نشستیم

  بود زیر سرب محدثه

  میکرد نگاه محدثه ب دقت با سرهنگ

  شکست سرهنگ بینمونو سکوته بالاخره و

 چقدر همایون...شدی خانوم خیلی ماشالله الان...بود چهارسالت..دیدمت که باری اخرین:سرهنگ

 اینجا باش راحت..کنه اماده اتاق برات گفتم مروارید ب...همایون مثل منم...داره و دوستداشت

 امید و مروارید خانومه دختر هم کوچولو خانوم این و میاد الان دخترمه مروارید...خودت خونه مثل

 خانوم محدثه ماست خونه

 بالا رواب شیطنت با که کرد نگاه من ب شک با بود کرده تعجب سرهنگ مهربونه رفتار از که محدثه

  انداختم

  گرفت ازم روشو

 میشه چی بابام میدونید شما:گفت سرهنگ به رو و

 نیست خوب حالت الان میزنم حرف راجبش بعدا:سرهنگ

  بیرون اومد بازشدومروارید اتاق درع
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  کرد نگاه من ب سریع مروارید دیدن با محدثه دوباره

 راه اون ب زدم خودمو که

 اومدین خوش سلام: گفت لبخند با مروارید

 ممنون سلام_

 ممنون:محدثه

 حتاسترا بریم بیا کردم اماده برات اتاقو ای خسته حتما خانومی خب:گفت برگشتو محدثه سمت

 کن

  شدم بلند جام از منم

 ...میرم منم:گفتم و

 باش پیشمون شام جوون بودی:گفت بهم رو سرهنگ

 ممنون تنهاست خونه ارام_

 بگیرم ندید کردم سعی بغضشو و ناراحتی و محدثه برگشتن تندی

 خدانگهدارت برو پسرم باشه:گفت شکستو سرهنگ بینمونو سکوته و سنگینو جو

  بیرون رفتم گفتمو ارومی خداحافظ

  زد صدا اسممو که اومد مروارید صدای در بستن حین

 کردم نگاش سوالی برگشتمو

 مطب بیای نره یادت فردا:مروارید

  میام_
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 ..بده جوابمو که نداد اجازه اسانسور در شدن بسته و

 

 ارام

 

 بود نیومده هنوز سامیار بودو یازده ساعت

  کردم نگاه خودم ب ویترین اینه تو از اعصبی

  کامل ارایش و درشت فر موهای دکلته مشکی شب لباس

  میز ب سپس و

 کردم نگاه بودم کرده درست که غذایی دونوع ب

 کردمو خاموش لوسترو

 میز سمته رفتم اروم اروم

 بودو تاریک خونه

 بود میز روی شمع دوتا کم نور فقط

 صندلی رو نشستم

 میز رو گذاشتم سرمو

  کردم بغض

 سامیار کجایی

 نیومد چرا
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 بود متشنج شدیدا اعصابم

 بود منقلب حالم

 بودم شده حساس

 زیاد خیلی

 بودم شده عاشق بگم بهتره یانه

  برداشتم میز روی از سرمو

  حالا کردم خاموش هم شمعارو فوت دوتا با

 بود اشپزخونه پنجره کنار برق تیر کم نور فقط

  شدم بلند جام از

 ریخت اشکم قطره اولین

  درک ب:گفتم لب زیر

 کشیدم گرفتمو میزو روی سفره گوشه و

 بود مغزم رو ظرفا افتادن صدای

 اتاقم تو رفتم دو با و ببینم واینستادم

 زدم هق اروم اروم و نشستمو در پشته

  باشی که عاشق

 میشی گیر بهونه

 میشی حساس
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 باشه همیشه میخوای

 جا همه

 ایدزه نوع یه  لعنتی عاشقی این

 نداره درمان

... 

 سامیار

 خونه رسیدم دوازده ساعت

  بود ترافیک

 برسم دیر شد باعث و

  کردم باز رو خونه در

 شدم متعجب

 بود تاریک کلا خونه

 کردمو روشن لوسترو

 سکوت

  بستم درو پا با

 خونه اشپز سمته رفتم و

 زمین به خورد چشمم

 کردم نگاه تعجب با
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 خبرع چ اینجا

 بود شکسته و روزمین چی همه

 زدم صدا اراو بلند

 نیومد جوابی

  شدم نگران

  دمکشی عمیقی نفس کردم باز ضرب با اتاقو در اتاقش سمته دویدم و زمین رو کردم پرت کیفمو

 بود شده جمع خودش تو تخت رو اتاق تاریکی تو

  بستم درو

  تو رفتم و

  زدم صداش اروم

 نداد جوابی

 میزد برق اشک از چشماش تاریکی تواون

  کردم روشن اباژورو

  بیرون برو:گفت بلندی صدای با و شد بلند سریع جاش از که

  تعجب بازم

  چیشده_

  بیرون برو میگم:گفت حرص با

 خانومم شده چی بگی نمیخوای:گفتم گوشش زیر گرفتمشو بغلم تو حرکت یه با
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 تخت روی شیم پرت جفتمون شد باعث بیرون بره بغلم از اینکه تقلاهاشبرای

 بیوفتم روش من و

 شو بلند:گفت زنون نفس

 نمیشم بلند نگی تا_

 دمدی تدارکت لیاقت بی تویه برای چهار ساعت از ؟من چییییشده:گفت بغض پر و داد و جیغ با

 میای یک ساعت تو اونوخ

 ریخت قلبم تو عالم خوب حسایه تموم یعو

  بود خوبی حس

 باشه شاکی نبودنت از اخر در و کنه کار همه برات که باشی مهم براش انقدر یکی اینکه

  ندید لبخندمو

  هم چشمایه تو بودیم زده زل

  بودم دختر این عاشق من

 ببخشید:گفتم کردمو فوت صورتش تو

  کرد نگام مظلوم فقط بازم

 بخورمت دوستدارم میکنی نگاه اینجوری_

  پایین اورد نگاشو

 شدم خم

  کردم فوت گردنش زیر و
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  بود حساس

  کرد خم گردنشو

  دوستدارم:گفتم پچ پچ با گوشش زیر و

  میدیم صورتشو رخ نیم حالا ازش گرفتم فاصله یکم

 کرد باز چشماشو سریع

 زدیم زل دیگه هم چشمایه تو

 داری دوسم_

 بست چشماشو کردو نگام یکم

 زد جونی کم لبخند و

 باشم مردت بذار...باش خانومم_

 عمر تااخر باش مردم..میشم خانومت:گفت اروم

 ....عمر تااخر_

 کنم جبرانت چجوری رو خوشبختی اینهمه خدایا

  کردم تموم فاصلمونو

  کرد همراهیم هامون بوسه تو ارامم اینبار و

  شد کامل ما مشترک زندگی اینبار

  هم پایه ب پا هم کنار

  عاشقونه های زمزمه با
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  گذاشتیم مردونه و زنونه دنیایه ب پا عاشقانه و

  بود جفتمون زندگیه برای دوباره شروعی شدن یکی این و

 سامیار

 هک بودم نخوابیده شبو کل من و بود صبح نه ساعت کردم نوازش موهاشو و بستم داغمو چشمای

 نزنم بهش ای صدمه تا باشم ارام کنال

  شد خیز نیم یکم پریشون موهای با کردم شل دورش دستامو شد بیدار ناله با

  چیشده:گفتم نگرانی با

 میکنه درد خیلی دلم زیر:گفت ناله با

  سرش پشت ریختم موهاشو تخت رو نشستم

 خانومم دکتر میریم الان:گفتم و

  میاد جا حالم حموم برم... نه:ارام

  بریم پاشو پس_

 شد بلند و کردم کمکش جاش از

  حموم رفتیم اروم اروم

  کردم باز ابو سریع

  گرفتم وان تو

  شد پر وان

 اوردم در تنش از کوتاهشو سفیده خواب لباس و
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  وان تو نشوندمش و

 بکش دراز اروم_

 نشستم خیس زمین رو وان کنار منم و کشید دراز

 دادم ماساژشکمشو اروم اروم و

 بسته مرسی:گفت گرفتو دستمو ساعت نیم بعد

 شدی خوب_

 اقامون اره:گفت و زد لبخندی

  زدم لبخندی خودش مثل

 بگیر دوش پاشو_

  اوردم در لباسامو سریع خودمم و

  بیرون اومدیم گرفتیمو نفره دو دوش ی

  کردم و کار همین خودمم و دورش پیچیدم رو حوله

  تخت رو نشوندمش

  وشیدپ نذاشتو خودش که کنم تنش خواستم کردم انتخاب لباساش ازبین گلبهی دامن و تاب یه و

  اتاقم از و رفتم منم

  پوشیدم سفید شرت تی یه و طوسی شلوارک یه

 اتاقش تو برگشتم دوباره

 نمیکنی خشک موهاتو:گفتم که بخواب که میرفت داشت و بود پوشیده لباساشو
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 نیست حسش اصلا نه:گف مظلومی با

 بکش دراز تو. میکنم اماده صبحانه الان من پس:گفتم رفتو ضعف لحنش برا دلم

 کشید دراز دادو تکون سرشو

 اشپزخونه تو رفتم مم و

 شدم رد بااحتیاط انداختمو نگاه بود داغون که زمین روی غذاهای ظرفاو ب

  بیرون اوردم...و مربا کره یخچال از

 برق زدم سازو وچای و نون و

  شد امادع ک ساعت نیم بعد

  چیدم بزرگ سینی یه تورو همه

 ارام اتاق تو رفتک و

 کنارش گذاشت بااومدنم که میرفت ور گوشیش با

 من ی بانو بفرمایید_

  تخت رو گذاشتم رو سینی و

  میکنم لقمه خودم خانومم تو بکش دراز نه:گفتم که پاشه خواست

 سامی مریضم من عه:گفت ساختگی بااعتراض

  نیومد بدم بود گفته مخفف اسممو اینکه از

 چیزارو بدترین حتی دوستدارم رو باشه مربوط ارام ب که هرچی اصلا

 ضعیفه میزنی حرف من حرفه رو_ 
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 بخورم شکر من اقامون نه:کفت گری لوتی با کردو ارومی خنده

 جون نوش:گفتم و دهنش تو گذاشتم و عسل و کره کوچیک لقمه

 دهنم تو چپوند گرفتو لقمه ی منم برا بود خوابیده که حالت همون با دادو تکون سری

  کرد تکرار خودمو حرفه پر دهن وبا

 جونت نوش:ارام

 دیوونه زدم لب

 ...عشقم با عاشقانه صبحانه اولین و بهترین

 خودش رو کارا نمیامو کلا امروز گفتم که شرکت نیومدم چرا که گفت و زد زنگ ارشام ده ساعت

 کنه ریست راستو

  باشم ارام پیش میخواستم امروز

 ...باشم مراقبش و

... 

 ارام

 ندارم جا دیگه بخداااا:گفتم جیغ جیغ با

 یدونه همین:گفت گرفتو جلوم جیگر دیگه لقمه یه

 میارم بالا دارم بخدا_

 دیگه شدی سیر:گفت تردید با

  اره_
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 بریم پاشو:گفت خودشو دهنه تو گذاشت رو لقمه

 کردم پرت فروشی جیگر از خودمو تقریبا بخور رم لقمه ی این نده گیره دوباره اینکه ترس از

 شدم ماشین سوار و بیرون

 سرده چقدر ویییی_

 دوستدارم هوارو سردیه این ولی:سامیار

 چرا:گفتم بستمو کمربندو

 میده محرمو بوی چون: سامیار

 مونده وقت چند..اوهوم_

 هفته دو:سامیار

_.... 

 ارام:سامیار

 کردنش صدا جور این واسه میدادم جون

 میزد صدا اسممو قشنگی طنین با محکمش و دار خش و خسته همیشه صدای بااون

 جانم:گفتم اختیار بی

 نموند پنهون چشمم از لبخندش

 میکنی گوش بگم چی یه:سامیار

 بابایی اوهوم:گفتم زدمو ارومی قه قه

 بذاریم بدیم تغییر هامونو بچه اسم:گفت و گرفت دستمو خندیدو مردونه و نرم ولی خودم مثل

 حسین امیر و زهرا نازنین
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 انداخت بهم نگاهی برگشت بود جلو به حواسش که چنان هم و دنده رو گذاشت دستمو

 بذاریم باشه_

  شد خوشحال

 بوسید و لبش سمته برد دستمو و

 بود اومده خوشم اسم ازاین خودمم

 بود دار خنده میکردیم انتخاب اسم نداشتمون ی بچه برای الان از اینکه

 شمامان که ای بچه یه میخواد بچه دلم میبینم رو ملودی وقتی...شم بابا زود دوستدارم من:سامیار

 ..تو شبیه چشماش که خانوم دختر یه...تویی

 بوره تو مثل که پسر اقا یه:گفتم ذوق با

 بود ذوقش اخر دستم دادن فشار

  بود همین

 بود همین سامیار

  نبود جلف

 میشد جلف کمی فقط کمی کنه ارومت میخواست وقتی بد خیلی مواقع در فقط و

  بد جلف نه

 میشد ختم عشقم دارم دوست ب اخرش فقط که جلفی

 نمیکرد بغلم گاه بی و گاه

 پیشمه محکم چقدر میدونستم ولی
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 نینمبز سر هم ایما به اینا مامان پیش بریم:گفتم و اومدم بیرون فکر از کلاسیکی اهنگ باصدای

 کنی استراحت باید تو میریم فردا...نه:گفت گونه مخالف

 سامیاااار_

  نداد جوابی

 خودشه حرفه حرف بشم لوس چقدر هر یعنی این و

 مهمتره چی همه از من حاله من استراحت یعنی این

 برسیم بود مونده کم و بود گرفته پیش در رو خونه راهه

 میدادیم گوش اهنگ ب حرف بدون

 خورد زن گوشیم ک

 شکیلاست دیدم که اوردم درش پاییزیم کلفته مانتو جیب تو از

 جانم_

 انداخت بهم نگاهی نیم سامیار

 دیگه مکه حاجی حاجی رفتی خوبی سلام:شکیلا

 کجایی..بزنم زنگ بهت نشد وقت خوبی تو.گلم مرسی_

 میاین دانشگاه فردا خبرا چه...خوابگاه:شکیلا

 میام که من اما نمیدونمرو سومیتا_

 خدا اگه دیگه تا بیمارستان بفرسته کنه بندی گروه میخواد مهرجو استاد فردا بیاین حتما:شکیلا

 سرکار بریم بلکه بخونیم سالم یک این بریم بخواد
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 دیگه میاد بدت درس از من مثله توام:گفتم کردمو کوتاهی خنده

 کجایی تو راستی خوندم درس انقدر شدم خسته... اوهوم:شکیلا

 برمیگردیم داریم بخوریم نهار بودیم اومد سامیار با بیرونم_

 شیشه ساعت نیست دیر نهار واس الان....بابا جووون:شکیلا

 ..بودیم خورده خیلی صبحانه_

 میمیرم دارم گشنگی از که نیستم مجرد بدبخت منه..دیگه متاهلیه:شکیلا

 بود حرف بی سامیار

 شدیم کوچمون وارد و

 بشی مزدوج توام ایشالله:گفتم خندیدمو

 بای رفت سر حوصلم گمشو برو دیگه خب:شکیلا

 بای لیاقت بی_

 کردیم قطع تماسوو

 بود کی:سامیار

 شکیلا دوستم_

 اهان:گفت پارکینگو تو برد ماشینو

 شدیم اسانسور سوار شدیمو پیاده

 بستم چشماموو بازوش به دادم تکیه سرمو

 شد حلقه کمرم دور دستش
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 میدیم اسانسور ی اینه تو از نگاهشو سنگینیه و

 براش اینه تو از چشماش ب خیره کردمو باز چشمامو رو طبقه میکرد اعلام که زن صدای با

  رفتیم بیرون و زدم چشمک

  کرد باز درو

  برم من تا تر اونور رفت یکم و

 بست دروو تو رفتم

  اوردم در شالمو

 کردم باز مانتومو های دکمه بعدشم و

 سامیار واااای:گفتم تندی افتادمو مطب میرفت اید امروز اینکه یاده یهو

 چیشد جانم:گفت نگرانی با جلومو پرید قدم دوتا با

 دکترت مطب میرفتی نباید تو مگه_

 نمیرم امروز....دختر ترسوندیم:کشیدوگفت راحتی نفسه

 الان برو گرفتی وقت هفت ساعت تو شیشه ساعت نمیشه_

 نچ:گفت و اتاقش تورفت

 من جووونه:گفتم و افتادم راه دنبالش

 صددفعه نده قسم جونتو اون انقدر:گفت بااخم برگشتو

 وبهخ حالت تو:تردیدگفت با برو پس خب:گفتم بچگونه صدای با رفتمو صدقش قربون دلم تو

 خوبم خوبه اره_
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 مطمئنی:گفت شک با

 بود کم جلوش من بلنده قده نزدیکتر رفتم

 بودم سینش روی تا

 بود بالاترین قدو خوش من مرده و

 م بوسید گردنشو زیر و کردم خم گرفتمو گردنشو ناز با

 برو اقایی دیگه خوبم_

 موشی نکن دیوونم:کرد زمزمه و گرفت محکم کمرمو دور و اومد کش لباش

 سامی برو پس: گفتم کردمو کج سرمو

 چشم:گفت بوسیدو اروم پیشونیمو

 گندها رولتا ازاین بخر شیرینی برام اومدنی:گفتم و بوسیدم گردنشو جایه همون دوباره

 نوبا چی دیگه چشم هم یکی این:گفت کردچ بسته و باز چشماشو افتادو بخنده گفتنم طرز از

 برگرد هم زودی:گفتم دادمو تکون تند تند سرموجلو دادم لبامو

 دیگه امر چشم هم یکی این:گفت محو لبخنده با بهم خیره

 باش منم اقایه مراقب:گفتم شدمو اویزون گردنش از بیشتر کردمو خم سرمو

 باش من پرنسس مراقب توام:گفت بوسیدو مو شقیقه

  کردم راهیش در شدموتا جدا ازش

 ... رفت و

 سامیار
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 بشه تموم مشاوره تایم که بود مونده دقیقه ده

 بگی بهش باید:مروارید

 ...نمیتونم:گفتم دستمو تو گرفت سرمو کلافه

 چرا:مروارید

 مگرفت فاکتور رو محدثه ی قضیه و گفتم چیزوهمه شبم اون من...بره بذاره میترسم...میترسم_

 نیست بهتر بفهمه خودت از....میفهمه بالاخره ولی:گفت میزو رو گذاشت خودکارشو

 ندارم گفتنشو جراعت_

 صاقر اون از تور کنیم سعی باید الان ما...میخواد جدا وقت ی قضیه این:گف کشیدو عمیقی نفس

 کنیم جدا

 کردم نگاش منتظر دادمو تکون سرمو

 اوردی قرصاتو:مروارید

 میزش رو گذاشتم و اوردم در قرصامو جیبم از

 میز زیر اشغال سطل تو انداخت برداشتو قرصارو

 نجاما گفتمو که کارایی...  کن فکر امروزمون حرفایه به...کنی عادت نبودشون ب کن سعی:مروارید

 ...  بده

 شم خوب کامل تا میکشه طول جلسه چند_

 خوبه خیلی این و..بیای باید دوماهی بریم پیش اینجوری اگه:مروارید

  اومد در صدایه
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 شروع تایمشون...اومدن بعدی کننده مراجه:گفت مسنش منشی شد باز مروارید بفرمایبد با و

 شده

 ممنون باشه:مروارید

 شدم بلند جام از

 شد بلند ازجاش اونم و

 گفتمو که کارایی نره یادت:مروارید

 ممنون نمیره:گفتم کردمو بسته بازو چشمامو

 کن شروع امشب همین از:گفت اومدنم بیرون حین

 ...خدافظ_

  بیرون رفتم و

 ودنب نشسته روح بی دختره یه و زن تا دو رنگ سفید میخی صندلیایه روی منشی میز روی روبه

 شدن اتاق اوناوارد من خروج با ک

...  وابمبخ نمیتونم که کنم تلقین بخودم نباید میگفت کردم فکر مزوارید حرفایه به ماشینتو

 میذاره تاثیر روم قرصا فقط و ام عصبی یه که انداختم جا مغزمو بخودم میگفت

  بخوابم ارام کنار امشب از بود گفته و

 بود خوب میکرد کمکت میکردو گوش اینکه بود خوب حرفاش

  رسیدم دقیقه چهل بعد

 بود ده ساعت

  کردم باز رو خونه دره
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 میومد وی تی صدای

 والیبال گزارش و

  رفتم جلوتر

 نبود حواسشو ی و تی ب بود زده زل که ارامودیدم

  رفتموجلو اروم اروم

 خانوم سلام_

 قلبش رو دستشوگذاشت کشیدو هینی

  نگامکرد ترس با و

 ترسیدی_

 گرفتم ارامش پ ن پ:ارام

 کردم بغلش کنارشو کردم پرت خودمو

 نمیکردن رو و بودن والیبالیست خانوم:گفتم و

 چی پس:گفت ناز با

 کیه با کی_

 روس و ایران:ارام

 کرد نگاه وی تی ی دقت ب و

 میومد سوختگی بوی

 گذاشتی غذا:گفتم کشیدمو بو چندبار
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  اره:گفت بیخیال

 کشید ایران ملی تیم امتیاز از ی بلند جیغ بعد و

 سوخت_

 سوخت چی:ارام

 غذا_

 واااای:گفت جاشو از پرید سریع

 اشپزخونه سمته دوید و

  رفتم سرش پشته شدم بلند دادم تکون سرمو کردمو ارومی خنده

 بود گرفته دود رو جا همه و اب زیر بود گرفته رو قابلمه دستکش با

 بفررررررما_

 زدم کناررو پرده کردمو باز رو پنجره

 شد تو تقصیر همش:ارام

 بالا دادم ابرومو

 شددیگه پرت حواسم زدی حرف انقدر:داد ادامه خودش که کردم نگاه بهش پنجره ب تکیه و

 خانوم نبوده والیبالتون ب حواستون احیاننا انوقت_

 نخنده میکرد سعی زور به

 نمیاد خوشم والیبال از من اصلا...اقا نخیر:ارام

 کردم نگاه بیرونو پنجره به رو برگشتم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 756 

 میکرد نگاه اینجارو دستش تو سیگار با مردی که رویی به رو اپارتمان به خورد چشمم

 ودب پنجره روی ب رو اشغال سلطل پیش فاصله یگم با دقیقا که موباز ارام ب گرفتمو نگاشو رد

 دیدم

 کشیدم محکمتر حریرو ی پرده بستمو رو پنجر محکم اخم با

 بره دود کن باز سامی عهههه:ارام

 بزن هواکشو نکرده لازم:گفتم اخمم باهمون

  کرد نگام متعجب بودنم حرصی از

 شد تر متعجب سوالم گذاشتی؟از باز رو پنجره تاحالا:گفتم اراده بی

 جوابش برای مصمم من و

 میکنم بازش یکم میشه خفه خونه هوای ک اوقات گاهی...اره:ارام

 میکشی هم رو پرده_

 کرد پابینو بالا مه معنی بسرشو دادو قورت دهنشو اب

 نمیشد دیده بودو دودی ها شیشه که بود خوب شدم ارومتر یکم

 بود چی حالا:گفتمکردمو اشاره قابلمه ب

 کردم روشن هواکشو منم زمان همو شویی ظرف رو گذاشترو سیاه و خالی ی قابلمه

 ماکارانی:ارام

 کنیم چیکار حالا_

 بیرون از:ارام
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  کردم نگاهش خنده با بعد دیگه نکنی تکرار....نمیخواما اینجوری زنه من_

 اورد در ادامو مفهومی نا لحن با و کرد جمع دهنشم و کرد کج چشماشو

 میخوری چی:گفتم کردمو کوتاهی خنده

 جوجه امم:ارام

 برداشتم رو خونه تلفنهرفتم دادم تکون سرمو

 میز رو گذاشتم پولمو کیفه و

 گرفتمرو خوری غذا شماره و

 دادم غذارو پرس سه سفارش

 اتاقم تو رفتم و

  کردم عوض تندتند لباسامو

 بیرون رفتم و

 بود میز یرو های تخمه کردن جمع حال در ارام

 نمیکنه درد دلت دیگه:گفتم کردمو بغلش پشت از

 داد تکون سرشو خجالت با

 کردم نگاه رخ نیم از خجالتش و شدن قرمز ب لذت با

 دانشگاه نرو میخوای فردا:گفتم کردمو بوس اروم گردنشو

 که نمیدن رام دیگه... داشتم غیبت اینهمه بابا نه:ارام

 میبرمت خودم پس_
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 مرسی...باشه:ارام

 وظیفست_

  اومد زنگ صدای

  کردمو ولش اروم

  برداشتم میز روی از پولمو کیفه

 کردم باز درو رفتم و

 دادم جوابشو اروم و کرد سلام بود غذا دستش که جوونی پسر

 کردم حساب گرفتمو غذاهارو

 خونه اومدمو

 میومد ظرف صدایه و بود اشپزخونه تو ارام

 اپن رو گذاشتم پولمو کیفه

 اپن رو گذاشتم هارو غذا

 اورد ترشی و قاشق ارام

  گذاشت نمک و لیوان دوتا

 من روی به رو نشست و

  رنگ سفید پلاستیک داخل از

 گذاشتم خودم جلوی یکیشم ارامو جلوی یکیشوو اوردم در غذاهارو

 خوردن ب کردیم شروع اروم اروم
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 حموم رفتم من خوردیمو غذامونو ساعت نیم بعد

  برگشتم وقتی

 بود مشغول گوشیش با بودو کشیده دراز تخت روی ارام

 عزیزم باشه عافیت:گفت زدو لبخندی دیدنم با

 ..مرسی_

 میخوابم اینجا امشب:گفتم کشیدمو دراز کنارش

  سمتم برگشتکردو خاموش گوشیشو

 بغلم تو کشید خودشو

 طرفش م چرخید کردمو محکم دورش دستمو

 بودیم هم بغله تو و به رو پهلو ب حالاجفتمون

 ...بزنم اسیب بهت اگه:گفتم کردمو نگاش خیره خیره

 ب انقدر....میخوای نفس ب اعتماد یکم فقط میشی خوب تو که مطمئنم من:گفت و برید حرفمو

 شده اعدام... نیست...رفته محمد...بیایی کنار باید که کن فکر این ب...نکن فکر منفیش ی جنبه

 کتکت بیادو محمد که نیستی بچه ی دیگه تو...میکنی زندگی داری که تویی این و...هفتست ی

 تو هک کافیه فقط...روشنه دلم من...باش داشته امید...میشی خوبتو...سامیار شدی بزرگ تو...بزنه

 بخوای

 بود قشنگ خیلی زدنش حرف مدل این

 ...مشاوری پا ی خودت تو:گفتمپیشونیشو ب چسبوندم پیشونیمو

  خندید
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 ....میشم خوب...چشم:گفتم دوباره من و

  خوابیدمرو ساعتی یک زحمت و زور هزار با شب اون و

 بشم دیوونه و کنم کاری ارام تکون ی با مبادا که بودم هوشیار تقریباو

 ...بود خوب بار اولین واسه

 ...من برای حداقل

 ارام و

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

  ارام

  شدم بیدار گوشیم زنگ باصدای صبح

  کردمو قطعش بسته چشمایه با

 تخترو نشستم

 کردمو وباز چشمام

  دیدم سامیارو خالیه جای

 حمومه فهمیدم اب صدای با و

 خودش اتاق بهداشتی سرویس تو رفتم شدمو بلند سریع

 شستم صورتمو دستو و

 داشتم خوف هم میومد خوشم هم مشکی اتاق این از بیرون اومدم

 کنیم جا جاب لباساشو باید که کردم فکر این ب کردمو نگاهبازش کمد ب
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 گردم اماده  صبحانه رفتم سرخوش

 شدم حال خوش بیشتر و راحت خیالم یکم بخوابه بود تونسته سامیار دیشب اینکه فکر از و

 میز رو چیدم رو چی همه

  کردم درست چای و

 بود نیومده بیرون هنوز سامیار

  بشم اماده منم اومدنش تا گرفتم تصمیم پس

  اتاقمو رفتم

  کردم ارایش اول

 زدم ماتی رژلب  زدمو ریمل

 کردم جمع بالا از محکم موهامو

  کشیدم مداد ابروهامم ب دیگه تصمیم یه طی و

 .کردم مسر مشکیمو کوتاه مقنعه پوشیدم هم کتیمو بادمجونی کلفت مانتوی و مشکی شلوار یه و

 اومد بیرون من کاره شدن تموم با سامیارم و

  نداشت هیچی تنش بالا و تنش پایین ب بوپ پیچیده رو حوله

 بود هیکل خوش که الحق

 میگرفت موهاشو اب کوچیک حوله یه با و

 درویش چشما:گفت ک کردم نگاه ضایع انقدر

  دوختم چهرش ب گرفتمو هیکلش از چشماو
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 بخیر صبح_

 کرد نگام مهربونی با

 خانوم بخیر صبحت:سامیار

 خوشتیپ چه:سامیار

 بودم:گفتم ناز با

  پوشید من جلوی پرویی کمال در و برداشت تخت روی از لباساشو

 فهمید نگامو سنگینیه کردمو نگاش چپچپ

 بالا انداخت چیه معنای ب کردابروشو نگام

  حیا بی:گفتم کردمو ریزچشمام

 میزنی دید منو که هیزی تو....ندیدی منو اصلا نکه:گفت خندیدو کوتاه

 و گرفت که سمتش کردم پرت برداشتمو میز رو از مچیشو ساعت

 کرده گناهی چ من ساعته... خانوم...زشته عهههه:گفت گرفتو گاز پاینیشو لبه

 ...پررو_

  وایستاد اینه روی به رو کنارم اومد پوشیدو لباسشو کامل

 میرفتم صدقش قربون دلم تو

 داد بهم سامیارو که داشت دوست منو خدا چقدر

 میکنی درست:گفت و کشید خیسش نیمه موهای ب دستی

  کردم روشن سشوارو و تخت رو گذاشتم مشکیمو کیفه
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 کردم خشک  موهاشو من و نشست

 کصافط بود تر نرم من موهای از ش موها

 میکردم حس اینه تو از نگاهشو سنگینیه

  کردم نگاه بهش

  عشق با

 معمولی نگاه یه نه

 کردنش درست ب کردم شروع و شد خشک موهاش

 ورج هزار بدختیو با دقیقه بیست ربع یک حدود نمیشد مستقیم صراطی هیچ ب بود لخت انقدر

  بالا دادمش حرص با مو چسبه و ژل تافتو

 مرسی:گفت خندیدو

 لخته انقدر که موهات ب میزنی چی_

 خونه اشپز رفتیم باهم کیفموبرداشتو سامیار

 شامپو از لخته کلا من موهای...مردونشو میزنی تو که شامپویی همون از:گفت حال همون ودر

 نیست

  میزو پشت نشستیم

  نریختم چای افتاد یادم

 ریختم چای شدمو بلند

 گرفت لقمه برام بازم

 بود قشنگ سامیار طرف از شدن لوس این
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 دکتر خانوم میشه تموم کلاست چند ساعت:گفت سمتمو گرفت لقمه

 پنج_

 خودم دبالت میام:گفت دادو تکون سرشو

 مرسی_

 وظیفمه نکنم تشکر انقدر:گفت گونه اعتراض

 چشمش_

  افرین.. چشم و نه چشمش:سامیار

 کلاس رسوند منو

 کارش سر رفت خودشم و

  سرم رو ریختن شکیلا و سومیتا شدم دانشگاه داخل تا

 کلاس تو رفتیم بلند های خنده با باهم و

 شدیم جزوهامون مرور مشغوا و نشستیم همیشگی جای

  کرد شروع رو درس و اومد استاد دقیقه پنج بعد

 با درست روحی فرشاد خیره نگاه با وچرخوندم سرمو رومه نگاهی اینکه حس کلاس وسطایه

  بود نشسته ما ردیف تو دوستاش با همیشگیشون جای درست و صندلی تا پنج ی فاصله

 استاد سمته کردم مو رو کردمو اخم

 لجن

 میومد بدم ازش اختیار بی
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  بود شرارت نگاشتو

 بیاد خوشت ازش که خوب شرارت نه

 منفیو بد شرارت یه

 میکرد منقلب حالمو که

  کردم سامیارمقایسع نگاه با نگاهشو تر اختیار بی بازم و

  داشت شیطنت  برق بموقع داشت خاصی برق بود جدی سامیار نگاه

 میکشید رخ ب زو بودنش مغرور و محکم و

 ...فرشاد لی و

 یکی و گفتم سامیار ب دوستتدارم یه و فرشاد ب دار اب فحش ی دلم تو و بیرون اومدم ازفکرم

 امیدوارم)نکنم مقایسه سامیار با رو لجنی چشم این دیگه که خودم سر توکوبیدم دلم تو هم

 بدم نشون نفرتشو و بگم ارامو حس اینکه محضه...نگیرن دل ب سبزه چشماشون که کسایی

 ...:«(سبزم چشمایع عاشق خودم من وگرنه...لازمه

 ...نوشتم جزومو ادامه اومدمو خودم ب زد پهلوم ب شکیلا که ارومی ضربه با

 نشستیم دانشگاه کافه تو و بیرون رفتیم استاد بعد نفر اولین ماهم شدو تموم کلاس

 هست چی میگفتی دیروز که بندی گروه این:گفتم بود مشغول چایش با که شکیلا روبه

  اورد بالا سرشو شکیلا

 کرد نگاه بهم و

 ب این و اومدست کش لباش طرف دو غمگینه وقتی حتی لبشه رو لبخند همیشه دختر این

 میده بیشتری جلوه صورتش مهربونیه
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 دیگه اموزی کار همون عمل اتاق میریم بیمارستان تو و میشیم دونفر دونفر:شکیلا

 نمیخونم زهرمار و کوفتو تخصص و دکتری واسه دیگه کنم تموم امسالم پوف:سومیتا

 منی الگویه تو اصلا...تو مثل منم..افرین_

 حواس بی نمیخونم منم...ارام منی الگوی توام:شکیلا

 سوخت چپمم پای شصت انگشت ناخن تا که خوردم داغم چای از قلوپ یه

 کشیدم نفس تنپ تند بیرونو اوردم سریع زبونمو

  میکردن نگام خنده با شکیلا و سومیتا

 اومد سرم پشته از درست لجنی چشم روحی فرشاد صدای که

 میکرد چیکار بود خوشحال وقتی رکس داداش:فرشاد

 میکشید نفس تند تند و بیرون میداد زبونشو:متین

 شدم قرمز اعصبانیت از بعدیشون حرفه با اما میگن چی نشدم متوجه اول

 ...بود خوبی سگه...بردنش شد حیف:متین

 دانشگاه؟ بیاری میخواستی پس..دیگع وحشه باغ جاش حیوون بابا ای:فرشاد

 خندیدن بلندبلند بعد و

  میکردن نگاه بهم ترس با شکیلا و سومیتا

 . نبودم ادب بی منکه خب اما

 بودم؟

 میکنم جبران فیزیکی انشالله...نمیکنم جبران لفظی....فرشاد اقا باشه داشته و این
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  خوردم سومیتا و شکیلا متعجب چشمای جلوی فرنگیمو توت کیک ارامش با

  دارن حق خب

  بشینم پررو ادمایه این ب اهمیت بی اینجوری من ندیدن حالا تا

  دادم تکون چیه معنیه ب سرمو

  خوردن چایشونو و کیک انداختنو بالا شونه اوناهم که

.... 

  بود شده شروع دوم کلاس

 !کرد غیاب حضور مهرجو استاد

  زدن حرف کرد شروع و

 وتاد همتونو من...بیمارستان برید اموزی کار  بایدبرای ترم این کع میدونید اقایون و خانوما:مهرجو

 نپایا...اموزی کار واسه میرید بیمارستان باهم اینکه بر علاوه که شدین گروه باهم...کردمو دوتا

 ن؟شدی متوجه میکنید کار گروه همین با شما ترم اخر تا یعنی... میکنید تکمیل باهم نامتونم

 اسمارو میخونم من پس:گفت ها بچه ی بله با

 خوند خوندو خوندو جو مهر

 متین با سومیتا اخر در و

 کلاسمون دخترایه از یکی هاشمی بالاله شکیلا و

 افتادم لجنی چشم با خوبم نمیدونم یا بدم بدخته از منم و

  جامتو نشستم اروم زد مخم تو که فکری با که کنم اعتراض خواستم

 بهتر چه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 768 

  بیارم سرش ب بلایی

 کنن گریه حالش ب اسمون های طوطی که

 رکس میگی من ب وایستا شی سقط میکنم کاری یه

  قورباغه

 نمیشن عوض ها گروهی هم گفت استاد که کردن اعتراض نفری چند

 مک کم که کرد شروع درسشو صداشون سرو و ها بچه دوباره اعتراض ب کوچکی توجه بدون بعد و

 :((بود ناک درد خیلی این و دادن گوش درس ب ناراحتی اوج در برخی و شد ساکت کلاسم

 

 

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

 سامیار

  بود چهار ساعت

  ارشام اتاق رفتم

  کردم دروباز بفرماییدش با

 بود مشغول برگع یه ب سرش شدیدا

 دادا جانم:گفت و انداخت بهم نگاهینیم

  کردم نگاه دستش برگه ب و وایستادم کنارش و رفتم

 پیداکردی زمین چیشد:گغتم حال همون درو
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 از عکس تا چند پور حسن...بگم رفت یادم اره..وای:گفت و پیشونیش تو زد و بالا اورد سرشو تند

 ببین بیا فرستاده زمین چندتا

 کرد روشن سفیدشو کامپیوتر خاموش صفحه داد حرکتموسو

 عکساش تو رفت و

 یه ارکن که بود بزرگتر کهزمینو اولین زمین تا سه ازبین و کردم نگاه متراژشونوو زمینا دقت ب

  کردم انتخاب بود سبز فضای

 میبینیم نزدیک از میریم میگم پور حسن ب..بود همین منم نظر:ارشام

 نگفت قیمتشو_

 زمینش خوبیه جای... میاد پر ملیونی پونصد نزدیک:ارشام

 کردم پیدا هم سازی ساختمون شرکت یه...بریم کن هماهنگ فردا برای:گفتم دادمو تکون سرمو

 کنم تمومش زودتر میخوام...کارشون عالیه

 داداش باشه:ارشام

 مرسی...کنم جبران:گفتم فشردم اروم و شونش رو گذاشتم دستمو

 داریم؟ نداریم حرفارو این که تو منو بعدشم..کردی جبران وقته خیلی:ارشام

  دادم تکون سرمو محوی خیلی لبخنده ی با

 خوبه ایما حال:گفتم و

 صبح و میره پرستار میرم من که شبم...میخوره تکون کمتر شد بهتر گرفتیم پرستار...اره:ارشام

 میاد اونم شرکت میام من

 شدی خسته.بود زیاد کارمون امروز...برو پاشو:گفتم دادمو تکون سرمو بازم
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 ببینی کارارو نیومدی ساله ی از بیشتر بزنی کارگاه و کارخونه ب سر ی نمیخوای تو:ارشام

 میام....بودم گرفتار_

 شدن تر پیشرفته کردیم عوض رو دستگاه و...اوردیم جدید نیروی چندتا:ارشام

 عالیه_

 دمفرستا هم رو منشیبرو توام...ارام دنبال برم باید من:گفتم کردمو نگاه مشکیم مچی ساعت ب

 رفت

 ..میرم بخونم فرمو این:ارشام

 تواتاقم رفتمگفتمو خدافظی کردمو دروباز رفتم

  کردم جمع وسایلمو

 شرکت بیرون رفتم و برداشتم کیفمو و

  ارام دنبال و

 کردم پارک دانشگاه از تر دور کمی

 داشت دید ورودی ب ک بود جایی

  میومدن بیرون گاهی وپسرا دخترا

 بود دقیقه پنج پنجو ساعت

 بیرون اومدن سومیتا همراه که دیدم ارامو دقیقه پنج بعد

 شدش پارک ماشین سمته رفت سومیتا و کردن خداحافظی دانشگاه در جلوی

 بود گوشیش تو سرش که روش به رو رفتم کردمو روشن ماشینو
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  زدم بوق دوتا

 زد  لبخندی دیدنم با و بالا گرفت سرشو

 سوارشد و زد دور ماشینو

 

 ارام

 

  مدید سامیارو ماشینه گرفتم بالا سرمو اشنایی بوق صدای با که میزدم زنگ سامیار ب داشتم

 سلااااام:گفتم شدمو سوار سریع

  افتادو راه

 اندخت بهم نگاهی نیم

 نباشی خسته..خانوم سلام:سامیار

 بودم شده گفتنش خانوم این عاشق چقدر که وای

 همینطور شماهم مرسی:گفتم لوسی با

 دکتر خانوم ممنون:سامیار

 سامیاری_

 جانم:سامیار

 ایما پیشه بریم_

 بود کرده لرزون صداشو سعیش این و نخنده میکرد سعی
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  بریم:سامیار

 ... بوسیدم محکم لپشو گرفتمو محکم گردنش از کوبیدمو بهم محکم دستامو

 

 ایما

 

  کردم نگاه بهش جوون پرستار سمیه صدای با

 برم باید من ندارین کاری خانوم:سمیه

 برو میاد ارشام الان...سمیه ممنون نه:گفتم اروم

 خدافظ...امادست غذاتونم..اجازه با پس:سمیه

 خدافظ ممنون_

 کردم نگاه سقف ب دوباره رفتنش از بعد

 بودم شده ضعیف خیلی

  داشتم سرگیجع مدام

 میوفتاد فشارم

 گذاشتم شکمم رو دستمو

  بود ها دوماهه از بزرگتر تقریبا شکمم اما بود دوماهم اینکه وجود با

  میرفت زودتر ساعت دو سمیه امروز

 بگیره جشن میخواست و بود همسرش تولد
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 خونه میومد زود امروز ارشام ک بود خوب و

  پایین اتاقای ب بودیم داده انتقال بالا از نواتاقمو

 خودمون اتاق از بود کوچیکتر

 هک گردن اصرار کلی محبوبه مامان جونو مامان البته. کافیه باشه خوب بچم حال همینکه خب اما

 بودن پیشم بار ی ساعت نیم هر عوضش... بیوفتن زحمت ب نخواستم اما اونا پیشه برم

 بود ه شد تشنم

 تخت رو نشستم زدمو کنار رو پتو

 رفت سیاهی چشمام

 بشه خوب حالم تا نشستم ای دقیقه پنج

 شدمو بلند جام از اومد جا حالم که یکم

  کردمو باز اتاقو دره رفتم اروم اروم

 اشپزخونه تو رفتم ارومم قدمایه همون با

 توش ریختم اب یخچال از برداشتمو سینک کنار از دارو طرح بلنده لیوان

 خوردمو

 اومد در بازشدن صدای

 شدنش بسته اروم و

 ارشامه فهمیدم قدماش صدایه از

 اتاقم سمته میره داره اطراف ب توجه بی که دیدم اشپزخونه تو از
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 بود هویدا چهرش از خستگی

 زدم صداش اروم

 ارشا_

 سمتم اومد بلند قدمایه با نگران دیدنم با برگشتو تندی

 اشپزخونه وسط نفره شیش میز رو گذاشنم لیوانو

 اخه شدی بلند چرا:گفت و گفت کمرمو و وایساد جلو

 نباشی خسته سلام:گفتم و سفتش بازوی ب چسبوندم سرمو

 حالت وقت ی جات از شدی بلند چرا...ممنون سلام..زندگیم ببخشید:گفت زدو ای بوسه موهام رو

 میشه بد

  کردمو نگاه نگرانیش از درهمش اخمای ب لذت با

 بود تشنم:گفتم

 برم قربونت نمون سرپا بکش دراز بریم بیا...فداتبشم:ارشام

  بگیر محکم گردنمو اصلا نمیخواد:گفت تند تند بدمو جوابی نذاشت و

 گردنم زیر یکیشم و پاهامو زیر انداخت دستشو ناگهانی تصمیم ی طی و

  کرد بلندمو

 زمین بذارم ارشا وای هییییی_

 نداری؟نمیندازمت اعتماد من بازوی زورو این ب هنوز تو:گفت اتاقم سمته میرفت که همونطور

 ....بابا

  بودم خودش نگران فقط حقیقت در



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 775 

 کنه درد کمرت میترسم...نه:گفتم ناراحتی با

  بودم شده حساس خیلی

  میشدم ناراحت چیزا کوچکترین با

 میدونست اینو ارشام و

 بوسید لوپمو و... اصلا ببخشید...نگفتم چیزی منکه عزیزم:ارشام

 تخترو گذاشت منو کردو باز پاش با اتاقمو بازه نیمه دره

 رفت کی پرستاره:گفت میکرد مرتب روم رو پتو که همونطور

 تو پایه پیش الان همین_

 بودی سرپا وقته خیلی: ارشام

 نگرانی انقدر چرا ارشام بابا خوبم... نه_

 ...بچمون نه و تو نه بیوفته برات اتفاقی نمیخوام:گفت مهربونی با

 نشست لبمرو عمیقی لبخنده

  بیرون رفت ارشام و

 اتاق تو برگشت لیوان یه و اب پارچ یه با بعد دقیقه چند

 ...اب از اینم:گغت و پاتختی میز رو کنارم گذاشت لیوانو و اب پارچه

 مرد؟ این دادن واسه کنم شکر چقدر خدایا خدایا

 باشم؟ ممنونت چقدر

 همین فقط...دوستدارم:گفتم اراده بی بستم چشمامو لذت با
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  وایستاده سرم بالا دیدم کردمو باز چشمامو

 لبخند با

  شدو خم

 ....دوستدارم بیشتر من:گفت زدو ریزی بوسه لبمو کناره

 کن عوض لباساتو برو....فداتشم:گفتمکردمو بوس فکشو کشدمو بالا خودمو یکم

 چشم...خدانکنه:ارشام

  دکر عوض لباساشو برداشتو سفید شرت تی یه و ابی گرمکن شلوار یه تخت روی به رو کمد از

  افتادم پیشمون وقت چند بحث یاده

 کردیم بحث و زدیم حرف انقدر شدمو رو به رو اخمایی چه با مزون ببره منو خواستم ازش وقتی

  پانیذ و شهاب به بسپارم مزونو شد قرار که

 ... کردن قبول پانیذ و شهاب شدو همینجورمو

  کشید دراز کنارم ارشام شد پایین بالا تخت

 گرفت بغلم

  داد حرکتش اروم اروم و شکمم رو گذاشت دستشو

 خوردی قرصاتو:گفت گرفتو ارومی گاز گوشمو لاله

 اوهوم_

 نیست سردت تو...میکنم درست شوفاژارو فردا... یخه یکم هواش هم خونه...شده سرد هوا:ارشام

 خونه تو میگشتم شرت تی یه با که بود گرمم انقدر من برعکس
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 کنیم روشن شوفاژ الان از زوده...میشه گرمم همش من نه_

 میخوری سرما...نیست زود:ارشام

 نذاشت اعتراضیو گونه هر جای که گفت جدی و محکم انقدر

 ارام

 شدیم پیاده کردوباهم پارک حیاط تو ماشینو

 بیرون اومد دیدنمون با کردو باز رو خونه دره ماشین صدایه با  جون مامان

 کردم بغلش محکم کردم تند قدمامو

 خوبی عشقم سلام_

 دخترم تو خوبی خداروشکر...شیطون سلام:جون مامان

 عشقم ام عالی:گفتم کردمو بوس محکم تپلشو گونه

  سلام:گفت سرم پشت از سامیار

  کردو ول منو جون مامان

 توبریم بیاین.. اومدین خوش پسرم سلام:گفت

 خونه رفتیم تایی سه

 کجاست محبوبه مامان:گفتم دروبستمو

 تو بیاید میکنه درست شام داره:جون مامان

 جون عاطفه بود کی:بلندگفت تقریبا محبوبه مامان

 سامیاروارام: جون ماما



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 778 

 خودشیرنی شوهرم مادر پیش اشپزخونه تو رفتم

 خوبی عزیزم سلام:گفتم کردمو بغلش

 سلامتی خوبی تو...خوبم برم قربونت سلام:گفت بوسیدو گونمو

 ممنون بله:گفنم شدمو جدا ازش

 رفتنش صدقه قربون ب کرد شروع هم محبوبه مامان کردو بغل مامانشو سامیار

 نیومده هنوز سومیتا_

 الان میاد...هنوز نه: جون مامان

 خونشه؟ ایما_

 ...هن بلا و الا میگه.. اینجا بیا میگن..نیومد پایین شیطون خر از دختره این...دخترم اره: جون مامان

 بزنم سر ی بهش برم من..فداتشم نداره عیب_

 اینا ایما ساختمونه سمته رفتم من کردوم راهیم در دم تا جون مامان

 کرد باز درو ارشام دقیقه چند بعداز زدمو ساختمونو فانتزیه زنگ

 هست ایما... سلام_

 دوستم دنبال اومدم انگار گرفت خندم

  تو بیا... سلام:خندیدوگفت باشه فهمیده همینو انگار ارشا

  تو رفتم

 بود گچ تو سرش هنوز.اومدی خوش:گفت بستو و در ارشام

 پریشون موهاش و
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 بیا اتاقه تو:ارشام

 کجاست؟ سامیار:گفت ایما اتاق ب رفتن حین

 اینا مامان پیش_

  کردو باز اتاقو دره

 بود کشبد دراز تخت رو ایما

 شو بلند نشو بلند:گفتم که بشه بلند خواست دیدنم با

 مامانی سلام:گفتم تختو رو نشستم

 داشت چشماشو زیر گودی هنوزم

 لاغر صورتش و

 خوبی...ابجی سلام:زدوگفت لبخندی

 خوبی؟...بپرسم باید من که اینو_

 بهترم خیلی اره:ایما

 خوبه فندوقم..بشم تو فدای_

 خالش خوبه اونم:ایما

 فندوقم ها تپله معلومه:گفتم شکمشو رو گذاشتم دستمو

 دکتر فهمیدی کجا از:گفت خندیدو

 ....شکمت بزرگی از_

  انتظارم عکس بر
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 نبود شکمش بزرگی نگران اصلا

 میکنه خراب ادمو اندامه که میگفت میومدو بدش حاملگی از همیشه

 قطف قیافه ن اندام ن نیست مهم برات چیزا این دیگه بشی مامان وقتی:گفت خوندکه فکرمو انگار

 مهمه میکنه رشد داره بدنت و که ای بچه اون

 اتاق تو اومد لیوان دوتا با ارشام

  ممنون:گفتم گرفتمو ازش رو سینی شدم بلند

 ندارین لازم سامیار؛چیزی پیش میرم من...میکنم خواهش:ارشام

 مرسی عزیزم نه:ایما

 ...کس همه از جا همه از زدیم حرف دوساعتی باهم دوتا ما رفتو ارشام

 

 سومیتا

 

 گرفتم قبر از چشم قبرستون مسئول صدای با

 واه...دخترم:گفت مهربونی میدادبا بودنش سید از خبر سبزش کلاه بااون که ای خمیده پیرمرده

 برگردی که بهتره توام ببندم قبرستونو در باید شده تاریک

 میرم الان..باشه:گفتم قبرو ب دوختم چشممو دوباره

 شد دور سست قدمایی با پیرمرده

 شکست دیگه بار ی گلوم تو بغض

 باشم متنفر داداشم از میتونم من گفتع کی
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 خواهرم ی من باشه هرچی

 داداش ی اون و

 ریخت اشکم

 چتوب هوای..داشتی هوامو داداشا مه مثل کاش...نبودی بد انقدر کاش:گفتم کردمو پر پر گلو اخرین

 ...بودی خوب باهام بار یه و ابجی میگفتی بهم بار ی کاش...داشتی

 تهرانی محمد قبر ب انداختم نگامو اخرین کشیدمو عمیقی نفس

 شدم دور قبرش از اروم اروم شدمو بلند ازجام

 شم جمع خودمتو شد باعث سرد هوای

  بیرون رفتم قبرستون دره از شدمو رد نگهبان کوچیکه نیمه باجه کنار از

 کردم تنظیم خودمرو کردمو روشنرو بخاری کردم روشنش شدمو ماشین سوار

  کردمو پاک چشمامو سیاهی ماشین اینه از

 خونه برگشتم ناراحتی با

... 

...... 

 سامیار

 بود سومیتا پیش فکرم نبودو ارشام حرفایه ب حواسم

 نیومده و نیمه هفتو ساعت الان و رفت کردو خداحافظی ارام از پنج ساعت

 خبر بدون نمیرفت جایی یا...بره خونشون که نداشت دوستی تقریبا سومیتا
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 بود توهم اخمام بودنش نگران و دنش کر دیر این از

 کردی اخم باز چیشد:گفت دستمو ب زد ارشام

 نکرده دیر سومیتا:گفتم نشنوه صدامو مامان که جوری

 نیست خونه مگه:کردوگفت تعجب یکم ارشام

 خونه مرده از اینم بفرررررما

 ناای از زودتر باید شد ماشینش سوار کردو خدافظی باارام...شده تموم کلاسشون پنج ساعت...نه_

 میومد

 دوستاش پیشه رفته حتما:ارشام

 داشت رفیق کی سومیتا:گفتم کردمو نگاش چپ چپ

 بیرون بخوره چیزی شامی رفته حتما نمیدونم...میگی راست اره:ارشام

 دادم تکون بابا برو معنی ب دستمو

 تو اومد سومیتا شدو باز خونه دره

 شد تموم نگرانیم

 میکردم نگاش بااخم هنوز ولی

 میشد دیده بیشتر چشماش قرمزی میشد نزدیکتر که هرچقدر

 بازشد اخمام کم کم

 میرفت راه وول شل

  داد سلام اروم
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 خوبع حالت دخترم چیشد:گفت گرفتو دستشو پاشدو عجله با مامان

 بااجازه...خستم یکم...خوبم اره:سومیتا

 ها پله سمته رفت و

 کردم نگاش دقت با

 نبود خوب حالش چیشده یعنی:گفت اضطراب با نشستو مانان

 کرد نگاه من ب و

 رفتم سومیتارو ی رفته راه شدمو بلند جام از

 کردم باز اروم اتاقشو در

 میاورد در داشت مانتوشو

 کرد نگام برگشتو

 داد ادامه کارس ب حرفی بدون

 کردم نگاش نشستمو تختش روی

 زمین رو انداخت مانتوشو

 داری کاری:گفت گرفتش صدای با من به رو و

  کشید دراز حال ودرهمون

 شده چیزی_

 خستم که گفتم..نه:سومیتا

 .نشناسه تورو کهبگو یکی ب برو اینو_
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 .باشه:سومیتا

 بودی کجا نمیگی_

 :.....سومیتا

 ناراحتی چرا بگو حداقل..بودی کجا نگو خب_

 :....سومیتا

 کردی گریه چرا..نگو اینم خب_

 :......سومیتا

 نمیگی؟ اینم_

 زد جونی کم لبخنده بسته چشمای با

 نمیگی_

 قبرستون:گفت نکردو باز چشماشو

 محمد خاک سر:گفت که کردم نگاش گرد چشمای و رفته بالا باابروهای

 گرفت عادی حالت چهرم کم کم

 میدونی؟ داداش یه مثل ارشامو تو:سومیتا

_..... 

 میشی؟ متنفر ازش..کنه اذیتت خیلی...کنه اذیتت بشه بد انقدر روزی یه ارشام اگه:سومیتا

_..... 

 ....نمیشه بد وقت هیچ ارشامم....وصله هم ب جونتون ارشام و تو.نمیشی:سومیتا
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_..... 

 بشم متنفر محمد از چجوری من پس:گفت بهم خیره کردو باز چشماشو

 بست چشماشو دوباره

 نداشتم گفتن واسه حرفی

 نگفت چیزی دیگه

 بگم چی نمیدونستم

 ... من...سومیتا_

 گرفتست حالم یکم....سامیار نمیدونم محمد اعدام مقصر تورو من:گفت و برید حرفمو

 شد خوب که میگم متاسفانه و...بود همون محمد عاقبته اخرو که بدونم دارم منطق اونقدر...فقط

 بذاری تنهام میشه....نمیشن معتاد دونفر روزی حداقل اینجوری رسید پایانش ب زودتر

 کردم نگاش یکم

 شدم بلند جام از اروم و

 وایسادم همونجا بستمو اروم اتاقشو دره

 اومد گریش صدای کم کم

 بستمو چشمامو

 کردم مشت دستامو

 بود بد حالم

 بد خیلی

 میکِشِه بمتونو زیر شه ناراحت و کنه گریه متنفری ازش که کسی بخاطر عزیزت اینکه
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 پایین اومدم دو با تقریبا ها پلع از

 بود ایما پیش هنوز ارام

 بهم دوخت نگاهشو مامان

 بریم میزنی صدا ارامو ارشام_

 کردم درست شام...بمونید شام پسرم کجا:مامان

  بمونم هم لحظه ی نمیتونستم که بود بد حالم اونقدر

 میشدم خفه داشتم

 خدافظ دارم کار... مامان نه_

  بیرونو اومدم تندی

  نکردم توجه حرفاش ب

 میگفت چی نمیشنیدم که بود گیر در مغزم انقدر

 بیرون اومد ارام

 میریم زود چقدر:گفت بهم رو و

 خدافظ_

 دید وقتی ارام گفتو خدافظی ارشام

 نگفت چیزی نیست مسائد حالم

 شدیم ماشین سوار

 افتادم راه سکوت تو و
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 صندلی ب بود چسبیده ترس با ارام که بود بالا سرعتم اونقدر

 کردم کم سرعتمو یکم

  کم

 کم و

 کم و

 تر کم اخر در و

 نشست تر صاف ارام

  میکشیدم عمیقی نفسایه

 میشم خفه دارم میکردم حس

 کنم چیکار نمیدونستم

 داشتم یادشو محمدو دیدن چشم نه

 سومیتارو ناراحتیه دیدن چشم نه

 بودم پارادوکس دوتا بین

 رسیدیم کی نفهمیدم کع بودم فکر تو انقدر

 کردمو پارک ماشینو

 شدیم اسانسور سوار

  زدم رو طبقه

 نمیدادم نشون العملی عکس ک بود بد وضعم اونقدر اما میکردم حس ارامو نگاه سنگینیه
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 وایساد اسانسور

 تو رفتم خودم و کردم باز تند با درو

 رفتم حموم راه مستقیم

  مبل رو کردم پرت راه سر گوشیموکیفمو

 اوردم در لباسامو

 بازکردم یخو اب

 موندم زیرش دقیقه دو

 داغ اب حالا

 دقیقه دو بازم

 بیرون اومدم شدمو خسته اخر در که کردم تنبیه خودمو اینجوری انقدر

 بود شده قرمز قرمز پوستم

 بستم محکم کمربندشو پوسیدو رو حوله

 بیرون رفتم

 اتاق تو و

 

 نبود ارام

 لامپ کردن روشن بدون

 کشیدم دراز
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 نداشتم پوشیدن لباس حوصله حتی

 

 بازشد اتاق در

 نگرفتم دیوار از چشم

 سامیار چیشده خوبی:نشستوگفت کنارم ارام

 کردم نگاه بهش

 نبودم خوب

 بود بد حالم

 ...نیستم:گفتم دادمو تکون سرمو

 داری تب چرا:گفت پیشونیمو رو کذاشت دستشو

 .نه:گفتم زدمو پس دستشو

 .... چیشده پس:ارام

 بغلم تو کشیدمش

 روم شد پرت و کرد تعجب که بود یهویی کارم اونقدر

 بود صورتم مقابل درست صورتش

.. 

 کردمو نگاشیکم

 کن ارومم:گفتم
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 .....لباش رو گذاشتم لبامو بعد و

 ارام

 

 کردم باز چشمامو 

 بودم سامیار بغل تو

 بودم خوابو

 کردم نگاه بهش ترس با

 بود بیدار میکردم باز چشمامو وقت هر بودو خوابیده بود ساعتی دو تازه

 زدم صداش اروم

  لغزیذو پلکش

 زدم صداش دوباره

 نمیخوردم تکون کنه ناکارم نزنه اینکه ترس از

 نمیشی بیدار شده صبح...سامیار_

 کرد نگام گنگ کردو باز چشماشو

 شدی بیدار_

 بخیر صبح...اره:سامیار

 بیرون اومدم بغلش از

 میشد خوب داشت کم کم
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 بود خوب الان میپریدو میکردی صداشم خودش گفته ب قبلا

 میشد خوب خوابشم موقع شدن عصبی این خوابیاشو بی زودی ب میدونستم و

 نمیری شرکت..بخیر صبح_

 نداشتم کلاس خودم امروز بودو هشت ساعت

 شدی بیدار چرا تو نداری کلاس:سامیار

 کنم اماده صبحونه برات_

 بکشم دراز کرد مجبورم گرفتو دستمو

 نمیخورم... بخواب:سامیار

 نخوردی شامم_

 بخواب توعزیزم میخورم شرکت تو:گفت بوسیدو موهامو رو

 باش خودت مواظب:گفتم دادمو تکون سرمو

 چشم:سامیار

 ...رفت گرفتو دوش سامیارم بستمو چشمامو

 شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با اخر در خوابیدمو یازده ساعت تا

 دادم جواب کردمو پیداش میز رو از بسته چشمایه با

 ..الو_

_.... 

 بود ناشناس انداختم نگاهی شماره ب دادمو فاصله گوشم از وگوشیم
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 الوووووو_

_.... 

 کری؟_

_.... 

 بیشعور احمق_

_.... 

 تخت رو کوبیدم گوشیو کردمو قطع حرص با

 خاصیت بی مزاحمع

 بودم گرفته بستر زخم که بودم خوابیده انقدر

 حموم تو رفتم شدمو بلند جام از کرختی با

 بیرون اومدم گرفتمو حسابی دوش یه

 ادهس سفید شلوار با پوشیدم بودو دختر عکس روش که ربع سه استین ای پسته مغز سبز لباس

 نکردم خشک موهامو

 شه حالت خوش میکنم باز وقتی تا بافتم خیس خیس و

  ادکلن یکمم و زدم قرمزم رژ یه خودم واسه

 کنم درست نهار تا رفتم

 نداشتمرو صبحانه خوردن حوصله

 نمیومد خوشم تنهایی اونم صبحانه خوردن از اصلا
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 انداختم نگاه توش وسایل ب کردمو باز فریزرو دره

 کنم؟ درست چی خب

 اممممممم

  کنم درست پلو لوبیا گرفتم تصمیم شام واسه کردمو فکر یکم

 لازانیا خودم نهار واسه و

 شدم بکار دست

 نهار خوردن ب کردم شروع یک وساعت

  کنم درست شام الان از بود زود

 خوندم رمانیو گوشیم با ساعتی یک کشیدمو دراز رفتم پس

 شدمو خسته

 نت رفتم اینبار

 کردم باز تلگراممو اول

 دانشگاه های بچه گروه تو

 بودن کرده ادد نفرم چهار اون

 دوستاش بااون هست اونم میرم جا هر لجن پسره

 عکساشو رفتم کردمو بود شده ادد کلاس های بچه از یکی میلاد توسط که اسمش ب کجی ده

 کردم نگاه

 گذاشته خودش از عکس چقدرم شیفته خود
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 بیشعور

 باغه قور

 کردمو نگاه شونم چهارتا عکسایه

 برداشتم رو روحی فرشاد عکسایه از یکی اخر در

 زدم لبخندی شیطانیم ازفکر

 کردم خاموش نتمو

 گالریم تورفتم و

 کردم نگاه عکسش ب دوباره

 بود وایساده ماشینش کنار که قدی عکس یه

 عکسش بود واضح کاملا صورتش

 اتلیست بود مشخص و

 کردنش ایدیت ب کردم شروع خب

 کردم بزرگ دماغشو اول

 کردم سیاه صورتشو

 رودماغش گذاشتم خالم ی

 کردم بزرگ لباشو و

 موند ازش خط ی ک جوری ریز چشماشو اخر در و

 فرستادم شکیلا برای کردمو سیو عکسو
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 گفتم بهش نقشموو

 خندید کلی ک

 اس پایه گفت و

 رکسه کی میگم بهت دماغو پسره وایستا

 کردم بهش هم درازی زبون یه

 بودا خوب قیافش

 ازش من که کنمچ اما نمیومدن عشوه واسش انقد دانشگامون دخترایه که نبود خوب اگه خب

 بودم متنفر

 خوندم درس هم مقداری مضاعفی  شادی با و

 غذا سر رفتم نیم و شیش ساعت

 بشه درست تا کشید طول ساعت یک تا

  کردم درست هم کاهو سالاد یه

 پارچ تو ریختم دوغ

 میومد سامیار دیگه ساعته یک

 میدادم غذا بوی

 بیرون اومدم گرفتمو ربعه یک دوش ی رفتم پس

 کردمو خشک خوب اینبار موهامو

 بستم اسبی دم بالا از سفت
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 کشیدم چشمام زیر چشم خط

 کشیدم هم قشنگی سایه

 کشیدم چشمم بالای چشم خط یه و

 زدم جیغ قرمزه رژلب یه اخر ودر

 اشه سرشونه رو ریز پاپیون ویه زانوهام روی تا بودو ای حلقه استین که قرمز عروسکی لباس یه

 بود چپم سمته کمرش رپو گنده سفید پاپیون یه و

 پوشیدم بود ریز پاپیونایه تادور دور پایینش و

 پوشیدم بودم سفید که تابستونیم تخته کفشایه

 زدم ادکلن

 حالتو رفتم و

 بود دقیقه ده و هشت ساعت

 حساب طبق و

 میشد نیم هشتو برسه تا میومدو شرکت از هشت ساعت سامیار

 کردمو جور و جمع رو خونه یکم

 بیاد تا مبل رو نشستم

 اومد ربع یک بعد بالاخره 

  زد صدام بلند و بست کردو باز درو

 استقبالش رفتم شدمو بلند
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 نیومدم اشتباه:گفت و بالا داد ابروشو دیدنم با

 نخیر...سلام_

 گرفتم ازش کیفشو

 شدی خوشگل چه:سامیار

 بودم_

 لعنت برمنکرش:سامیار

 نباشی خسته_

 خوشگل خانوم مرسی:سامیار

..... 

 بودیم نشسته میز سر هم روی روبه دوتایی

 میشدم زده ذوق من میکردو تعریف غذا از مدادم سامیار و

 میاد بیشتر این میادا رنگا همه....میاد بهت...بپوش قرمز همیشه:سامیار

 بودم ابرا رو توجهش از

 داد ادامه دوباره

 جور یه...بسازم سرپرست بی های بچه واسه ساختمون یه میخوام...خریدم زمین یه امروز:سامیار

 ...پرورشگاه

 مبارکه...خوبه خیلی_

 میخوام.ببندم داد قرار باهاشون میرم فردا.. کردم پیدا خوبم شرکته یه...عزیزم مرسی:سامیار

 شه تموم زود خیلی
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 بشه تموم زود ایشالله...عزیزم باشی موفق...خوبه خیلی_

  ریختو برام دوغ لیوان یه

 خودش برای لیوانم یه

 نکنه درد دستت شده مزه خوش خیلی غذا.ایشالله مرسی:سامیار

 جونت نوش_

 خوردی بشقاب نصف همش...غذایی کم چقدر:سامیار

 خب داره ظرفیت همینقدر معدم_

 دیگه لاغری همینه:سامیار

 لاغرم مگه:گفتم تعجب با

 ...هیکلی خوش خیلیم....بابا نه:گفت خنده با

 کشید واسم برنج کفگیر دوتا بعد و

 سامیار؟ میکنی چیکار هیییی_

 ...بخوری همشو باید:سامیتار

 زیاده خیلی این نمیتونم_

 میتونی:سامیار

 بخور د کر اشاره و

 زورگووووو_

 عزیزم تعریفت از ممنون:سامیار
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 خوردم غذامو زور ب رفتمو ای غره چشم

 بود خوب خیلی سامیار کنار شام

 بود خوب داشت ربط سامیار ب که اصلاهرچیزی

 بود خوب زورگفتناشم حتی

 تسن واسه که.. و بوس و تشکر کلی با اونم شستمو ظرفارو من و کردیم جمع ظرفارو کرد کمکم

 :(بگیره دوش رفت محترم خواننده بده

 اومد پوشیده لباس سامیارم شستمو ظرفارو

 بود گوشیش مشغول

 بردم چاقو و دستی پیش دوتا با رو بودم کرده اماده قبل از که میوهایی

  گذاشتم

 میز رو

 بشینم کنارش کرد اشاره

 نشستمو

 گرفت بغلش تو منو و کنارش گذاشت کردو خاموشگوشیشو

 کردم روشن رو  وی تی

 زدم رو شده شروع تازه سریال و

 کردین نگاه دوتایی

  برداشتمو دستی پیش یه
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 گرفتم پوست سیب و نارنگی و پرتقال

 میدادم سامیار ب هم دونه یه و میخوردم خودم دونه یه

 خورد زنگ سامیارم گوشیه زمان همو شد تموم فیلم

 فاصله ازم کردو اخم میزد زنگ بهش که اونی اسم دیدن با اما بخونم اسمشو که نکردم فوضولی

 گرف

 کردم سرگرم سیب گرفتن پوست با خودمو ظاهر ودر دادم گوش مکالمش ب دقت بع

 الو:سامیار

_.... 

 چیشده:سامیار

_.... 

 چی:سامیار

_.... 

 نمیتونم:گفت کشیدو موهاش لای دستی

_.... 

 کن بس:گفت حرص با تقریبا

_.... 

  میام:سامیار

 کرد قطع تلفنو و
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 پیش مشکلی یه شرکت های بچه برای:گفت کلافگی با و اعصبی که کردم نگاش سوالی

 برمیگردم میزنم سر میرم...شده خراب دستگاها از یکی انگار...اومده

 ...نداره اشکال:گفتم دادمو تکون سر ناراحت

 اتاقش تو رفت حرف بدون

  شدم ناراحت واقعیتش

 نگفتم چیزی خب ولی

 بیرون اومد مشکی شلوار و طوسی ی مردونه لباس با دقیقه پنج بعد

 رفتم باهاش در دم تا

 باشه کن قفل درو...برمیدارم کیلید:گفت سمتمو برگشت

 باشه_

 خدافظ:سامیار

 خدافظ_

 بستم درو ناراحتی با

 بود هم مزاحمی ی بودیم باهم ما هروقت

 پوف

 ذوقم تو بود خورده

 اتاقم تو رفتم میز روی پرتایه خرتو کردن جمع بدون

 بود نیمو یازده ساعت
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 پتو زیر رفتم کردمو عوض بلند خواب لباس یه با لباسمو

... 

.... 

 سامیار

 

 مباه هوووت از اینم ارام؟بگم پیش ببرمت؟ببرمت قبرستونی کدوم من:زدم داد بهش رو حرص با

 کنید زندگی

 داد سر رو گریه باز

 میندازن تیکه همشون بمونم نمیتونم اونجا الان؟من دارم کجارو اخه؟من کنم چیکار من:محدثه

 میکنه بازی فیلم میدونستم

 نمیکردن اینکارو مروارید نهو سرهنگ نه

 هتل میبرمت:گفتم دادمو فشار فرمونو حرص با

 بمونم چجوری تنها...نه:گفت دماغیش تو صدایه بااون بازم

 نباشی تنها کنم پیدا جفت برات:دادزدم فرمونو رو زدم

 بمون پیشم حداقل:محدثه

 کن امر چی دیگه_

 داد ادامه گریش ب نگفتو چیزی

 بود خراب کاملا اعصابم
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 گفتم ارام ب که دروغی ازهم

 محدثه دست از همو

 کردم غلطی چ من خدایا

 ...بیرون انداختن خونه از منو که بود زده زنگ بهم بیرونو بود اومده سرهنگ خونه از شبی نصف

 

 دهن ب دهن ملودی پرستار با بودیم سرکار ما وقتی خودش گفت گفتم سرهنگ ب قتی و

 رفته و گذاشته

 بمون امشب همین فقط:محدثه

 منتظرمه ارام... نمیشه_

  زد جیغ

 بعد میخواستی رفته یادت...نیستم منتظرت من نیستم ادم من پس...ارام ارام ارام.  ارام:محدثه

 ؟ نیستم زنت من بدی طلاقش ماه شیش

 صیغه تورو وکردم خریتی ی اونموقع....نمیدم طلاقش بمیرمم من:گفتم بلند خودش مثل

 اه دونی وه گـــــ تو افتادم مچاما...بره پیش زود کارم خواستم فقط من..کردم

 کرد گریه بلند

 کردم رزو اتاق یه سریع داشتمو نگه هتل جلوی

 سر بهت میان فردا...برو۱۵۶اتاق...کیلیدش اینم گرفتم اتاق:گفتم نشستمو کردمو باز ماشینو دره

 کنن تموم همایونو امواله سرچ کارای زودتر میگم سرهنگم ب...میزنم

 میای فردا:محدثه
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 اره_

 میدی قول:محدثه

 پایینبرو دیگه میام میگم_

 موندم منتظر هتل تو بره تا پایینو رفت

 رفتم و کردم روشن ماشیمو بعدش و

 گفتم دروغ بازم

 خونه سمته رفتم بیشتری سرعت با زدمو پوزخندی...حالا و دروغ از بودم متنفر خودم

 

 خونه رسیدم یک ساعت محدثه های بازی لوس لطف ب

 کردم باز درو اروم

 بودن روشن لامپا

 بود میز رو چی همه و

 کردم باز اروم اتاقو دره

 بود خواب

 اوردم در لباسامو بستمو درو

 پوشیدم براشتمو اتاقو گوشه بودم انداخته که شلوارکی

 کشیدم دراز کنارش

 زدم زل سقف ب روپیشونیمو گذاشتم ارنجمو
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 سفید سقف از متنفرم

 میرم کجا ب دارم

 اومد محدثه و شد تموم محمد

 پوف

 میگم کی بعدیو دروغ

 کردم بیدار ارامو هفت ساعت فرستام لعنت کارام خودمو ب صبح تا

 تو اومدی کی:گفت کردو نگام خمار چشمای با

 نمیری دانشگاه پاشو_

 شده صبح مگه:ارام

 هفته ساعت پاشو...خانوم بله:گفتم و زدم بودنش گیج ب لبخنده

 حالا بخوابم دیگه دقیقه پنج:ارام

 تنبل_

  خوابید

 دیگه دقیقه پنج:گفت که زدم صداش دقیقه بعدپنج دوباره منو

  زدم صداش دقیقه پنج بعد بازم

 بخوابم دقیقه پنج ک گفت بازم

 شد دقیقه پنجو سی هفتو ساعت که کرداینکارو انقدر

  پاشو گذشت نیم هفتو ساعت...خانوم ارام:گفتم دادمو تکونش
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 سرویس رفت شد بلند کردو باز چشم اکراه با

  بیرون اومد دقیقه دو بعد

 بخیر صبح:گفت میکرد خشک حوله با صورتشو که حالی در

 بخیر توام صبح_

 دیشب اومدی کی:ارام

 کشید طول کارم...یک ساعت_

 ندم جوابشو دروغ تا کنم جلوگیری دیگه سوال گونه هر از تا بستم چشماو

 نپرسید چیزی دیگه ارامم

 برو ماشین با بردار سوییچو_

 پس چی خودت:ارام

 ...دنبالم بیاد میگم ارشام ب_

 بیارم قبلی پارکینگه از ماشینمو میره یادم هی:ارام

 میارم امروز واست یکی_

 خودم دیگه دارم...بابا ن:ارام

 داری چیکار تو بخرم ماشین برات میخواد دلم من_

 ..میخوره بر بهشم چ...خب...باشه:ارام

 نگفتم چیزی خندیدمو

 نداری کاری رفتم من:ارام
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 باش خودت مراقب_

 چشم:ارام

 خدافظ:گفت و زد گونم رو ای بوسه و

 عزیزم خدافظ_

 بست اتاقو دره

  کردم نگاه خالیش جای ب من و

 خدا گفتم دروغ چقدر

 کشیدم عمیقی نفس

 بستم چشمامو و

 

 ارام

 

 شکیلا دنبال رفتم سامیار ماشین با راهم سر

  بیرون اومد که زدم بوق دوتا

 ماشیییینو:گفت و شد سوار

  افتادم راه

 سامیاره واسه:گفتم و

 داره ببین فرمون قفل:شکیلا
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  شدم خم کردمو پارک گوشه ی ماشینو

  دیدم صندلیو زیر و

 ...داره اره_

 دارم هیجان خییییلی:شکیلا

 دیگه کنی چیکار یباید میدون_

 هست اونم گفتم سومیتام ب تخت خیالت اره:شکیلا

 ..عالیه_

 کلاس بعد ؟یا الان:شکیلا

 بریم کلاس بعد نمیشه وقت الان نه_

 ...اوکی:شکیلا

 شد تموم کلاس تایم

 رفتیم بیرون شیطانیمون لبخندایه با شکیلا و سومیتا منو

 کنم شروع کارمو میرم منم...کافه برین شما:شکیلا

 فعلا باشه_

 نشستیم دوستاش و فرشاد میز روی به رو درست

 کردم نگاش چپ منم که کرد امیز تحقیر نگاه ی

 بفهمن نکنه...استرس از میمیرم دارم وای:سومیتا

 نزن بد نفوذ...بفهمن کجا از... نخیر_
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 بود گذاشته میز روی کیفشو و کیلیداشو و گوشی تموم معمول طبق فرشاد

 خوندم فاتحشو دلم تو کردمو جمع لبخندمو

 اومد زنون نفس و بدو بدو الکی اما اشفته ظاهری با شکیلا ربع یک بعد

 شد جلب سمتش ها توجه همه

 شد همهمه

 سمتش رفتیم نگرانی با نقشمون طی سومیتا با

 میکرد خس خس الکی شکیلا

 بده اب لیوان ی یکی:گفتم بلند

 داد اب لیوان یه نمیشناختمش که دختر یه

 نخندم که میکردم سعیمو تموم

 بفرمایید

  صندلی یه رو نشوندمش و 

 شکی؟ چیشده:سومیتا

 ...ندید که منو میکردن باز ماشینارو دره....تن..داش دانشگاه پارکینگ تو ازل...ار تا....چند:شکیلا

 گریه زیر زد و

 دختر این ب افرین

 بود بازیگری عجب

  عزیزم چیشد خب_
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 ن....کرد...داغون ینو...ماش تا...چند ا...ام.....کردم ر...فرا که بگیرن و...من خواستن:شکیلا

 کشیدم بلندی هین یه دهنمو رو گذاشتم دستم

 پارکینگ میرفت هام بعضی بودو چی ماشینه میپرسیدن همخ و شد بلند صدا سرو

 مشکی کمری و ای سرمه سوناتای یه:شکیلا

 پارکینگ سمته دویدن ش دوستا با که دیدم فرشادو چشم زیر از

  رفتن همه اکثرا

 موندن چندنفری و

 میزمون سره رفتیم توجه جلب بدون

 برداشتم فرشادو گوشیه میزشون بغل از شدن رد حین

 کردم روشن خودمو بلوتوث سریع

 نداشت رمز احمق

 براش  فرستادم عکسو

 کردم روشن نتشو

 تلگرامش رفتم و

  بالا اومد ام پی عالمه یه

 ملوس جیگر مونا هستی

 باز دختر اه اه

 پروفایلش رو گذاشتم عکسو
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 دیدم که بیرون میومدم داشتم و

 خودشه واسه که دارع کانال یه

 داشت ممبر چقدرم

 باش زود ارام ش با زود:سومیتا

 کانالش تو فرستادم عکسو تندی

  کردمو خاموش گوشیو

 شد تموم بریم:گفتم اروم

  شدن بلند استرس با

 جاش گذاشتمگوشیشو میشدم رد که میز بغل از دوباره وایسادمو شکیلاو سومیتا مابین

 نشستیم دانشگاه ته چمنای روی

 گذشت بخیر:گفت کشیدو راحتی نفس سومیتا

 هک فرشاده اون واسه...اوردم در پدرشونو فرمون قفل با....ببیندید نو ماشیناشو فقط وای:شکیلا

 نموند کاپوت که متینم اون واسه نذاشتم رنگ و شیشه

 گوش که موشم داره موش دیوار دربارش نزنید حرف دیگع هییییس:گفتم خندیدمو بلند بلند

 ...داره

  کردو روشن نتشو شکیلا

 بود موت ب رو سرفه از سومیتا که خندیدم دیدنش از انقدر کردو باز عکسو دقیقه چند بعد

... 

 سامیار
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  کردم باز درو مردی بفرمایید با زدمو در ب ای تقه

  شد نزدیکم و شد بلند جاش از

 بفرمایید...تهرانی اقای اومدین خوش خیلی سلام:گفت دادیمو دست

 ممنون سلام٬_

 ...هستم سلیمی من:مرده

 

 نبد تحویل پروژرو اینده ماه شیش تا ببیننو زمینو که شد قرار و داد ضیح تو چی همه درباره و

 کردیم خدافظی دوساعتی بعد

  بیرون اومدم و

 پاشد احترام برای جاش از منشی

 شرکت از شدم خارج گفتمو ارومی خداحافظی

 خورد زنگ گوشیم

 انداختم بهش نگاهی

 گوشمتو گذاشتم کردمو وصل هندزفریمو

 چیشد دادا سلام:ارشام

 بدن تحویل ماه شیش شد قرار و... گفت مدلوو طرح... رفت پیش خوب چی همه...سلام_

 بیا منتظرتم...کارخونه میرم دارم...عالیه خیلی:ارشام

 !اونجا؟ بودم نرفته میشد چندسالی
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 اومدم ارشام باشه_

 کارخونه سمته کردم کج راهمو

  خورد زنگ گوشیم دوباره

 کردم وصل تماسو کیه ببینم اینکع بدون

 الو_

 عزیزم سلام:محدثه

 امشب دیگه میای سامیار:داد ادامع و دید مکثمو نشم عصبی تا کشیدم عمیقی نفس

 نزن زنگ انقدر میام موندم زنده اگه:گفتم حرص با

 خب شد تنگ برات دلم:گفت بغض با

 نگم چیزی که دادم فشار محکم فکمو

 نداشت گناهی اونکه

 داشت؟

 ...دارم لازم وسایل سری یه من:محدثه

 خدافظ... فرمونم پشت.. میخرم... کن اس_

 کردم قطع سریع و

 !!!!بودم کرده گیر گل توی خر مثل واقعاو

  زدم بوق دوتا

 میکرد نگا شین ما ب  تعجب با مسن نگهبان
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 نمیکنید باز درو:گفتم پایینو دادم رو شیشه

 شد بیشتر تعجبش دیدنم با

 داره حق خب

 ..اومدم سال یه بعد

 نبفرمایی اومدین خوش...ام شرمنده...نشناختم ببخشید..اقا سلام:گفت و شد خم سمتم اومد دو با

 بفرمایین

 

 کرد باز درو دستش ریموت با بعد و

 شرکت بزرگ حیاط تو رفتم زدمو دیگه بوق ی دادمو تکون سر

  دیدم رو ارشا ماشین

 کردم پارک ماشینش کنار

 شدم پیاده و

 انداختم حیاط کل ب نگاه یه

 کردم رد نظر از رو باری ماشینایع

  کردم نگاه ساختمون به

 بود گیر چشک بزرگیش

 کارخونه تو رفتم برداشتمو بلند قدمایه

 میکرد امضا تند تند هارو برگه سری یه و میزد حرف بنیادی خانوم شرکت مشاور با داشت ارشام
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 کردم صاف کتمو

 سمتشون رفتم و

 نمیدید منو بودو من ب پشت ارشام

  پایین انداختسرشو دوباره کردو نگام و کرد بلند سرشو لحظه یه بنیادی خانوم

 کرد نگام دوباره تعجب با که نکشید طولی

 میترسید ازم چقدر بیچاره زن

 برشگردوندم دوباره ارشام واسطه ب و بودم کرده اخراجش اینجا اومدم که باری اخرین

 میکرد گم پاشو دستو میدید منو تا که میترسید اعصبانیتم اخمو از انقدر

 برگشت ارشام قدمام صدای با

 اومدی تازه.سلام:ارشام

 داشتم دوست کارمندا پیش و کار توی ارشامو بودنه جدی این

 .بله سلام_

 تهرانی اقای سلام:بنیادی خانوم

 سلام_

 کجان فتحی اقای(:داد ادامه و بهش داد هارو برگه...)کنید ارسال اینارو:ارشام

 ...بله:بنیادی

 نمیان امروز....فتحی اقای...چیزه...ام:داد ادامه پته تته با بعد و

 رفت هم تو منم اخمای ارشام اخمای با زمان هم و شلوارم جیب تو کردم راستمو دست
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 دزدید ازم چشماشو من اخمای دیدن با

 چرا:ارشام

 میان...ها پنجشنبع فقط....ایشون:کشیدوگفت عمیقی نفس بنیادی

 چی؟:گفتم بلند

 کِی از:گفتم و رفت عقب قدم یه

 میشه ماهی چند:گفت دادو قورت صدا با دهنشو اب

 بیان الان همین بهشون بزنید زنگ:ارشام

 شد جیم سریع گفتو چشمی ترس با

 ...خور مفت مردتیکه:گفت بنیادی رفتن از بعد ارشام

 بریم_

 بازدید واسه رفتم...و تولید سمته وبه

 پایین اومدم بلند ب پله تک ار کردمو باز درو

 بود گرفته جارو همه دستگاها صداهای

 بودن مشغول بقیه و

  میشدن نفری پنجاه

 بودن زن زیادیشون که

 میان دیگه ساعت نیم تا گفتن....زدم زنگ بهشون:گفت ک اومد بنیادی صدای

 خوبه:ارشام
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 رفتم جلوتر یکم

 بودن نشده متوجه هنوز

 وایساد کنارم ارشام و اومد جلوتر یکم بنیادی

 کنید خاموش دستگاهو فرجی خانوم:بنیادی

 کرد خاموش دستگاهارو همه سریع ما دیدن با برگشتو مسن تقریبا خانوم یه

 دارن صدا اینقدر چرا اینا_

  بشن ترمیم باید...دارن فنی مشکل سریشون یک:بنیادی خانوم

 ..میکنم هماهنگ شرکتشون با_

 شدن ردیف شدنو بلند جاشون از همه

 میداد لازمو توضیحای بنیادی  خانوم و ارشام با زدن قدم دستگاها بین کردم شروع اروم اروم

 رونبی اومدیم و گفتم نباشیدی خسته میکردن دنبال مارو داشتن اضطراب با که بقیه به اخر در

 و صادرات مسئول) پورخلیلی و( وکیل)اسماعیلی اقای به سریع:گفتم بنیادی ب رو بستمو درو

 اتاقم تو بیان بگین(یاب بازار)کانون اقای و(واردات

 چشم بله: بنیادی

  رفتیم اتاقم ب ارشام با

 میخوان حسابی مالی گوش یه...میکنم اخراج رو فتحی:گفتم و نشستم میز پشتن

 ....خوبه: گفت و نشست میزم جلوی ب چسبید ی نفره شانزده کنفرانس میز صندلی رو ارشام

 بفرمایید:گفتم و صندلی ب دادم تکیع شد زده اتاق دره
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 تو اومد اسماعیلی و شد باز در

 ...سلام:اسماعیلی

 داره خشکشو لحن و قیافه همون سالم یک بعد حتی

 نداره چابلوسی و نمیزنه اضافه حرف و سوال

  داد جوابشو ارشام

 نشست صندلی رو ارشام روی به رو اسماعیلی و

 شد زده اتاق در دوباره

 من بفرمایید و

 شدن وارد کانون و پورخلیل و شد باز در

 بود کارش بخاطر بیشتر این و...بود باز زبون بسیار کانون اسماعیلی برعکس

 احترام قابل و بود پیری مرده که پورخلیل و

  شدم خوشحال دیدنتون از خیلی تهرانی اقای سلام:گفت و اومد سمتم ب کانون

 هستین خوب راد اقای:گفت ارشام روبه و

 ممنون:گفت بدخلقی با میومد بدش مرد این از بینهایت که ارشام

 گرفت جا اسماعیلی کنار صداسرو بی شدو گرفته ارشام العمل ازعکس کانون

 اقایون سلام:گفت محترم پورخلیل

 دادم جوابشو همزمان منو ارشام

 نشست ارشام کنار اونم و
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 نشست پورخلیل کنار صندلی ی فاصله با و اومد هم بنیادی خانوم ک نکشید طولی

 اینکه(:گفتم بنیادی به رو...)میام اینم از بعد و... اومدم امروز یکسال بعد:گفتم کردمو صاف صدامو

 ای منو...هستن هفته در روز یک باشن داشته حضور هفته کل اینکه بجای فتحی اقای ماه چندین

 اینجا چیه؟من کارتون شما...بنیادی خانوم میبینم شما چشم از رو شدیم دار خبر تازه راد اقای

 فکس برامون اطلاعاتو همه باید باشیم نداشته حضور ماهم اگه شما..نمیخوام اضافه کارمند

 ....میکردین

 ...من تهرانی اقای:گفت ترس با

 و...اجاخر با برابره خطا کوچکترین ببعد این از...نیست توضیح ب لازم:گفتم و بده ادامه نذاشتم

 روقرادادا تموم اسماعیلی اقای(:گفتم اسماعیلی روبه) بشه تصحیح نظمیتون بی این امیدوارم

 پیدا تاو اخراجن فتحی اقای ضمن در و...بدین بهم رو حسابا توی خطا کوچکترین کنید چک

 ....ببرید پیش شما کارارو جدید حسابدار یه کردن

 کنیممی صادر و داریم داد قرار باهاشون که شرکتایه پورخلیلی اقای وشما(:گفتم پورخلیلی روبه)

 بیارین برام فردا تا و

 و شیراز...دادن همگاری درخواست شرکت چهارتا کانون اقای:گفتم کانون به رو من و گفت چشمی

 وبخ جوابای با بتونید امیدوارم و...میرید شیراز به کنید تموم فردا تا پروازتونو کارایه...تهران

...  شهب پرداخت بلیط هزینه و براشون کنید رزو هتل بنیادی خانوم:گفتم بنیادی به رو... برگردید

 گزارشا میام که فردا... دارین فرصت فردا تا...باشه شما عهده به حسابدار استخدام برای اگهی

 ..تمام....باشه شده انجام کارا همهو باشه میزمرو

  پاشدن جاشون از سریع

  نزد حرفی دیگه کانون

 ندارم حوصله که فهمید بودنم جدی از انگار

 شدن خارجو گفتن نباشیدی خسته
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 کرد سکته بنیادی خانون... جذبه بابا:ارشام

 نیومد چرا فتحی این...نریز مزه_

  شد زده اتاق دره که بده جواب اومد ارشام

  گفتم بفرمایید بازم

  تو اومد شده بیدار خواب از تازه میزد زار که ای قیافه با دستپاچه و شده هل فتحی و

 ...موندم خواب امروز من...اومدین کی برم قربونتون...سلام:فتحی

 امروز فقط:گفتم کردمو اخم بلافاصله و بالا دادم ابرمو

 .... اقا بله:گفتو پرید رنگش

 حساب تصویه برای اسماعیلی پیش برو....اخراجی:گفتم بلند و بده ادامه نذاشتم

 بیرون:زدم داد بلند التماساش ب توجه بی

 بیرون رفت و ترسید

 گرخید:ارشام

 بریم کن جمع پاشو_

  خوندم بود فرستاده پیش دقیقه چهل کهرو مجدثه اس کردمو روشن گوشیمو

 ....(و لباس ارایش لوازم... شلوار مانتو)

 دادم تکون سرمو

  شد بلند ارشام

 دنبالش منمو
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 ...بیرون رفتم کردمو صاف کتمو

 

 ارام

 میکرد خوشحال منو چقدر این و نبودن نفر چهار اون کلاسو های تایم بقیه

))): 

 شد تموم کلاس بالاخره

  کردم نگاه ساعت به

 بود پنج ساعت

 دنبالت میاد سامیار:گفت بهم رو سومیتا

  اوردم ماشین نه_

 بخرم کادو برم باید... برم من پس...اهان:سومیتا

 !کادو؟:گفتم رفته بالا ابروهای با

 محبوبست مامان تولد نمیدونی؟فردا مگه:گفت و شد بلند جاش از سومیتا

 میگیرید تولد....وای... نه_

  اوهوم:سومیتا

 میخری؟ چی تو_

  ببینم برم حالا نمیدونم:سومیتا

  میخرم میرم فردا منم_
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  فعلا عزیزم باشه:سومیتا

 رفت کردو بوس شکیلارو و من راسته لپ

 رفتن همه ارام دیگه پاشو:شکیلا

  خونه رفتم خودم بعد و خونه رسوندمرو شکیلا اول کردمو جمعوسایلامو

  دادم لم کاناپه رو کردمو عوض لباسامو

 زدم زنگ سامیار به برداشتمو گوشیمو

  داد جواب بوق دو بعد

 الو:سامیار

  سلام_

 خوبی سلام:سامیار

 کجایی...عزززیزم مرسی_

 شرکت میرم دارم بودم کارخونه:سامیار

 شد درست دستگاهاتون_

 میام دیر امشب...هنوز نه:گفت و کرد طولانی مکثه

 چرا چی:گفتم بود واضح صدام تو که ناراحتی با

 ...کنم ریستش راستو باید...نداریم وقت زیاده شرکت کارایه:سامیار

 گذاشتم خستگیش پای اینو من و میلرزید جورایی یه صداش

 بیارم شام برات میخوای..باشه_
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 ....بیای پانشی وقت ی... نه...نه:گفت و شد هل

 چرا وا: گفتم تعجب با

 نمون منتظرم بخواب... کن قفل درو...زیاده شرکتم راه موقعست بد شبه اهان....خب....خب:سامیار

 باش_

 ...میکنم جبرانرو همهعزیزم ببخشید:سامیار

 نداره عیبی_

 خانوم نداری کاری:سامیار

 خدانگهدار باش خودت مراقب نه_

 خدافظ...کنیا دروقفل...همچنین:سامیار

  کردم قطع تماسو

 کردم نگاه رومبه رو ب گرفته و

 پووووف

 ...نداشت شرکت اصلا کاش

 اه

 کشیدم دراز تخترو رفتم خواب اتاق ب شدمو بلند جام از کلافه

  دادم تکون خودمو یکم

 ....خوابیدم بالاخرهو

 سامیار
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 شد باز محدثه توسط در که نکشید وطولی. زدم اتاقو زنگه

  بغلم تو پرید و داخل برم نذاشت

 شده ذره ی برات دلم عشقم سلام:محدثه

 کردم جداش زور ب خودم از و دادم هلش

  زدم ش کنار

 تو رفتم و

 روتخت گذاشتم خریدارو

 وایساد م رو روبه اومد کرده بق

 نخریدم.. نمیدونم چیزی ارایش لوازم از من...خریدم سریاشو یه_

 نداره حرف سلیقت عزیزم مرسی:گفت و بالا گرفت بودمو خریده که مشکی مانتوی

 کردم نگاه دستم ساعت ب

  نه ساعت

 بری میخوای:محدثه

 میکرد نگاه بهم تعجب با

 ارع_

 بمونی بود قرار:گفت لرزونی لحن با

 ونهخ تو زنو ی من...باش منطقی یکم محدثه.کنم؟ چیکار بمونم اخه:گفتم و سمتش رفتم کلافه

 ....کردم ول تنها
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  ریخت اشکاش

 مگه؟ نیستم تنها اخه؟من پس چی من:گفت دستشو تو گرفت سرشو

 عقب ب کشیدم موهامو گرفتم سرمو خودش مثل و کنارش نشستم

 نمیدیدم کسیو ارام جز که بودم داده دل اونوقدر من و بود حق حرفش

 توراست باشه اصلا...نیستم مگه..زنتم منم اخه..میکشم نفس منم اخه...ادمم منم اخه:محدثه

 ...نبود رسمی که ما ازدواجه میگی

 ...کن درکم:کردم زمزمه کردمو نگاه بهش

  بست چشماشو

 داری دوسش:گفت و

 بستم چشمامو من اینبار

 ...خیلی:گفتم اروم خودش مثل و شد چاپ چشمام عدسی رو ارام چشمای

 دوستدارم منم:محدثه

 دیدم خیسشو صورت کردمو باز چشمامو

 کن منودرک توام...دوستدارم خیلی منم:محدثه

  شدم بلند جام از

  وایسادم پنجرع جلوی و

 زدم زل ماه ب کنارو زدم رو پرده

 کردم اشتباع کجا نمیدونم
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 نمیدونم

 محدثه یا منه با حق نمیدونم

 رو محدثه عشقه یا بگیرم ندید ارامو عشق نمیدونم

 یانه میشن تموم مزخرفات این نمیدونم

 کنم چیکار شدنمو عاشق دادنمو دل وضع تواین نمیدونم

  گذاشت کمرم روی سرشو و کرد بغلم پشت از

 خونه میگردم بر شب اخر_

 نگفت چیزی

 کشید نفس عمیق فقط و

 میکردم درک حالشو

 بود خودم مثل

 کنه خوش جا هام ریه تو تاابد عطرش میخواستم و میکشیدم بو ارامو موهای وقتی خودم

 کیه از ایراد

 من؟

 روزگار؟ یا

 میشه عاشقت مفعول میشیو فعل عاشق اینکه

 خیسع نگاش مفعول کنیوتموم فعل با جملتو میخوای اینکه

 ...دنبالته چشمش
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  دستم لرزش بازم لعنتی سردرد بازم

 بمونه حالت توهمون محدثه دادم اجازه کردمو شلوارم جیب تو دستامو

 موندیم حالت همونتو حرف بی ساعتی نیم

 کشیدم دراز تخت زو محدثه کنار اخر در و

 سقف ب خیره جفتمون

 سرمون زیر چپ دست و

 بیرون اوردم جیبم از گوشیمو راستم دسته با

 (میشه؟ تموم همایون کارایه کی...سلام:)نوشتم پیام سرهنگ ب و

 زدم رو(send)سند دکمه و

 (میگردونن بر بهشون ماشینشو و ها خونه فردا.شدست تموم.سلام:)داد جواب دقیقه پنج بعد

 انداختم تخت روی کنارم و کردم خاموش گوشیمو

  میومد خوابم هم

 نمیومد هم و

 بود بدترین پارادوکس این و

 چشماموبستم

  بغلم تو کشید خودشو محدثه بعد ساعت نیم

 زمان کاش:::نمیدونم دوستدارم انقدر چرا....دارم نگهت میتونستم کاش:گفت خوابم اینکه بخیال و

 باشیم هم پیش اینجوری تاابد و وایسه
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 نکردم باز چشمامو

 کردم تر منظم نفسامو و

 خوابید هم محدثه و گذشت ساعتی یک

 لای لاب و چرخیدم پنجره سمته ب اوردم بیرون محدثه سر زیر از دستمو و کردم باز چشمامو

 کردم نگاه ماه ب رنگ نارنجی پرده

 ... میسوخت چشمام

 خواب برای من مقاومت و

  شدم بلند جام از

 کشیدم دراز اتاق نفره سه تک کاناپه روی و

 گذاشتم صورتم روی قائم دستمو

 بستم چشمام و

 گرفت خوابم بعد دوساعتی

.... 

........ 

 ارام

 

 کردم باز چشمامو صورتم ب افتاب نور خوردن با

 میکرد کجی دهن بهم سامیار خالی جای



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 829 

 رفت توهم اخمام

 نیومده هنوزم

 بهداشتی سرویس رفتم و شدم بلند ازجام تخسی و اخم با

 صورتم تو ریختم تند تند کردمو باز ابو

  شد خیس لباسام کل

 وایسادم سرد اب دوش زیر لباس با حموم تو رفتم بستمو ابو اخر در

 کردم باز داغو اب کردمو لرز

 اب زیر وایسادم دراوردمو تنم از لباسامو

 وایسادم دوش زیر دوساعت و رفت دستم از ساعت که کردم فکر انقدر

 اومدم خودم ب

 نداشتم زدنم شامپو حوصله حتی

  بیرون اومدن شدمو بیخیالش

 تخت رو کردم پرت وخودمو  م دور پیچیدم رو حوله

 بشه سردم شد باعث بودو خنک کمی اتاق هوای

  خودم رو کشیدم و بالا اوردم پام با رو پتو

 نیومد که داشت کار انقدر یعنی

 ....برد خوابم بازم که کردم درگیری خود انقدر و.... کنم فکر محبوبه مامان کادوی ب کردم سعی

********************* 
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 کردم باز رو خونه در

 بود سکوت غرق خونه

 اتاق تو رفتم مستقیم

 کردم باز اروم درشو

 اومد لبام رو لبخند تخت رو دیدنش با

 شدم نزدیکترش

 کشیدم دراز کنارش

 بود خوابیده خیس موهای و حوله با

 بود گرفته خواب تو رو چهره ترین معصوم

  ارام: گفتم بوسیدمو پیشونیشو

 خانومی_

 چهارع ساعت...نمیشی بیدار_

 کرد باز چشماشو لای خوردو ارومی تکون

 خواب ساعت:گفتم چشماش اقیانوس دیدن با

  کرد اخم

  شد بلند جاش از و

 لباساش کمد سمته رفت من ب توجه بی

 بالا دادم ابروهامو
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 چرا؟:گفتم و

 شد لباسش پوشیدن مشغول ندادو جواب

 کردم نگاهش خیره

 کرد شونه موهاشو وایسادو ایینه میز جلوی شد تموم که لباساش پوشیدن

 کردم دنبال رو شونه مسیر چشمام با

 رفتم سمتش شدمو بلند جام از

  کردمو بغلش پشت از

 شونش رو گذاشتم چونمو

 میز رو گذاشت برسو

 زدیم زل هم ب اینه تو از و

 قهری_

 نه:ارام

 قهری پس_

 نه:ارام

 چیه واسه اداها این...نیستی قهر خب_

 میای دیر چرا:گفت سمتمو برگشت پرخاش با

 زد نبض گردنم

 دروغام تکرار
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  کردم مشت دستمو

 بهت که گفتم کشید طول کارم:گفتم ضعیفی صدای با و

 ...اره:گفت کشیدو عمیقی نفس

 نمیکنم دیر دیگه_

 کن تموم زودتر کاراتو:ارام

 !نباش ناراحت دیگع....چشم_

                ))) 

 (بعد چندماه

 

 ارام

 سامیار_

 جانم:گفت کردو نگام

 میخواد ها نذری اش اون از دلم_

 کردم اشاره میکرد پخش اشو های کاسه توش که زنی دست تو سینی ب

  کرد ول دستمو

 زنه سمته رفت و

 کردم نگاه مشکیش شلوار و لباس ب پشت از

 رفتم صدقش قربون بار هزار دلم تو
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 مثل سامیار منو تا بودن داده هم دست ب دست همه خونا نوحهو ها دسته و دوقول و تبل صدای

 باشیم ها هیئت و دسته دنبال خیابون تو پیاده پای با کنارهم روزم اخرین این روز هر

 گرفتم میزد زنجیر که کوچیک پسر از چشم صداش با

  سمتم گرفت اش کاسه یه

 گرفتم دستش از

 مرسی_

 اونجا بریم:گفت و زد اشاره کوچیک پارک ب

 کردیم طی مسیرو حرف بی

 نشستیم زده یخ چمنای روی

 خوردن اش ب کردیم شروع و

  افتادم ایما یاد

 فندوقاش و

 قلوش سه های بچه

 کرد خوشحالی و داد و جیغ زنا مثل چقدر ارشام ک وای

 نموند دور سامیار چشم از که زدم لبخندی

 خانوم میزنی لبخند چی ب:سامیار

 میکرد رو زیرو دلمو گفتنش خانوم این هنوزم

 بود خوب زندگیم
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 بود عالی نه خوب

 میکرد اعصبیم وقتا بعضی سامیار اومدنای دیر این فقط

 ایما های بچه ب هیچی_

 دهه بریم؟ساعت:گفت زدو اشاره ساعتش ب

  سطل تو انداختم شدم بلند جام از همو تو گذاشتم اشو مصرف یکبار های کاسه

 خونه رفتیم دوباره و

 کردم فکر اخیر اتفاقایه ب خونه راه تو

 افتادم روحی فرشاد یاد

 بود ما کاره فهمید ماجرا اون بعد روز چند

 کشید همراه ب چشماشو تو نفرت و

 ازشم تلافی منتظر و

 ساکته که عجیبه اما

 میکنیم شروع داریم رو ناممون پایان

 میکنیم تحمل رو دیگه هم تخم اخمو با هرچند

 نیست بردار شوخی که درس و دانشگاه اما

 تو رفتیم کردو روباز خونه دره

  اوردم در شالمو

 کردم باز هاشو دکمه اتاق ب رفتن حین پالتمو و
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 دعوتیم شام اینا مامان ی خونه فردا ارام:گفت بلند تقریبا پشت سامیاراز

 چیه مناسبتش عه_

  اورد در لباسشو

 نمیدونم:گفتو

 کشید دراز تخت رو

 بود شده خوب تقریبا دیگه حالا

 میپرید خواب تو اوقات گاهی فقط

 میشد درست اینم و

 افتادم محبوبه مامان تولد یاد

 خریدم سرویس یه روز همون سامیار با براش

 گرفتیم کوچیکی جشن و

 ارام:سامیار

 کردم نگاش و پریدم جا از

 فکری تو خیلی امروز:سامیار

 میکردم فکر اخیر اتفاقایه ب_

 کرد اشاره بهم کردو باز دستاشو

 کردمو جا بغلش تو خودمو

 بوسید گونمو
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 بیان ایما های بچه زودتر میخواد دلم_

 بود چی اسماشون میدارن نگهشون جوریچ...قلو سه اوه اوه:سامیار

 اریانا اریو اریا_

 ارشام خوشبحال:سامیار

 اونوخت چرا:گفتم و سمتش چرخید

 میشه بابا دیگه چندماه دیگه هیچی:سامیار

  کردم کنترل لبخندمو

 نبود حسود سامیار

 اصلا

 شه بابا زودتر میخواست حرفا بااین فقط

 میشن بابا روز ی همه خب_

 میشه دیرم وقتا بعضی تازه...دیگه بهتر زودتر هرچی اخه خب:سامیار

 بودم کرده عادت زدنش حرف لحن این ب

 نمیگفت بهت مستقیم اینکه

 اوهوم_

 خستم خیلی:گفت کردو گردنم گودیه تو سرشو

 نکن کار انقدر_

 بخوریم بیاره نون کی اونوقت:سامیار
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 برداشتم میز رو از گوشیمو

 کردم روشنش و

 گالریم تو رفتم و

 قشنگه عکسم این:گفتم زدمو کلیک موردنظر عکس رو

 انداختی کی...عالیه:گفت کردو نگاه دقت با

 انداختم رفت سر حوصلم اومدی دیر دیروز_

 میشد دپرس حالش میزدم اومدناش دیر از حرف هروقت

  گرفت گوشیمو و نگفت چیزی

 کرد نگاه عکسارو ادامه و

 روحی فرشاد عکس ب رسید کردو رد عکسو چندتا

 نکردم حذف اینو من مگه.بودم کرده ایدیت بودمو برداشته اونوقع ک عکسهمون

 کیع این:گفت بااخم

 چهرش این از ترسیدم گاه ناخدا

 افتادم پته تته ب و

 ...نمیدونم..عکس_

 اومده کجا از:سامیار

 کنم پاکش حتما رفته یادم میشه سیو تلگرامم عکسایه..نمیدونم_

 !بودم؟ ماهری دروغگویه
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  کرد پاک عکسو

 دستم داد گوشیمو و

 تخت کنار میزرو گذاشتمش

 شدی ناراحت سامیار:گفتم و

 باشه گوشیت تو بقیه عکسایه دوستندارم فقط ن:سامیار

 ببخشید_

 دوستدارم خیلی:گفت کردو بغلم محکمتر

 من از بیشتر نه:گفتم خودش مثل

 ....رفتیم خواب ب هم بغل تو و

 سامیار

 شدم بیدار گوشیم صدای با

  کردم نگاه ارام ب کردمو خاموش گوشیمو

 بود نشده متوجع و بود عمیق خوابش

 بیرون کشیدم گردنش زیر از دستمو اروم

 خوابید شکمش روی زدو چرخی

  شدم بلند جام از

  حموم رفتم

 وایسادم زیرش کردمو ولرم ابو
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  بستم چشمامو

 رفتم فکر ب و

 شه تموم محدثه منو بین صیغه تا بود مونده روز چند و دوماه

 بود شده برگردونده محدثه ب...و خونه و بود خورده حبس چهارسال همایون

 میموندم پیشش رو هفته تو روز نصف بگم بهتره یانه وقتا گاهی

 دستش  بود شده بهونه تنهاییش

 داشت ادامه مروارید با مشاورم

 بود خوب چی همه

 ...دروغام فقط و

 میریخت بهم معادلاتمو تموم

 بیرون اومدم شستمو خودمو سریع

  پوشیدم رنگمو ای سرمه شلوار کتو

  بالا دادم کردمو خشک شه بیدار ارام مبادا صدا سرو بی حوله با موهامو و

 پایین رفتم برداشتمو سوییچمو

...... 

 کردم باز درشرکتو

 شد بلند دیدنم با منشی

  داد سلام و
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 شدن شما با قرار یه خواستار سلیمی اقای تهرانی اقای:گفت که دادم جوابشو سر با

 منتظرشونم۱ساعت_

 رفتم اتاقم سمته و بده ادامه ندادم اجازه و

 بود نشسته مبل روی که دیدم سومیتارو و کردم باز درشو

 شد بلند جاش از دیدنم با

 ورا؟ این از!کردی؟ گم راه..سلام:گفتم بستمو اتاقو دره

 بخیر صبح سلام:گفت خندیدو

 روش به رو نشستم

 ماهت روی ب سلام:گفتم و

 خبر چ:سومیتا

 شده چیزی...خوبن همه..شماست پیش ک خبرا_

 کمک تا بزنم حرف راجبش باهات اومدم هست موضوعی یه...راستش:گفت و شد جا جابه کمی

 کنی

 کردم ریز چشمامو

 کردم نگاه پرسشی بهش و

 داد ادامه که

 ... کنم پیشرفت میخوام...گرفتم تصمیماتی ی ایندم برای من:سومیتا

 ... بگو رک سومیتا:گفتم و بده ادامه نذاشتم
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  بیرون داد صدا پر نفسشو

 تحصیل واسه امریکا برم میخوام من:سومیتا

 کردم نگاش شوک و تعجب با

 چی:گفتم بلندی صدای با کردمو مزه مزه حرفشو لحظه چند

 امریکا برم میخوام:سومیتا

 بخون جا همین داره فرقی چه:گفتم بااخم

 اندازه ب محبوبه مامان...کنی نصیحتم اینکه نه کنی کمکم بگم بخت اومدم...سامیار:گفت کلافه

 کن کمکم حرف بی دیگه تو شده راضی تا کرده نصیحتم کافی

 باشع مپیشم میخواست خودخواهانه که بودم من این بگیره تصمیم ایندش واسه داشت حق خب

 کمکی چ...باشه:گفتم دادمو تکون سرمو

 دادم انجام کارامو همه:سومیتا

 میرم دیگه ماه یک تا کنه امادشون وکیلت که مونده چیزا سری یه فقط

 زودی این ب_

 درست کارامو که بگم اومدم زودتر...همه ب بگیم که بود مناسبت این ب امشب شام:سومیتا

 نیست زود پیگیرشم هست چندماهی....کنی

 شدی خسته ازما_

 .بخونم اونجا درسمو میخوام شدی؟فقط بچه سامیار:سومیتا

 میکنم درسترو همه...باشه:گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 سمتم اومد شدو بلند جاش از
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 خدافظ...مرسی....بهترینم:گفت بوسیدو گونمو

 ورفت

 .. شد گرفته حالم کاملا خبر بااین صبحی اول

  نشستم میزم پشته رفتم

  رسیدگی کلافگی با کارام ب و

 کردم

 ارام

 کردم باز چشمامو

 زدم چرخی

 شم جدا خواب رخته از نمیومد دلم بود گرم جام انقد

 حموم تو رفتم ها دیووونه مثل و شدم بلند یهویی

 گرفتم کوچولو دوش یه و اوردم در لباسامو

 موهام دور میپیچیدم رو حوله زمان هم و میکردم زمزمه رو جلیلی سامان از ترس اهنگ لب زیر

 پوشیدم و برداشتم سفید شلوار و ارغوانی رنگ ب شل و بزرگ بافت و سفید تاپ یه

 سرم بالای کردم جمعش محکم و کردم خشک موهامو

 گشتم تلفن دنبال و حال تو رفتم

 کردم پیداش مبل زیر بلاخره

 زدم زنگ ایما ب روز هر برنامه طبق
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 داد جواب بوق چندتا بعداز

 الو:ایما

 خوبن نینیا..؟خوبم خوبی سلام...الو_

  خوبیم همه خداروشکر... سلام علیک:گفت بالاش وزنه بخاطر زنون نفس نفس کردو ای خنده

 خبرا چه_

 ..سلامتی:ایما

 چیه امشب شام این قضیه_

  منم نمیدونم:ایما

 این خونه یه تو خوبه میدونی چی تو پس_

 میای زودتر یکم امروز....خوابیدم تخت رو شب تا صبح من:ایما

 بیام الان میخوای_

 ...زود انقدر دیگه که نگفتم:ایما

 نداری لیاقت تو میدونستم اول همون از کوووفت:گفتم بلند صدای با

 باشیم هم پیش نهار بیا منتظرتم...حالا خب:گفت خندیدو

 حالا بگیرم اجازهاقامون از بذار:گفتم ناز با

 میشنون صداتو من جز بچه تا سه نمیبینی گرفته حناق بگیر دهن ب زبون:ایما

 بگیرن یاد بذا فداسرم:گفتم و خونه اشپز تو رفتم بیخیالی با

 میز رو چیدم رو صبحانه وسایل و مربا کردمو باز دریخچالو
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 ...نشو استراحتم مزاحم حالا خب:ایما

 نشو صبحانم مزاحم توام_

 بخوری صبحانه میخوای تازه یکه ساعت:ایما

 اوهوم_

 خدافظ برو راحتی نداری مغز:ایما

 بای بای...باشن راحت من مثل هات بچه ایشالله پس_

 خوردم خرخره تا و میز پشت نشستم کردمو قطع و

 ایما ی خونه برم بشم اماده که رفتم و شستم بودمو خورده چای توش که لیوانیو تک

 و دمکر سر بود صورتی های گلبرگ روش که کرمی شال و برداشتم کرم شلوار و شیری پالتوی یه

  برداشتم ستشم کیف و سفید بوتایه نیم

 بیرون رفتم و زدم لبام ب صورتی لب رژ یه

 شدم بود داده بهم سامیار که سونتایی سوار

 ایما سوی ب پیششش و

 رسیدم دقایقی بعداز

 رفتم اینا ایما ساختمون سمته ب انداختمو بالا شونه نیاوردم شام برای لباس افتاد یادمو

 بود سرد هوا

 بودن ریخته و شده زرد حیاطشون درختایه برگایه تموم و

 بفرمایید سلام:گفت و کرد باز روم ب درو ایما پرستار زدمو در



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 845 

 اتاقشه تو ایما ممنون سلام:گفتم شدمو رد کنارش از

 هستن منتظرتون بفرمایید بله:پرستار

 ممنون_

 میخونه داره و نشسته تخت رو و دستشه کتابی ک دیدم و کردم باز اتاقشو دره

 اومدی خوش:گفت بستو کتابشو دیدنم با

  نشستم کنارش

 گذاشتم دست بزرگش شکم رو و

 میشن بزرگتر روز هر خدا وای...میییسی سلام:گفتم و

 اوهوم:گفت و شکمش رو گذاشت دستشو ایما

 بیان تا مونده دیگع ماه چند_

 ماه چهار:ایما

 نداری که خوبه؟ضعف حالت_

 ...عالیم...عزیزم نه:ایما

 داری ویارم_

 خیلی اره:ایما

 کردم اشاره لباسش ب

 ماشین دوتا عکس و ابی راستش سمته و خرس یه بودوعکس صورتی چپش سمته که لباس یه

 بود پاپیو یقش چپ سمته و داشت کراوات حالت یقش راسته سمته و
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 میاد بهت و قشنگه خیلی_

 پسرام هم دخترم واسه هم....کردن اماده واسم شهاب ب دادم خودم طرحشو:ایما

 نازع خیلی:گفتم بوسیدمو شکمشو

 بخری؟ وسایلشونو میتونی...بیرون برم نمیتونم که خودم...نکردم کامل هنوز اتاقاشونو:ایما

 از ور بچه اتاق دیزاین عکسایه الان من...ک نداره کاری خب:گفتم بره یادش ناراحتیش اینکه برای

 درست همونو میاد میگم دیزاینر ی ب من میگی اومد خوشت که کدومو هر تو میگیرم نت

 چطوره...میکنه

 ارام مرسی...میشه عالی خیلی..اره:ایما

  میکنمکارارو همه امشب از من پس_

 ...نیست لازم تشکر انقدر مامانی:گفتم و  گرفتم بود کرده باد که دماغشو

 شم خفه میگیری اینم بکشم نفس میتونم خیلی:گفت کشیدو دستمو

 ...خدانکنه_

 خوردیم هم کنار در ایما و محبوبه مامان جونو مامان با نهارو

 کمک بهشون شام کارایه تو محبوبه مامان و جون مامان ب منم خوابیدو یکم ایما چهار ساعت

 کردم

 ایما خونه رفتم دوباره هشت ساعت

  رفت کردو خداحافظی پرستار

 من تنه داری لباس:گفتم ایما به رو

  کشوعه اون تو...هست قبلیم لباسایه اره:ایما
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  رفتم اتاق گوشع دراور سمته ب

 کردم بازش و

 ابی ریرح شال یه و برداشتم هم مشکی ساپورته یه و برداشتم اب سبز تونیک یه لباساش بین از و

  پوشیدم و

 کجان ارایشات وسایل_

 تو اون_

  زدم چشمام ب چشم خط و ابروهام ب مداد یکم برداشتمو اریششو وسایل

 نمیکنی عوض لباستو تو:گفتم ایما به رو

  چرا:ایما

 شد بلند تخت رو از کردم کمکش

 وننم ها؟سرپا میپوشونم خواستی هرکدومو میدم نشون لباساتو من تخت رو بشین تو میخوای_

 کرد درد پام اره:گفت زنون نفس نفس

  کردمو باز کمدشو

 بیرون اوردم کردمو جدا چندتا لباساش بین از

 کرد انتخاب رو گلبهی گشاد سارافون یه اخر در و

  پوشوندم براش

  زدم شونه موهاشو و پوشیدم سفیدم شلوار و

 سرش رو انداختم شالشو و بستم و
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 کنم ارایشت بریم حالا خب_

 فقط بزن رژ یکم:ایما

 زدم براش برداشتمو لبو رژ چشمو خط

 شدی ماه_

 ماه میگی من ب که ندیدی خودتو حتما تو:وگفت سمتم گرفت دستشو

 شه بلند کردم کمکش گرفتمو دستش از

 نمیخوای ادکلن_

  دردمیکنه سرم نه:ایما

 بریم خب:گرفتموگفتم بازوش از

 سرده خیلی حیاط هوای بپوش پالتوتم این بیا وایسا نه نه_

 اینا مامان خونه رفتیم باهم و پوشوندم ایشم سرمه پالتوی

  دادم هل پام با بازو نیمه دره

  سمتمون اومد محبوبه مامان و

 خوبی بگردم دورت:گفت گرفتو ایما چپه بازوی از

 ... مامان اره:گفت کنان هن هن ایما

 نشوندیمش مبل روی

 دستم داد و اورد در پالتوشو

 نداری لازم چیزی_
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 مرسی نه:ایما

 سلاممممم:سومیتا

 میادپایین داره ها پله از که دیدمش برگشتمو

 

 نیستی ام خونه نیستی که دانشگاه...دیدار مشتاق سلام علیکه_

 خوبی:گفت کردو سومیتابغلم

 خوبی تو ممنون_

 ممنون:گفت بوسیدو گونشو رفتو ایما سمته ب

 خوبن قلوها سه:سومیتا

 عالین:ایما

 باشن خوب خداروشکرهمیشه:نشستوگفت ایما سومیتاکنار

 کردم باز درو رفتم من و زدن درو زنگ

 شد کامل ما جمع اومدنو سامیارم ارشامو

 اینجاست ایما:گفت و داخل پرید ارشام

 اونجاست بله...خوبم منم ممنون سلام:گفتم خنده با

 خوبین ببخشید سلام:گفت خندیدو

 ممنون_

 ایما پیشم برم من:ارشام
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 دورفت با تقریبا و

 لامس:گفتم کردمو نگاه میکرد نگام شلوارش جیب تو دست یه و خاصی لبخند با که سامیار به

 نباشی خسته

 بست درو و جلوتر اومد

 مرسی خانومم سلام:گفت وایسادو روم روبه

 بودی کی خوشتیپ:گفتم و کردم نگاش ناز با

 کرد ریش ریش دلمو مردونش خنده

 دیوونه:سامیار

 خودتی:گفتم کردمو تنگ چشمامو

 ننگامو دارن پشت از که چشم اینهمه جلو میکنی نگام اینجوری:گفت کردو نگاه سرشو پشته

 میخورمت میکنن

 دیوونم چشماتو اونجوری نکن د:گفت دوباره که کردم نگاه بهش کردمو گرد چشمامو تعجب با

 ضعیفه کردی

 مبل رو محبوبه مامان جون مامان سومیتا ایما ارشام از اعم همه که دیدم سرمو پشته برگشتم

  زدن زل ما ب چشمی چهار نشستنو

 کردن نگاه دیوار درو ب و گرفتن نگاشونو سریع من دیدن با

 سامیار سمته برگشتم کردمو کنترل خندمو

 بود زده زل بهم ک

  تو بریم_
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 کردم اویزون لباسی چوب ب گرفتمو ازش اوردو در کتشو

 رفتیم بقیه کنار حال ب باهم و

 دادن جوابشو بقیه و داد سلام بلند سامیار

 شد تموم زود چ:ارشام

 چی:گفتم و نشستم نفره دو مبل رو سامیار کنار

 شد تموم زود ایندفعه دیگه اینا...و بوس قضیه همون:ارشام

 ایما به رو زدو سوت بیخیال ارشام که کرد نگاه ارشام ب بااخم سامیار و شدم قرمز خجالت از

 خوبه بابا دختر:گفت

 دختر فقط:ایما

  بابا  پسرای:ارشام

 بابا پسرای فقط:ایما

 بابا قلب:ارشام

 هممون خوبیم:ایما

 دخترم حیونکی:گفت پاشورو زد ارشام

 خودتی حیوون:گفت حرص با ایما

 حیوونم؟ من؟من:خودشوگفت صورت تو زد ارشام

 اره:ایما

 مرسی:ارشام
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 خواهش:ایما

 دخترم حیوونکی...میگفتم داشتم:ارشام

 خوووودتیا حیییووون:ایما

 رد پدرشو الان دیگه میدونم من...مونده تنها داداش دوتا بین...دخترم طفلکی خب بابا ای:ارشام

 میارن

 گرفتی دانشگاه کدوم از اطلاعاتو این تو:ایما

  دادیه خدا:ارشام

 خندیدیم ما کردوهمه چپ چشماشو ایما

 وای ام خسته خیلی:ارشام

 شدن درست دستگاهاتون راستی_

 کرد متوقف حرفم بااین دفعه یه میکردو نوازش دستمو که شصتش انگشت سامیار

 اینکه از قبل اونم که بودن خراب پیش ماه پنج که ما عقبیا؟دستگاهیه سال ده ارام وا: ارشام

 کردیم درست کنه ریست راستو کاراشو سامیار

  شدم کر

 زد یخ دستم

 نمیاد و میکنه بهونه شرکتو دستگاهای شب هر سامیار که ماه پنج

 نمیاد شبا که ماه پنج

  خورد زنگ گوشم

 پایین انداختم سرمو
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 بیرون اوردم دستش از دستمو و

 من ب نگفتع دروغ سامیار نه

 نبود حواسش ارشام شاید

 چی داره اعتقاد ارشاک حرفایه ب که حسم این اخه ولی

 میکرد گز گز مغزم سوالایه

 نمیشنیدم گوشم تو سامیارم حرفایه صدای حتی

 داد فشار و گرفت دستمو دوباره

 بود پریده رنگ که چهرش ب

 شدم خیره میکرد نگام ترسو و نگران و

 اخه

  چرا

 نه نه

 نگفته نگفته دروغ سامیار

 میومد جمع خنده صدای

 میده جون داره ارام که نبود حواسش هیچکس انگار

 دستشویی سمته رفتم و شدم بلند

 زمین رو نشستم و خوردم سر در ب تکیه کردمو قفل درشو

 دستم تو گرفتم سرمو
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 خدا وای

 بودم داغ داغه

 میکرد درد قلبم

  صورتم ب زدم اب شدمو بلند

  کشیدمو عمیق نفس چندتا

  بیرون رفتم

  بزنه حرف خواست در کردن باز محض ب که دیدم سامیارو در جلوی

 ..بشنوم نمیخوام...نگو هیچی_

 شدم دور ازش سریع و

 شام میز سر رفتم چجوری نمیدونم

  خوردم چی نمیدونم

 شدن متعجب همه که گفت چی سومیتا نمیدونمو

 فقط

  میکردم جنگ خودم با فقط

 داشته کار سامیار که کنم ثابت میخواستم و

 اخه چرا:گفت که ارشام صدای با

 اومدم خودم ب

 بدم گوش حرفاشون ب کردم سعی و
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 دانشگاه و درس واسه میرم:گفت کندو پوستسیبشو سومیتا

 چیه منظورشون نمیفهمیدم

  بود دپرس همه قیافه

  من و

 من؟

 تر داغون همه از

 امریکا بره میخواد سومیتا فهمیدم فقط

 شد پرت حواسم بازم

 رفتم فکر تو بازم

 نداشتم بغض

 میکرد سنگینی گلوم تو چیزی یه فقط

 نداشت تاثیری حالم تو سومیتا رفتن که بودم داغون اونقدر

 شدم خیره بهش پریدمو ازجام میکرد صدام بلند که محبوبه مامان صدای با

 ناخوشی میکنم خوبی؟احساس دخترم: محبوبه مامان

 میکنه درد سرم یکم...خوبم ماما نه:گفتم کردمو باز زبون زور به

 گرفت بل حرفم این از سامیار

 نیست خوب حالش ارام... خونه میریم ما پس:گفت سریع و

 داشتم تنهایی ب نیاز باشم جمع تو نمیخواستم واقعا...نزدم حرفی
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 ندادم اهمیت سرشبه تازه میگفتنک بقیه حرفایه ب

 پوشیدم لباسامو رفتم سریع و

 نه یا کردم خدافظی نفهمیدم و

  نمیدونم

 نبود حالیم هیچی

 بود بد اینبار هوا سرمایه

  میگفت چیو ی بهم داشت

 میشم نزذیک باتلاق یه ب داره میکردم حس

 میشم تموم دارم میکردم حس

 کردم لرز

 زد من سمت کردو روشن بخاریو سامیار و

 بود معلوم حرکاتش از اشوب و استرس

 خورد زنگ گوشیش

 شد قفل گوشیش روصفحه که بود من تیز چشمایه اینبار و

 میرفت میگرفت تماس باهاش وقتی همیشه که(M) حروف اون بازم و

 نداد جواب اینبار

 باشه همجنسم میتونه اون که درصد یک حتی کنم فکر نمیخواستم فقط من و

 نه نه
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 کارا این بعید سامیار از

 نیس بعید هیچکس از هیچی نه

 زدم تشر خودم ب

 بودم گرفته جنون درگیری خود این از و

 کن باور....بودم شرکت کارایه درگیر من من ارام..ارام:سامیار

 نداشتم باور دیگه دفعه این

 بخودم حتی

 ...بگم چحوری:سامیار

 کنه قانعم میتونست کاش

 کرف تو....ارام بودم میساختیم سرپرست بی های بچه برای کع ساختمونی اون پیگیر من:سامیار

 میگم؟ دروغ من میکنی

  اره

 بود گفته دروغ

 گفته دروغ میگفت عقلم

 قلبم و

 قلبم وای

 عاشقم قلب وای

 نبوده دروغی که کنه قانعم میخواست زور به
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 نزد حرف دیگه

 کردو پارک ماشینو

 شدم پیاده بالافاصله

 بالا بیاد اسانسور نموندم منتظر و شد پیاده سریع

 دوییدم ها پله از فقط

 شدم خم زنون نفس نفس

 بود مونده طبقه یه فقط

 نداشتم جون دیگه لی و

 رسوندم خونه ب خودمو زور به

 بود در جلوی سامیار

 بیای اسانسور با واینستادی چرا:گفت و جلو اومد دیدنم با

 بود سکوت جوابم

 تو رفتم

 اتاق مستقیم و

 تخت رو خودمو کردم پرت

 بدم توضیح بهت باید:گفت و کرد باز درو سامیار بالافاصله

 بشنوم نمیخوام_
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 سوپرایزت میخواستم نگفتم بهت فقط...بودم کارا دنبال ک گفتم...نگفتم دروغی من:سامیار

 میبینی که باشی نفر اولین میخواستم...کنم

 کردم نگاه مظلومش چشمایه ب

 میزد موج توش التماس

 ..حرفش صداقته و

 نشدم قانع

  اما

 نشد قانع عقلم

 کور چشمم بودمو عاشق من

 شد قانع قلبم

 شد اروم

 گرفت ضربان

 هست هنوزم سامیار بدونه که بود بهونه ی دنبال فقط

 اومد رگام تو خون

 راحتی بهمین

 شدم قانع

 دید که منو ملایمته

 اومد جلوتر
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 شد خم روم

 میبیخشی:گفت و

 دروغنگو_

 بگم بکنم غلط:سامیار

_.... 

 .. و نشست لبام رو لباش

 شام میز سر رفتم چجوری نمیدونم

  خوردم چی نمیدونم

 شدن متعجب همه که گفت چی سومیتا نمیدونمو

 فقط

  میکردم جنگ خودم با فقط

 داشته کار سامیار که کنم ثابت میخواستم و

 اخه چرا:گفت که ارشام صدای با

 اومدم خودم ب

 بدم گوش حرفاشون ب کردم سعی و

 دانشگاه و درس واسه میرم:گفت کندو پوستسیبشو سومیتا

 چیه منظورشون نمیفهمیدم

  بود دپرس همه قیافه
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  من و

 من؟

 تر داغون همه از

 امریکا بره میخواد سومیتا فهمیدم فقط

 شد پرت حواسم بازم

 رفتم فکر تو بازم

 نداشتم بغض

 میکرد سنگینی گلوم تو چیزی یه فقط

 نداشت تاثیری حالم تو سومیتا رفتن که بودم داغون اونقدر

 شدم خیره بهش پریدمو ازجام میکرد صدام بلند که محبوبه مامان صدای با

 ناخوشی میکنم خوبی؟احساس دخترم: محبوبه مامان

 میکنه درد سرم یکم...خوبم ماما نه:گفتم کردمو باز زبون زور به

 گرفت بل حرفم این از سامیار

 نیست خوب حالش ارام... خونه میریم ما پس:گفت سریع و

 داشتم تنهایی ب نیاز باشم جمع تو نمیخواستم واقعا...نزدم حرفی

 ندادم اهمیت سرشبه تازه میگفتنک بقیه حرفایه ب

 پوشیدم لباسامو رفتم سریع و

 نه یا کردم خدافظی نفهمیدم و
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  نمیدونم

 نبود حالیم هیچی

 بود بد اینبار هوا سرمایه

  میگفت چیو ی بهم داشت

 میشم نزذیک باتلاق یه ب داره میکردم حس

 میشم تموم دارم میکردم حس

 کردم لرز

 زد من سمت کردو روشن بخاریو سامیار و

 بود معلوم حرکاتش از اشوب و استرس

 خورد زنگ گوشیش

 شد قفل گوشیش روصفحه که بود من تیز چشمایه اینبار و

 میرفت میگرفت تماس باهاش وقتی همیشه که(M) حروف اون بازم و

 نداد جواب اینبار

 باشه همجنسم میتونه اون که درصد یک حتی کنم فکر نمیخواستم فقط من و

 نه نه

 کارا این بعید سامیار از

 نیس بعید هیچکس از هیچی نه

 زدم تشر خودم ب
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 بودم گرفته جنون درگیری خود این از و

 کن باور....بودم شرکت کارایه درگیر من من ارام..ارام:سامیار

 نداشتم باور دیگه دفعه این

 بخودم حتی

 ...بگم چحوری:سامیار

 کنه قانعم میتونست کاش

 کرف تو....ارام بودم میساختیم سرپرست بی های بچه برای کع ساختمونی اون پیگیر من:سامیار

 میگم؟ دروغ من میکنی

  اره

 بود گفته دروغ

 گفته دروغ میگفت عقلم

 قلبم و

 قلبم وای

 عاشقم قلب وای

 نبوده دروغی که کنه قانعم میخواست زور به

 نزد حرف دیگه

 کردو پارک ماشینو

 شدم پیاده بالافاصله
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 بالا بیاد اسانسور نموندم منتظر و شد پیاده سریع

 دوییدم ها پله از فقط

 شدم خم زنون نفس نفس

 بود مونده طبقه یه فقط

 نداشتم جون دیگه لی و

 رسوندم خونه ب خودمو زور به

 بود در جلوی سامیار

 بیای اسانسور با واینستادی چرا:گفت و جلو اومد دیدنم با

 بود سکوت جوابم

 تو رفتم

 اتاق مستقیم و

 تخت رو خودمو کردم پرت

 بدم توضیح بهت باید:گفت و کرد باز درو سامیار بالافاصله

 بشنوم نمیخوام_

 سوپرایزت میخواستم نگفتم بهت فقط...بودم کارا دنبال ک گفتم...نگفتم دروغی من:سامیار

 میبینی که باشی نفر اولین میخواستم...کنم

 کردم نگاه مظلومش چشمایه ب

 میزد موج توش التماس
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 ..حرفش صداقته و

 نشدم قانع

  اما

 نشد قانع عقلم

 کور چشمم بودمو عاشق من

 شد قانع قلبم

 شد اروم

 گرفت ضربان

 هست هنوزم سامیار بدونه که بود بهونه ی دنبال فقط

 اومد رگام تو خون

 راحتی بهمین

 شدم قانع

 دید که منو ملایمته

 اومد جلوتر

 شد خم روم

 میبیخشی:گفت و

 دروغنگو_

 بگم بکنم غلط:سامیار
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_.... 

 .. و نشست لبام رو لباش

 کرد باز چشمامو میکرد بیدارم دانشگاه برای همیشه مثل که صداش با

 بخیر صبح:گفت زدو لبخند

 بخیر صبح سلام_

 دادم قوسی و کشو بدنم ب

 نشه دیرت داریا دانشگاه:گفت بوسیدو موهامو روی سامیار

 بشینم که کرد وادارم و کشید گرفتو دستمو و

 میاد خوابم خیلی_

 باشی عمل اتاق تو نباید امروز مگه الو دکترخواب خانوم:سامیار

 بیمارستان برم باید اره وااای:گفتم پیشونیمو تو زدم اوریش یاد با

  حمومتو رفتم تندی 

  نکردم توجه هم سامی های اصرار ب و

  حموم بیاد میخواست که

 ...شدم هم موفق تقریبا و.کنم فراموش دیشبو جریانه میکردم سعی

 

 بیرون پریدم کردمو شور گربه خودمو

 بود وایساده حموم در کنار بسینه دست سامیار
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 اونجایی توچرا وا_

 حموم بیام کنی باز درو منتظرم ببخشیدا:سامیار

 کشیدم موهام رو محکم رو حوله خندیدمو

 کنم خشک خودم بذار... نکن خشک اونجوری موهاتو اون نگفتم دفعه صد:سامیار

 بدو حموم برو...میدی لفتش ساعت سه تو...من مرگه سامی وااای:جلوشوگفتم گرفتم دستامو

 تو با میدونم من کنی تکرار جملتو اون دیگه بار ی:سامیار

 جملم کدوم:گفتم شیطنت با

 میدونی خوب خودت:زد داد و حموم تو رفت

  کمدم وقت سر رفتم

 پوشیدم مشکی مقنعه و شلوار با رو دیشبی پالتو و

 برداشتم هم کیفمو و مشکی های کتونی

 دادم انتقال کیف این ب قبلی کیفه از وسایلمو همه

  کردم جمعش بالا محکم اخر در و کردم خشک سریع سشوار با بودو ریخته دورم باز که موهامو

 پوشیدم مقنعه

 تو رفتم زدمو ادکلنمو و مچیمو ساعت اخر در و زدم لب برق و ریمل و کشیدم چشم خط یع و

 خونه اشپز

 ریختم کلاسیک رنگ زرد لیوان دوتا تو و کردم درست کافی دوتا سریع

 گرفتم بزرگ لقمه دوتا اخر در گذاشتم درپوششو  و
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  شدم سامیار منتظر و

 اومد دقیقه بیست بعد

  بود پوشیده مشکی بلند پالتویه و مشکی بلوز و سفید شلوار

 بود دستش کیفش و بالا بود داده موهاشو

 خونه اشپز تو اومد

 بریم:سامیار

 سمتش گرفتم لیوانو و لقمه

 چیه این:سامیار

  اینارو میخوریم ماشین تو...بخوریم صبحانه نشد وقت_

 عزیزم مرسی:سامیار

  شدیم اسانسور سوار کردیمو باز درو

 کردم چک خودمو دوبارع اسانسور تو

 خانوم خوشگلی:گفت سامیار که

 خودم میدونم_

 نگفت چیزی خندیدو

 بیمارستان میبری منو:گفتم شدیمو ماشین سوار

 دنبالت بیام کی...البته:سامیار

 برمیگردم خودم...نیا...نمیدونم_
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 بگو ساعتشو تو...میام:سامیار

 میزنم زنگ شد تموم کارم...باشه_

  خوردیم لقممون با کردیمو باز لیوانارو در

 نداری که استرس...باش خودت مواظب:گفت و داشت نگه بیمارستان جلوی

 ....نیست زیاد ولی دارما استرس یکم البته....نه_

 میشی دکتر خانوم بهترین تو....خداروشکر:سامیار

 خدافظ دارم دوست خیلی:گفتم بوسیدم محکم گونشو کشیدم پر استرسم تموم حرفش از

  شدم پیاده نشدمو جواب منتظر

 شد دور ازم بوق دوتا با سامیار و

 دیدیدم که مجنونتونم به به:روحی فرشاد

 دیدمش سرم پشته چرخیدمو صداش با

 چیه مشکل:گفتم اری در حرص لحن با

 هیچی:گفت نفرت با

 رفت بیمارستان سمته ب و

 ... رفتم دنبالش انداختمو بالا شونه

 کرد باز چشمامو میکرد بیدارم دانشگاه برای همیشه مثل که صداش با

 بخیر صبح:گفت زدو لبخند

 بخیر صبح سلام_
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 دادم قوسی و کشو بدنم ب

 نشه دیرت داریا دانشگاه:گفت بوسیدو موهامو روی سامیار

 بشینم که کرد وادارم و کشید گرفتو دستمو و

 میاد خوابم خیلی_

 باشی عمل اتاق تو نباید امروز مگه الو دکترخواب خانوم:سامیار

 بیمارستان برم باید اره وااای:گفتم پیشونیمو تو زدم اوریش یاد با

  حمومتو رفتم تندی 

  نکردم توجه هم سامی های اصرار ب و

  حموم بیاد میخواست که

 ...شدم هم موفق تقریبا و.کنم فراموش دیشبو جریانه میکردم سعی

 

 بیرون پریدم کردمو شور گربه خودمو

 بود وایساده حموم در کنار بسینه دست سامیار

 اونجایی توچرا وا_

 حموم بیام کنی باز درو منتظرم ببخشیدا:سامیار

 کشیدم موهام رو محکم رو حوله خندیدمو

 کنم خشک خودم بذار... نکن خشک اونجوری موهاتو اون نگفتم دفعه صد:سامیار

 بدو حموم برو...میدی لفتش ساعت سه تو...من مرگه سامی وااای:جلوشوگفتم گرفتم دستامو
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 تو با میدونم من کنی تکرار جملتو اون دیگه بار ی:سامیار

 جملم کدوم:گفتم شیطنت با

 میدونی خوب خودت:زد داد و حموم تو رفت

  کمدم وقت سر رفتم

 پوشیدم مشکی مقنعه و شلوار با رو دیشبی پالتو و

 برداشتم هم کیفمو و مشکی های کتونی

 دادم انتقال کیف این ب قبلی کیفه از وسایلمو همه

  کردم جمعش بالا محکم اخر در و کردم خشک سریع سشوار با بودو ریخته دورم باز که موهامو

 پوشیدم مقنعه

 تو رفتم زدمو ادکلنمو و مچیمو ساعت اخر در و زدم لب برق و ریمل و کشیدم چشم خط یع و

 خونه اشپز

 ریختم کلاسیک رنگ زرد لیوان دوتا تو و کردم درست کافی دوتا سریع

 گرفتم بزرگ لقمه دوتا اخر در گذاشتم درپوششو  و

  شدم سامیار منتظر و

 اومد دقیقه بیست بعد

  بود پوشیده مشکی بلند پالتویه و مشکی بلوز و سفید شلوار

 بود دستش کیفش و بالا بود داده موهاشو

 خونه اشپز تو اومد
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 بریم:سامیار

 سمتش گرفتم لیوانو و لقمه

 چیه این:سامیار

  اینارو میخوریم ماشین تو...بخوریم صبحانه نشد وقت_

 عزیزم مرسی:سامیار

  شدیم اسانسور سوار کردیمو باز درو

 کردم چک خودمو دوبارع اسانسور تو

 خانوم خوشگلی:گفت سامیار که

 خودم میدونم_

 نگفت چیزی خندیدو

 بیمارستان میبری منو:گفتم شدیمو ماشین سوار

 دنبالت بیام کی...البته:سامیار

 برمیگردم خودم...نیا...نمیدونم_

 بگو ساعتشو تو...میام:سامیار

 میزنم زنگ شد تموم کارم...باشه_

  خوردیم لقممون با کردیمو باز لیوانارو در

 نداری که استرس...باش خودت مواظب:گفت و داشت نگه بیمارستان جلوی

 ....نیست زیاد ولی دارما استرس یکم البته....نه_
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 میشی دکتر خانوم بهترین تو....خداروشکر:سامیار

 خدافظ دارم دوست خیلی:گفتم بوسیدم محکم گونشو کشیدم پر استرسم تموم حرفش از

  شدم پیاده نشدمو جواب منتظر

 شد دور ازم بوق دوتا با سامیار و

 دیدیدم که مجنونتونم به به:روحی فرشاد

 دیدمش سرم پشته چرخیدمو صداش با

 چیه مشکل:گفتم اری در حرص لحن با

 هیچی:گفت نفرت با

 رفت بیمارستان سمته ب و

 ... رفتم دنبالش انداختمو بالا شونه

  بود عالی داشتیم استادمون مدیریت با که عملی خوشبختانه

 میرفت پیش خوب کارامون درکل و

 زدم زنگ سامیار ب که بود یک ساعت

 جانم:سامیار

 سلام الو_

 خوبی نباشی خسته عزیزم سلام:سامیار

 ...همچنین مرسی_

 شد؟ تموم کارت:سامیار
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 دنبالم میای اره_

 باش منتظرم...خانوم بله:سامیار

 خدافظ اقایی چشم_

 خدافظ:سامیار

 کردم تعویض لباسامو کردمو قطع

 بیمارستان حیاط رفتم و برداشتم کیفمو

  زد برق رعدو

 زد نم نم بارون و

 کردم نگاه اسمون ب کشیدمو عمیقی نفس

 

 سامیار

 میشم خلاص من تو دسته از کی لعنتی:زدم داد بلند

 میکشم خودمو نیای بخدا:_گفت جیغ جیغ با

 بکش درک ب:گفتم داد با

 ترکوندم رو یارو زدم تنهام من...بیا.. توروخدا سامیار:گفت گریه با

 کجایی_

 ....خیابون:محدثه

 دادم تغییر بود گفته محدثه که ادرسی بهراهمو کردمو قطع حرف بدون
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 ارام دنبال برم میخواستم برم میخواستم

  محدثهبازم

 فرمول رو زدم محکم

 بود کرده تصادف

  کردم نگاه بود شده شدید که باون ب

 زدم زنگ ارام ب و برداشتم گوشیمو

 بود خاموش

 داشتم کم همینو

 بود کرده تصادف محدثه که محلی ب رسیدم ساعت نیمبعد

  دیدم ماشینشو

 بود نشسته ماشین تو که خودشو و

  شدم پیاده

 شد پیاده دیدنم محض ب

  بود کرده گریه

 کجاست_

  کرد اشاره بود نشسته جوب جدول کنار موتورش بااون بارون زیر که مردی ب

 اقا:گفتم رفتمو سمتش ب

 بله:گفت کردو بلند سرشو
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 خوبه حالتون_

  بود دیده ضرب پاش

 بیمارستان ببرمتون_

 شد بلند زور ب

 ...نیست نیازی..گفتم خانومتونم ب اقا نه:گفت و

 پاتون اخه_

 نداره بیمارستان ب نیازی که مصنوعی پای:گفت خندیدو مرد

 بالا کشید شلوارشو و

 ...موتورتونو خسارت حداقل:گفتم کشیدمو اهی

 نیست نیازی:گفت مرده

 وایستین لحظه یه شما_

 .رفتم ماشین سمته ب دو با و

  بود کرده خیسم تمام بارون

 چیشد:گفت وایسادو کنارم محدثه و

 متهس ب دو با توضیح بدون و نوشتم مبلغیو برداشتمو چکمو دسته ماشین داشبورد از شدم خم

 برگشتم مرده

 خسارت عنوان ب این:گفتم سمتشو گرفتم

 بگیرید لطفا:گفتم که کنه اعتراض خواست
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 گرفت ازم چکو تردید با

 برسونمتون کجاست منزلتون_

  میرم خودم کوچست یه نیست راهی:مرده

  شد دور ازمون خدافظی با و دستش دادم کردمو بلند موتورشو

  شدم ماشین سوار

  کنارم نشست کردو قفل ماشینشو محدثه

 میروندم اعصبانیت با ولی حرف بدون

 بودم شده خسته دیکه

  دروغ از

 خودم بیشعوریه همه این از

 خیانتم از

 محدثه از

  میگم دروغ ارام ب اینکه از

 دیروز از بیشتر روز هر

.... 

.... 

  ارام

  کردم نگاه اطراف ب بابغض
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 نیومده منتظرمو ساعته یک

 سمتش برگشتم روحی فرشاده نحس صدای با

 ...میاد هم بارونی چ نیومده؟ببین..کاشتت؟ اوه:گفت پوزخند با

 برسونمت میتونم:گفت اری در حرص لحن با وایسادو جلوم

 نمیام جایی تو با من کناربرو_

 گیرت تاکسی هوا تواین نه...میاد عشقتون نه باش مطمئن ولی دانی خود:گفت بیخیالی با

 برسونمت کنمو انسانیت میخوام فقط نیستم ابروت چشم عاشق منم...میاد

 کردم نگاه اطراف ب یکم

 میگفت راست

 نبود حیاطم تو کسی حتی

 بود شده شدید بارون

 نیومد سامیار و

 گرفت دلم

 گذاشت قالم

 ..باشه:گفتم اروم کردمو نگاه منتظر فرشاده ب

 بریم پس:گفت زدو برقی چشماش

  افتادم راه سرش پشت

 بود کرده عوض ماشینشو
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 بود ای سرمه فراری یه و

 شدم سوار

 بعد و کرد روشن ماشینو

 کرد روشن بخاریو

 ببند کمربندتو:فرشاد

 دادم گوش حرفش ب

 نبود مهم فرشاد کنار در بودن دیگع که داشتم بغض انقدر

  ادرستون:فرشاد

 نگیره گریم تا کردم سعیمو تموم و شیشع ب دادم تکیه گفتمو ادرسو وار زمزمه

 بستم چشمامو و

 بشم مشکوک وج هیج ب نمیخواستم

 ...بدم بال و پر شدم بیدار زنونه حس این ب نمیخواستم

 نمیخواستم حسو این من

 کردم باز چشمامو صداش با

 فرندت ؟بوی بودی کی منتظر حالا:فرشاد

 !تلافی؛ واسه نبود خوبی روز قطعا

 میفهمید اینو وکاش

 ... بعید تو از:داد ادامه که ندادم جوابشو
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  شوهرم:گفتم حرص با

 نمیدونستم اولالا:گفت و زد سوت و بالا داد ابروشو

 شم پیاده کنار بزن بزنی حرف انقدر میخوای اگه_

 نمیدم ادامه دیگه باشه...خانوم میخورع بر بهش زودم چ:فرشاد

 نزد حرفی مقصد تا هم واقعا و

 همینجاست_

 کرد نگاه بهش دقت با داشتو نگه اپارتمان جلوی

 شدم پیاده گفتمو ارومی ممنونه

  زد صدام و دادپایین رو پنجره برم خواستم که همین

 سمتش برگشتم

 رستگار خانوم گذاشتی جا: گفت سمتمو گرفت گوشیمو

 ..ساختمون تو رفتم حرف بدون گرفتمو ازش شدمو خم

 اوردم در مقنعمو و بستم محکم درو

 بغضموشکستم

 .. خودمو کردم پرت مبل رو و

 

 سامیار

 داشتم نگه خونش در جلوی حرص با



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 881 

 .میجوام خرخرشو بزنه حرفی فهمید خودش که بودم عصبی انقدر

 شد پیاده

 بست درو

 شدم رد کنارش از سرعت با بلافاصله

 فرمونرو کوبیدم محکم

 لعنتی

 لعنتی لعنتی

 زدم داد بلند

 میزد ماشین سقف رو مته مثل بارون

 نبود خیابون تو هیچکس

 بیمارستان میرفتم سرعت بااخرین

 کردم رد قرمز چراغ چندتا نبود مهم و

 بیرون میدادم تند تند نفسمو

 کردم ترمز دربیمارستان جلوی

 کنن نگام برگردنو بودن حیاط تو که نفری چند شد باعث بدش صدای

 بیمارستان تو رفتم شدمو پیاده عجله با

 کردم صدا بود اونجا که پرستاری

 ببخشید_
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 کرد نگام برگشتوپرسشی

 رفتن...بودن اومده امروز که اموزایی کار ببخشید_

 رفتن میشه ساعتی یک:گفت کردو نگاه دستش ساعت به

 ممنون_

 رفت و

 موهامو لای کشیدم دستمو

  ماشین تو رفتم بلند قدمای با

 خونه رفتم اینبار و

.... 

  کردم باز درو

 بستمش اروم و

 جلو رفتم دادمو قورت دهنمو اب

 بود داده لم مبل رو

 بود تنش هنوز مانتوش

 بود بسته چشماشو

 ارام:گفتم اروم زدمو زانو زمین روی جلوش

 لرزید پلکاش

  خدایا
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  میدم قول

 میگم که دروغیه اخرین

 شد خراب ماشین:گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 من ب لعنت

 ..دروغ هرروز

  نکرد باز چشماشو

 شد خاموش گوشیتم...دیگه شد خراب ماشین..خانومم:گفتم دوباره

  خودم ب فرستادم لعنت بازم دلم تو

  خودم صفتی شیطون و ارام معصومیت ب

 نمیداد تشخیص دروغمم که بود عاشق اونقدر اینکه ب

 نمیکنی باز چشماتو_

  نکرد باز

  کردم لمس موهاشو

 کرد باز چشماشو اروم

 کرد نگام و

  پاک نگاه

  ریا بی

  دروغ بی
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 ..من برعکس کاملا

 ببخشید_

 :...ارام

 ...بگو چیزی یه_

 :...ارام

 نباش ساکت فقط نمیدونم... بزن داد بزن حرف_

 داد هولم دستش با

 اتاقش تو رفت و شد بلند جاش از و

 رفتم سرس پشت

 حموم تو رفت اون و

 کرد قفل درو

 عقب کشیدم محکم موهامو

 نشستم تخت رو و

 هام زانو رو گذاشتم ارنجمو

 گرفتم وموهامو

 بستم چشمامو

 خدایا

 میکنم چیکار دارم
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 قبلم؟ ادم این من

 میگم؟ دروغ میادو بدم دروغ از خودم

 نبودم عاشقش یا کاش

 ..نبود ای محدثه یا

 بره فهمیدنش با میترسیدم که داشتم دوستش اونقدر

 اوردم در کفشامو

 کردم باز لباسمو های دکمه و

  شدم پرت تخت رو

 کردم دستاموباز و

 بستم وچشمام

 ...بودم خسته خودمم دسته از

 ارام

 بیرون اومدم حموم از

 بودم اب زیر که میشد ساعتی دو

 دیدمش تخت رو

 بود خواب

  بیرون دادم مانند اه نفسمو

 سامیار میکنی چیکار داری نمیدونم
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 برداشتم سبز سته شلوار و سویشرت و سفید شرت تی یه

  پوشیدم سریع

 موهام دور پیچیدم رو حوله و

 برداشتم گوشیمو و شارژ و

 سامیار قبلیه اتاق تو رفتم

 کنه ارومم یکم میتونست الان مشکی اتاق همون

 کشیدم دراز روتخت

 شارژشه زدم گوشیمو حالت همون تو

 تخت کنار میز رو گذاشتمش و

 سرم زیر گذاشتم دستامو

 سقف ب زدم زل خودش مثل و

  موندم همونجوری ای دقیقه ده

 کردم روشن گوشیمو تااینکه

 شد روشن بعد دقیقه یک

 اومد پیام چندتا سریع و

 سامیار از رفته دست از تماس

 ناشناس شمارع یه و

 کردم باز رو بعدی پیام
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 بود شمارع همون

 (بودی شده خوشتیب امروز)بود نوشته که

 کردم نگاه بهش تعجب با

 !نفتی چراغ منو میگیره برق مردمو

 کنار انداختم کردمو خاموش گوشیمو

 خوابیدم شکم رو زدمو چرخی

 میداد بد گواه دلم

 بودم جوری یه

 بیوفته میخواد بدی اتفاق ی که انگار

... 

 تخت رو نشستم کلافه

  خورد زنگ گوشیم

  داشتم برش طولانی مکث با

 دادم جواب ناشناس شماره همون دیدن با و

 ...بود گرفته اشتباه مطمئنن

 !الو_

 ...... 

 الووو_
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 ..... 

 لالی؟ مگه_

 ..... 

 احمق_

  کردم قطع گوشیو و

 پووووف

 باش مارو تلفنیه مزاحم

 واقعا شکرت خدایا

 اوردم در موهامرو از رو حوله

 بهش پیچیدم دوباره و

 بخوابم تا بستم چشم و تخت رو کردم پرت خودمو پشت از

..... 

  کردمو باز چشمامو صورتمه رو چیزی اینکه بااحساس

 دید صورتم انگشتیه چهار تو سامیارو چهره

 پاشی نمیخوای:گفت کنارو کشید انگشتشو باز که چشمامو

 کردم نگاه روم روبه دیوار ب گرفتمو ازش نگاه

 قهری؟:سامیار

_.... 
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 کنی اشتی کنم چیکار:سامیار

_.... 

 کنی قهر میمیرما:سامیار

_.... 

 خواستی خودت... پس باشه:سامیار

 پاشد کنارم از و

 بهش کردم پشت بره میخواد اینکه خیال ب

 هوا رفت جیغم که نکشید طولی اما

 بود گرفته بغل منو برعکس صورت ب

 پایین صورتم و بالا موندع پاها

 کن ولم واااای:گفتم زدمو جیغ

 که قهری اصلا...کنی عوض اتاق نداری حق... قهری که ضعیفه؟قهری اره دیگع قهری ک:سامیار

 تو خانوم ببین... ندی جوابمو نداری حق بازم قهری اصلا...بخوابی من بدون نداری حق قهری

 که؟ ملتفتی منه واس صداتم

 میزدم جیغ جیغ فقط من و

 گفت چرخوندتمو

 ...نداری قهرم حق اصلا: سامیار

 میاوردم بالا معدمو تموم داشتم

 ....میارم بالا دارم... کن ولم سامی وااااااای_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 890 

 اشتی؟:سامیار

 نچرخون دیگه فقط اره...اره_

 کرد برعکسم ایندفع وایسادو

 گرفتم گردنش از

 گرفت محکم پاهامو اونم و

 هیجان از میزدم نفس نفس

 میکرد نگاه صورتمو اجزایه تک تک چشماش با سامیار

 چشماتم رنگ دیونه..خندهاتم عاشق: کرد زمزمه

 خودتم عاشق من:گفتم کردمو گردنش تو سرمو

 نه نکردی خشک موهاتو باز:سامیار

 نداشتم حوصله:گفتم خندیدمو مو خیسیه ب حساسیتش این ب

 ...میخوری سرما... دیگه بعله:سامیار

 میدی نسخه مملکت دکتر ب تو نمیشه چیزی_

 خانومم نگرانه فقط من؟نه:سامیار

 نه؟ نداریم که شامم:سامیار

 رفت بیرون اتاق از سامیار گرفتمو فاصله گردنش از تعجب با

  چنده ساعت مگع_

 خانوم شبه هشته ساعت....بفررررررما:سامیار
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 نکردی بیدارم چرا وای_

 بیرون بریم بپوش خب...بودم خواب خودمم چون:گفت خودمونو اتاق تو رفت

 بریم کجا_

 فقط لباستو بپوش.. میزنه حرف انقدر زنم داری؟اخه چیکاری تو:سامیار

 زمین گذاشتتم و

 دستم داد شلوار و شال و زانو رو تا مشکی چرم پالتو یه و کرد باز کمدو در

 بپوش اینارو:سامیار

.... 

 کردم نگاع لباسامون به

 یطوس شلوار مشکی شرت تی زیرش و بود پوشیده تنگ و کوتاه مشکی  چرم کاپشن یه سامیار

 مشکی وکفشایه

 مشکی شال و کیف و کفش و طوسی شلوار مشکی پالتوی منم و

 ست کاملا

 بیرون رفتیم باهم گرفتو دستمو

 کنم ارایش نشد وقت

 ریمل و زدم رژلب یکم اسانسور تو همین برای

 میکرد نگام بانمکی قیافه یه با سامیار

 افتاد راه سامیار شدیمو ماشین وسوار وایسادو اسانسور
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 کرد پارک ماشینو رستوران یه جلوی

 خانوم پایین بفرما:گفت و

 شدیم پیاده باهم

 شدیم رستوران وارد هم شونه ب شونه و

 کردیم انتخاب میزو ترین گوشه

 نشستیم هم روی روبه و

  اومد گارسون

  داد منورو و

 دادیم سفارش کباب چلو وماهم

 خونه اومدی چجوری تو:سامیار

 تاکسی:گفتم کردمو نگاش تردید با

 داد تکون سرشو

 اورد غذامونو گارسون و

 خوردن ب کردیم شروع

 ؟.اره دکترت پیش میرفتی باید امروز_

 شرکت با دارم قرار چندتا ظهر بعداز میرم صبح فردا کردم کنسلش.اره:سامیار

  خورد زنگ گوشیش

 داد جواب رو گوشیش مکث با و
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 الو:سامیار

_..... 

 بیرونیم... جانم سلام:سامیار

_..... 

 نیاوردی؟ گوشیتو:گفت من به رو سامیار

 رفت یادم نه_

 ...رفته یادش داداش:سامیار

_..... 

 فعلا باشه...اره...هست...بیاید اره...اره:سامیار

  کرد قطع

 بود کی_

 ...بود ارشام..پیشت میاد ایما فردا:سامیار

 خووووب چه... اهان_

 غذایی کم تو چقدر...بخور غذاتو:سامیار

 خاص پرستیژ یه با البته میخورد غذا قاشق قاشق هرکول مثل خودش و

  کرد حساب سامیار خوریمو غذامونو

 هستی؟ بستنی پایه:گفت کردو روشن ماشینو

 میخواد ها چرخی رو های الوچه ازاین دلم....نه_
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 کنم پیدا کجا از الان:گفت خندیدو

 هست جمشید بازار سر_

 ؟..کثیفه یکم نمیکنی فکر:سامیار

 دیگه بخرررر بشه خوشمزه انقدر که شده باعث کثیفیش اصلا_

 بخواه جون شما...چشم:سامیار

 بخریم الوچه رفتیم سرخوشی با و

 کجاست:سامیار

  دادم نشون رو داشت لواشک و الوچه عالمه دستیشیه چرخ رو که مردی دستم با

 اوناها:گفتم و

 میام الان بشین:سامیار

  مرده سمته رفت کردو خاموش ماشینو

 اومد پر دستایه با دقیقه پنج بعد و گفت بعش چیزایی یه و

 سمتم گرفت هارو الوچه و لواشکا و شد خم کردو باز درو

 خبره چههه_

 میشی مریض...نخوریا الان همشو:سامیار

  گرفتمو ازش

 نشست اونم

  خوردم و کندم ازش یکم و کردم باز رو لواشک ظرفه  اول
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 بستم چشمامو شیش تر از

 نگاه قیافشووو:سامیار

 میخوری؟:گفتم کندمو ازش یکم

 ترشه؟:سامیار

 خیلی_

 ... نه:سامیار

 تودهنش کردم رو دستم تو لواشک که میداد ادامع داشت

  میکرد نگام باز چشمایه با

 کرد مزه مزه لواشکو کردو ریز چشماشو کم کم

  خندیدم بلند  قیافش ب

  بود گرفته خندش خودشم

 بود خوشمزه اومد خوشم نه:گفت داد قورت لواشکو اینکه بعداز

 میده؟ بهت بد چیز ارام چی؟مگه پس_

 ....نخیر:سامیار

 خانوم میخوری چی دیگع خب:گفت کردو روشن ماشینو

 هیچی دیگه...اوممم_

 خونه؟ بریم:سامیار

 بریم_
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 میروند خلوت خیابونای تو سرعت با

  میخوردم الوچه من

 میشی مریض.. بسته:سامیار

 کردم باز رو پنجره و ظرفش تو گذاشتم هارو الوچه

  صورتم تو خورد سرو باد

 کردم جمع خودمو یکم

 پنجره از شدم خم و

  تو میوفتی؟بیا الان دختر:گفت کردو کم سرعتشو سامیار

 کردی کم سرعتتو چرا_

  کردم نگاه  بهش تو م اومد

 میوفتی:گفت و بالا داد رو پنجره سامیار

 ام بچه مگه_

 .بله:سامیار

 خودتی بچه:گفتم و بازوش ب زدم

 تویی:سامیار

 تو_

 تو:سامیار

 تو میگم_
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  تو میگم منم:سامیار

 تو میگم منم_

 کردم نگاه باخنده روم ب رو ب و صندلی ب دادم تکیه.خنده زیر زدیم جفتمون دفعه یع

 ایم بچه جفتمون:سامیار

 مردی پیر تو_

 فسیلی تو میگی دیگه دقیقه شدم؟دو مرد پیر بودم؟الان بچه پیش دقیقه چند:سامیار

 خندیدم

 لطفمه نظر_

 درسته بله:سامیار

 کوچمون تو پیچید

 پارکینگ تو برد ماشینو و

  شدیم پیاده

  دستم تو گرفتم هارو الوچه

 شدیم اسانسور سوار رفتیم باهم و

 کردم نگاه بهش اینه تو از و بازوش ب دادم تکیه

 میکرد نگاه بهم

 داری چشمارو بهترین تو:سامیار

_.... 
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 جادوییه چشمات:سامیار

_.... 

 نکن دریغ ازم چشماتو وقت هیچ:گفت گرفتو کمرمو

  وایساد اسانسور کردمو جمع بغلش تو خودمو

  شدیم پیاده

  تو رفتیم کردو باز درو و

 یخچال تو گذاشتم لواشکارو

  بود شده دوازده ساعت

 میره دستم از ساعت که میگذرع خوش بهم سامیار کنار انقدر و

 حال تو رفتم

  بود اتاق تو سامیار

 اوردم در همونجا بیرونمو لباسایه

 اتاق تو رفتم دستم تو شال و پالتو با و

 پوشید شرتشو تی

 کردم عوض قبلی لباسایع با لباسامو منم و

  کشید خمیازه

 میاد خوابت:گفتم تردید با

 ...اره:سامیار
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 نمیاد خوابم من....نخوابی...میشه_

  بغلم بیا...باشه:گفت میکنم نگاش ها بچه مثل دید وقتی و کرد نگام تعجب با

 ...شدن نخاع قطع تخت فنزایه کع بغلش تو پریدم دو با کردو باز دستاشو

 نمیومد خوابم اصلا که بودم خوابیده انقدر

  بود خمار سامیار

  کرد کف دهنم که زدم حرف براش انقدر بودمو بغلش تو ساعتی یک

 نمیومد خوابم وجه هیچ ب

 کرد گوش زدو حرف پام ب پا اما میومد خوابش بااینکه سامیار و

 سوخت براش دلم

 بود نیم یکو ساعت

 کردی خاموش چرا:گفت که کردم خاموش خوابو چراغ

 بخوابیم_

 اومد خوابت:سامیار

 اره_

 شب گردنم توی کرد سرشو دورو کرد محکم دستاشو پاهاشو و نکرد اصرار که بود خسته انقدر

 ..خوابید نکشیدکه طولی گفتو بخیر

 بهش بودم خیره

  بود مظلوم خواب تو
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  کردم بوس چونشو کنار نیاوردمو طاقت

 دوستدارم خیلی:گفتم اروم کنارو زدم پیشونیش رو از موهاشو

 ....رفتم بخواب شدو گرم چشمامو که کردم نگاه بهش انقدر

  سامیار

  حموم رفتم کنم بیدار ارامو اینکه بدون شدمو بیدار نه ساعت

 پوشیدم رنگمو طوسی شلوار کتو

  زدن زنگو

  بودن ایما ارشامو مطمئنا

  بود خوابیده چپ پاهای دستو و باز نیمه دهن با که کردم نگاه ارام ب

 نبود متوجه بودو سنگین خوابش

  کردم باز درو رفتم سریع

  بود پوشیده راه را ولی طوسی شلوار و کت خودم مثل ارشام

 بود داشته نگه ایمارو کمر و

 بخیر صبح سلام:ارشام

 بخیر صبح... سلام:ایما

 تو بیاین همچنین سلام_

 اومدن اوناهم کشیدمو کنار

 خوابه؟ ارام:ایما
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 میکنم بیدارش الان بیاین اره_

 بخوابم میخوام منم.. نکن بیدارش نه:ایما

 شد دیر دیگه بدو:ارشام

 ...ارام پیش اتاق تو برین شما پس خانوم ایما_

 بریم:گفتم برداشتمو بود مبل روی که کیفمو

 خدافظ....نخوری جم زیاد ها باشه خودت ب حواست:گفت ایما به رو حساسیت با ارشام

 خدافظ:ایما

 بیرون رفتیم ارشام با گفتمو لبی زیر خدافظ

 تو رفتیم باهم و زدم و اسانسور دکمه

 ...کردی خوشتیپ:ارشام

_.... 

 کنی خوشتیپ بایدم... داری شلوار دوتا:ارشام

 ..ارشام:غریدم

 مینداخت تیکه همش بودو شده سرسنگین باهام تقریبا بود فهمیده....دروغاو جریانه وقتی از

 ابر پشته ماه میگن شنیدی...دروغه رو بناش زیر زندگیت...چی؟بدبخت ارشام:ارشام

 ..میفهمه که فردا پس د نفهمید فردا...نفهمید نمیمونه؟امروز

  بیرون رفتم کردمو باز درو محکم پا با من و وایساد اسانسور

 بگیری میتونی زنم تا سه بری پیش همینجوری میکنی خوبی کاره...افرین...کن فرار:ارشام
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 شو خفه:زدم داد

  پیچید پارکینگ تو صدام

  حرص از میزدم نفس نفس

 تلخه حق اومد؟حرف بدت چیه:ارشام

 فقط شو خفه_

 کاست تو میذاره جور بد خدا اما... میشم خفه میدی گاف که روزی تااون...میشم خفه:ارشام

 ماشینم سمته رفت زدو بهم محکمی ی تنه و

 شد سوار بلافاصله ارشام.زدم قفلشو ماشینو سمته رفتم مکث با کردمو مشت دستامو

 بست محکم درو و 

 کرد نگاه جلو ب اعصبانیت با و

  کردمو روشن ماشینو

  کردم باز ریموت با پارکینگو دره

 بستم درو رفتمو بیرون و

 بودیم عصبی جفتمون

 بود فاجع این و

 میزد بهم زمانو و زمین میشد عصبی وقتی و میشد عصبی دیر که ارشامی

  بودم عصبی همیشه که منی و

 ارشام از بدتر و
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 یحض تو یه باید میدونستم من و بزنه حرف نباید الان میدونست اون که میشناختیم همو انقدر و

 ...بیارم در دلش از و... بدم ایندم کارامو راجب دیگه

  نبود مهم واسش ماشینم سرعته حتی اعصبانیت موقع

 میرفتم سرعتم بااخرین من و

  بودیم ساکت جفتمون تامقصد

  کارخونه حیاط تو رفتم

  کردم پارک گوشه یه ماشینو

  شدیم پیاده همزمان من و ارشام و

 کارخونهتو رفتیم کنارهم و

  میکردیم دعوا باهم مرگ درحد وقتی حتی همیشه مثل

  نمیشد خبردار کسی بازم

  نمیفهمید دوستیمون شدنه اب شکر از کسی بازم

 بود جفتمون عادته این و

.... 

  ارام

  کردم باز چشمامو کشیدمو ای خمیازه

  دیدم خودم کناره نفرو یه که

  کردم باز چشممو بیشتر
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 ایماست که دیدم تعجب با و

 اوری یاد با کم کم

 رفت تعجبم پیشم بیاد بود قرار اینکه

  خندیدم اروم کردمو نگاه خوابیدنش مدل ب

  بود خوابیده صاف

  بیرون بود زده شکمش

 بود شکمش رو دستاش و

  میکشید نفس دهنش از و بود باز کاملا دهنش و

 بود کرده باز موهاشو

 لبش رو کشیدم ناخنمو سمتشو چرخیدم

 خواروند لبشو کنار و کرد اخم

  خندیدم اروم اروم

 هاش مژه رو اینبار اما کردم تکرار کارمو دوباره

  کرد گیرم قافل کردو باز سریع چشماشو

 خواب ب زدم خودمو کنارو کشیدم دستمو

 ندیدمت که منم:گفت و بازوم رو کوبید دستش با

  بخیر صبح:گفتم کردمو باز چشمام

 ...بخیر صبحت:ایما
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 ایما سنگینه دستت چقدر_

 چییییش:ایما

 اومدی کی_

 ...میشه ساعتی سه:ایما

 بخوریم صبحونه بریم ان گرسنه من عشقایه پاشو پاشو_

  کردم بلند رو ایما

  شستیم صورتامونو باهم و

  اشپزخونه تو رفتیم و

  شما اینجا بفرما:گفتم کنارو کشیدم صندلیو

  خبرا چه:گفت و نشست

 میترکونیم مجزدی امروز...سلامتیا_

 دیووونه:ایما

 خوردیم صبحانمونو خنده و شوخی با کنارهم چیدمو میزو

  پیشمون بیان تا شکیلا و سومیتا به زدم زنگ

  اومدن ساعت یک بعد باهم اوناهم و

  میزدیم حرف داشتیم باهم نفری چهار و

 بخوریم؟ چی نهار:گفتم همشون به رو

  کنید انتخاب یکیشو٬لازانیا٬ پیتزا:شکیلا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 906 

 هردوتاش؟ نمیشه:گفت بلافاصله ایما

  خنده زیر زدیم خودش حتی هممون که بود مظلوم لحنش انقدر

 دارین که وسایلشو...کنیم درست جفتشو پس:شکیلا

 ..اره_

 سومیتا تو با لازانیا ایما منو با پیتزا:شکیلا

  اشپزخونه سوی ب پیش:سومیتا

  گذاشت عهدش ب پیتزارو تزئین و صندلی رو نشوندتش و کنه کار ایما اصلا نذاشت شکیلا

 بشن اماده غذاها تا کشید طول نیم دوساعتو که خندیدیم و اوردیم در ی باز دلقک انقدر و

  خوردیم کاناپه رو غذارو نشه اذیت ایما اینکه بخاطر

  میخورد لازانیا ولع با داشت و بود کش دراز بحالت ایما

 میفهمی خودت میخورن تکون هات نی نی ایما:شکیلا

 ونتک خیلی جدیدا... اره:گفت شکیلا روبه کردو پاک کاغذی دستمال با سوسیشو دستایه ایما

 ... میخورن

 ببینم بگو منم ب خوردن تکون اگه:شکیلا

 معلومع چقدر انگار حالا_

  داره لگد شدته ب بستگی:ایما

 میخورن؟ تکون الان:گفت سومیتا و خندیدم

 کمه شدتش ولی اوهوم:ایما
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 میشه زیاد شدتشون چجوری_

 ... کنید نگاه:گفت و سومیتا دست داد دستشو تو بشقاب

  خورد تکون شکمش که نکشید طولی شکمش به زد اروم خیلی ضربه چندتا و

 هوا ب رفت ما جیغ و

 ان عجوبه معلومه...برم قربونشون الهی_

 کشیدن خالش به:ایما

 بکشن؟ چرا من ب خنگولش مامان و دیونش بابای بااون_

 سومیتا بشقابمو من ب بده..نمیام بر تو زبونه پس از من:ایما

 بری میخوای کی سومیتا:شکیلا

 ماه اخر:سومیتا

 دانشگاش بده اینجا چیه؟مگه دلیلت نمیدونم من اخه:شکیلا

  کنم پیشرفت میتونم اونجاهم خب ولی.. نه:گفت مکث با

  نداد ادامه شکیلا

 الگیشس یک بیستو تولده اوردم سامیارو تولد کلیپ بخورید غذاتونو:گفت سومیتا خوده اینبار و

 ببینیم باهم

  شد بقیه خنده باعث که خوردم غذامو تند تند حرف این شنیدن با

 ..میبینتشا هروز خوبه حالا..نگاه نگاه..نچ:ایما

 نمیبینی ارشامو تو نکه_
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 بشم فداش:گفت قلبشو رو گذاشت دستشو ایما

 اوووووق:گفتیم شکیلا و سومیتا منو همزمان

 حسودا میزنید اوق چرا شما ام حامله من:ایما

 نداره بشم فداش دیگه که کچل ارشام بابا:سومیتا

 همسرم؟ کچله کجاش:ایما

 بگیر تحویل بیشتر_

 شدم سیر اخیش:گفت و سومیتا دسته داد دوبارع بشقابشو

 یو تی ب کرد وصلش و زد کلیپو سومیتا و شستیم سومیتا منو ظرفارم خوردیمو غذامونو ماهم

  بودن دار خنده واقعا بزیش ریش با ارشام و اخمو ولی بچگونه قیافه با سامیار

 بودو نکرده تغییری سومیتا

 بود شده تر پیر محبوبه مامان و

  میکرد خواهش ازش زنونه صدای با و زور ب ارشام و سرش نمیذاشت کلاه سامیار

 میخندیدیم بلند بلند

 سرش گذاشت کلاهو و شد تسلیم سامیار سر اخر و

 بود بانمک قیافش

 تخس پسرایه مثل

 کن فوت شمعتو بعد کن ارزو عشققققم:زد جیغ ارشام

  کرد فوت شمعشو کلافگی با سامیار
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  رسید کادو نوبت و

 عبهج یه بازی دلقک کلی با ارشام و ادکلن سومیتا و بود خریده دستبند یه براش محبوبه مامان

  داد بهش

  اورد بیرون البوم یه کردو بازش اروم اروم سامیار

  شد قطع فیلم و

 شد؟ تموم:گفتم سومیتا به رو

 ...اوهوم:سومیتا

 بود؟ چی ارشا کادویه:ایما

 یها لحظه تو خودش که بود دوستیشون زمان از کامل البوم:گفت کردو خاموش رو وی تی سومیتا

 ارام ندیدی..دارتش هنوز سامیار..بود گرفته متفاوت

 ... نه_

 کن اوری یاد بهش میده نشون بعت:سومیتا

 بدی؟ بهم کلیپ ازاین کپی یه میشه_

 کپیشو دارم خودم...تو واسه این:گفت سمتمو گرفت فلششو

 فلشت؟_

 ...باشه پیشت:سومیتا

 سومیتا کپیشو بده منم ب:ایما

 برات میارم فلش تو میریزم:سومیتا

 مرسی:ایما
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 دیگه برم من ها بچه:سومیتا

 شده دیرم منم:شکیلا

 هم دوره کجااا؟بودیم_

 نمیدن رام خوابگاه:شکیلا

 دارم کار یکم منم:سومیتا

 رفتن شدنو اماده شدن بلند دوتایی و

 کجاست؟...وقتشه قرصات:گفتم ایما به رو

 اتاق تو کیفم تو:ایما

 اوردم براش اب لیوان بایه قرصاشو رفتم

  خورد دادم و

 کنارش برگشتم جاشو گذاشتم لیوانو کردو تشکر

 ....زدیم حرف چی همه دربارع و

 

.... 

 

 ارشام

 

 باهم بودیم نزده حرف باشه کار درباره اینکه جز ب کلامی جفتمون بودو شده تموم کارمون
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 میکرد نابود داشت ارامو زندگیشو خودشو رسما پسر این

  بود زیاد سرعتش

  نزدم حرفی ولی

 انداخت بهش نگاهی مکث با و خورد زنگ گوشیش

 توهم کشید اخماشو

 دخترس اون بازم بود معلوم حالتش از

 الو:سامیار

_.... 

 خدافظ دارم کار... نه:سامیار

  کرد قطع تماسشو و

 فرمون ب داد فشار محکمتر دستاشو که زدم داری صدا پوزخنده

  بودیم خونشون نزدیک

  بیرون اوردم جیبم از گوشیمو

  زدم زنگ ایما به و

  داد جواب بوق چندتا بعد

 ... سلام.. الو_

 جانم سلام:ایما

 بریم میام الان..باش اماده...بلا بی جونت_
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 چشم:ایما

 دنبالت بالا میام خودم پایین نیا..میپوشی لباس ها باشه حواست_

 اقایی چشم:ایما

 فعلا_

 فعلا:ایما

 کردمو قطع

 بینمون سکوت دوباره

 پارکینگ تو برد ماشینو

  زدم اسانسورو دکمه شدمو پیاده سریع و

  زد خونشونو طبقه سامیار شدمو سوار اومد دقیقه چند بعد

 نیستم دارم کار...روکنسل قرارا همه فردا:سامیار

 نیستم منشیت من:گفتم پوزخند با

 میکنی قهر زنا مثل انقدر نیستم شوهرت منم:گفت حرص با

 ...شدم خفه فقط...نیست قهر!هه_

 میکنم چیکار دارم میدونم من ارشام:گفت کلافگی با

 اسانسور دیوار به کوبیدم گرفتمو یقشو حرص با

 مگه....زندگیت تو میزنی تر داری میخوری داری ک های ه....گو با میگم....د نمیدونی د:غریدم

 ومتم محمد میفهمی مرد ؟محمد چیشد بزنی؟پس زمین محمدو اینکه واسه فقط دختر اون نگفتی

 نکشیدی دس دختر ازاون تو اما شد
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 شه تموم صیغه این مدت تا منتظرم لعنتی:گفت زدو کنار دستامو

 داری هم بهونه خوبه:گفتم دادمو تکون بابا برو معنیه ب دستمو

 بده جواب نتونست و وایساد اسانسور

 زدم چندبار خونشونو در زنگ کردمو دروباز

 کرد باز درو ارام ثانیه چند بعد

 تو بفرمایید سلام:ارام

 ...مظلوم ی دختره

 ...بیخبر

 بریم کنید صدا ایمارو میشه اگه ام خسته...خانوم ارام ممنون سلام_

 اومد ایما

 میشه بد که اینجوری عه:گفت ارام و

  میایم دیگه روز یه ایشالله_

 ؟بریم ای اماده:گفتم ایما روبه

 اره سلام:گفت و بیرون اومد

  بریم پس_

 بخیر شب... خدافظ:گفت جفتشون روبه بوسیدوارام گونه

 خدافظ:گفتم در شدن بسته از قبل شدیمو اسانسور سوار

  شد بسته اسانسور دره
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 شده چیزی:ایما

 فقط خستم عزیزم نه:گفتم کردمو بغلش

 خوردی شام:ایما

 نیست گرسنم...نه_

 وایساد اسانسور

 ماشینم سمته رفتیم اروم اروم و

.... 

..... 

 سامیار

  زمین رو انداختم اوردمو در تند تند لباسامو

  حموم رفتم بدم صحبت اجازه ارام ب اینکه بدون و

  شد ولرم کردمو باز ابو

  وایسادم دوش زیر

  بستم چشمامو

  بالا گرفتم سرمو و

  بیرون دادم فشار با نفسمو اوردم کم نفس که موندم حالت تواون انقدر

 زمین ب شدم خیره و

 میدونستم خودم بودو ارشام با حق
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 .. اما

 شدم گیج نمیدونم

  موهام ب زدم دستمو کف ریختم رو شامپو

  وایسادم اب زیر ودوباره

  رفت دستم از ساعت که وایسادم اب زیر انقدر

  بستم ابو

  پوشیدمو رو حوله

  سرم تو گذاشتم کلاشو

  بیرون رفتم

  بود خواب که دیدم ارامو و

  میکردم نگاهش بودمو حموم در جلوی

  ارام کنم چیکار

  کنم چیکار

  بودم پشیمون بودم کرده صیغه رو محدثه اینکه از

  ارام مقابل در بود باخته خودشو لعنتیم دل و

 گرفتمو ازش چشم

 کمد از بیرون اوردم در شلوارک و تیشرت یه

  کردم نگاه ساعت به



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 916 

  بود ده

  کردم خاموش لامپو

 خوابیدم تخترو کنارش

  کردم نگاه صورتش ب چرخیدمو

 موهاش به

 لباش به

 افریدی دخترو تااین گذاشتی وقت چقدر خدا

 ببخش فقط...ببخش:زدم لب

... 

 بهش کردم پشت

  بودم گفته دروغ بهش چقدر

  بود ساده چقدر

 بودم صفت شیطون من چقدر و

 میومد بدم ازخودم

 شد خواب گرم چشمام

 برد خوابم و

..... 

.............. 
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 محدثه

  کردم نگاه عکساشو

 ریخت اشکم

  میکنم کاری هر داشتنت واسه

 ... کاری هر

 نمیفهمی و شدم دیونت

 میکردم نگاه میگرفتمو نت از عکساشو دونه دونه

 صفحش تو رفتم کردمو پیدا صفحشو ادرس

  ریخت اشکام بازم

 بدم دستش از که مونده روز چند ماهو یک فقط

 نداشت زن کاش

 نمیشدم عاشقش کاش

 بود عاشقم کاش

  بودم گرفته رو تصمیمم من

  بزنم کنار رو بود سامیار به من رسیدنه مانع که کسی هر که بودم سامیار محتاج انقدر

  سامیار زن حتی

 میکنم ثابت همه ب اینو و منه مال سامیار

  گوشیم و لبتاب زمینه تصویر عکسشوگذاشتم
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 من فقط....دیگه کسه نه منی مال تو:گفتم عکسش ب خیره

... 

  ارام

  بیدارشدم گوشیم صدای با

  دیدم سامیارو خالیه جای و

  شستم صورتمو رفتم ناراحتی با

 خونه اشپز تو رفتم میکردم خشک حوله با صورتمو که همونطور و

 صبحانه وسایل از شده چیده کاملا که دیدم میزو

 میریخت قهوه داشت من ب پشت ک سامیارو و

  دید منو برگشتو

 اقاتون کرده چیکار ببین...بخیر صبح عزیزم سلام:گفت زدو لبخند

 کرد اشار میز ب و

 سلام_

 قهوتون از اینم... بشین... ماهت روی ب سلام:سامیار

 مرسی_

 صندلی رو نشستم

 روم به رو سامیار و

 گرفته چرا صدات:گفت دقت با
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 ...نمیدونم_

 دکتر بریم مریضی حتما:سامیار

 ...نه نه_

  داد لقمه بهم

 خوردمش اروم اروم و

 نداشتم حوصله

 بودم کسل کاملا

 خسته و

 میخواست خواب دلم فقط و

 دکتر بریم..پریده رنگتم:سامیار

 نمیخوادخوبم گفتم:گفتم داد با تقریبا

 نگفت چیزی دیگه کردو نگام اخم سپس و تعجب با

 نبود خودم دسته  ببخشید:گفتم شرمندگی با

 بخور..فداسرت نداره اشکال:گفت مهربونی با

 میری کجا عه:گفت که شدم بلند جام از خوردمو دیگه لقمع یه

 دیگه نمیخورم..نکنه درد دستت_

 نخوردی چیزی که تو اخه:سامیار

 ندارم میل_
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 ...دانشگاه برای بشم اماده که اتاقم تو رفتم و بده ادامه نذاشتم

  نمیفهمیدم کلاس از هیچی

  داشتم سرگیجه و

 نیست حواست اصلا ارام چته:گفت اروم شکیلا

 نمیمونمرو بعدی کلاس من نیست خوب حالم_

 نمیمونم منم پس...بابا ای:شکیلا

 بنویس جزوه بمون نشو احمق_

 بیشعوری تو ازبس:شکیلا

 کنه کامل جزوشو و بده گوش اون حداقل تا ندادم جواب دیگه

  میکردمو نگاه استاد ب زاری حالت با

 بیرون رفت کلاس از سریع گفتو نباشید خسته داد درس نیم دوساعتو بعدازاینکه و

  نداشت جون پاهام

 بیرون رفتم گفتمو خدافظ شکیلا ب کیفمو تو ریختم خودکارمو و جزوه تند تند و

  رسیدم پارکینگ ب

  ماشین ی شده پنچر لاستیک به خورد چشمم که شم سوار خواستم و

 حوصلگی بی از بستم چشمامو

  داشتم کم همینو فقط

 دانشگاه بیرونه رفتم زدمو قفلشو بستمو محکم ماشینو دره



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 921 

 بگیرم تاکسی تا

 نشد تاکسی از خبری اما وایسادم خیابون کنار ای دقیقه ده

 میکرد زوق زوق واقعا پاهام

 بود شده بیشتر سرگیجم و

 اومد بوق صدای که دادم فشار یکم هامو شقیقه و پایین انداختم سرمو

 دیدم نحسو موجود بازم و بالا گرفتم سرمو مکث با

 گفت و پایین داد رو شیشع

 نیاوردین ماشین رستگار خانوم سلام:روحی فرشاد

 فضوله فهمید خودس که کردم نگاش حالتی یه با

 بود رو پر خیلی بشر این اما

 برسونمتون بفرمایید... بابا ای:روحی فرشاد

  نکرده لازم:گفتم غیض با

 ادنمی گیرتون ماشین ها حالا حالا ساعت تواین چون میگم بخاطرخودتون من:گفت بیخیالی با

 نمیشد رد هم شخصی ماشین یه حتی کردم نگاه اطراف به

 دیگع بیاید:گفت که کردم نگاه بهش تردید با

 ینعقب؟بفرمای الان نشستین جلو اونسری وا:گفت که کنم باز عقبو دره اومدم رفتمو جلو قدم یه

 .بهتره اونجوری جلو

  بود شده اضافه بدم حال ب هم تهوع حالت
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 شدم سوار حرف بی پس نداشتم بدم بحثو ادامه اینکه حوصله و

  ترسیدم نگاش برق از لحظه یه

 شد ای دیگه چیزه به فکرکرد مانع بدم حال بازم اما

  نزدیم حرفی خونه ب رسیدن تا

 نپرسید چیزی چون بود کرده حفظ ادرسو پیش سریه اونم انگار

  کردو پارک خونه جلوی

 دیگع؟ اومدم درست:گفت

 خدافظ.. ممنون_

  بستم درو شدمو پیادع

 ساختمون تو رفتم و

  شدم اسانسور سوار و

  اسانسور ب دادم تکیه و

  بیرون اومدم وایساد دقیقه چند بعد

 کردم باز درو بیحالی با

 خونه رفتم و

  زمین رو انداختم همونجا کیفمو

 مقنعمو بعدش و اوردم در پالتومو بدبختی با. کردم پرت مبل رو خودمو و

  مبل رو درازکشیدم
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 بستم چشمامو و

 ...بس میخواستو خواب دلم فقط

  

 محدثه

 رقف خیلی دفعه این..باشه طبیعی و جدی خیلی کنم؟میخوام اعتماد بهت چقدر:گفتم شهیاد روبه

 داره

 ...برات میکنم چیکار ببین بده عکسو فقط گرفتی؟تو کم دسته منو:گفت غرور با شهیاد

 برات عکسو میفرستم فردا... خوبه_

 کنی تمومش اینده هفته تا میخوام..

 فعلا... منتظرم:شهیاد

 رفتم دنبالش در تا و پاشد جاش از

 دروبستم رفتنش بعداز و

 مبل رو نشستم برگشتمو خوشحالی با

 سامیار شدم نزدیک داشتنت به قدم یک

 خندیدم بلند بلند

  ها دیونه مثل

 میپیچید خالی ی خونه تو صدام

 خندیدم تر بلند بازم
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 سامیار دوستدارم دوستدارم:گفتم بلندتر و

... 

 سامیار

  زدم زنگو گذاشتم جا کیلیدو دیدم که کیفم تو کردم دست

 کنه باز درو ارام تا موندم منتظر و

 نشد خبری گذشتو دقیقه چند

 نیومد کسی بازم زدم زنگ دوباره

 زدم زنگو هم زدم در هم تند تند

 شدم نگران

 میترکید داشت قلبم

  بود شب نه ساعت

 بهم میگفت میرفت اگه نمیرفتو جایی ارام

 زدم ش صدا بلند بلند

 زدم زنگو و

 شد باز در که بگیرم یدک کیلید نگهبان از برم خواستم

 کردم نگاه بهش متعجب برگشتمو تند

 رنگش بی صورت

 خمارش چشمایه و
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 بود واضح کاملا بیحالیش

 گرفتم کمرشو و رفتم جلو

 دستم رو انداخت وزنشو تقریبا

 نیست خوب حالت... چیشده:گفتم نگرانی با

  بودم شده هل

 بیارم بیرون دهنم از کلماتونمیتونستم و

 میاد خوابم.. خوبم خوبم:گفت شده کلفت صدای با

 بستم پام دروبا

 زمین انداختم کیفمو و

 کردم بغلش و

 بود تاریک خونه

 اتاق تو رفتم حفظی

  زدم برقو کیلید ارنجم با

 شد روشن اتاق

 نمیگی بهم چرا بده حالت...میزنی داد دکتر بریم میگم صبح_

 تخت رو گذاشتمش

 نداشت تب

  دکتر میبرمت الان_
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 وبخ اگه بخوابم وایستم پام رو ندارم جون میاد خوابم خیلی ام خسته فقط:گفت گرفتو دستمو

 بریم نشدم

  کردم تردیدنگاش با

 باشه:گفتم و

 بود تنش بیرونش لباس هنوز کردم درازش

 اوردم در شلوارشو مانتو

 بهش پوشوندم شلوارک یه و

 خوابید و روش کشیدم رو پتو و

  اوردم در لباسامو بهش خیره

 پوشیدم شلوارک یه و

  بود گرسنم

 بود محال غذا ارام بدون اما

 بغلم تو کشیدمش کشیدمو دراز کنار

 میداد بودنش خواب از خبر و بود شده منظم نفساش

 لرزید گوشیم

  کردم بازش داشتمو برش پاتختی میز از

 بهشتً     بود نوشته که بود ازمحدثه

 ...نیست مکان
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 حسه یک بهشت

 داری دوسش که کسی فقط و

 ً     عزیزم دوستدارم...  بیاره وجودش به میتونه

  کردم پاک پیامو

 کردم خاموش گوشیمو و

 میز رو انداختم

 ارام پیشونیه رو گذاشتم چونمو و

 داشتم مشاوره مروارید با امروز

 میشدم خوب کاملا میرفتم اگه دیگه جلسه چند و

 میکرد خوشحالم این و

..... 

 ........ 

 ارام

  کردم باز چشمامو خفگی بااحساس صبح

 من رو انداخته هیکلشو تموم سامیار دیدم که

  دادم هلش بدختی با

  کردم نگاه ساعت ب

 سرکار بود نرفته سامیار و بود ده ساعت
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 جمعست افتاد یادم که کنم بیدارش اومدم

 کنم بیدارش نیومد دلم که بود عمیق خوابش انقدر

 موندم خیره بهش همینجوری و

 بود دیروز از بهتر حالم

 کمتر دوز با داشتم کسالتو اون هنوزم ولی

 خوابید صاف سامیار

 بود بسته دهنش میکشم نفس دهن با خواب تو منکه برعکس

 کردم ه نگا قلمیش بینی ب

 بود گرد خودم بینی میدادمو ترجیح گرد بینی ب رو قلمی بینی همیشه

 صورتش رو بود انداخته سایه مژهاش

 پخخخخخخ:گفت بلند چرخیدو یهو ک بودم دیدنش حال تو

  زدم جیغ تر بلند

 نشستم جام تو و

 کرد پر اتاقو فضای سامیار خنده صدای یعو ک میکردم نگاه اطراف ب باترس

  کردم نگاش حرص با

  نیاورد خودش رو ب

  حموم تو برد کردو بلندم که بزنمش اومدم

 میخندید فقط اما کن ولم میزدم جیغ
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 کنیم تنی اب میخوایم نزن جیغ انقدر:سامیار

 کمرش تو کردم ناخنامو

 گربه نشکنه ناخنات پا ب:کفت که

 کن ولم وااای: گفتم و. زدم جیغ

 کرد اب از پر وانو

 توش نشست و

 بغلش منم و

  کن ولم دربیارم لباسمو حداقل_

 روم گرفت ابو سامیار

 تنمیذاش و میگرفتتم تر محکم که بیرون بیام بغلش از میخواستم میخوردمو تکون تند تند

 بیرون اومدیم کردیمو حموم دوتایی اخر در

 بیرون بریم میخوایم... کن خشک موهاتو:سامیار

 کجا؟_

 گردش ببرم زنمو میخوام:گفت و تنش از اور در رو حوله

 عالیه:گفتم انداختمو بالا شونه

... 

... 

 کردم خشک موهامو
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 پوشید لباساشو فاصله این تو سامیار

 زا پررنگتر و شلوارش از رنگتر کم که بافت یه و خوشرنگ ابی مردونه بلوز و ای سرمه شلوار یه

 بود پوشیده بود بلوزش

 کن عجله خانوم لباستو  بپوش:گفت وایسادو کنارن اینه جلوی

 عجولی چقدر_

 نفهمیدم معنیشو  که کرد خاصی نگاه

 کمدم سروقت رفتم و انداختم بالا شونه

 طوسی بافت شال و پوشیدم ای سرمه پالتویه یه و طوسی کبریتی شلوار یه همه از اول

 ای سرمه کوتاه پوتینایه و

 کشیدم نازک چشم خط و زدم خوشرنگ ای قهوه لب رژ یکم

 بستم ساعتمو

 زدم ادکلنم از یکمم و

 چطورم:گفتم بود ساعتش بستن مشغول که سامیار به رو و

 بالا اورد سرشو

 کرد نگام دقیق و

 خانومم همیشه مثل عالی:وگفت

  شدم زده ذوق بود کرده تعریف ازم اینکه از

 بریم؟:سامیار
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 بریم:گفتم پیچیدمو بازوش دور دستمو کردمو پر فاصلمونو

  بیرون اومدیم خونه از دوتایی

 پارکینگ رفتیم و

  گشتم ماشینش دنبال چشم با

 نبود ولی

 کو ماشین پس:گفتم میشدیم رد ماشینا بین از که همونجور

 داد نشون رو بود رومون به رو که ای سرمه پورشه و وایساد

 میکردم نگاه باز دهن با

  کردم جمع فکمو و اومدم بخودم سریع

 اومد خوشت:سامیار

 کردی عوضش کی.. قشنگه خیلی_

  ماشین سمته برد گرفتو دستمو سامیار

 کرد باز درشو ریموت با و

  خانوم بشین...دیروز:گفت و

 منو بار یه سامیار میخواد دلم باشه میشنوم حرفی اخرین و میشنوم که باشه روزی اخرین اگه

 .خانوم.. کنه خطاب اینجوری

 سامیار کنار ماشین تو نشستم

 مبارکه:گفتم و
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 خودت مبارکه...حرفا این از نشنوفم ضعیفه دِهِههِ:گفت کردو روشن ماشینو ساختگی بااخم

 ...نداره تو منه مال...باشه

 ..سرم تاج ببخشید:گفتم لحن خندیدموبا

 خندید خودم بلندتراز

  بودن کیمیا خندها این

 سامیار از میشد دیده کم

  کردم نگاه جلو ب سرخوشی با

 گرفت دستمو سامیار

 بوسید و لبش سمته برد

 خب؟ دوستدارم:کرد زمزمه و

 بیشتر من_

 بپرسم سوال یه:گفت بیرونو داد مانند اه نفسشو

 اوهوم_

 میکنی چیکار گفته دروغی یه بهت بدونی داری دوسش خیلی که ینفر روز یه اگه:سامیار

 نمیزنم حرف باهاش دارم عمر تا دیگه و نمیبخشمش:گفتم و صندلی رو دادم لم

  کرد سکوت

 کردم نگاش برگشتمو که سکوت انقدر

  بود گرفته قیافش
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 پسر کجایی_

 همینجام:سامیار

 بود شده تر گرفته دارش خش همیشه صدای

 یهو چیشد_

 ...هیچی:گفت و زد مضحکی لبخند و داد تکون سرشو

 میریم کجا بگی نمیخوای حالا_

 برسیم مونده کم:سامیار

 نزدیم حرفی راه ادامه تا دیگه

 شدیم خارج شهر از کاملا و

 رسیدیم خاکی یع به

 کجاست اینجا....میریم کجا_

 سمتم گرفت قرمز پارچه یه پشت صندلی از شد خم و کرد پارک گوشه یه ماشینو

 چیه این:گفتم تعجب با

 چشمت ب ببند:گفت و بالا داد ابروشو

 چیه برای اینکارا_

 ببند دختر نزن حرف انقدر:سامیار

 بستم چشمام ب رو پارچه گنگی با
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 نمیبینی؟ هیجارو:سامیار

 نه_

 باشم مطمئن:سامیار

  اره_

 میکردم سکته داشتم کنجکاوی از

 فهمیدم در شدنه بسته بازو از اینو و شد پیاده سامیار

 شد باز من سمته دره

 گرفت بازومو سامیار و

 شو پیاده و بگیر دستمو:گفت و

  شدم پیاده کمکش با

 میکرد هدایت جلو به منو ربات یه مثل

 بردارم_

 هنوز نه:سامیار

 رفتیم راه دیگه یکم

 وایساد و

 داشت نگه کنارش منو و

 کنم باز چشمامو:گفتم سریع

 خانوم نه:سامیار
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 اومد ارومش خنده صدای که کردم پوفی

 جلوتر برو قدم چند:گفت و

 کردم عمل حرفش ب

 اومد قژش قژ صدای و کرد باز دریو

 ای اماده:گفت و کمرم پشته گذاشت دستشو

 چشماتو کن باز:گفت گوشم زیر که دادم تکون سرمو هیجان با

  کردمو باز وچشمام سریع

 ..... بیرون زد تعجب از چشمامو

  بودم مبهوت

 بگیرم نگامو نمیتونستم اصلا و

 خانومم مبارک تولدت:گفت که اومد گوشم کنار درست صداش

  نبود یادم اصلا

  بودم متعجب

 بودم زده شوک

 نبود یادم اصلا و بود تولدم امروز

 سامیار: زدم لب زور ب

 سامیار جانه:گفت گرفتو دستمو

  سمتشو برگشتم
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  کردم نگاش

 میکرد نگاه بهم بالبخند عسلیش چشمایه بااون

 بغلش پریدم

  کردمو بغلش محکم

 کرد بغلم محکمتر

  بودم مرد این عاشق

 بینی پیش قابل غیر مرده این

 نمیدونم....بگم چی نمیدونم_

 ببینی نمیخوای اطرافتو:سامیار

 شدم جدا ازش

 کردم نگاه اطراف به و

 بودن زده کاشته مجنون بیدو درخت رو دورش تا دور که بود کوچولو باغ یه

 بود جاش همه رز گل و

  بود قرمز و سبز جا همه

  بود کوچولو باغ وسط چوبی ای کلبه و

  بود مونده باز زیبایی اینهمه از دهنم

 بودن کرده درست قرمز رز گلبرگهای با راهیو یه و بود کوچیک های شمع از پر خونه کف  تو

 بودن سقف از اویزون که قرمز بادکنکایه و
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 تو بریم:سامیار

 دادم تکون سرمو

 بودم زده شوک خیلی

  بود تاریک نیمه خونه 

  بود خونه وسط چهارنفره میز یه

 بود رز گل پراز گلدون یه و شمع دوتا روش و

 بودن شده چیده قشنگی ب ک سفید بشقابایه و

 بودم وایساده خونه وسط

  بود کوچیکی خونه

 بود قرمز بادکنکایه از پر که دیدم چپمو سمته و چرخوندم سرمو

 خانومم اینجا بیا:گفت سرم پشت از سامیار

 سمتش رفتم

 کرد باز بود ورودی دره کنار که اتاقیو یه دره

 کرد نگام منتظر و

 اتاق تو رفتم

 ارایش وسایل از بود پر روش که میز اینه و کمد یه و دونفره تخت یه با کوچیک اتاق یه

 لوزب یه با مشکی شلوار کتو یه کنارش و بود داشت زیادی پوف که قرمز زنونه لباس یه تخت روی

 قرمز مردونه
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 کفش جفت دو تخت کنار

 مشکی مردونه یکیش و قرمز زنونه یکیش

 خانومی بپوش لباسو این:سامیار

 نکاروای کی بگم چی نمیدونم اومده بند زبونم.... ممنون خیلی...سامیار:گفتم و سمتش برگشتم

 کردی

 که ارااینک کوچولو فرشته شدنته زمینی روزه امروز:گفت گرفتمو دستش دوتا با صورتمو خندیدو

  نیست چیزی

 بیرون منتظرم بپوش...لیاقتته بهترینا

 بیرون رفت و برداشت لباسشو

  بیرون رفت

 لباس سمته رفتم

 داشتم برش روتخت از و

 داشت مشکی پاپیون یه چپش سمته و بود دکلته

  بود قشنگ و شیک حال ودرعین ساده لباس

 بستم بود چپم سمته که زیپشو و کردم تنم زور به

 کردم نگاه خودم ب اتاق کوچیک اینه تو

  میومد بهم خیلی

 کردم باز موهامو

  ریختم اطرافم و
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  لبام ب قرمزو لب رژ و موهام ب زدم برداشتمو قرمزو کوچیک گلسر میز روی از

  بیرون رفتم اروم اروم و پوشیدم کفشامم و

  کردمو دروباز

  منتظرمه دیوار به تکیه که دیدم سامیارو

  در شدن باباز

 شد زده بهت اون اینبار و بالا گرفت سرشو

 گرفت تحسین رنگ چشماش کم کم

 اونو منم و میکرد نگاه منو اون

  بود کرده جذابش خیلی و بود تنش کیپه کتوشلوار

 بود کرده خوشگلش خیلی بود زده که مشکی پاپیون اون

 شدی خوشگل خیلی:سامیار

 شدی جذاب خیلی_

  جلو اومد

 شد کم فاصلمون رفتمو جلوتر قدم قدم یه

 پیچیدم بازوش دور دستمو سمتم گرفت بازوشو

 رفتیم میز سمته به و

 نشست روم به رو خودش نشستم و  عقب کشید صندلیو

 کنم تشکر ازت چجوری نمیدونم مرسی.. سامیار....قشنگه خیلی اینجا_
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 ....نیست لازم تشکر..منه وظیفه این:گفت کردو اخم

 خانومم بفرما:گفت و کرد اشاره میز به

 بود شده رنگی غذاهای پراز که افتاد میز به چشمم تازه

 کوبیده و جوجه و قرمه

 دوغ و نوشابه و سالاد و ژله و

  کرد برنج پراز و برداشت بشقابشو

 سمتم گرفت و

 خانومی بفرما:سامیار

 زیاده خیلی_

 بخور نیست زیاد:سامیار

 روش ریختم قرمه گرفتمو برنجو پراز بشقاب و بهش دادم بشقابمو

 خوردن ب کردیم شروع اروم اروم و

 

... 

......... 

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

  شد تموم غذاش من از زودتر سامیار

  بودم غذا خوردن مشغول منو
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  بود پایین سرم

  میکرد حس نگاهشو سنگینیه

  بالا گرفتم سرمو

  شدیم هم چشمایه تو خیره و

 دادم هل جلو به بشقابمو حالت همون تو

 عزیزم مرسی:گفتم چشماش تو خیره و

  نگرفت چشم

  نزد پلک

 دوستدارم انقدر چرا:گفت و

 کردم نگاه میز به گرفتمو چشم

 دوستدارم حرفتو هر حرکتتو هر چرا:سامیار

 دنیاست موسیقیه قشنگترین عشت طرف از حرفا این شنیدنه

 روشن رو داشت قرار میز چپ  سمته که قدیمی پخشه دستگاه سمته به و پاشد جاش از سامیار

 کرد

 شد پخش کلامی بی و کلاسیک اهنگ

 میدی؟ رقصو دور یه افتخار:گفت و اومد سمتم به

 دستش تو گذاشتم دستمو لبخند با

 شدم بلند جام از و
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 البته_

 دستش تو دستم یه و شونش رو گذاشتم دستمو

 کمرم روی سامیار دسته یه و

  بود گوشم کنار سرش

 خوند اروم اروم اهنگ با همزمان

 :سامیار

 من ی خسته قلب تو بمون

 مرد این میمیره بری

 تن این جون به دوستدارم بگو

 من کار تمومه شده شدن چشمات عاشق

 من لالایه شده خندهات صدایه

  دوستدارم

 همدمم تنها

 مرحمم تنها دوستدارم

 دوستدارررررم

  بمون کنارم

 راهمون اخره قشنگه

 قلبامون هم بدونه نمیزنه
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 اسمون اوج تو باهم هم کناره

 مهربون داری دوستم بگو

 همدمم تنها  دوستدارم

 مرحمم تنها دوستدارم

 دوستدارممممم

  شد قطع اهنگ

  ما حرکته

 شد قطع سامیارم صدای و

  وایسادیم حالت توهمون سرجامون

 من مرده داشت رو دنیا صدایه قشنگترین

  من مرده دوستدارم... دوستدارم:گفتم بستمو چشمامو

 بوسش از  شد داغ گردنم زیر

 ببینی کیکتو نمیخوای:میزدگفت دو دو صورتم تو چشمایه با و گرفت دستی دو کمرمو

 هست کیکم_

 میشه کیک بدون تولد:سامیار

  بیا:گفت گرفتو دستمو

  نشوندتم

  خونه توی ی دونفره مبل تک رو
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 بود میزکوچیک یه روش روبه که

 میارم کیکم الان:سامیار

  بود معلوم بودم نشسته که جایی از که کوچیکی اشپزخونه سمته رفت و

 بعد دقیقه چند

   قرمز قلب کوچیک کیک با

 وچنگال چاقو دوتا و شده تزیین بزرگ چاقو یه و دستی پیش دوتا و بود روشن روش۱۱ شمع که

 اومد

  پاشدم ازجام 

  کردم نگاش لبخند و عشق با و

 خانومم مبارک تولدت:گفت جلومو گرفت کیکو

 میز رو گذاشت کیکو

 ازت کنم تشکر چجوری سامیار..تولد این زندگیمه تولد بهترین_

 نک فوت شمعتو کن ارزو. خانومی نیست لازم تشکر... وظیفمه که گفتم:وگفت. کنارم نشست

  نشستم صاف

  گرفتم دستشو و

  میکردم حس خودم رو خیرشو نگاه

  بستم چشمامو

 باشیم خوشبخت خانوادمون و کنارهم در سامیار با همیشه که کردم ارزو و
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  کردم باز چشمامو

 کردم فوت شمعو و

  زد رو اورد کجا از نمیدونم که ای شادی برف زد دست اروم

 همش....نیستا قبول:گفتم بهش و کردم پاک رو صورتم رو چسبیده هایه شادی برف خنده با

 من رو ریخت

 گفتم اخ من اگع من سره تو بزن اینو شما:گفت و سمتم گرفت رو شادی برف

 عاشقتم:گفتم و کردم بوسش اروم و گرفتم دستشو

 من ی اندازه به نه:گفت گرفتو محکم دستمو

 

  شد تموم غذاش من از زودتر سامیار

  بودم غذا خوردن مشغول منو

  بود پایین سرم

  میکرد حس نگاهشو سنگینیه

  بالا گرفتم سرمو

  شدیم هم چشمایه تو خیره و

 دادم هل جلو به بشقابمو حالت همون تو

 عزیزم مرسی:گفتم چشماش تو خیره و

  نگرفت چشم
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  نزد پلک

 دوستدارم انقدر چرا:گفت و

 کردم نگاه میز به گرفتمو چشم

 دوستدارم حرفتو هر حرکتتو هر چرا:سامیار

 دنیاست موسیقیه قشنگترین عشت طرف از حرفا این شنیدنه

 روشن رو داشت قرار میز چپ  سمته که قدیمی پخشه دستگاه سمته به و پاشد جاش از سامیار

 کرد

 شد پخش کلامی بی و کلاسیک اهنگ

 میدی؟ رقصو دور یه افتخار:گفت و اومد سمتم به

 دستش تو گذاشتم دستمو لبخند با

 شدم بلند جام از و

 البته_

 دستش تو دستم یه و شونش رو گذاشتم دستمو

 کمرم روی سامیار دسته یه و

  بود گوشم کنار سرش

 خوند اروم اروم اهنگ با همزمان

 :سامیار

 من ی خسته قلب تو بمون
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 مرد این میمیره بری

 تن این جون به دوستدارم بگو

 من کار تمومه شده شدن چشمات عاشق

 من لالایه شده خندهات صدایه

  دوستدارم

 همدمم تنها

 مرحمم تنها دوستدارم

 دوستدارررررم

  بمون کنارم

 راهمون اخره قشنگه

 قلبامون هم بدونه نمیزنه

 اسمون اوج تو باهم هم کناره

 مهربون داری دوستم بگو

 همدمم تنها  دوستدارم

 مرحمم تنها دوستدارم

 دوستدارممممم

  شد قطع اهنگ

  ما حرکته
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 شد قطع سامیارم صدای و

  وایسادیم حالت توهمون سرجامون

 من مرده داشت رو دنیا صدایه قشنگترین

  من مرده دوستدارم... دوستدارم:گفتم بستمو چشمامو

 بوسش از  شد داغ گردنم زیر

 ببینی کیکتو نمیخوای:میزدگفت دو دو صورتم تو چشمایه با و گرفت دستی دو کمرمو

 هست کیکم_

 میشه کیک بدون تولد:سامیار

  بیا:گفت گرفتو دستمو

  نشوندتم

  خونه توی ی دونفره مبل تک رو

 بود میزکوچیک یه روش روبه که

 میارم کیکم الان:سامیار

  بود معلوم بودم نشسته که جایی از که کوچیکی اشپزخونه سمته رفت و

 بعد دقیقه چند

   قرمز قلب کوچیک کیک با

 وچنگال چاقو دوتا و شده تزیین بزرگ چاقو یه و دستی پیش دوتا و بود روشن روش۱۱ شمع که

 اومد
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  پاشدم ازجام 

  کردم نگاش لبخند و عشق با و

 خانومم مبارک تولدت:گفت جلومو گرفت کیکو

 میز رو گذاشت کیکو

 ازت کنم تشکر چجوری سامیار..تولد این زندگیمه تولد بهترین_

 نک فوت شمعتو کن ارزو. خانومی نیست لازم تشکر... وظیفمه که گفتم:وگفت. کنارم نشست

  نشستم صاف

  گرفتم دستشو و

  میکردم حس خودم رو خیرشو نگاه

  بستم چشمامو

 باشیم خوشبخت خانوادمون و کنارهم در سامیار با همیشه که کردم ارزو و

  کردم باز چشمامو

 کردم فوت شمعو و

  زد رو اورد کجا از نمیدونم که ای شادی برف زد دست اروم

 همش....نیستا قبول:گفتم بهش و کردم پاک رو صورتم رو چسبیده هایه شادی برف خنده با

 من رو ریخت

 گفتم اخ من اگع من سره تو بزن اینو شما:گفت و سمتم گرفت رو شادی برف

 عاشقتم:گفتم و کردم بوسش اروم و گرفتم دستشو
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 من ی اندازه به نه:گفت گرفتو محکم دستمو

 

 رو همه وگرنه ببر کیکو...میکنی نگام اونجوری میخورمچشماتو:گفت که کردم نگاهش خیره

 میخورم همینحوری

 خوردی غذذذا عالمه یه الان که تو_

 اون بود برنج دونه چندتا فقط..خسیسی تو چقدر:گفت خندیدو بلند

 میگی راست توکه_

 میگم راست همیشه من.. معلومه خب:سامیار

 بریدم کیکو

 زد شادی برف سامیار دوبارع و

 ریخت خودش سر رو همش دفعه این

 بابانوئل_

 صورتش رو کرد خالی و صورتش سمته گرفت رو شادی برف

 میشم؟ جذاب شم پیر:سامیار

 دیوونگیش این به خندیدم بلند بلند

 فرندته بوی پسره این بگن بهش همه مدرسه میبرم که دحترمو دوستدارم خب؟ چیه:سامیار

 خندیدم بلندتر

 بده باباشو خوشگلیه پز و بابامه نه بگه دخترمم:داد ادامهو
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 حلقم تو پهلو از سقفت به اعتماد_

 میشم زشت یعنی:سامیار

 میشی جذاب خیلیم نه_

 ندی بهم کیکو میگیری کرف به منو:سامیار

  کردم نگاهش گردشده باچشمای

  خندید 

 قیافشوووو:سامیار

 دستی پیش تو گذاشت خودش برا بزرگ قاچ یه و برامن کیکو از قاچ یه خودش

 نزنما ناخنک بهش که کردم سعیمو تموم اخیییییش:سامیار

  کچولو بچه_

  خوردم کیکو از یکم

 کردم نگاه میخورد ولع با که سامیار به و

 چیه؟ نوبته گفتی اگه:گفت و کرد تموم کامل کیکشو

 چی؟_

  کادو:سامیار

 ...کادون همش اینا_

 بیا...داره فرق کادوم...نچ: سامیار

 کرد بلندم گرفتو دستمو
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 میریم کجا_

 میبینی خودت الان بیا خاتوم نزن حرف انقدر:سامیار

 داشت کوچولو دره یه که خونه اشپز کنار رفت

 کرد باز رو

 دیگه بیا:گفت کردو اشاره ابرو با وایساد عقب

  رفتم و کردم خم سرمو

 مونده باز دهنم بازم

 نزنم جیغ تا دهنم رو گذاشتم دستامو

 نمیکنی بازشون:گفت پیچیدو دورکمرم دستاشو

 اهنگ بودن شده چیده خاص بطور زمین روی بزرگ و کوچیک از ترتیب با که  هایی کادو جعبه به

 کشیدی زحمت چرا زیاده خیلی کادو اینهمه:گفتم و کردم

 قشنگه خیلی:گفتم کردمو اشاره بود شده چاپ بزرک دیوار روی که دونفرمون عکس به و

 قشنگه چی همه تو کناره...خیلی

  انداختم گردنش دور دستمو برگشتمو

  زدم ریزی ی بوسه چونشو

 زندگیم اتفاق بهترین:گفتم و

 کردم زندگی دوبارع منباتو:گفت چسبوندو پیشونیم به پیشونیشو و بست چشماشو

 دوستدارم دوستدارم_

 دارم دوست تاابد:سامیار
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 میکنی باز اول کدومشو:گفت و کرد باز چشماشو موندیم همونجوری لحظه چند

 کادوها سمته برگشتم

 کنم باز کادو باید صبح تا کنم فکر:گفتمو

 پنجاهتاس کلا خانوم نترس:سامیار

  رنگ کرمی فرش رو نشستم

 کردم باز رو جعبه کوچیکترین همه از اول و

  انگشتر یه

 دومی

 سرویس

 سومی

 ست ساعت

 ...چهارمی

 و

  کردم نگاه بود بازشده اطرافم که کادوهایی به

  عروسک

 لباس

  عطر

 جواهر



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 954 

 ...و.  ساعت و

 اومد خوشت:سامیار

 کشیدی زحمت چقدر کادو اینهمه..مرسی...همشون از...خیلی_

 خانوممم نکن تشکر انقدر:سامیار

  موندیم اونجا روز اون

 داشت ادامه دونفرمون جشن

 تااخرشب

 کردیم صبح شبو سامیار عاشقونه های زمزمه کنار کنارهم اخر در و

 

 محدثه

 

 زدم بگونم رنگو سرخابی رژگونه

 کردم روشن گوشیمو

 داشتم شهروز از پیامی

 بفرستم کجا...امادست چی همه... سلام:شهروز

 خودم خونه بفرست:کردم تایپ زدمو خندی نیش

 کردم لمس رو"عشقم" اسم و مخاطبینم لیست تو رفتم

 میباشد نظرخاموش مورد مشترکه دستگاه:میگفت که ای مسخره صدای بازم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 955 

  کردم شلوارم جیبع تو کردمو خاموش گوشیمو

 اتاقم از بیرون رفتم و

 کردم صدا بلند رو(خدمتکار) معصومه

 خانم جانم:گفت اشپزخونه تو از که

 اشپزخونه تو رفتم

 امادست صبحانه:گفتم و

 شدین زیبا چقدر ماشالله..خانم بله:گفت و پاشد صندلی روی از

  زدم پوزخند زبونیش چرب به

 بابا دیدنه برم تا خوردم صبحانمو اروم اروم و

  زدم بزرگی لبخنده دیدنش فکر از

 زور به سامیار قراره اینکه فکره از و

  خندیدم بلند بلند بازم بشه من واسه دی

 .....بود کرده درشتشون الان که معصومه ریز چشمایه به توجه بدون

 

 

 سامیار

 

  بودیم برگشت راه تو
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 میزد زردی به صورتش ارام و بود نیم و ده ساعت

 کنار بزن سامیار:ارام

 چرا:گفتم تعجب و نگرانی با

 دهنش رو گذاشت دستاشو

 شد پیاده و کنار زدم سریع

 زد عق و نشست جدول کنار

  دادم ماساژ کمرشو شدمو پیاده

 ... نه میگی هی دکتر ببریم میگم:گفتم عصبی لحن با

 بخرم معدنی اب برم بشور صورتتو دستو:گفتم و بیرون کشیدم ابو بطریه ماشین صندلیه زیر از

  گرفت ابو

 بود خیابون اونور که ای بوفه سمته رفتم منم و

  خریدم کیک و معدنی اب و میوه اب چندتا 

 بود نخورده تکون جاش از هنوز

 بود زمین رو بطریکنارشو

  پاشو خانومم پاشو_

 نشوندمش ماشین تو کرذمو کمکش

 نشستم سریع خودمم

  کردم باز براش ابو
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 .دکتر میبرمت الان.. اینو بخور_

 نباشه حرف:گفتم جدیت با و بالا گرفتم دستمو که کنه اعتراض خواست

 خورد ازش یکم گرفت ازم ابو کردو نگام یکم

  کردم روشن ماشینو

 بیمارستان رفتم و

 نداری رو به رنگ بخور رم میوه اب_

 ... نمیتونم:نالید اروم

 شدی خوب الان...شنوا گوش کو... دکتر بریم میگم هی:گفتم و دادم تکون سرمو

 بود شده خوب حالم خب:ارام

 دیگه داری بهونه یه چیزی هر واسه_

  خندید اروم

 کردم پارک بیمارستان حیاط تو ماشینو

  شدم پیاده و

 کردم باز ارامو سمته در سریع و

 رومن بنداز وزنتو:گفتم گرفتمو محکم کمرش از

 برم راه میتونم زشته وای:ارام

 یک به ببوسمت دوستدارم اصلا کنم بغلت دوستدرم زنمی زشتی چه..کن گوش حرف بار یه تو_

 چه
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 حیا بی:گفت و شد قرمز

 روم انداخت وزنشو

 ن بیمارستا ورودی دره سمته میرفتیم اروم اروم

 نداشتم خواستگار بودنم حیا بی همین بخاطر_

  خندید

 نمیکنم که کارا چه خانوم خندیدن برا ببین:گفتم و

 

  بده ازمایش باید گفت مشکلش گفتنه بعداز و پذیرش سمته رفتیم

  گرفتن ازمایشو

 کردن وصل سرم یه براش و

  بودم نشسته کنارش

 تو اومد پرستار و شد باز در

 همسرشونید شما:گفت من به رو

 بله:گفتم شدمو بلند ازجام

 هداروخون.لطفا کنید تهیه... کردن تجویز براشون دکتر اینارو:گفت و سمتم گرفت رو ای برگه

 بیمارستانه پشته

  گرفتم ازش رو برگه

 ممنون باشه:گفتم و
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 میگردم بر الان:گفتم اروم ارام به رو

 کرد بسته بازو چشماشو

 داروها خرید برای بیرون رفتم اتاق از و

 

 ارام

  بازشد دوباره در

  کردم باز چشمامو

 بودن اومده بود دکتر که خانوم یه با پرستار اینبار

  بود مسنی دکتر

 نداری که ضعف خوبه حالت:گفت زدو لبخند

 بهترم ممنون نه_

 شده سال یک کردی ازدواج وقته چند:دکتر

 هنوز نه_

 بوده کی رابطت اخرین: دکتر

  شد داغ صورتم

 افتاده؟ عقب ماهیانت عادت.. بده جواب سوالو این...خب:گفت باخنده ودگتر

 .. بله:گفتم کردمو فکر یکن

 داری بار احتمالا:گفت و کرد امضا رو ای برگه دگتر
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 چی:گفتم شدو گرد چشمام

 ...بده انجامش فردا...نوشتم سونوگرافی برات...نیست معلوم...احتمالا:دکتر

 بود اومدع بند زبونم

 حتما...بله_

 ...مرخصی شده تموم سرمتم:دکتر

 ..بیارید دررو سرمشون حبیبی خانوم:گفت پرستار به رو و

 خدانگهدار:دکتر

 کرد باز سرمو پرستار دادمو تکون سرمو

 نمیشد باورم

 داره امکان یعنی

 میشه ناراحت بفهمه سامیار یعمی

  بودم گرفته استرس

 بچست عاشق اونکه احمق:زدم نهیب خودم به

  میشه چی دانشگام وای

  دارم ترم یه هنوز

  شکمم رو گذاشتم دستمو

  بازشد در زمان هم

  تو اومد سامیار اینبار و
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 بریم شو اماده...خانوم دادم انجام ترخیصتم کارای:سامیار

  بلندشدم ازجام

 پوشیدم لباسامو کمکش با و

  نگفتم چیزی بهش

 ....ببینم جوابشو و بدم انجام  ازمایشو و سونوگرافی تا

 خورد زنگ گوشیش

 دادگوشیشو جواب و کرد کم سرعتشو

 الو:سامیار

 .... 

 امروز نمیام نه:سامیار

 کارت سر برو.. خوبه حالم من:گفتم سریع

  اومدم شاید نیست معلوم نمیدونم:گفت انداختو بهم نگاهی نیم

  کرد قطع گوشیو

  خوبه حالم من:گفتم و

 واضحه کاملا:سامیار

 میکنی صدا سرو تو بخوابم برم میخوام من...تنبل سرکارت برو بمونی خونه نمیشه که هرروز_

 بخوابم نمیذاری

 دیگه خونه نیا میگی داری بااحترام:گفت و زد لبخندی
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  اوهوم_

 پررو:سامیار

 سرکار برو خودت خونه بذار منو_

 دیگه خوبه حالت:سامیار

 اوهوم_

 پس برمیگردم زود:سامیار

 باشه_

 بگیرم غذا برات:سامیار

 نیست گرسنم اصلا نه نه_

 نکن درست چیزی میگیرم خودم شام پس:سامیار

  داشت نگه خونه جلوی ماشینو

 باش خودت مراقب خودم اقای...چشم:گفتم سمتشو برگشتم

 خونم خانومه همچنین...بلا بی چشمت:سامیار

 خدافظ_

 کوچلو خدافظ:گفت کشیدو لپمو

  خونه تو برم تا موند منتظر سامیار شدمو پیاده

  شدم اسانسور سوار

 میکرد بد حالمو و میداد بیمارستان بوی لباسام
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 بود زرد صورتم رنگ

  وایساد اسانسور

 تو رفتم کردمو باز رو خونه دره و

 اتاقم تو رفتم مستقیم

 دکتر برم کنمو عوض لباسامو تا

 یرونب اومدم و پوشیدم مشکی کفش و کیف و پررنگ ابی شال و مشکی شلوار و مشکی پالتوی یه

......... 

........... 

 محدثه

  داشتم نگه ماشینو خونش جلوی

  بیرون اومد بودمش دیده پاساژ تو که دختر همون و بازشد خونشون دره شم پیاده خواستم

 سامیار زنه

  کردم نگاش دقت با

 نداشت ایرادی و بود عالی چیش همه

 باشه عاشقش که داشت حق سامیار

 شد تاکسی سوار و وایساد خیابون سر

 رفتم دنبالش کردمو روشن ماشینو

  تو رفت و شد پیاده و وایساد پزشکان ساختمان جلوی ساعتی نیم بعداز
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 رو چی همه کنم تموم و بیرون بیاد تا موندم منتظر

........... 

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

 ارام

 

 میدینرو جوابش کی:گفتم دکتر به رو

 ...دیگه ساعت نیم:دکتر

 ممنون_

  بیرون اومدم

 تو رفت بعدی مریض

 نشستم منتظر مطب چوبی صندلیه رو کردمو درست شالمو

 اوردم در کیفم تو از گوشیمو

 کردم روشنش و

 برام اومد پیاما سیل شدنش روشن با

 بودن گفته تبریک رو تولدم که

 ..شکیلاو و سومیتا مبینا ایما

 داشتم ناشناس شمارع اون از هم پیامی

 کردم بازش
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 گفته تبریک رو تولدم که دیدم تعجب با و

 انداختم کیفم تو گوشیو سردرگمی با

 بودم گرفته دلشوره

  بودن اومده جنسیت تعیین برای که زوجی به افتاد نگام

  بودن خندون

  کردم تصور سامیار کنار تپل شکم بااون خودمو لحظه یه

  رفت قنج دلم

  زد صدام منشی

 سمتش رفتم بااسترس  بلندشدمو جام از

 .باردارین میگم تبریک:گفت و سمتمو گرفت رو ای برگه

 اومد قلبم تو دنیا های خوشی تموم

 شکمم رو گذاشتم دستمو

  کردم تشکر منشی از چجوری نفهمیدم

 مطب از بیرون اومدم فقط

 بود باباش سامیار که بودم ای بچه مامان من

 میکرد نگاه نبود معلوم ازش هیچی که تصویری به میرفتمو راه خیابون کنار اروم اروم

 بچم از عکس اولین

  دیدم رو خانومی و چرخوندم سرمو دستم بغل از ماشینی بوق صدای با
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 ارام؟:گفت و پایین داد رو راننده طرف شیشه

 دادم تکون سر تعجب با

 جونم به افتاد دلشوره بازم

  شد خم

 کرد دروباز و

 لحظه چند بگیرم رو وقتتون میشه:گفت و

 میشناسید کجا از منو چی برای_

 ...میفهمی سوارشو شما:گفت و بالا داد ابروشو

 همسرته راجب:گفت دید که تردیدمو

 گرفتم قلب ضربان حرف بااین

  شدم سوار و

  انداخت راه ماشینو

 بگی چیزی نمیخوای:گفتم سکوتی از بعد

 رستوران یا کافه بریم...است محدثه اسمم:دختره

 ندارم وقت من بگین همینجا...هیچکدوم_

 باشه:گفت و کرد بدی خنده

  کرد پارک ماشینو پارکی کنار

 سمتم برگشت و کرد خاموش و
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 ....اون به من و زد زل من به واون

........... 

 سالته چند:محدثه

 بپرسی سنمو میخواستی فقط_

 بدش خنده دوباره

 بود زده یخ دستام اختیار بی

 داشتم استرس

 میدادم فشار محکمرو ازمایشم ی برگه و

  سمتم گرفت برداشتو رو پاکتی پشتی صندلی از و شد خم

 میزد دو دو وپاکت صورتش بین چشمام

 میکوبید محکم قلبم

  کردم باز درشو

  کردم نگاه توشو و

  بودن عکس

  کردم نگاه و بیرون کشیدمشون

 نزد قلبم ضربان دیگه اینبار

  وایساد

 وایساد دنیا
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 شد داغ دستام

 عکسا به  بودم خیره

 سامیار به

 میکردم نگاه عکسارو تند تند

  داشتم بغض

 میسوخت گلوم

 نمیومد اشکم اما

  کردم نگاه عکسو اخرین

 نمیومد محدثه از صدایی

 بود کرده بغل رو محدثه لخت بدن با سامیار

 نمیشد باورم

 نه؟ بودم خواب

 شد تموم عکسا

 کردم باز رو شده تا ی برگه

 سه... ام حامله...ببین ازمایشو این...هستم باهم ساله یک سامیار منو...زده گولت سامیار:محدثه

 اون...برو خودت..بشه پدر بی من ی بچه نذار... نمیده طلاقت... داره وجدان عذاب سامیار...ماهمه

  برو دوستنداره

 چی؟ من ی بچه

 ساله؟ یک
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 زوده؟ گولم

  بودم خواب

 مطمئنم

  بودم خواب

 ... برو نکن خراب منو زندگیه:محدثه

 نمیکنم باور_

 راست چی همه بدون نیومد اگه گفتم دروغ بدون اومد سامیار امشب اگع:گفت زدو لبخندی

 هوم؟...بوده

 میکرد نگاه بهم رحمی بی با

 بوده این پیش شرکتم تو دارم کار میگفت سامیار که شبایی اون

 ریخت اشکم اولین

 میگه الکی  رو چی همه دختره این که بفهمونم خودم ب میخواستم

 شد رد چشمام جلو از فیلم مثل حرفاش تموم

 گرفت دستمو که بشم پیاده خواستم

 کردم نگاه بهش و برگشتم

  این از داشتم کم چی من

 داشتم کم چی من

 ....نکن خراب مارو نفره سه زندگیه...برو...کن جمع وسایلتو:محدثه
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 بیرون رفتم و کشیدم دستمو

 دوییدم و

  کجا نمیدونم

 نمیدونم

 دوییدم فقط

 زد بلندی برق و رعد

 بارید شدت با بارون بلافاصله و

 نشن خیس تا میدوییدن مردم همه

 بودم وایساده رو پیاده وسط که بودم من فقط و

 زد حرفارو چرااون نداشت دوستم اگه

 کرد زندگیش وارد منو چرا داشت رو محدثه اگه

  چرا

 کردم نگاه تیره اسمون به

 میکنی گریه برامن تو خدایا

 نکن گریه من برا

 هستی کی دیگه تو خدایا

 زندگیم شد اینجوری چرا اخه

 میشکست پام کاش
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 شرکتش نمیرفتم روز اون کاش

 نمیشدم عاشقش و میمیردم کاش

  خدا وای

 کنم چیکار رو بچه این

 (کنیم شروع اول از زندگیمونو)

 (ساشا و اتریسا بذاریم اسمشونو)

 (خانومم)

 وای وای

 کشتی منو سامیار

 همراهش دوستایه دوتا که بهم گفت چی نفهمیدم اومدم بخودم زد بهم جوونی پسر که ای تنه با

 خندیدن

 میشد گم صورتم روی بارون تو اشکام

 بود شده خلوت خیابون

  دادم تکون دست تاکسی برای

 دربست:گفتم و شدم خم و

 ابجی بشین:راننده

 نشستم خیس لباسایه باهمون

 ؟ نیاد امشب  سامیار اگه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 972 

 خدایا

  میکنه بیدارم زور به داره ایما و خودمونم خونه تو ببینم کن بیدارم کن بیدارم

 میکنه درست دارچینی چای داره جون مامان ببینم کن بیدرم

 نیست خبری سامیار از ببینم کن  بیدارم

 کن بیدارم

 گریه زیر زدم بلند

 چیشده ابجی:گفت تعجب با راننده

 ....برید:گفتم دادمو تکون سرمو

 نزد حرفی راننده

 سرد شیشه به چسبوندم سرمو

 کردم نگاه خالیم دستایه به

 کو ازمایشم برگع

 نبود

 نیست

 افتاد کجا نمیدونم... وای

 بالا کشبدم صدا پر بینیمو

 (خورد بهم حالم نکش بینیتو انقد)حرفش افتاد یادم دوباره

  رسیدم کی نفهمیدم
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  زد صدام بلند راننده

 جام از پریدم

 کردم نگاش گنگ و

 ابجی رسیدیم:راننده

  دادم بهش پول دوتا فقط بود پول چقدر نمیدونم کیفم تو کردم دست

 شدم پیادع و

 پولت بقیه ابجی:زد داد راننده

  ندادم محلش

 بودم حوصله بی

 میکرد درد زانوهام

 بود شده خورد کمرم

 ساختمون تو رفتم

 میسوخت چشمام

 کردم نگاه ساعت به

 بود چهار

 بیا فقط بیا دروغه چی همه بگو و بیا.. کن ثابت بهم... بیا امشبو سامیار

.... 

 ساعت به زدم زل و نشستم ساعت روی به رو مبل تک روی لباسا باهمون من و شبه دهه ساعت
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  میاد

 میاد میدونم

 میاد

.... 

 سامیار

  خونه برم که شدم اماده هفت ساعت

  خورد زنگ گوشیم

  بود ناشناس

  دادم جواب

 الو_

 ... کردم تصادف خانومتون با من اقا:گفت مردی

 کجاید خوبه چی؟ارام؟حالش:گفتم و بده ادامه نذاشتم

 .... بیمارستانه بیاید همسرشونید گفتن خودشون دادن شمارو شماره نمیدونم:مرده

 باشه باشه_

  کردم قطع سریع

  نشه چیزیش ارام

 بود خونه اونکه

 میلرزید دستام و میپرید پلکام سراغم بود اومده اعصبیم های حمله دوباره  استرس از



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 975 

 بیمارستان به رسوندم خودمو بود کندنی جون هر با

  تو دوییدم کردمو پارک ماشینو

 ... خانوم: گفتم میرفت داشت که پرستاری به رو

 بله:گفت برگشتو

 خوبه حالش کجاست..کرده تصادف اینجا اوردن همسرمو_

 جلیلی؟ محدثه: پرستاره

  کردم نگاش تعجب با

 محدثه؟

  کشیدم راحتی نفس

  بود محدثه نبود ارام

  شکرت خدایا

 طرف این از بفرمایید میگیرن گچ دارن شکسته پاهاش از یکی و دست:پرستار

 دنبالش رفتم اسودگی با

 رحمیم بی این نبود خودم دسته

 اینجان:گفت و وایساد اتاقی جلوی

 زده بهشون کی_

 رفتن اقاهم اون و دادن رضایت خانومتون الان همین:پرستار

  ممنون:گفتم دادمو تکون سرمو
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  کردم باز درو زدمو در به ای تقه

  میگرفت گچ رو محدثه دسته که دیدم دکتریو پرستارو

 ریخت اشکاشو دیدنم با محدثه

 بفرمایید:دکتر

 همسرمن:محدثه

 بخرین براشون هم عصا یه کنید مرخصش میتونین...شد تموم کارشون...سلام:دکتر

 ممنون سلام_

 ببرینش بااین:گفت و کرد اشاره ویلچر به

  دادم تکون سرمو

  بیرون رفتن پرستار دکترو

 سامیار:محدثه

 کردی تصادف چرا باز_

 بهم کوبید ماشینه میشدم رد خیابون از داشتم....داشتم:محدثه

 بالا کشید بینیشو

 شد جمع اخمام اینکارش از

 پاشو_

  نمیتونم:محدثه

  بدم انجام ترخیصتو کارای برم بشین: گفتم کردمو پوفی
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 باشه:محدثه

  بیرون رفتم

 ...نبود چیزی دردسر جز دختر این

 

..... 

....... 

 محدثه

  زدم بزرگی لبخنده اتاق در شدنه بسته با

 کردم نگاه شکستم پای دستو به

 سامیار داشتن برای ارزید می

  زدم زنگ خونه به برداشتمو گوشیمو سریع

  داد جواب معصومه

 بیا ظهر فردا دخترت خونه برو کن جمع وسایلتو الان همین معصومه:گفتم تند

 چی واسه خانوم وا:معصومه

  برو باش زود بکن میگم که کاریو همین_

 خانوم چشم:معصومه

  کردم قطع

  مرده بیچاره
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 ماشین جلو انداختم خودمو که دوستدارم انقدر سامیار میدونستی کاش

  شد باز اتاق دره

 کردم مظلوم قیافمو

 کو پالتوت:گفت انداختو بهم نگاهی نیم

 اونجاست_

  پوشوند و برداشت پالتومو در کنار لباسیه چوب از

  تخت سمته داد هول ویلچرو

  ویلچر رو گذاشتتم و کرد بغلم

 اتاق از  بیرون رفت و

  کرد باز شاگردو سمته در و گذاشت ماشینش کنار ویلچرو

 ماشین تو گذاشتتم کردو بغلم دوباره

  بودم بغلش تو اینکه از

 نشست لبم رو لبخندی

 افتاد راه حرف بی کردو روشن ماشینو

... 

....... 

  میکرد دیوونم سامیار به نزدیکی اینهمه

  بودم بهش خیره
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 کدومه اتاقت:سامیار

 اولین_

  کردو باز اتاقو دره

 نداری کاری برم من:گفت و تخت رو گذاشت منو تو رفت

 وضع بااین کنم چیکار تنها من پس:گفتم کردمو مظلوم قیافمو

 نیست مگه خانم معصومه:سامیار

  بمونم اینجوری تنها نمیتونم من.. بمون...اونجا رفته مریضه دخترش نه:گفتم بغض پر

  بود شده کلافه

 عصبی و

 ...اخه:سامیار

 امشبو فقط:گفتم سریع

 تنهاست ارام:سامیار

 برو باشه...من پس_

  بستم چشمامو

 ریخت اشکمو

 ارام فقط ارام ارام

 امشبو فقط:سامیار

 عزیزم مرسی باشه:گفتم کردمو باز چشمامو سریع
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 وایساد پنجره پشته نگفتو چیزی

 سامیار_

 بله: سامیار

 گرسنمه_

 نیستم بلد اشپزی من:گفت کردو نگام کلافه

 نکرده درست چیزی معصومه ببین_

 بیرون رفت کردو پوفی

  ارام شد تموم

 شد تموم

..... 

.......... 

 نیومد دوازدهه ساعت

 دستم تو گرفتم سرمو

 میومد باید هشت ساعت

 شده دوازده ساعت الان و

  زدم زنگ بهش برداشتمو گوشیمو

 بود خاموش

 گرفتم رو تصمیمم
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 زدم زنگ شکیلا به

 اومد الودش خواب صدای چهاربوق بعد

 الو:شکیلا

 شکیلا_

 شکست بغضم

 نداشتم طاقت من

 کرد له منو سامیار

 حالا برم کجا

  بچه بااین

 خدا وای

 چیشده خودتی ارام:گفت تعجب با شکیلا

 شدم بدبخت.. شکیلا_

  میلرزید صداش

 کردی لبم به جون اخه چیشده چرا کجایی جون ابجی ارام:شکیلا

 دنبالم؟ میای_

 بیام کجا نکن گریه... میام فداتشم:شکیلا

 خونم بیا_

  الان میام:شکیلا
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 اتاقمون تو رفتم خوران تلو تلو و کردم قطع گوشیو

 اتاقمون؟

 منه قتلگاه الان اینجا

 گرفت گریم تخت رو ربختش بهم لباسایه دیدنه با

  تخترو نشستم

  کردم گریه بلند و

 کنم خالی خودمو میخواستم

 داشتم هایی اینده و روزایی چه

  بود بازی همش

 زده گولم

 نمیخواست منو اولم از اون

 اوردم بیرون رنگمو طوسی ساک تخت زیر از

 ساک تو کردم رو داشتم لباس هرچی شکسته کمر با شدمو بلند

 برداشتم رو مهمم کتابایه

  مدارکمو

 برداشتم رو همه... و ملی کارت و شناسنامه

 بود خداحافظی اخرین امروزمون خدافظی

 (کوچلو خانوم خدافظ)
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 لالاییه واسم هنوز صداش

 هاش خنده به کنم نگاه میخوام هنوز

 نیست زود

 نیست؟ کم خوشبختیم عمر

 انداختم خونه به نگاهو اخرین

 خونه اشپز به

 کردیم درست باهم که غذایی اولین به

 شد رد چشمام جلو از ها لحظه همه

 زدن زنگو

  دیدم رو شکیلا و انداختم ایفون به نگاهی

 کردم نگاه خونه به حسرت با بازم

 (نکن خراب نفرمارو سه زندگیه)

 اینجا میارتش من بعد

 من توخونه

 خونشم خانوم من فقط نگفت مگه

  گفت صبح

 گفت خودش

 زد زنگ دوباره
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 برم؟ چجوری

 (راسته چی همه بدون نیومد اگه گفتم دروغ بدون اومد سامیار امشب اگه)

  نیومدی

 نیومدی سامیار

  گرفتم خونه از چشم

  کردم باز درو و جاکفشی روگذاشتم کیلیدو

 اینجا میذارم قلبمو ولی میرم

  خونه این از میره جسمم

 اینجا میمونه روحم ولی

 شدم اسانسور سوار

 نه یا منم کیه نمیدونم

 نمیشناسم رو اینه تو دختر این

 بیرون دادم مانند اه نفسمو

 بود عمیق سرم درد

 میسوخت قلبم

 وایساد اسانسور

 بکشم زمین روساکو نداشتم جون

 بود شده خم هام شونه
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  کردم دروباز

  بود در جلوی دست به گوشی که دیدم شکیلارو

 برگشت سریع در شدن باز با

 کرد نگاه دستم تو ساکه و من به تعجب با

 شد تازه دلم اه دیدنش با

 گریه زیر زدم بلند بازم

  کرد بغلم محکم شکیلا

  دارم برم؟کجارو کجا دارم دوسش اخه داد بازیم دیدی زد گولم دیدی شکیلا_

 نیست خوب حالت بیا.. ماشین و بیا...عزیزم باش اروم هیس:شکیلا

 توماشینش گذاشت ساکمو و کرد کمکم

  صندلی ب دادم تکیه

 کرد روشن ماشینو و نشست

 برم کجا شکمم تو ی بچه بااین شکیلا_

  نکرد تعجب

 میکرد؟ تعجب شکیلا

 همیشه مثل بود اروم

 نداشت لبخند فقط

 نمیزد حرف
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  میکرد بهتر حالمو این و نمیپرسید

 من دارم کیو دیگه ها برم کجا_

 پیشتم خودم...داری منو:شکیلا

  بودم حرف این منتظر انگار

 حرف همین

 باشه؟ میزنیم حرف صبح...بخواب امشبو..من خوابگاه بریم نیست خوب حالت الان:شکیلا

  دادم تکون سرمو

 شکیلا خوابگاه رفتیم و

... 

..... 

 سامیار

 کردم نگاه اطرافم به گیج کردمو باز چشمامو

 میکرد درد کمرم بودمو خوابیده محدثه اتاق کاناپه روی

  ندادم اهمیت کشید تیر و داد بدی صدای گمرم که نشستم صاف سریع ارام اوری یاد با

 پایین رفتم شدمو بلند سریع بود خواب محدثه

  دیدم رو خانوم معصومه و تو رفتم میومد اشپزخونه از ظرف صدای

 گفت بلندی هین دیدنم با

 ترسوندمتون ببخشید...منم_
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 ...من ببخشید شما اقا سلام:معصومه

 برم باید دارم عجله من باشه بهش حواست...بالاست کرده تصادف محدثه خانوم معصومه_

  شدم ماشین سوار بیرون دوییدم نکردمو نگاه رو العملش عکس و نموندم

 ...خونه رفتم زیاد سرعته با و

.... 

 پارکینگ تو کردم پارک ماشینو

  زدم رو اسانسور دکمه و

  پایین اومد دقیقه چند بعد

 بیرون اومد سبز چشمایه با پسری و کردم باز درو

  زد پوزخند دیدنم با

 بودمش دیده جا یه

 نبود یادم ولی بود اشنا خیلی

 ندادم اهمیت پسره پوزخنده به که بودم ارام درگیر اونقدر

 زدم نظرو مورد طبقه بستمو اسانسورو در

 بودم؟ کجا بگم ارام بع بگم چی

 محدثه کنه خدالعنتت

 پووووف

 وایساد اسانسور
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  بیرون رفتم و

 اوردم در کیلیدو جیبمو تو کردم دست

  کردم باز درو

  بستم درو

  جلو رفتم قدم یه و

 داد صدا چیزی یه پام زیر

  شدم خم

  رنگ سفید پاکت یه

 داشتم برش

  میکرد درد کمرم هنوز

 انداختم مبل رو  پاکتو و کتم

 اتاقمون تو رفتم و

 کردم دروباز

 نبود ارام

 نداشت دانشگاه امروز

 کردم نگاه تخت به تعجب با

 برگشتم و

 ریخته بهم کمده به خورد چشمم
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 رفتم جلوتر

 بود افتاده بجونم باهم استرس و ترس

 نبود لباساش بیشتره

 نبود وسایلاش

 نبود ساکشم کردم نگاه تختو زیر و شدم هم

 بودم وایساده اتاق وسط مات

 بیرون اومدم اتاق از سریع

 گوشیم دنبال رفتم و

 اوردم درش کتم جیب از

  بود خاموش

 لعنتی

 بود شده خاموش کی

 مبل رو انداختم گوشیمو

 ارام کجایی

 بودم گیج

 کنم چیکار نمیدونستم

 مبل روی پاکت به خورد چشمم

 داشتم برش
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 (تهرانی سامیار) خوندم پشتشو و

 همین

 بیرون کشیدمش بود کاغذ چند توش کردم دستمو و کردم بازش

 بودن عکس

 مبل رو نشستم

 کردم نگاهشون و

 زد گردنم رگ

 ...نداشتم اعتماد چشمام به

 نداشتم اعتماد خودم به

  بود شوخی

 (کنم پاکش حتما  رفته یادم حتما...میشه سیو تلگرامم عکسایه..نمیدونم)

 ارام کنار.اسانسور توی پسر همون

 ماشین توی

 بودن عکس تا پنج

  نبود ارام

 نمیدید درست چشمام

 میکشمت

 میکشمتون
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  ارام میکشمت

.... 

........ 

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

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

 (بعد سال شیش)

 

 سامیار

 

  بیرون میومدم داشتم ساختمون از

 زد صدام ایدا که

 سامیار بابا...بابا:ایدا

 کردم نگاه ضعیفش جسم به برگشتمو

  برگشتم رو رفته راه

 کردم بغلش شدمو خم

 کردی گریه چرا....بابا جانه_

  بابا نیست ارمانم داداش:گفت و کشید بالا بینیشو

 ؟دیدی بهداشتو اتاق تو بزنه واکسن رفته..گلم دختر بشم چشمات فدایه:گفتم زدمو لبخند
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 داد تکون سرشو

 نکنی گریه دیگه ندادی قول تو مگه_

 ارمان داداش پیش میبری منو:ایدا

 کن امر شما...چشم_

  بابا:ایدا

 بابا جانه_

 ...ندارم مامان من چرا:ایدا

 نداری گفته کی_

 داره مامان ملودی اما ندارم مامان دارم سحر خاله فقط من:ایدا

 خدا پیش رفته مامانت_

 تو رفتم کردمو باز بهداشتو اتاق دره

 میزد واکسنشو داشت ازادی خانم بودو بسته چشماشو که دیدم ارمانو

 اینجاست داداشت دیدی_

 کرد باز چشماشو  صدام شنیدنه با ارمان

 طرفم دویید صندلی رو از و

 بزنم واکسنتو نمیذاری میکنی فرار هی دوساعته پسر ارررمان: ازدی خانم

 تاقما تو میبری منو بابا بزنم واکسن زور به میخوان بابا سامیار بابا:گفت شدو قایم پام پشته

 ایدا کنار بغلم گرفتمش و شدم خم
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 منی؟ ارمانه تو...نبود ترسو پسرم من....میترسی سوزن یه از...بود مرد که من پسره_

 ترسو:ایدا

 میکشما موهاتو:گفت کردو دراز ایدا برای زبونشو

 بکشه موهامو میخواد بابا:گفت من به رو کرده بغض ایدا

 تویی ترسو:ارمان

 ...نکن اذیت خواهرتو ارمان_

 بابا نمیزنم واکسن من:ارمان

 باشه؟ سس از پر پیتزا یه جایزش اگه حتی:گفتم گوشش در

 پیتزا دوتا:گفت کردو درشت چشماشو

 پیتزا دوتا_

 میریم  دونفری:ارمان

 میریم دونفری_

 میزنی واکسنمو ازادی خانم:ارمان

 داد تکون سر خندیدو ازدی خانم صندلی رو نشست رفت و زمین گذاشتمش

 برم من میدن اجازه بابا دختر:گفتم ایدا به رو

 کجاست من مامان نگفتی هنوز:گفت گرفتو محکم گردنم از

 خدا پیش_
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 ملودی و  اریانا مامانه چرا..داریم سامیار بابا فقط ارمان منو اما بابا هم داره مامان هم اریانا چرا:ایدا

 خدا پیش نمیره

 خداست پیش هم ملودی بابایه...خدانکنه_

 پلیسه باباش میگفت ملودی:ایدا

 خدا پیش میرن پلیساهم خب_

 خدا پیش نرو تو:ایدا

 چشم_

 زود زود میشه تنگ برات دلم برمیگردی زود:ایدا

 پرنسسم چشم_

 میخری شکلات اومدنی برام:ایدا

 میکنه درد دندونات_

 ندارم دندون منکه:گفت کردو اشاره افتادش های دوندون به

  خندیدم

 بود زده واکسنشو ارمان

 بابا میخندی چی به:گفت و وایساد پام جلوی اومد

  برگردم تا باش خواهرت مراقب...پسرم هیچی_

 نمیده گوش حرفمو:ارمان

 ایدا نه مگه...میده_
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 داد تکون سرشو

  بوسیدم لپشو و

 دادم دست ارمان با و

 خدافظ..باشا ایدا پرنسس مراقب ارمان شاهزاده:گفتم و

 سرورم چشم:ارمان

 شدم جدا ازشون

 زدم لبخندی

 ....ساختمون از بیرون رفتم و

  شدم ماشینم سوار

  کردم روشنش و

  خورد زنگ گوشیم

 دادم حواب اسمش به کردن نگاه بدون

 بله_

 تهرانی اقای 

 هستم خودم_

 میگیریم تماس..... تیمارستان از 

 بفرمایید بله_
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 ندکترشو..ببینتتون میخوان و...میارن شمارو اسم مدام..شده بدتر حالشون جلیلی محدثه خانم 

 اینجا بیارید تشریف میشه اگه.بگه بهتون میخواد چیزی انگار گفتن

 دادم فشار محکم دستم تو فرمونو

 میام فردا:گفتم و

 خدانگهدار شدم مزاحم ببخشید...ممنون 

 خدافظ_

 کردم قطع گوشیمو

 بیرون اومدم ساختمون بزرگ حیاط از و

 کردم نگاه شقیقم کنار ی شده سفید موهای به اینه تو از

 زدم پوزخند

 خونه رسیدم ساعت نیم بعد

 پارکینگ بردم ماشینو

 شدم پیاده و

 شدم اسانسور سوار

 زدم رو دکمه

 افتاد راه اسانسور و

 کردم بخودم نگاهی اسانسور اینه تو

 بودم شده تر پخته



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 997 

 تر اخمو و

  گرفتم خودم از چشم

 وایساد اسانسور

  بیرون اومدمو

 کردم باز رو خونه دره

 تو رفتم و

 نشسته مبل رو که دیدم ارشامو

  بالا انداختم ابرومو

 بده کیلیدمو نگفتم:گفتمو

 بالا اورد سرشو

 ماست از سلام:گفت و

 بود نشده عوض هنوز

 بود همون هنوز

 میکنی چیکار اینجا_

 ...کنم دعوتت اومدم...هاست بچه تولده فردا...دارن عمو خوشه دلشون بچهام دهه:ارشام

 میام...نبود یادم اصلا_

 ...میمونه یادت چی تو:ارشام

 ایلهوس همون هنوز سال شیش بعد...بکشی خونه این به دستی نمیخوای:گفت کردو نگاه خونه به
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 برداری عکسو اون نمیخوای:گفت کردو اشاره دیوار روی بزرگ عکس به

 کردم اخم

 کنی نصیحتم بیای گفته مامان باز_

 تو...کرده سکته پیش سال شیش قضیه اون بعد زنه بیچاره.کردنه زندگی جور چه این...الاغ:ارشام

 بار دومین واسه نده سکتش دیگه

 ها بچه تولد میام..برو ارشام_

 ...ارام:ارشام

 برو ارشام:گفتم  بلند و بده ادامه نذاشتم

 شد بلند جاش از

 نمیشی ادم:گفت و

 بیرون رفت و

 داشت حق و بود برادرم بود نگرانم

 وایسادم عکسش جلوی

 بودم عصبی

 ... بخند من به بخند...بزن لبخند تو:زدم داد

  زدم داد

 موهاتو میکنم سگ ه مـِ خـ تُـــ_

 عکس به کوبیدم محکم مشتمو
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 بود شده تند تند نفسام

 اتاق رفتم

 کشیدم دراز تخت رو

 اوردم در کتم جیب ازتو سیگارمو

 کردم دودش و

 بود رفته بود شده اب نکردم پیداش...دوختم بهم زمانو زمینو)پیش سال شیش به رفتم

 ستد ماه شیش بعد...نمیومد.. نبود دانشگاه...میکردم مصرف قرصامو دوباره بود بد حالم...توزمین

 غیب روز همون از اونم...روحی فرشاد پسره باهمون بود کرده خیانت بهم ارام...کشیدم گشتن از

 ارسرک نیومد  گذشت سال یک...رفتن باهم...هم پسره اون نمیرفت دانشگاع....بود رفته بود شده

 شدم نفرمت کرد قلبی سکته فهمید وقتی مامانم.. نشستن اتاق تو خونه تو بود شده کارم نمیرفتم

 هشد درگیر زندان تو همایون..خونم تو بیاد کسی نمیذاشتم..   شدم متنفر بود زن هرچی از ازش

 ودمب ساخته سرپرست بی های بچه واسه که ساختمونی. شد دیوونه محدثه.. بودنش کشته و بود

 مروارید زنی هیچ بدون اینبار وایستم سرپا بازم میخواستم گرفتم رو تصمیمم بود شده اماده

 های بچه...نبود هیچی...بیاد خبری ازش دوباره بودم منتظر... گذشت دوسال... کرد کمکم دوباره

 دست از تصادف توی مادرشونو پدرو...اوردن رو ارمان و ایدا سالا همون تو....دادیم سرپناه زیادیو

 بغلم وقتی...بابا گفتن بهم وقتی...شدم بچه این عاشق ناخواسته...بودن دوقلو...بودن داده

 بود شده زندگیم گذشت سال سه...نبود ارام از خبری بازم...بودم امیدوارشده زندگی به...کردن

 شدیم شرکتا برترین از یکی که اونقدر کار و کار

 ودب ساکت بود بد حالش..رفتم محدثه دیدن ب سال سه بعد...میکنم کمک خیریه دوتا به هرسال

 ارام یاده ایما دیدنه با...میکرد اذیتش قلبش مامان...گذشت چهارسال....نقطه یه به بود خیره

 و نبود شده بزرگ  هاش بچه...بود پیشم میکرد کمک ارشام...پیششون میرفتم کمتر میوفتادم

 ایه بچه بود شده زندگیم.. گذشت سال پنج...نبود ارام بازم نبود...اریانا و اریا اریو...خونشون نور

 شدختر بودن کنارم مرواریدو سرهنگ.. کارم شد زندگیم...بابا میگفتن بهم که سرپرستی بی
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 و مروارید و میشه کشته ماموریت یه تو و بودع پلیس شوهرش فهمیدم...بود شده بزرگ ملودی

 ...(هیچیو..نکردم عوض هیچو...وسایل همون هنوز خونه همون هنوز میذاره تنها رو ملودی

  خورد زنگ گوشیم

  بیرون اومدم فکر از

 تخت روی سیگاریه جا توی دادم فشارش بود دستم تو سیگارم

 اوردم در جیبم تو از کوشیمو و

 ...بله_

 سامیار عمو الو:اریو

 عمو جانم الو_

 بگم بهش خودم میخوام گوشیمو من به بده:اریانا

 میگم من اصلا:اریا

 من:اریانا

 زدم لبخند گوشیشون پشته دعواهایه به

 میگم من:زد جیغ اریانا

 بگید باهم همتون اصلا...کمک بیا ایما خدا وای نکنید دعوووا:ارشام

 بیااااااااا تولدمونه فردا عمووووووو:گفتن همشون دفعه یه و شدن ساکت

 چشم میام چشم_

 عمووووو:اریانا
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 جانم_

 میگیری برام چی:اریانا

 اریانا واییی زشته:ایما

 عمو بگیرم چی_

 بود خریده ایپد براش عسل عمویه کودکمون مهد تو عمووو:اریانا

 میخرم تو برای منم_

 داری ایپد توکه پدرسوخته:ارشام

 خب نخریده عمو اونو:اریانا

 عموووو:اریو

 جانم_

 میخری چی من برا:اریو

 عمو بخرم چی_

 ...بتمن ماسسککک:اریو

 بتمن

 میخرم چشم_

 چی من پس عمو:اریا

 بخرم؟ چی تو برای_

 کنترلی ماشین:اریا
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 عمو میخرم چشم_

 جونم عموووو:اریانا

 جانم_

 میای؟ زود:اریانا

 عمو میام_

 خدافظ عمویی دوستدارم:اریانا

 دوستدارم منم عمووووو:اریو

 عمو دوستدارم اینا از بیشتر من:اریا

 ها بچه خدافظ...دارم دوستون منم_

 .. ارشامین های بچه کع الحق:گفتم لب زیر کردمو قطع

 ...کنم انکار نمیتونستم اینو داشتمو دوسشون

.... 

 آرام

 

  کردم مرتب روشون رو پتو

  بیرون اومدم اتاقشون از و

 خوابیدن:گفت جلومو پرید شکیلا

 اره_
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 شدن خسته کردم بازی باهاشون که انقدر:شکیلا

 بیرون دادم محکم نفسمو

 ارام چیشده:گفت گرفتو دستمو

 میشناختتم خوب

 بود بر از حرکاتمو همه سال شیش بعد

 شکیلا میترسم_

 زنیم حرف اتاقم تو بیا:گفت و کشید دستمو

 شدیم اتاقش وارد

  تخت روی نشستیم

 میترسی چی از:گفتو

 دارم دوسش هنوزم من شکیلا...چی ببینمش اگه...تهران برمیگردم فردا اینکه از...اینده از_

 تو نری میخوای...تهران از باشه رفته شاید اصلا...نمیبینیش:شکیلا

 نرم منو برع ساشا..نمیارم طاقت نمیتونم...نه_

 ...داری مارو تو نترس:شکیلا

  شدم بلند جام از

 کردی جمع وسایلتو:گفتم و

 کردم جمع بیمارستان رفتی تو که صبح اره:شکیلا

 ..باشی حال سر صبح...بخواب_
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 جونم ابجی بخیر شب:شکیلا

 عزیزم بخیر شبت:گفتم زدمو لبخند

  بستم اتاقشو دره

 خودم اتاق تورفتم و

  کشیدم دراز تخترو

 کشیدم روخودم رو پتو و

 زد تند تند قلبم دیدنش دوباره فکره از

 بخوابم نتونستم

  کنم فکر گذشته به میخواست دلم

 حموم تو رفتم

 توش نشستم کردمو پر وانو

 بستم چشمامو

 اوردم یاد به رو گذشته و

 بهش رو چی همه صبح... موندم شکیلا پیش شب اون)

 هشد افسرده نمیومدم بیرون خوابگاه از...کنم سقط بچمو میخواستم...بودم شده داغون...گفتم 

 با...دیمش مشهد راهیه انتقالی گرفتن با شکیلا و انتقالی گرفتنه بدون من و...گذشت دوماه... بودم

 سر نمیخواستم(شکیلا بابایه)عمومهدی با(شکیلا مادر)شکوه خاله با....شدم اشنا خانوادش

 شکمم یکم بود شده ماهم سه...کرد کمکم شکوه خاله...بودم داغون روحی تظر از باشم بارشون

 از ردی هیچ نمیخواستم ندادم طلاق درخواست...سامیارو ی بچه نمیخواستم...بود شده بزرگ

 شده بهتر حالم ماه هفت بعد...کنم سقطش نذاشتن شکیلا و شکوه خاله... هیچی... بذارم خودم
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 حرم میرفتم هرروز... بمون ما پیش گفت و برم جایی نذاشت مهدی عمو...هنوز بودم عاشقش بود

 هنوز...بود شده سخت برام رفتن راه و بود شده گنده خیلی شکمم.. میکردم دعا..میکردم گریه..

 اشنا همشون با... کردن معروفی خانوادشون به منو کم کم...بدونم رو بچه جنسیت بودم نرفته

 برای دلم...بود خوبی مرده...نامزدکرده تازه که ای سالع شیش سیو مرده...یزدان دایی با... شدم

 چقدر و بودن اومده دنیا به ایما های بچه...بود شده تنگ محبوبه مامان جون مامان و ایما

 خالهو شکیلا و مهدی عمو با...بود زایمانم وقته... گرفت درد دلم شب یه...ببینمشون دوستداشتم

 نمیخواستم...پسر یه و دختر یه...بودندوقلو هام بچه...مهدی عمو بیمارستانه رفتیم شکوه

 اولین برای...بگیرم شناسنامه براشون چجوری نمیدونستم...کنم چیکار نمیدونستم...ببینمشون

 دسفی و..بود تپل بود خودم چشمایه رنگه چشماش...بدم شیر بهش تا گرفتم بغل دخترمو بار

 قلبش...بود ضعیف ولی پسرم...ناشکری واسه... کردم بخشش طلب خدا از...شدم عاشقش...

 بازی پارتی با مهدی عمو بیمارستان تو.. گذشت گذشت...عسلی چشم و بود لاغر...بود ضعیف

 زهنو داشتم هارو بچه خوشگلترین...بود پلاس واسم این و..نداشتم مدرکی...شدم بخش پرستار

 هشناسنام تو میخواستم و میکردم صداشون ساشا و اتریسا... واسشون بودم نگرفته شناسنامه

 چهرش...مینداخت سامیار یاده منو ساشا...باشه زهرا نازنین و حسین امیر اسمشون

 و نمیرفت مطب دیگه شکوه خاله.. میکردم کار...بودن شده جونم تموم هام بچه حالا...حرکاتش

 بخوریم جم پیششون از نمیذاشت بودو ها بچه عاشق مهدی عمو... میکرد پر ها بچه با وقتشو

 پیوند قلبش باید بود بد حالش ساشا...میخوند درسشو....بود برام خواهر مثل شکیلا

 اینکه...کردم گریه سامیار یاده به شب هر سالها این تو...ساله پنج ن شد تا گذشت...میخورد

 خوشن هم کنار هست بچشون الان اینکه...میکرد دیوونم میکنه چیکارو کجاست نمیدونستم

 کنار باید اما خانوادم برا بودم دلتنگ...نداشتن شناسنامه هام بچه هنوز...میکرد حالموخوب

 داغون قلبمو این و کنه حرکت زیاد نمیتونست...بدوعه نمیتونست بیچارم پسر..میومدم

 موع دوسته بیمارستان توی...ساشا برای تهران برگردم میخوام حالا و گذشت سال شش....میکرد

 نمیتونست پسرم...برم میخواستم ساشا بخاطر...بود شده پیدا قلب یه بود تهران تو که مهدی

 ..(.بود مهمتر ساشا اما داشتم استرس...داشتیم پرواز فردا...میزد اتیش منو و کنه بازی فوتبال

  کردم باز چشمامو
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  بودم اب تو که بود دوساعت

 اومدم بیرون

  پوشیدم لباسامو و

 ...خوابیدم درگیری کلی با و بخوابم تا بستم چشمامو پتو زیر خزیدم

.... 

......... 

 کردم باز چشمامو کسی توسط موهام نوازش صبح

 دیدم که بود چیزی اولین ساشا قیافه و

 مامانی بخیر صبح:گفت و برداشت موهام نوازش از دست

 مامانی عشقه بخیر صبح:گفتم چسبوندمو دماغش بهدماغمو و کردم بغلش

 کنه تلفظ رو(ز و س) نمیتونست خوب

 نمیشی؟ اماده تو...داریم پرواز دیگه ساعت یه گفت مهدی بابا:ساشا

 کجاست اتریسا.. میشم اماده عزیزم چرا:گفتم کردمو بوسش محکم

 نمیبرن منو چرا...حموم رفتن شکیلا باخاله:ساشا

 مردی شما چون_

 دوستداره بیشتر اتریسارو خاله...زنه هم اتریسا خب داره فرقی چه:ساشا

 دوستداره اندازه یه رو جفتتون خاله...عزیزم: گفتم خندیدمو

 شد زده اتاق در



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1007 

 اومد مهدی عمو صدای و

  ساشا:مهدی عمو

 پایین رفت اروم تخت رو از ساشا

 ...نپره که بود کرده عادت

 بابا بله:گفت بازکردو درو

 هنوز نرفتی حموم جون پسر:مهدی عمو

 میرم الان نه:ساشا

 حموم میره باباش با پسر بیا:مهدی عمو

 حموم میرم من مامان:گفت و سمتم برگشت سریع شدو خوشحال ساشا

 دروبست سریع بدمو جوابشو نذاشت

 پایین اومدم تخت رو واز دادم سرتکون

 شستم اتاق کوچیک بهداشتی توسرویس صورتمو

 پوشیدم مشکی شلوار با رو کلفتم نیمه ای سرمه مانتو

 گرم یا سرده نبود معلوم هوا و بودیم عید نزدیک

 پوشیدم سفیدمو گلایه با مشکی شال

 کشیدم کلفتی چشم خط و مات صورتی لب رژ و

 بودم کرده رنگ تازه موهامو

 بودم کرده بلوندش ها بچه خواست به
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 بیرون رفتم و برداشتم کوچیکمو ساک

 بستم اتاقو در

 گذاشتم میکرد متصل بهم رو دوطبقه که ها پله کنار ساکمو و

 بود دوبلکس مهدی عمو خونه

 بود پذیرایی مختص پایین طبقه و داشت بالا طبقه اتاق هشتا

 کردم باز اتریسارو و ساشا اتاقه دره

 گذاشتم خودم ساکه کنار و اوردم رو بودم کرده اماده براشون که بزرگی ساک و

 پایین رفتم

 میچید رو صبحانه نفره شیش میز داشت شکوه خاله و

 بخیر صبح سلام_

 بزرگ بندیش استخون و بود بلند قد زنی شکوه خاله

 بود شکیلا شبیه تقریبا

 بود شکیلا از روشنتر چشماش رنگ فقط

 بود ارومی زنه

 بخیر توام صبح عزیزم سلام:گفت سمتمو چرخید

 نیومدن هنوز اتریسا و شکیلا_

 میز روی چیدم و گرفتم ازش چایو سینی
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 تاکید بهشون تازه... میکشه طول دوساعت حمومشون میشناسی وروجکو دوتا اون که تو:خاله

 بیان زود که کردم

 شدم خیره چایم بخار به صندلیو رو نشستم

 توفکری:گفت و نشست رو به رو خاله

 معمول طبق_

 میترسی:خاله

 دام تکون سرمو

 ازچی:خاله

 شدن رو به رو از_

 اومدی کنار وقته خیلی تو:خاله

 اروم...میندازه اون یاده منو سامیاره کپیه...ساشا...باشم نداشته نمیتونم...دارم دوسش هنوز_

 رفتنش راه وحتی بودنش

 رو ساشا و اتریسا وجود بگی بهش بهتره:خاله

 شنیدم استخونامو صدایه که جوری بالا اوردم محکم سرمو

  مهمه؟ براش میکنی فکر اصلا...میکنه زندگیشو داره الان چرا؟اون دیگع تو خاله_

 بود یزدان واسه مهدکودک...ندارن شناسنامه هنوز..مدرسه برن باید بعد سال هات بچه ارام:خاله

 چی؟بزرگ مدرسه...نخواست مدارکی ازت مهدیع دوسته برای بیمارستان...نخواست ازت مدارکی

 میخوان هویتشونو دانشگاه میرن...میشن

 چیکارکنم خاله؟ چیکارکنم:گفتم باناله دستمو تو گرفتم سرمو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1010 

 بدونه که داره حق اون..بگو باباشون به:خاله

  کردم مکث

 ...بگی بهش بری میتونی فرصته یه این:خالع

 میگیرم تصمیم راجبعش...شه خوب ساشا_

 ...پیشتیم ما کردی هرکاری:گفت کردو نگام یکم

 اید فرشته همتون شما:گفتم کردمو نگاش قدرشناسی با

  اومد اتریسا جیغ صدای

 شد اویزون گردنم از و خونه اشپز تو دویید

 شدم؟ تمیز سلام مامانننننی:اتریسا

 زد چرخی وایسادو جلو و

 موهاشو و بود پوشیده بود ربع سه استین و بود مچش تا قدش که پوفی مخمل ای سرمه پیرهن

 بود کرده جمع سرش بالا

 عالی شدی عالی_

 کفشامو ببین..شدم سیندلا شبیه میگه شکیلا خاله:اتریسا

 بالا اورد چپشو پای و

 بود پوشیده داشت بزرگ پاپیون یه جلوش که ابی کفش

 خوشگلتری سیندرلا از تو ولی...مامان اره_

 میکرد نگاش لبخند با که افتاد خاله به چشمش
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 کرد بوسش و بغلش پرید

 خوشگلی تو چقدر:گفت خاله

 خوشگلتری من از که تو شکوه مامان:اتریسا

 داده یادت شکیلا ریختناتم زبون این:خاله

 بسته پشت از منو دسته ریزه خاهوم این بکنم غلط من:گفت سرم پشته از شکیلا

 باش باادب بچه جلو نگفتم صدبار:خاله

 گفتم چی مگه وا:شکیلا

 ارامش سلام:گفت من به رو و

 م ا ر ا ارامه اسمش ارامش نکو مامانم به:اتریسا

 نشناسی نمک تو چقدر ورپریده:شکیلا

 میشناسم نمکو منکه چی؟ یعنی نشناس نمک:اتریسا

 دخترم نکن درگیر ذهنتو:گفتم و خندیدیم

 کو مهدی بابا پس:اتریسا

 حموم رفتن ساشا با:خاله

 نگفتن من به چرا:گفت کرده بغ

 میکرد حسودی و داشت مهدی عمپ به شدیدی علاقع اتریسا

 بودی رفته شکیلا خاله با تو چون_

 میبرد منم میومد باید خب:اتریسا
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 میشی من مامان هوویه روز یه بالاخره تو دیگه میدونم من:شکیلا

 نگواینارو بچه جلو...شکیلا نمیری لال:خاله

 کنارم نشست خندیدو شکیلا

 تخت خیالت شما میدونه چیزو همه بچه این:شکیلا

 چی یعنی هوو:اتریسا

 میاد هم مهدی بابا بخوری شیرتو تو تا..بخوریم صبحانه بشین گلم هیچی:خاله

 اومدن هم ساشا و عمو که نکشید طولی

 ...خوردیم صبحانه خنده و شوخی با کنارهم

 

 برداشتین رو چی همه:گفت بلند مهدی عمو

 کن قفل درارو فقط مهدی اره:خاله

 شد سوار کردو قفل رو خونه درایه عمو

 ترسناکه؟ هواپیما باباجون:گفت بردو صندلی دوتا بین سرشو اتریسا

 باشه ترسناک چرا جون بابا نه:گفت مهربونی با کردو روشن ماشینو مهدی عمو

 بیشششینم پیشت من میشه...میترسم من:اتریسا

 دختر گل چرانشه:گفت خندیدو مهدی عمو

 شدی من هووویه تو اتررریسا:شکیلا

 چیه هووو خاله:اتریسا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1013 

 دزدی جور یه:گفت کشیدو اتریسارو دماغ شکیلا

 دزده؟ اتریسا یعنی:گفت شدو جا جابه بغلم تو ساشا

 یدادن توضیح اصلا بیخیال...خاله نه:گفت کشیدو چشماش تاروی پایین ساشارو کلاه شکیلا

 نیست

 میکنه درد:گفتم ساشا گوشه در

 کردم اشاره قلبش به و

 مامان... نه:ساشا

 جانم_

 چیه قلب پیونده:ساشا

 بدنت تو میذارن تازه قلب یه یعنی:گفتم کردمو سفت کمرش دور دستمو کشیدمو اهی

 شده؟ کهنه من قلبه:ساشا

 بشه خوب باید.. مریضه فقط نه_

 داره درد قلب پیوند:ساشا

 شد پر چشمام

 نداره درد نه_

 میکشه طول چقدر:ساشا

  کم خیلی_

 میای؟ باهام توام:ساشا
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 مامان میام_

 خورده؟ سرما...مریضه من قلبه چرا:ساشا

 ...اره_

 نمیترسم هواپیما از من:ساشا

 منی مرده تو چون_

 .توام ی بچه من:ساشا

_..... 

  نداری؟ مهدی شکوه مامان مثل تو چرا:ساشا

 میخوری میوه اب_

 کرد نگاه و بیرون پنجره از دادو تکونسرشو

  بودن تیز بودن زرنگ

 میفهمیدن چیزو همه و

 میشه تنگ یزدان دایی واسه دلم:ساشا

 برمیگردیم زود_

 کنم؟ بازی فوتبال میتونم بدم انجام و قلب پیوند اگه:ساشا

 مامان اره_

 بدوعم میتونم:ساشا

 عزیزم اره_
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  نگفت چیزی دیگه

 میخندید ریز ریز بودنو گوشی تو شکیلا با اتریسا

 رسیدیم فرودگاه به

 شدیم هواپیما سوار.... و بار تحویل از وبعد گرفتم رو ساشا و اتریسا دسته

 ....هم کنار هم ساشا و خاله منو و نشست مهدی عمو و شکیلا کنار اتریسا

 .....گرفت اوج من قلبه همراه پیما هوا کع نکشید طولی و

...... 

...... 

 سامیار

 کردم باز چشمام گوشیم مزخرفه اهنگ صدای با

 بود برده خوابم بیرون لباسایه با

 کردم خاموش گوشیم صدای

 انداختم نگاه دستم مچیع ساعته به

 بود نیم و ده

  شدم بلند جام از

 حموم رفتم و اوردم در لباسمو

 وایسادم یخ اب دوش زیر

 بستم چشمامو
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 ( کن ولم() کنیم تنی اب میخوایم نزن جیغ انقدر)

 دادم تکون سرمو

 کردم داغ ابو

 سوخت بدنم

 وایسادم زیرش ولی

 بیرون اومدم دقیقه بیست بعد

 کردم نگاه خودم به اینه توو برق تو زدم سشوارو

 (گردش ببرم زنمو میخوام()کجا()بیرون بریم میخوایم کن خشک موهاتو)

 داد بدی صدایه که زمین کردم پرتش کردمو خاموشرو سشوار حرص با

 بالا دمدا خیس موهامو و بستم استیلمو ساعته پوشیدم سفید بلوز با رنگمو مشکی شلواره کتو

 کردم نگاه خالی ژل به

 کردم باز رو کشو

 بود ریخته بهم چی همه

 نکردم پیدا ژلو

 دیدم رنگی نارنجی موهایه کش که ببندم رو کشو اومدم

 داشتم برش

 بود اویزون ازش مو تار دوتا

 میاد یادم پرتات چرتو همه... صبحی اول میخوای چی_
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 بستم محکم درشو کشو تو کردم پرت رو مو کش

 اتاق از بیرون رفتم و شدم ژل بیخیال

 عکسش به افتاد چشمم

 بودم کرده چاپ دیوار روی عکسشو وی تی جای

 صفت زالو خاطرهام این از بردار دستتو:گفتم عکسش به خیره

 خونه اشپز تو رفتم

 کردم باز یخچالو در

  نبود هیچی

 کوبیدم بهم درشو محکم

 حال تو برگشتم

 عکسش به افتاد چشمم بازم

 رفتم جلوتر

 عکس روی به رو وایسادم

 ...اسمت از متنفرم...خندهات...چشات از متنفرم_

  بستم محکم درو بیرون رفتم بلند قدمایه با

  بود مشغول اسانسور

 پایین اومدم هارو پله تند تند

  شدمو ماشین سوار
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 ...بیرون رفتمو کردم باز ریموت دروبا

 کردم پارک ماشینو اینا مامان خونه جلوی

 شدم پیاده

 تو رفتو و کردم باز درو و

 زدم دوبار زنگو

 کرد باز درو مامان لحظه چند بعد

 زد برق چشماش دیدنم با

 اومدی خوش بگردم دورت:مامان

 مرسی مامان سلام_

  هست کی:گفتم کردمو بغلش

 اینجان همه:گفت گرفتو دستمو

 تو رفتیم باهم

 میومد خونه اشپز از ها بچه صدای

 بود شرکت و نبود ارشام

 کردم نگاه میکرد نگاه نامعلومی نقطه به و بود نشسته مبل رو که جون مامان به

 بود شده شکسته

 چطوره قلبت_

 مادر خوبه:مامان
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 خداروشکر_

 اشپزخونه تو رفتم

 پایین پرید صندلیش از و زد جیغی دیدو منو زودتر اریانا

 اریو و اریا اون بعد و

 کردم بغل تاشونو سه

 خوبی عمووو:اریانا

 بود شده تنگ برات دلم:اریا

 خریدی بتمن ماسک عمو:اریو

 بریم تا بخورین کامل صبحانتونو برین...خوب جایه یه ببرمتون اومدم...یکی یکی وایسید_

 پایین بغلم از پرید و زدن جیغ

 شد بلند جاش از ایما

 نمیکنه نگاه صورتم تو پیش سال شیش جریان از

 میکشه خجالت و

 میزنه گند دیگع یکی مسخرست

 میکشه خجالت این

 اومدین خوش سلام:ایما

 نیست ارشام ممنون سلام_

 شرکت رفت نه:ایما
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 نداری باهاشون که کاری..جایی ببرم میخوام ها بچه_

 نشه زحمتتون...نه:ایما

 زحمتی چه بابا نه_

 کردم تموم من:اریانا

 منم:اریو

 منممم:اریا

 عمو بریم:اریو

 گرفتین؟ اجازه مامانتون از_

 زدن حرف به کردن شروع دفعه یه جفتشون سه هر

 میگن چی نبود معلوم و

 برین اما...میگین چی نفهمیدم منکه:وگفت خندید ایما

 گفتن بلندی ول ای

 سمتم اومدن و

 بدیم؟ مسابقه عمو:اریو

 ای مسابقه چه_

 برندست ماشینت به رسید زودتر هرکی:اریو

 گفتم اریاو سمته کردم پرت سوییچو

 سه دو یک قبوله_
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 دوییدن به کردن شروع همزمان و

 خندیدم بلند

 اشپزخونه از بیرون رفتم و

 .کردیم برخورد بهم و اومد روم به رو جون مامان

 خورد تلو تلو

 گرفتمش

 ندیدمتون شرمنده:گفتم و

 عمرم تااخر...پسرم شرمندتم من:جون مامان

 کردم ول بازوشو

 باشین شرمنده چرا:گفتم و

 ....جلو کرد سیاه رو منو ارام:جون مامان

 خدانگهدار برم باید من منتظرن ها بچه...بوده این تقدیر... نکن ناراحت خودتو شما_

 شدم دور ازش تند

 نداشت تقصیری اونم

 بود من تقصیره شایدم

 گفتم دروغ

 گفتم دروغ

 نبود این حقم اما
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 ها بچه به رسیدم

 پشت اریا و اریانا بودو نشسته گلو اریو

 وابروهای کوچولو دماغ. روشن لخت موهای.بودن هم کپیه بود ای قهوه چشماشون اریو و اریا

 بود اریا از تر کوتاه قد اریو کشیده

 ...اما اریانا

 (ارام)بود خالش کپیه

 چشماش دهنش دماغش

 بذار اهنگ عمو:گفت اریو شدم ماشین سوار

 بذارم چی_

 تتلو:اریو

 ندارم:گفتم خندیدمو تعجب با

  عمو نباشه غمت:اریو

 سمتم گرفت فلش یه و

 خندیدم بلند بلند

 اوردی کجا از اینو_

 خودمه واسه: اریو

  زدمو فلشو

 شد پخش تتلو از اهنگ اولین
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 میریم کجا عمو:کردوگفت نزدیکم سرشو اریانا

 سوپرایزه_

 بگو من به فقط اریاناخب

 نچ_

 زدم دور خیابونو کشیدمو موهام لایه دستی

 ...میگه بابام عمو:اریا

 میگع چی_

 عمو؟ اره.موهات تو بکش دستتو تند تند عمو مثل دخترا کردنه جذب برای:اریا

 گفته اینو بابات_

 اریو نه مگه..اره:اریا

 باشی جنتلمن باید میگه بابام تازه عمو اره:اریو

 دیونست بابات:گفتم لب زیر

 عمو چی:اریانا

 .هیچی_

 غضبی میر چرا تو عمو:اریا

 میر هباش نداشته زن و باشه پیر هرکی میگه بابام:گفت که کردم نگاه بهش اینه تو از تعجب با

 عمو مثل غضبه

 اکبر الله...خیلی بابات_
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 بالا استین زود میخوام...باشم غضب میر دوستندارم من عمو:اریو

 بزنم

 خودش مثل و بود ارشام های بچه عجیب موجودات این

 بله؟_

 بدین رضایت شما اگه فقط..کردم انتخاب زوجمم تازه:اریو

 زوجت حالا هست کی_

 زنم؟ پدر میشی تو بشه زنم ایدا اگهایدا؛عمو:اریو

 گفته؟بابات بهت کی اینارو_

 گفتم من عمو نه:اریا

 میکنم ازدواج باشه تو مثل که کسی با من ولی عمو:اریانا

  خندیدم اروم

 نمیکنی ازدواج عمو باخوده چرا خب:اریو

 کنه ازدواج نمیتونه خالشم با.نمیکنه ازدواج باعموش که ادم احمق:اریا

 نگفتم چیزی و شد جمع اخمام

 نداریم خاله ماکه:اریو

 میونه؟ خودمون بینه بگم چیزی یه:اریا

 دادن تکون سر همشون

 بگو اره:گفتم کردکه نگاه من به منتظر اریا
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 دوباره کاش میگفت شده تنگ ابجیم برای دلم میگفت بابا به مامان که شنیدم بار یه:اریا

 بودارام اره ارام بود؟اهان چی.. گفت اسمشم...ببینمش

 ارامی کپیه تو میگع من به همیشه مامان:اریانا

 شد بلند نفسامو

 شد زیادتر اخمام

 داره ابجی میدونی؟مامانم تو عمو:اریو

 نمیدونم:گفتم گرفته صدایی با

 یجای هم اجازه بی و نکنین ول همو دسته...شین پیاده:گفتم و کردم پارک پارکینگ تو ماشینو

 باشه؟ نرین

 شدن پیاده گفتنو ای باشه همزمان

 یادم تو نیا برو...توعه از حرف جا همه:گفتم دادمو فشار محکم سرمو

 ....پیششون رفتم شدمو پیاده

..... 

 خرید مرکز اومدیم چرا عمو:گفت میگرفت محکم دستمو که همونطور اریانا

 بگم تا بیا_

 بود بچگونه... و بازی اسباب و لباس مختص که دوم طبقه رفتیم

 برام میخری عمووو:گفت عروسکا دیدن با اریانا

 وایساد روم روبه اوناهم وایسادمو

 کنید انتخاب خواستین که هرچی شماست روز امروز_
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 هوررررا:گفتن و بالا پریدن همزمان

 اونجا بریم:اریو

 کرد اشاره تک وسایلاش و بود همه از بزرگتر که ای مغازه به و

 بریم:

 شدیم مغازه وارد باهم

 بخریم چی اول:گفتم و

 عروسک من برای:اریانا

 عروسک لورگالایه سمته رفتیم

  کرد انتخاب چهارتا ارینا

 بخرم ماسک من بریم حالا:اریو

 پسرونه لوازمایه بین رفتیم

 بتمن ماسک برداشتنو کنترلی ماشین دوتا

 ندارم ماسک من عمو:اریانا

 شما واسه اینم:گفتم برداشتمو رو دخترونه عروسکیه ماسک

 بخریم ایپد اریانا برای بریم حالا خب:گفتم بازیا اسباب پول کردن حساب بعداز

 ی مدرسع با مدرسش امسال میدیم کودکمون مهد تو عسلو پارسال من عمو:کردوگفت نگاه بهم

 ایپد نمیخوام دیگه همین بخاطر. نیست یکی ما

 مطمئنی_
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 سامی اره:اریانا

 وایسادم جام سره

 پیش سال شیش به میبرن منو همه امروز

 نمیای عمو:اومدم خودم به اریو صدای با

 بریم چرا:گفتم داشتمو نگه محکم دستمو تو وسایلایه

 پارکینگ رفتیم

 شدن سوار ها بچه و

 عقب؟ صندوق تو بذارم وسایلاتونو میخواین:گفتم اریو به رو

 نه:گفتن داشتنو نگه هاشونو بازی اسباب محکم

 کردم روشن ماشینو نشستمو

 الان؟ خونه میریم عمو:اریو

 عمو اره_

 جون عمو: اریانا

 جانم_

 کادوهات بابته مرسی:اریانا

 مرسی نکنه درد دستت عمو:اریا

 عمو متشکرم:اریو

 نداشت شمارو قابل:گفتم زدمو لبخندی
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 بذار اهنگ عمو:اریو

 خوند باهاش بلند بلند اریو و شد پخش تتلو اهنگ دوباره کردمو روشن سیستمو

.... 

... 

.... 

 ارام

  گرفتیم تحویل بارامونو

 بیرون اومدیم فرودگاه از و

  بودیم اینجا که وقتی چند این برای بودو نکرده قبول عمو اما خونشون بیایم بود گفته عمو دوسته

 بود کرده اجاره بیمارستان نزدیک خونه یه

 الوده شهر این برای بود شده تنگ دلم چقدر

 ادماش برای

 همه برای

 کشیدم هام ریه به هوارو عشق با

 بود زده یخ دستام

 فهمیدم چیو همه که روز همون مثل

 کردم نگاه اسمون به

 بود شده تنگ دلت:شکیلا
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 خیلی_

 گرفت دربست رو ونی عمو

 نشستیم و ون تو گذاشتیم وسایلامونو

 کدومهر بودنو نشسته پیشم کرده بغ جور یه بود غریبه براشون چی همه که انگار اتریسا و ساشا

 بودن گرفته دستامو از یمی

 مامان:اتریسا

 جانم_

 دارم دستشویی:اتریسا

 خونه برسیم تا دار نگه خودتو الان؟یکم_

 شدیده اخه نمیشه:اتریسا

 کن شل خودتو یکم_

 میریزه که کنم شل:اتریسا

 چیشده:ساشا

 دارم دستشویی:اتریسا

 میرسیم بشمار صد تا ببند چشماتو_

 شمردن به کرد شروع بستو چشماشو

 ربع یک بعد

 کوچه این تو برید:گفت راننده به عمو
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 باغ کوچه یه تو پیچید راننده

 درخت پراز حیاطایه با و بودن قدیمی ها خونه تموم

 بود قشنگی کوچه خیلی

 کرد حساب عمو و وایساد فلزی در با ای خونه جلوی راننده

 شدیم پیاده وسایلامون با ها بچه منو بعد و خاله و شکیلا

 رفت تشکر با پسر و گرفت کیلیدو بود در جلوی که پسری از عمو

 میپرید اتریسا

 قرمزه وضعیتش اتریسا کن دروباز بابا:شکیلا

 رفت و زد دو ون

 کرد دروباز عمو و

 این تو میخواد چجوری که بودم ساشا نگران همش.مهدی کردی اجاره اینجارو کردی خوب:خاله

 بمونه الوده شهر

 کردم نگاه جفتشون به قدرشناسی با

 میکردم چیکار نداشتم اینارو اگه

 شد پر چشمام

 بودن رفته ما از جلوتر شکیلا و اتریسا

 کنم جبران چجوری نمیدونم مدیونتونم تاابد:گفتم خاله عمو بع رو

 حرفیه چه این ارام عه:خاله
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 جونم از بیشتر ساشارو و اتریسا من.نزن حرفارو این دخترم برام شکیلایی مثله توام:عمو

 دوستدارم

  ببینم اینجا بیا کوچولو مرد:گفت ساشا به رو عمو که کردم نگاشون قدرشناسی با

  گرفت رو عمو دسته و رفت اروم ساشا

 شدن دور ما از دوتایی و

 رد بودن زده شکوفه تازه که بود درخت از پر که خونه طولانی نسبتا حیاط از خاله شونه به شونه

 میشدیم

 بود قدیمی و بزرگ  خونه رسیدیم ورودی در به تااینکه

 کردیم باز بازو نیمه دره

  شدیم وارد و

  بود قدیمی هم خونه توی وسایلایه

 لوتاب پراز بودنذو زده دیوار ب کوچیک تخت صفحه وی تی یه و حال وسط سلطنتی مبل دست یه

 منظره های

  پایین بع میخورد پله چند

 بود اتاق فقط توش که

 اب اتاق یه هم ساشا و اتریسا منو و کرد انتخاب رو بود ای سرمه چیش همه که اولین اتاق شکیلا

 داشت تخت دوتا که زرد دیوارایه

 کردیم وصل بهم هارو تخت  کردیم انتخاب رو دونفره یکیش و نفره یه یکیش

 چیدیم توکمد وسایلمونو و
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 مامان میخوابم من:  اتریسا

 نمیخوری؟ نهار_

 نه:گفت انداختو خودش روی زور به رو پتو

 خوابید سریع کشیدو خمیازه

 مامان:ساشا

  انداختم کمد لباسوتو اخرین

 جانم:گفتم و

 بیمارستان میریم کی:ساشا

 کشیدم دراز تخت روی و کردم بغلش

  فردا_

 بگردیم بریم امروز:ساشا

 مامانی میریم_

 کن بیدارم رفتیم هروقت پس:دستموگفت رو گذاشت سرشو

 چشم_

 ...برد خوابش اونم که نکشید طولی

....... 

........... 

  بود جون مامان تنگ دلم
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  ارشام ایما

  همه

 سومیتا

 مخاطبینم تو رفتم برداشتمو گوشیمو

 داشتم شونو تک تک شماره

 کردم کلیک ایما شماره روی اختیار بی

 میزد تند تند قلبم

 زد بوق

 بازم بود زده یخ دستام

 بود شده سنگین نفسام

 داد جواب بوق چهارتا بعت

 الو:ایما

 نکشیدم نفس

 ریخت اشکم و پرشد چشمام

 الووو:ایما

 نیاد در گریم صدای تا گرفتم دستم با دهنمو جلوب

 من به بده دخترشو میخواد سامیار عمو ماماااان:گفت که اومد ای بچه پسر بلند صدای

 بستم چشمامو
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 داشت دختر

 کردم قطع تلفنو

 میریختن تند تند اشکام

  بودم شده بدبخت که بودم من

 هام بچه منو

 کردم نگاه ساشا به

 نیاد در صدام که میگرفتم گاز لبمو

 زدم هق اروم گرفتمو دستم تو صورتمم

 هام بچه خودم برای

 چی همه برای

 گذشت ساعتی نیم

 شد زده اتاق دره

 کردم پاک لباسم استینه با صورتمو

 بله:گفتم و

 نهار؟ نمیاید ارام:شکیلا

 ندارم میل منم خوابن ها بچه_

 شده چیزی...ارام:شکیلا

 . نه:گفتم کردمو تر صاف صدامو
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 گفتم دروغ فهمید

 باشم تنها میخوام میدونست

 رفت نگفتو چیزی

  کشیدم دراز ها بچه کنار

 میکرد درد سرم

  بستم چشمامو

 گرفت خوابم دقیقه چند بعد و

.... 

....... 

......... 

 سامیار

 ها بچه پیش رفتم و بیرون اومدم شرکت از پنج ساعت

 ساختمون تو رفتم و حیاط تو کردم پارک ماشینو

 میده تکون پاشو و نشسته صندلی رو که دیدم ایدارو

 پرید جاش از دیدنم با سمتش رفتم

 طرفم دویید و

 کردم بغلش

 اومدی دیر چرا بابا سلام:ایدا
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 کشید طول کارام یکم پرنسسم سلام_

 بود شده تنگ برات دلم:ایدا

  منم دله:گفتم بوسیدمو گونشو

 بقیه پیش بریم_

 خریدی شکلات برام:ایدا

 خریدم که بله_

 کردم باز هارو پسربچه  اتاق دره

 میخوند داستان براشون داضت سحر بودنو تختاشون رو

 تختاشون از پایین پریدن همشون دیدنم با

  شدن جمع دورم و

 دادن سلام همشون

 گرفتم دستشو و پایین گذاشتم ایدارو

 بود نشسته تختش رو بااخم ارمان

 پس نفرین نُه چرا:گفتم و

  بود اتاق تا پنجاه صدو

 بود پسر تا ده اتاق هر تو بودو پسرا برای هفتادتاش که

 دختر تا ده اتاق هر تو و دخترا برای هشتا و

 قهره...نیومده ارمان:امیر
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 قهره چرا_

  سامیار بابا نمیدونیم:عرفان

 خوردین چند ساعت نهارتونو_

 دو ساعت:حمید

 میخورن کیا...بخرم سس پراز پیتزا براش که....دادم قول یکی به من_

 کرد نگام اخم بدون ارمان و بالا بردن دستشونو همشون

 غذا سالن توی میکنی جمع هارو بچه همه:گفتم بود ای ساله بیست دختر که خانم سحر به رو

 خوری

  الان بله:سحر

 ببرین خودتون با هم ایدا_

 گرفتو ایدارو دسته

 بیرون رفتن و

 پسرا برین هم شما_

 نخورد تکون جاش از ارمان و رفتن صدا سرو با

 سمتش رفتم اروم اروم

 پسر قهری چرا:گفتم و تختش به دادم تکیه دستامو روش به رو

 بخوریم پیتزا بریم نفری دو بود قرار:ارمان

 میاد؟ دلت_
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 نخورن خواهرات تو داداشا و بخوریم پیتزا تو منو:گفتم کردو نگام گنگ

 میاد دلت:کفتم که کرد نگام حرف بی

 داد تکون سرشو

 بغلم گرفتم کج گرفتمو کمرش از

 بخوریم پیتزا بریم بزن پس:گفتم و

 میشینی من پیشه:گفت و خندید بلند

 میشینم تو پیش_

  سالن تو بودن شده جمع ها بچه همه

 بودن اورده هارم پیتزا و

 خوردم پیتزا بچگونه دنیای غرق ها بچه کنار و پولشونوکردم حساب

 ...اینا ارشام خونه رفتم همشون به شکلات دادن با اخر در بودم پیشون هشت ساعت تا

 

 ارام

 گردش رفتیم شکیلا و ها بچه منو بود کرده اجاره عمو کع ماشینی با شیش ساعت

 ....پارکو بعدش و سینما رفتیم اول

 خوردیم غذا رستوران یه توی اخر در و

 میخندیدم گاهی و میزدم لبخند ها بچه خاطر به اما نبود خوب حالم

 بود یازده ساعت
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 میومد خوابش بودو شده خسته شکیلا

  همینطور هام بچه

 بود خمار هم شکیلا و برد خوابشون شدن ماشین سوار همینکه اتریسا و ساشا

 میکنم بیدارت خونه رسیدیم بخواب_

 خوابید  بردو پایین یکم صندلیو خواسته خدا از شکیلا

  بود قبل مثل چی همه

 شهر این توی بود نکرده تغییر هیچی

 بود پیش سال شیش مثل چی همه

 کردم کج ایما خونه سمته به راهمو ناگهانی تصمیم یه با

 بود بهونه ایما

 ببینمش بار یه میخواستم

 میومد بالا زور به نفسام

 میکوبید تر تند قلبم میشدم نزدیک هرچقدر

  بود مونده کوچه یه

  کردمو پارک گوشه یه ماشینو

 کشیدم نفس تند تند

  کردم نگاه شکیلا به

 بود خواب



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1040 

  کردم نگاه ها بچه به اینه تو از

 بودن خواب جفتشون

 بود شده نیم یازدهو ساعت

 دادم حرکت ماشین به اروم اروم

 شدم کوچه وارد و

 شد پر چشمام بازم

 کردم پارک ماشینو خونه از فاصله با

 بود نکرده تغییر چیزی هم کوچه این تو

 بود قبل مثل چی همه

 خونه دره به دوختم چشم

 شد دوازده ساعت

 میکردم نگاه خونه در به حرکت بیو

 فرمون رو گذاشتم سرمو

 .ببینم جونو مامان حداقل:گفتم اروم و

 رفت یادم کشیدن نفس دیدم که چیزی از و بالا گرفتم سرمو دقیقه پنج بعد

 ریخت اشکام

  بود خودش

 بود خودش
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 ببینم دقیق قیافشو نمیتونستم که شب تاریکی به فرستادم لعنت

 میکردم نگاه بهش دقت با

  سمتش اومد ای بچه دختر دقیقه یک بعت

 اومد مشکی پالتویه با زنی اون بعد و گرفت دستشو شدو خم

 بود محدثه حتما

 دخترش اونمو

 میریختم اشک

 گذشتن سرعت با کنارن از و شدن ماشین سوار

 دستم تو گرفتم سرمو

 خوشبخته دیدی

 نداشت دوست اصلا دیدی

 بیرون زدم کوچه از سرعت با کردمو روشن ماشینو

 میکرد درد قلبم پیش سال شیش مثل بازم

 

 سامیار

 اورد ایما کیکو

 بود شده چاپ روش نفرشون سه عکس

  میرقصیدن اریانا و ملودی
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 میزد دست براشون خنده با مروارید

 زنگ تلفن گوشی

 داد جواب ارشام و

 سومیتاست که فهمیدم صحبتاش از

 جون مامان و مامان و ایما با بعد و زد حرف ربعی یک ها بچه با

 بامن دراخر و

 بود اومده دیدنمون به بار یک و امریکا بود رفته که بود سال شیش

 میکرد کار امریکا های  بیمارستان  از یکی تو و بود شده تموم درسش

 الو_

 سامیار اق بر سلام:سومیتا

 خوبی سلام_

 میکنی خبر؟چیکارا چه خوبی تو ممنون: سومیتا

  خوبم منم سلامتی_

 میگم تبریک زادهاتو برادر تولده:سومیتا

 برگردی؟ نمیخوای..ممنون_

 برمیگردم همیشه برای دیگع هفته یک تا.چرا:سومیتا

 هفته یک:گفتم تعجب با

 ...بمونه سوپرایز میخواستم:خندیدوگفت
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 میشه خوشحال مامان.خوبه خیلی_

 ردهبرمیگ دیگه هفته یک تا سومیتا:گفتم دادمو فاصله دهنم از گوشیمو کرد نگام سوالی مامان

 گرفت دستم از  گوشیو و اومد عجله با مامان

 زدن حرف به کرد شروع و

 دادم تکون سرمو

 کرد قطع تماسو مامان

 ببریم کیکو:اریو

 که نکردین فوت شمع:ایما

 کرد روشن شمعارو ارشام

 کنید ارزو قبلش:مروارید

 برسم عشقم به میکنم ارزو:اریو

 خندیدن بلند بلند همه

 بابا کنارزو دلت تو:گفت و نشست کنارشون ارشام

 ارزو بستن چشماشونو

 گرفتن فیلم و عکس به کرد شروع دوربینش با شدو بلند مروارید

 کردن تقسیم همه بین بریدنو کیکو بازی دلقک با ها بچه

  دادن کادوهارو

 خوابیدن همه از زودتر اخر در و
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 نیاوردی ماشین:گفتم مروارید به رو

 اومدیم تاکسی با.ماموریت رفته هم بابا بود خراب نه:مروارید

 برسونمتون میرید اگه.. خونه برم میخوام من_

 نشه زحمتت:گفت دادو تکون سرشو

 تسلیم باشه بابا خب:گفت که کردم نگاش فقط

  زد صدا رو ملودی بلند و

 شدم بلند جام از منم

 میرین عه:ارشام

 وقته دیر اره_

 شبو پیشمون بمون مروارید:ایما

 دارم کار کلی صبح فداتشم نه:گفت کردو تنشرو ملودی بادیه کاپشن مروارید

  گفتم خدافظی

 بیرون اومدم و

 زد صدام مامان که بودم گرفته پیش خروجو راه زنان قدم اروم اروم حیاط تو

 برگشتم

 جانم_

 بدی؟ زندگیت به تکونی یه نمیخوای پسرم:مامان

_.... 
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 بخدا.داره اشکالی چه.خودمون بچه مثل ملودیم خانومیه دختر خیلی...مروارید همین:مامان

 کنه خیانت بهت دیگع یکی با که نیست ارام مثل مروارید

 کردم نگاش تیز

 میزد نبض بخاطرش گردنم هنوز

 داشتم غیرت روش هنوز

 مامان_

 ...میگم؟مروارید دروغ مگه:مامان

 مامان بخیر شب:گفتم و بده ادامه نذاشتم

 بیرون اومدم خونه از تند و

  وایسادم ماشین جلوی

 زمین به خیره

 کشیدم نفس عصبی

 بریم عموو:ملودی

 گرفتم دستشو زدمو لبخند زور به برگشتمو

 اومد مروارید سرش پشته

 شدیم ماشین سوار

  شدم رد کوچه تو از سرعت با بودم عصبی

 شد روشن که رنگی سفید تویتا به خورد چشمم اخر لحظه
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 نکردم توجه که بود بد حالم مامان حرفایه با اونقدر

 مارو بدی کشتن به داری قصد.پسر باش اروم:مروارید

 کردم کم سرعتم از

 میاد خوابم خستم مامان:ملودی

 مامان میرسیم الان:مروارید

 بده حالت:مروارید

 نه_

 نگفت چیزی

 بزنم حرف خودم تا میموند منتظر همیشه مثل

 شدن پیاده تشکر با داشتم نگه خونشون جلوی بعد ربع یک

 خونه برن تا موندم منتظر

 خونه رفتم سرعت اخرین با رفتنشون بعداز

 ارام

 

 زدم صداش و شکیلا شونه به زدم اروم

 ها:گفت کردو باز چشماشو منگی با

 رسیدیم:گفتم کردمو کنترل خندمو

 باشه اهان:گفت و کرد نگام
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 خوابید بستو چشماشو دادو تکیه دوباره و

 شکیلاست کردن بیدار دنیا کارایه ترین سخت از یکی

 خونه تو بری باید پاشو:ترگفتم بلند و دادم تکونش دوباره

 اهان:گفت کردو نگاه اطراف به

 کامل شدی بیدار_

  داد تکون سرشو

 اورد در کیفش از کیلیدو

 نمیای تو:شکیلا

 اول بیارم رو ها بچه. کن باز درو_

 من یکیشم بردا تو یکیشو:شکیلا

 هدیگ کن باز درارو برو میارم خودم.میوفتین.خوابی تو:گفتم کردمو نگاه الوش خواب قیافه به

 شد پیاده حرف بی

  زدم فرمون قفل

 شدم پیاده و

 ساشا پاهای رو بود گذاشته سرشو اتریسا بودو خوابیده نشسته ساشا

 کردم بغل رو اتریسا اول خندیدمو

 بیای تا اینجا میمونم: شکیلا

 باشه_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1048 

 حیاط رفتم

 .شدین بزرگ زود چقد:گفتم لب زیر

 دره بود گرفته نفسم بودن سنگین

 کردم باز پام با رو خونه بازه نیمه

 شدم رو به رو بودالو خواب که عمو با که

  سلام_

 کوشن شکیلاو ساشا.اومدین دیر چقدر دخترم سلام:عمو

 بیارم ساشارم برم تا دره جلوی شکیلا خوابه ساشا:گفتم زنون نفس

 میارم رو ساشا الان اتاق تو ببر اتریسارو تو نمیخواد:عمو

 ممنون مرسی_

 رفتم پایین اروم اروم ها پله از

 کرد جا به جا روشونم سرشو اتریسا

  کردمو باز ارنجم با اتاقو دره

 تخت رو گذاشتم اتریسارو

 اوردم در تنش از چرمشو پالتوی

 سفیدشو بوتایه نیم بعد و

 کردم باز موهاشو بافته

 کردم عوض راحتی شلوار یه با ساپورتشو و
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 زد اتاقو دره عمو

 عمو بفرمایید:گفتم برگشتمو

  تو اومد بغل به ساشا

 تخت چپ سمته گذاشتش و

  عمو مرسی_

 ریممی نه ساعت صبح بگم نرفته یادم تا.راستی اهان.دخترم نکردم کاری:گفت وایسادو صاف عمو

 . میشه بستری و میدیم تشکیل پرونده ساشا برای

 مدیونتونم دارم عمر تا.کنم تشکر ازتون چجوری نمیدونم عمو: گفتم زمین به خیره

 دخترم یربخ شب.کنی تشکر نیست لازم انقد بخواب الانم.شکیلایی مثل برام تو.گفتم هزاربار:عمو

 مهدی بابا بخیر شب:گفتم زدم لبخند

 کرد نگام و برگشت و وایساد

 بود شکیلا شبیه لبخندش

 بود حرف از پر نگاهش

 بودنش خوشحال از خبر لبخندش و

 بست درو بیرونو رفت اتاق از مکثی از بعد

 کردم بغض

 نبود اختیاری هام گریه روزا این

 نبود اختیاری بغضام
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  کردم عوض تاپ یه با رو اتریسا لباس برگشتمو دوباره

  کردم مرتب روش رو پتو

 ساشا سمته رفتم و

 کشیدم بالا بینیمو

 کردم پاک ارنجم با اشکمو و

 مرد انقد عمو مثل یکی

 نامرد سامیار مثل یکی و

 داره بابا دخترش

 نداره من دختره و

 اوردم در رو ساشا کفشایه

 کشیدم بیرون پاش از جوراباشو و

  کردم عوض شلوارک با شلوارشو

 اوردم در کاپشنشو و

 زدم لبخند ایش دکمه لیمویی لباس به

 کنارش نشستم

 گرفتم دستشو

 کردم نگاهش خیره و

 بود سامیار کپی
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 خوابیدنش حتی

 شوکمکم مرد شو خوب.نذار تنهام تو.گذاشت تنهام...دادم دست از شبیهتو یکی:گفتم اروم

 .شو گاهم تکیه.کن

 معذرت بار هزار.بکشمشون میخواستم. کردم کفر.نمیخواستمشون:گفتم گرفتمو بالا سرمو

 .میسپارم تو به بچمو.خدا کردم غلط میگم بازم..خواستم

 اوردم در لباسشو

 بود پوشیده سفید کوچیک زیر لباس لباسش زیر

 زدم تلخ لبخنده

 بوسیدم قلبشو جای شدمو خم

 خوابیدم جفتشون بین اوردمو درلباسامو

 بغلم تو اومد اتریسا که نکشید طولی

 خوابید چپم سمته دست روی و

 خوابید چپم سمته دست رو اومد ساشا دقیقه پنج بعد و

 کردم بغلشون محکم

 نبود خوب حالم

 بد خیلی...کرد بد حالمو دیدنش

 برد خوابم کردن فکر ساعت یک از بعد

 ارام
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 زدم صداش و شکیلا شونه به زدم اروم

 ها:گفت کردو باز چشماشو منگی با

 رسیدیم:گفتم کردمو کنترل خندمو

 باشه اهان:گفت و کرد نگام

 خوابید بستو چشماشو دادو تکیه دوباره و

 شکیلاست کردن بیدار دنیا کارایه ترین سخت از یکی

 خونه تو بری باید پاشو:ترگفتم بلند و دادم تکونش دوباره

 اهان:گفت کردو نگاه اطراف به

 کامل شدی بیدار_

  داد تکون سرشو

 اورد در کیفش از کیلیدو

 نمیای تو:شکیلا

 اول بیارم رو ها بچه. کن باز درو_

 من یکیشم بردا تو یکیشو:شکیلا

 هدیگ کن باز درارو برو میارم خودم.میوفتین.خوابی تو:گفتم کردمو نگاه الوش خواب قیافه به

 شد پیاده حرف بی

  زدم فرمون قفل

 شدم پیاده و
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 ساشا پاهای رو بود گذاشته سرشو اتریسا بودو خوابیده نشسته ساشا

 کردم بغل رو اتریسا اول خندیدمو

 بیای تا اینجا میمونم: شکیلا

 باشه_

 حیاط رفتم

 .شدین بزرگ زود چقد:گفتم لب زیر

 دره بود گرفته نفسم بودن سنگین

 کردم باز پام با رو خونه بازه نیمه

 شدم رو به رو بودالو خواب که عمو با که

  سلام_

 کوشن شکیلاو ساشا.اومدین دیر چقدر دخترم سلام:عمو

 بیارم ساشارم برم تا دره جلوی شکیلا خوابه ساشا:گفتم زنون نفس

 میارم رو ساشا الان اتاق تو ببر اتریسارو تو نمیخواد:عمو

 ممنون مرسی_

 رفتم پایین اروم اروم ها پله از

 کرد جا به جا روشونم سرشو اتریسا

  کردمو باز ارنجم با اتاقو دره

 تخت رو گذاشتم اتریسارو
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 اوردم در تنش از چرمشو پالتوی

 سفیدشو بوتایه نیم بعد و

 کردم باز موهاشو بافته

 کردم عوض راحتی شلوار یه با ساپورتشو و

 زد اتاقو دره عمو

 عمو بفرمایید:گفتم برگشتمو

  تو اومد بغل به ساشا

 تخت چپ سمته گذاشتش و

  عمو مرسی_

 ریممی نه ساعت صبح بگم نرفته یادم تا.راستی اهان.دخترم نکردم کاری:گفت وایسادو صاف عمو

 . میشه بستری و میدیم تشکیل پرونده ساشا برای

 مدیونتونم دارم عمر تا.کنم تشکر ازتون چجوری نمیدونم عمو: گفتم زمین به خیره

 دخترم یربخ شب.کنی تشکر نیست لازم انقد بخواب الانم.شکیلایی مثل برام تو.گفتم هزاربار:عمو

 مهدی بابا بخیر شب:گفتم زدم لبخند

 کرد نگام و برگشت و وایساد

 بود شکیلا شبیه لبخندش

 بود حرف از پر نگاهش

 بودنش خوشحال از خبر لبخندش و
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 بست درو بیرونو رفت اتاق از مکثی از بعد

 کردم بغض

 نبود اختیاری هام گریه روزا این

 نبود اختیاری بغضام

  کردم عوض تاپ یه با رو اتریسا لباس برگشتمو دوباره

  کردم مرتب روش رو پتو

 ساشا سمته رفتم و

 کشیدم بالا بینیمو

 کردم پاک ارنجم با اشکمو و

 مرد انقد عمو مثل یکی

 نامرد سامیار مثل یکی و

 داره بابا دخترش

 نداره من دختره و

 اوردم در رو ساشا کفشایه

 کشیدم بیرون پاش از جوراباشو و

  کردم عوض شلوارک با شلوارشو

 اوردم در کاپشنشو و

 زدم لبخند ایش دکمه لیمویی لباس به
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 کنارش نشستم

 گرفتم دستشو

 کردم نگاهش خیره و

 بود سامیار کپی

 خوابیدنش حتی

 شوکمکم مرد شو خوب.نذار تنهام تو.گذاشت تنهام...دادم دست از شبیهتو یکی:گفتم اروم

 .شو گاهم تکیه.کن

 معذرت بار هزار.بکشمشون میخواستم. کردم کفر.نمیخواستمشون:گفتم گرفتمو بالا سرمو

 .میسپارم تو به بچمو.خدا کردم غلط میگم بازم..خواستم

 اوردم در لباسشو

 بود پوشیده سفید کوچیک زیر لباس لباسش زیر

 زدم تلخ لبخنده

 بوسیدم قلبشو جای شدمو خم

 خوابیدم جفتشون بین اوردمو درلباسامو

 بغلم تو اومد اتریسا که نکشید طولی

 خوابید چپم سمته دست روی و

 خوابید چپم سمته دست رو اومد ساشا دقیقه پنج بعد و

 کردم بغلشون محکم

 نبود خوب حالم
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 بد خیلی...کرد بد حالمو دیدنش

 برد خوابم کردن فکر ساعت یک از بعد

 سامیار

 کردم باز چشمامو گوشیم صدای با

 کردم نگاه اطراف به گنگ

 بود باز اتاق پنجره

 میومد سردی باد و

 میشکست اتاقو سکوت گوشیم  زنگ صدای

 داشتم برش میز رو از شدمو خم

 بود ارشام

 دادم جواب گرفته صدای با بالشتو به کوبیدم سرمو

 بله_

 خوابی سامیار:ارشام

 میکنم حل چیستان دارم بیدارم صبح چهار ساعت نه_

 شده چیزی یه:گفت پته تته با ارشام

 چی:گفتم الودگی خواب با

  نباش نگران نشدها چیزی:ارشام

 میاد خوابم کنم قطع یا میگی_
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 بیا.... بیمارستان بردیمش شده بد حالش محبوبه مامان:ارشام

 الان خوبه کجا؟چرا:گفتم و جام سره نشستم سیخ

 حالا بیا تو. اره:ارشام

 کرد قطع و

  پریدم جام از سریع

  اوردم در بلوز و شلوار تاریکی تو کمد تو از و

 پوشیدم و

  بیرون رفتم دو با و برداشتم گوشیمو سوییچو تختوپوشیدمو کنار مشکیه کالجایه و

  شدم ماشین سوار

 بیمارستان رفتم سرعت اخرین با و

 رسیدم ساعت نیم بعداز

 بیمارستان تو رفتم دو با و شدم پیاده کردم پارک ماشینو

 کرد صدام پشت از ارشام بودکه اونجا که پرستاری سمته رفتم

 پیشش رفتم بلند قدمایه با برگشتمو

 کجاست خوبه مامانم چیشده_

  خوبه...بابا باش اروم:ارشام

 بود خوب دفعه ی چیشد_

 گفت رفتن راه حین
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 ابی برم شدم بیدار سه ساعت... ما خونه موندنشبو....  پرید رنگش یکم رفتنت از بعد:ارشام

 ..بشه بستری باید گفتن اوردیمش اشپزخونه جلوی افتاده دیدم بخورم

 نگفتی زودتر چرا_

 نشم چیستانت مزاحم گفتم بودی بیدار نکه:گفت کردو نگام چپ

 کجاست الان مامان_

 یو سی سی:ارشام

 ببینمش میذارن_

 نه:ارشام

 سالن یه ب رسیدیم

 بود نشسته اونجا رنگه ابی های  صندلی روی که دیدم ایمارو

 سالن اخره

 یو سی سی بودن نوشته بزرگی دره روی

 ایما به رسیدیم

 شد بلند جاش از

 بود خیس صورتش

 سلام:ایما

 سلام_

 دستم تو گرفتم سرمو و صندلی روی نشستم
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 دادم قورت گلومو تو بغض

 بهت لعنت

 زندگیم تو اومدی که روزی به لعنت

 بود مامان قلب بانیه باعثو

 بکشمش دیدمش که جایی اولین خوردم قسم

 شونم رو گذاشت دستشو ارشام

 داداش میشه درست:ارشام

 هستم من خونه برین شما:گفتم کردمو بلند سرمو

 نگرانیم... بریم چی واسه:ارشام

 بیاین فرپا کرد کاری نمیشه الانکه..دارن مدرسه فردا خونن ها بچه برین_

 رفتن که گفتم انقدر

 بستم چشمامو دیوارو به چسبوندم سرمو

 کردم مشت دستامو

 میکرد درد سرم

 میشد پایین و بالا گلوم تو سیب

 کنم گریه میخواست دلم

 بود اسون برام کردن گریه میخواست دلم

 نمیتونستم اما
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... 

....... 

......... 

 اگه(انع؟ی قلبه برای جفتشون اصلا()یو سی سی یا قلبع برای یو سی ای نمیدونم دقیق من ما بچه)

 :(((میشم ممنون کنم درستش بگین بهم قلبو بخش و پارت این تو کردم اشتباه

 

 زدن قدم سالن تو کردم شروع مدتی از بعد

 کردم نگاه دیوار روی ساعت به

 دقیقه پنج و پنج

 دیوار به دادم تکیه

 گرفتم ضرب زمین رو کفشام با و

  شد رد جلوم از پرستاری

 خانم: گفتم سریع

 بله:گفت برگشتو

 چطوره مادرم حال بگید میشه_

 کرد نگاه بهم میکنه نگاه گیج یه به که انگار

 میشناسه کجا از منو مادره اون دیگع بگو اسمشو داشت حق خب

 ..محبوبه اسمش_
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 کردنی تعریف حالش.اوردین؟ سه ساعت که همون اهان:گفت تند بدمو ادامه حرفمو نذاشت

 میدن لازمو توضیحات معاینه برای میاد دکتر هشت ساعت صبح.بیهوشه الان.نیست

 کردم نگاش تمسخر با

 رفت سریع

 خب بگی لازمو کردم؟توضیحاته صدا چی واسه رو تو من

 صندلی رو نشستم دوباره

  بستم چشمامو و

 ...برد خوابم کی نمیدونم و

 

 ارام

 

 خورد زنگ گوشیم

 ها بچه سر زیر بود شده خشک دستام

 کردم قطع گوشیمو ساعت و بالشت رو گذاشتم ساشارو سر زور به

 کرد باز چشماشو که کشیدم بیرون اروم اتریسا سر زیر از دستمو

 میریمن...مامانی بخیر صبح:گفت دادو کش دستاش به که بخوابه دوباره تا کردم نگاش حرکت بی

 بیمارستان

 کردم نگاش تعجب با
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 کنه؟دیشب عمل نمیخواد ساشا مگه:گفت کردو نگام و بالا گرفت سرشو نمیدم جواب دید وقتی

 گفت مهدی بابا

 بود مونده گرد همچنان چشمام

 بود داده سوتی

 خواب به بوده زده خودشو و بوده بیدار

 بعدشم رفتیو جا یه یواشکی میگم همه به...کنی دعوام اگه:گفت سریع که کنم دعواش اومدم

 کردی گریه

 ندادم جوابشو کردمو نگاش بااخم

 شدم بلند ازجام

 تمنتونس که خورد تکون ماشین انقدر اما میومد خوابم خب... ببخشید:گفت و جلوم پرید اتریسا

 نمیگم هیچکی به بخدا دیگه ببخشید...مامانی خب بخوابم

 تکرار؟ دیگه_

 نمیشه:اتریسا

 شیم اماده بریم:اتریسا

 کجا_

 بریم خب من خدای وای:گفت پیشونیش تو زد دیگش دسته با و کمرشرو گذاشت دستشو

 دیگه بیمارستان

 خانم میای کجا تو اونوقت_

 توروخدا دیگه بیام...نمیذارم تنها داداشمو من معلومه:اتریسا
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  نمیشه_

 کرد نگام کرده بغ

 باشه:گفتم که درمیومد اشکش داشت

 ..مامی عاشقتم مرررسی:گفت و پایین و بالا پرید

 اتاق از بیرون رفت دو با و

  خندیدم اروم

 دختر این بود گودزیلا

 کردم لمس موهاشو نشستمو ساشا کنار

 زدم صداش اروم

 ساشا_

 اقاساشا_

 پسرم نمیشی بیدار_

 خانوم بخیر صبح سلام:گفت کردو باز یهو چشماشو

 کردم نگاش بهت با

 خانوم

 خانوم

 خانومم

 خانومی
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 کوچولو خانوم

 خونم خانوم

 اومدم خودم به ساشا بلند صدای با

 بود کپیش قیافش

 خدا وای

 بود چشماش به مستقیم نگاهم

 مامان؟:گفت اروم

 پسرم گل  بخیر صبح:گفتم مکثی از بعد

 جانم:گفتم بغلمو گرفتمش

 داره؟ درد خیلی عمل میگم:ساشا

 بدونه کسی ترسشو نمیخواست حال عین در و میترسید

 نمیشی متوجه اصلا میکنن بیهوش تورو که نداره درد مامان نه_

 کنی عملم تو نمیشه:ساشا

 نیستم قلب جراح که من مامانی نه_

 هست که مهدی بابا:ساشا

 پیشت میاد  مهدی بابا_

 داره؟ درد بیهوشی:ساشا

  اصلا نه_
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 چیه بیهوشی:ساشا

 نمیشی اطرافت متوجه که خوابه جور یه_

 میمونه؟ هام بخیه جایه:ساشا

 بگردم دورت نه:گفتم بوسیدمو گونشو

 مامان؟ میمونی منتظرم تو:ساشا

 ...مامان اره:گفتم دستمو تو گرفتم صورتشو

 میخری؟ اسکوتر برام شد درست قلبم اگه:ساشا

 میخرم اره_

 بخر قرمزا و سبز اون از:ساشا

 کنم؟ امادت بشور صورتتو بریم حالا... چشم_

 کو؟ ابجی:ساشا

 کنیم پیداش بریم_

 بود اتاقا پیش که بهداشتی سرویس رفتیم باهم اروم

  بشوره صورتشو داشت سعی اتریسا

 نمیرسید روشویی به قدش ولی

 دختری بشور حالا:گفتم کردمو بغلش

 براش زدم دندون خمیر و دستش دادم مسواکشو شست صورتشو

 شست صورتشو اونم کردمو بغل رو ساشا
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  دادمو مسواکشو

 شستم صورتمو خودم

 ساشارو بعدش و بشوره دهنشو تا کردم بغل اتریسارو دوباره

 بپوشونم لباساتونو بیام تا اتاق تو برین:گفتم بهشون رو

  اروم ساشا و رفت دو و پرش با همیشه مثل اتریسا

 زدم مسواک کشیدمو عمیقی نفس

 اتاق تو رفتم و

 بپوشم؟ اینو مامان:اتریسا

 میای توام:ساشا

 نباشی تنها تو که میام اوهوم:گفت خودشیرینی با اتریسا

 میمونی؟ منتظرم توام:ساشا

 میمونم:اتریسا

 بده قول:ساشا

 مردونه قوله:گفتن بلند زدنو گرده باهم کوچیکشونو انگشت

 میکردم نگاشون لبخند با

 دماور در سفید ساپورته یه و پرنسسی استینایه با صورتی پیرهن یه اتریسا برای کمد تو از

 مشکی لی شلوار و سفید شرت تی یه ساشا برای و

 بپوشونم کیو لباس اول:گفتم دستامو تو گرفتم لباسارو
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 شاسا میکشه طول کارمون بالاخره خانومیم ما چون بپوشون ساشارو لباس اول من نظر به:اتریسا

 میره سر حوصلش

 داده یاد بهت کی اینارو:گفتم خندیدمو اروم

 مامانی خودم:گفت لوندی با حرفش از اومده خوشم من بود دیده که اتریسا

  خندیدمو

 بپوشونم لباستو بیا:گفتم ساشا روبه

 اینجاست اتریسا اخه:ساشا

 بپوشی لباساتو تو تا میگیرم چشمامو من:اتریسا

 بگیرا محکم:ساشا

 باشه:اتریسا

 پوشوندم لباساشو اومد بعدش کردو نگاش دقت با اول ساشا و گرفت چشماشو دست با اتریسا

 کنم؟ باز:اتریسا

 کن باز:ساشا

 خوشتیپ اقای تموم کارت:کردموگفتم شونه بالا سمته به موهاشو برداشتمو برسشو

 شکیلا خاله پیش میرم من..مامانی مرسی:ساشا

 مامانیبرو_

 پوشوندم اتریساروهم لباسایه

 هاش شونه رو افتاد که بستم صورتی کش با بافتمو موهاشو و
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 .مامان کجاست کیفم:گفت پوشیدو سفیدشو عروسکی کفشایه

 اوردم در کمد توی از کیفشو

 دستش دادم و

  توش گذاشت تبلتشو

 مامان شدم خوشگل: اتریسا

 گرفت مدلارو ژشت و

 میشی دیروز از خوشگلتر روز هر خوشگلی همیشه تو_

 نامزد مهناز خاله با همین بخاطر.بورم موهای عاشق من میگه یزدان دایی:گفت زده ذوق اتریسا

 .موهاش بشه تو شبیه م بچه که کردم

 باشه داشته دوست موهامو که باشم داشته بابا یه دوستدارم منم:گفت مکثی بعداز

 دادم قورت دهنمو اب و بستم چشمامو

 مهدی بابا دیگه داری توام_

 نداریم واقعی بابای چرا...بزرگمه بابا اون: اتریسا

 پوشیدم مشکیمو ی مانتو ندادمو جوابی

 دهش شهید جنگ تو بابام نکنه چرا؟. نداریم جووونا بابا اون از:گفت پرسشی وایسادو جلوم اومد

 پروانه؟ بابایه ؟مثل

 .اره_

 کردی؟ گریه یواشکی همین بخاطر دیشب:اتریسا

 اره_
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 هستم؟ بابام شبیه من:اتریسا

 منی شبیه تو:گفتم کردمو نگاهبهش

 چی ساشا:اتریسا

  بپوشم لباسامو من تا برو...شبیهشه_

 مامانی رفتم من باشه:اتریسا

 رفت بستو درو

 بیرون دادم راحت نفسمو

 کردم نگاه خودم به اینه تو و

 خدایا کنم چیکار

 کردم پام مشکیمم سفید بوتایه نیم پوشیدم سفیدمو شال بستمو بالا از محکم موهامو

 لب برق دراخر و زدم چشم خط کشیدو مداد ابروهام به

 برداشتم کیفمو

 ... اتاق از بیرون رفتم و

 میومد اشپزخونه از ها بچه خنده صدای

 خونه اشپز تو رفتم

  بودن همه

 کنن شروع رو صبحانه تا من منتظر

 گرفتم گرمی همون به جوابشو و دادم بلندی سلام
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  خوردیم رو صبحانه

 باشه اتریسا مراقب که اومد شکیلا و بیا خاله نذاشتم زیاد اصرار با

 :(شدیم بیمارستان راهی

 بیمارستان رسیدیم ربع یک بعداز

 بدیم انجام کارارو تا عمو دوست اتاق رفتیم ساشا و عمو و منو و

 نشستن منتظر صندلی روی اتریسا و شکیلا و

 دیدیدم رو بود سفید موهاش تموم که مسن مرد یه عمو دوست

 میشد انجام صبح فردا عمل

 میشد بستری الان از ساشا و

 دادم نشون رو تختش بخش توی رو ساشا منم و میکرد پر رو ساشا فرم عمو

  شکیلا به زدم زنگ

 داد جواب بوق دوتا بعداز

 جانم:شکیلا

 میفروشن بیمارستان گنار بوفه بخری؟توی عمل لباس ساشا برای میری شکیلا_

 کجایین. میرم الان:شکیلا

 میگیرم ازت میام بالا طبقه بیار_

 باشه:شکیلا

.... 
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....... 

 شکیلا

 بخریم وسایل بریم پاشو اتی:گفتم اتریسا به رو کردمو قطع گوشیمو

 بمونم منتظرت.نیام من میشه خاله:اتریسا

 شلوغه خیلی نه:گفتم کردو نگاه شلوغ جمعیت به

  خلوته اونجا: اتریسا

 کرد اشاره قلب بخش به و

 بود خلوت

 صندلی روی بود خواب که بود مرد یه فقط

 جایی؟ بری پانشی.بمون منتظرم اونجا:گفتم تردید با

 مردونه قول.میدم قول خاله نه:اتریسا

 سمتم اورد کوچیکشو انگشت و

 دادیم قول بهم و

 قلب بخشه رفتیم گرفتمو دستشو

 بیای تا میشینم اینجا:گفت و نشست مرده کنار

 جوجو بای بای فعلا_

 کرد بای بای و بالا اورد دستشو

 بخرم ساشارو عمل لباس تا رفتم منم و
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....... 

......... 

........... 

 سامیار

 کردم  نگاه اطرافم به گنگ و پریدم خواب از تفنگ صدای با

 زا تفنگ صدای منبع و بود تبلتش تو سرش که دیدم خودم کنار رو ای بچه دختر و چرخوندم سر

 بود اونجا

 کرد نگاه بهم و بالا کرفت سرشو

 شد جمع اخمام قیافش بادیدنه

 زدم پلک دوبار

 بود شبیش اینم

 ببخشید:گفت اروم شدو ترسیده چشماش اخمم دیدنه با

 زدم زور به کجی لبخند و کنم باز اخمامو کردم سعی

 چرا_

 کردم بیدارت:دختره

 کوچولو خانوم میشدم بیدار باید دیگه بودم خوابیدع وقته خیلی_

 نیستم کوچولو خانوم من:گفت بااخم

 چیه اسمت پس_
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 اتریسا:دختره

 شد مشت دستام

 زدم زل اشناش چهره به و

 خوشگلی؟ تو چقد:گفتم اروم و

 هستم؟ خفته زیبایه شبیه من نظرت واقعا؟به:گفت و کیفش تو گذاشت تبلتشو زده ذوق

 بود شده جوری یه قلبم

 توخوشگلتری.نه:گفتم زدمو لبخند

 زد قشنگی لبخند

 ...اقای مرسی:کردوگفت تنگ ای مزه با حالت با چشماشو

 سامیار:گفتم زدمو لبخند زبونیش بلبل به

 خوشبختم:اتریسا

 اتریسا پرنسس منم_

 کردم نگاه شدش بافته موهای به

 شد جوری یه دلم و

 کردم لمسش موهاشورو گذاشتم دستمو گاه ناخدا

 داره تو نازیه به دختری که بابات خوشبحال_

 ندارم بابا من:گفت دادو تکون پاهاشو دادو تکیه

 میشه مگه:گفتم و بالا دادم ابروم
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 رفته میگه.شده شهید بابات میگه مامانم:گفت  ارومی صدای با کردو نگاه دقت به اطرافش به

 بده؟ قول نگیا کسی به.میگه الکی میدونم ولی جنگ

 کرد نگام منتظر و جلو اورد کوچیکشو انگشت

 زدم گره انگشتش با انگشتمو

 مردونه قول:گفتم و

 میزد تند تند قلبم

 برام باشه اشنایی که انگار

 بودم زده توهم

 داری؟ دختر تو:اتریسا

 باشم داشته تو نازیه به دختر یه دارم دوست ولی نه_

 واقعا:گفت زدو لبخند

 کوشن خانوادت اینجایی چرا. واقعا اره_

 تنها که اومدم من.کنه عوض قلبشو میخواد.مریضه داداشم:گفت ناراحت رفتو لبخندش

 ینجاا گفت بخره چیزی یه رفت شکیلام خاله.کنن بستریش تا رفتن مهدی بابا با مامانم.نباشه

 .بیاد تا بشینم

 میشه خوب زود داداشت ایشالله_

 نداری؟ خانواده تو:اتریسا

 .دارم_

 کو مامانت پس:اتریسا
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 میکنه درد قلبش منم مامانه اونجاس:گفتم کردمو اشاره یو سی سی دره به

 مامانت بشه خوب ایشالله:اتریسا

  کرد صدام که دکتری صدای با

 کردم نگاه دکتر به گرفتمو قشنگش چهره از چشم

 بفرمایید_

 بگم بهتون رو مطالب سری یه تا اتاقم تو بفرمایید تهرانی اقایه:دکتر

  باشه_

 پرنسس  شدم خوشحال دیدنت از:گفتم اتریسا روبه و

 میکرد ذوق میگفتم تا که میومد خوشش پرنسس کلمه از انگار

 دیدنتون از شدم خوشحال منم:اتریسا

  شدم دور ازش زدمو بهش لبخندی و شدم بلند جام از

 کردم نگاش برگشتمو بار چند

 زد تند تند قلبم بازم و

 ... تو رفتم زدمو دکترو اتاق دره

 بیرون اومدم داغون دکتر حرفایه بعدازشنیدن

 میموند بیمارستان تو باید بود کرده رد رو سکته یه مامان

  کشیدم موهام لای دستمو

 کجا نمیدونم نبودمو خودم توحال اما میرفتم راه
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 کردم نگاه بهش اومدمو بخودم زد بهم یکی که ای تنه با

 زدم تنه بهش من واقع در و

 رفت کردو نگام بااخم که بود ای بچه پسر

 نشسته صندلیا روی که دیدم ارشامو

 سمتم اومد دو با دیدنم با

 خوبی؟ شده اینجوری رنگت چرا داداش:ارشام

  نشستم قبلیم صندلی رو دادمو تکون سرمو

 کردم نگاهروم روبه سفید دیوار به و ماتو

 بزن حذف خوبه؟د محبوبه مامان سامیار چیشده:ارشام

  کرده رد رو سکته یه_

 کرد نگام ناباور

 شه وارد استرس بهش نمیذاشتیم اصلا که ما اخه اخه:ارشام

 نیست بند چیزا این و استرس به که خدا کاره_

 کرد نگاه دیوار به خودم مثله حرف بی ارشام

  دوستدارم بازم چرا

 دوستدارم اسمتو بازم چرا

 انداختی روز این به مامانمو کردیو خیانت بهم

 میکشمت و میکنم پیدا
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  چرخوندم سرمو

 بود دختری دسته در دست که دیدم اتریسارو و

 زد چشمک و نگاه بهم

 زدم لبخند بهش ناخداگاه

 بودم ابیش چشمای خیره

 بود رنگی این اونم چشمای

 شد دوذ که کردم نگاه رفتنش به انقدر

 اتریسا

 اتریسا

...... 

.......... 

 ارام

  بهش باشه حواست.میسپارم تو به اتریسارو شکیلا:گفتم شکیلا به رو

 ساشا پیشه بمونم من بری تو میخوای میگم. میکنم مراقبت ازش چشمام مثل چشم:شکیلا

  بیارم طاقت نمیتونم اینجوری. نه_

  نباش اتریسا نگران پس:شکیلا

 خوبمی؟ کاره کدوم جواب تو:گفتم کردمو بغل

 رمانتیک بروووبابا:شکیلا
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 خدافظ:گفتم بیرونو اومدم ازبغلش

 میزدن حرف باهم ساشا و اتریسا

 زدم صدا اتریسارو

 بریم باید ما جون خاله:شکیلا

  کردن بغل رو دیگه هم ساشا و اتریسا

 اتریسارو من و

 نکنا اذیت رو خاله مامان دختره_

 پیشتون میام فردا.میدم قول:اتریسا

 میشی خسته نیا_

 دیگه میام:اتریسا

 دوستدارم:گفتم کردمو بوسش محکم

 منم:گفت شدو اویزون ازگردنم

 باشا خودت مراقب_

 باش هم ساشا مراقب.توام:اتریسا

 دخترم گل باشه_

 بیرون رفتن گرفتو شکیلارو دسته

 ...چجوری نمیدونم عمو:گفتم عمو به رو

 .بسته تشکر بابا ای:گفت بریدو حرفمو
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 میکنی عملم تو فردا مهدی بابا:ساشا

 کرد نگام درمونده

 کنه عملش نداره طاقت میدونستم

 میکنه عرق میاد اسمش تا و

 میمونم کنارت اما عملو این جون بابا نیستم بلد من:عمو

 بابا مرسی:ساشا

 منی پهلووون:گفت بوسیدو سرشو

  میکردم نگاشون لبخند با

 میندازیما مچ یه عمل از بعد:عمو

 شرطی؟:ساشا

 .شرطی:عمو

 چی سره:ساشا

 بگی تو هرچی:عمو

 میگم عمل از بعد:ساشا

 نداری کاری.پسرم باشه:عمو

 باشید خودتون مراقب نه:ساشا

 خدافظ پسرم توام:عمو

 عمو خدافظ_
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 بابایی خدافظ:ساشا

 چطوری کارتون بایه:گفتم بستمو اتاقو دره رفتنشون با

 نیست تصویر دستگاه که اینجا:ساشا

 هست که لبتاب_

 مامان اووووردی:ساشا

 بزنی؟ حدس تونستی چی؟اگع بگو کردم دانلود برات کارتون یه.اوهوم_

 مامان دیگه بگو عهههه:ساشا

 تختش به چسبوندم صندلیو و تخت رو گذاشتم تابو لب

 خودت نچ_

 یخبندان؟ عصر پنج قسمت:ساشا

  بردم بالا تختشو

 کردم روشن تابو لب و

 دقییییقا_

 میددددونستم:گفت غرور با

 .دیدیم کارتون باهم نشستمو کنارش

 

....... 

.......... 
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 سومیتا

 کردم نگاه بهش ناباور

 نداشتم زدن لب توان

 نداشتم باور بودم شنیده که حرفاییو

 کردی توچیکار:زدم لب

 یدید تو کنم اذیتش خواستم فقط شدم بچه سومیتا بودم خام اونموقع بخدا:گفت داغون حالی با

 کرد تحقیر چقدر منو

 فرشاد کردی چیکار تو:زدم داد بلند

 باش اروم سومیتا:فرشاد

 میفهمی؟ کردی خراب دونفرو زندگیه کارت با ساله باشم؟شیش اروم باشم؟هه اروم:زدم داد

 کرد نگام سکوت تو نگفتو چیزی

  کرده خیانت باتو بهش ارام میکنه فکر سامیار فرشاد_

 شدی؟ من زندگیه وارد ای نقشه چه با. تو بیشعوری انقدر_

 عمضای اونهمه ارام اینکه بعداز.بودم نفهم من میپرستی که  خدایی اون به بقران سومیتا:فرشاد

 ر یه بریزم زهرمو خواستم. داره شوهر فهمیدم.اوردم در زندگیش سراز خوردو بهم ازش حالم کرد

 ادرس نداشت درستی حال بودو اعصبی کردم سوارش نبود تاکسی میومدو بارون که وز

 تو انداختم بردم کردمو درست عکسارو عکاسه که دوستم به کمک با و خونشوفهمیدم

 دوستدارم من بخدا.دیدمت ناخواسته. اینجا گرفتم انتقالی من سومیتا.خونشون

 بهم زودتر میگی؟میتونستی بهم الان شیش بعد که گستاخی انقدر میخوره بهم ازت حالم_

 ها کجاست کردی چیکار ارامو.بگی
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 . بدم ازدستت ترسیدم من.ندارم خبر ارام از من نمیدونم من قسم عشقمون به سومیتا:فرشاد

 رفیتمع خانوادم به میخوام فهمیدی تا.هستی روانی ادم یه تو نترسیدی: گفتم برداشتمو کیفمو

 .نیست بینمون عشقی چیه؟مادیگه میدونی.گفتی و چاییدی کنم

 بیرون اومدم خونش از سریع و

 دنبالم نیومد حتی

 گردنم شال توکردم بیشتر سرمو و گریه زیر زدم

 ارام بیچاره

 ببخش منو خدایا

 زدم تهمت بهش چقدر

 نمیدیدم فرشادو روز اون کاش

 سامیار ارامو به یا کنم گریه شکستم قلب به نمیدونستم

 گفتم و شدم سوار دادمو تکون دست تاکسی به

_gokbord (امریکا ازشهرهای 

 افتاد راه گفتو ای اوکی راننده

 نشد برقرار تماس که زدم زنگ سامیار به اوردمو در گوشیمو

 .باید میگفتم بهش شده هرجور باید

 کردم نگاهکردم زندگی باهاشون سال شیش که مردمی به کردمو پاک اشکمو

 بودن خرید درحال که جووونو پیر و ناراحتو خوشحال
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 ریخت اشکم بازم

 دنبالم میومد کاش

 دلم به لعنت

 سامیار

 

 بیمارستان تو همچنان من بودو شب دوازده ساعت

 میکرد بدتر حالمو این ببینمشو نمیذاشتن دکترا

 بخورم هوا یکم تا بیمارستان حیاط تو رفتم شدمو بلند صندلی رو از

 نشستم صندلی ترین انتهایی روی

 میومد خنکی باد

 میداد بازی هوام تو موهامو و

 کردم نگاه ماه به نشستمو تر شل

 میدرخشید و بود کامل

 بودم حس بی

 بود مامان شدنه خوب فکرم فقط و فقط و

 نشستم اونجا ساعت یک

 .بیمارستان تو برگشتم ساعت یک وبعداز

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

 ارام

 

 میشه شذوع هفت ساعت عمل گفتکردو بیدارمون و اومد پرستار شیش ساعت صبح

 پوشوندم ساشارو لباسایه

 مامان:ساشا

 مامان جانه_

 نمیاد مهدی بابا چرا:ساشا

 تو اومدن  اتریسا و شکیلا و وخاله عمو بازشدو در که بدم جواب اومدم

 بخیر صبحتون سلام:عمو

 بخیرگفتیم صبح سلامو همشون به

 ساشا پیشه رفت بعدش بوسیدو صورتمو خاله

 بود شده کمتر ترسش انگار

 ای؟ اماده اقاکوچولو:گفت بازکردو درو  پرستار

 بله:ساشا

 بریم پاشو پس:گفت زدو لبخندی پرستا

 کرد نگاه عمو به سریع ساشا

 پسرم بریم:عمو
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 رفتیم پرستار عموو و ساشا دنبال همگی

 باشه عمل اتاق تو که بود گرفته اجازه قبل از عمو

 وایسادن عمل اتاق جلوی

  همینجا منتظرتم برگرد زود:گفتم کردمو بغلش

 بیای تا اینجا  میشینم منم:اتریسا

 کرد بغلش خاله

 ریخت اشکشو

 نیاد در گریش صدای تا دهنش رو بود گذاشته دستشو شکیلا و

 پسرم خدا به میسپارمت:خاله

 میشد کنده داشت جاش از من قلب و عمل اتاق تو رفان عمو و ساشا وقت کلی بعداز

 عمل از بود گذشته ساعت یک

 بودیم منتظر همه

 نداشتیم خبری

 بشین بیا نرو راه انقد ارام:شکیلا

 بود زده یخ دستام

 نمیاد؟ عمو چرا_

  نمیشه عوص چیزی که رفتن راه با بخون قران بشین دخترم:خاله

  نشستم صندلی روی کنارش سمتم گرفت کوچیکیو قران و
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 بازکردم قرانو و

 خوندنش به کردم شروع و

....... 

........... 

 سامیار

 بودم نشسته دیوار به تکیه زمین رو

 صندلی روی ایما ارشامو و

 جلوش رفتم شدمو بلند سریع بیرون اومد بخش از پرستار

 ببینم مریضمو میخوام_

 دکترشون ندادن اجازه میگم که باره چهارمین صبح از تهرانی اقای:پرستار

 دکتر این کجاست.ببینمش میخوام:زدم داد

 ..... سامیار:ارشام

  بیمارستانع اینجا اقا خبرته چه:پرستار

 گرفت جلومو که تو دربرم از خواستم مامانمو ببینم میخوام_

  کردم نگاه بهش وحشتانکی بااخم

 دقیقه دو فقط:گفت و برداشت در رو از دستشو ترسیده

 دنبالش منم و تو رفت کردو باز دذو

 بپوشید اینارو:گفت سمتمو گرفت رو مخصوص ماسک و لباس
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  پوشیدم

 ممنوعه ملاقات دقیقه دو فقط....۲۱۲اتاق:گفت و

 گشتم اتاق نبال د حرف بدون

 دیدمش بزرگ ی شیشه پشت از

 شد بزرگتر گلوم بغض

  کردم باز اروم درو

 تو رفتم و

 اومد بند نفسم بودن کرده وصل بهش که دستگاهی و دم اونهمه دیدنه با

 کردم نگاش داغون حال با

  جلو رفتم

 صورتش به زدم زل و

 بود شده سیاه زیرچشماش و بود پریده رنگش

  گرفتم زدمودستشو زانو

  بیدارشو برم قربونت بگردم دورت مامانم مامان_

 میکنی؟ اذیتم اینجوری چرا ندارم کسیو که من مامان_

 بوسیدم دستشو

 پاشدم و

 کردم لمس صورتشو
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 ریخت اشکم

 بوسیدم پیشونیشو شدمو خم

 اذیتت بااین بخدا میمیرم نیست اینجا تو جای توروخدا شو خوب مامان_

 کردم پاک صورتو رو اشکه قطره یه سریع بازشد در

 بیرون بیارید تشریف لطفا تهرانی اقای:پرستار

 بودم مامان خیره

 تهرانی اقای:پرستار

 گرفتم چشم مامان از بااکراه

 بیرون اتاق از رفتم و

 بیرون رفتم بخش از و اوردم در لباسارو کشیدمو عمیقی نفس

  خوبه دیدیش:گفت و جلو اومد سریع دیدنم با ارشام

 نشستم دیوار به تکیه زمین روی دوباره دادمو سرموتکون فقط

 میسوخت گلوم

 ....بود افتضاح حالم و

  ارام

  بود گذشته ساعت سه

 میجوشید سرکه سیرو مثل دلم و

 داشتم نگهش دستم تو بستمو قرانو
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 بخونه نماز تا بیمارستان خونه نماز بود رفته خاله

 میفرستاد صلوات دست به تسبیح شکیلا و

  میزد چرت اتریسا

 بخواب  پام رو بذار سرتو:گفتم کردمو بغلش

 خوابید که نکشبد طولی و پاهام رو گذاشت سرشو و صندلی رو کشید دراز

 میدادم تکون تند تند انگشتامو

 بود بریده امونمو استرس

  گذشت ساعت پنج

 بیرون عمواومد بالاخره و

  بود خسته

 بود خسته ولی بود نکرده عمل عمو درسته

 عمو جلوی پریدم صندلیو رو گذاشتم اتریسارو سره

 خوبه پسرم چیشد عمو_

 عمو رفت پیظ خوب عمل...خداروشکر:گفت زدو جونی بی لبخند

 کردم بغل شکیلارو برگشتمو

 شکرت خدا شکرت خدایاشکرت_

  کردم پاک صورتمو

 کرد شکر هزاربار خبر شنیدن با و اومد هم خاله
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  اوردن تخت روی ساشارو نکشیدکه طولی

 بود بیهوش

 پریده رنگ و

  گرفتم دستشو

  کردم نگاش و

 ببرمشون باید بدین اجازه خانم:پرستار

 وایسادم کنار

 دادن هل تختو و

 رفتیم دنبالشون

 قلب بخش میبرنش:عمو

 موند تنها اتریسا_

 هست شکیلا نه:عمو

 یو سی سی بردنش و پایین طبقه رفتن

 وایسادم در پشته

 میاد بهوش کی عمو_

 بخش میکنن منتقلش میادو بهوش فردا احتمالا:عمو

 ببینمش نمیذارن_

 عمو نه:عمو
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  صندلی رو نشستم

 کنارم هم  خاله و عمو و

 اومدن هم شکیلا و اتریسا که نکشید طولی

 عمو بغل تو رفت اتریسا

 شد خوب داداشم بابا:گفت و

 شد خوب دخترم اره:گفت کشیدو لپشو عمو

  زد دید اطرافو کنجکاوی با اتریسا

 میگردی چی دنبال:عمو

 . اونم دنباله بود مریض مامانش پرنسس گفت من به اینجا بود اقایی یه:اتریسا

 رفته شده خوب مامانش حتما:عمو

 بود نشسته زمبن رو که بازم دیدمش صبح بیمارستان اومدیم وقتی نه:اتریسا

 داری چیکارش حالا:عمو

 بود مهربون خیلی:اتریسا

 رضا امام حرم تو بندازم انگشترمو این کردم نذر شه خوب که ساشا:خاله

 داد خوشگلشونشون انگشتر و

  کردم نگاهش دانی قدر با

 بگم چی نمیدونستم

 خوبه بچم که میکردم شکر خدارو
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 دارم رو خانواده این که شکر خدارو بازم و

 سامیار

 بود منتظرم ورودی سالن تو بازم

 پایین پرید صندلی از دیدنم با

 چرخوندم کردمو بغلش کردمو تند قدم

 سامیار بابا سلام:ایدا

 خوبی گل دختر سلام_

 مینداخت اتریسا یاده منو شدش بافته موهای

 نه:گفت بغض با

 بابا چرا_

 پیشمون میای کم چرا:ایدا

 زیاده کارام.فداتشم_

 اینجا میمونی امروز:ایدا

 جایی برم باید خانوم ایدا نه:گفتم کلافگی با

 کرد بغض بازم

 شدی خوشگل چقدر:گفتم کردنش خوشحال برای

 شد باز اخماش از یکمی

 شدی عروسک شبیه_
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 بیام باهات منم:ایدا

 کجا_

 میری هرجاکه:ایدا

 پامرو گذاشتم ایدارم نشستمو دارم چرخ صندلی روی و دفترم تو رفتم

 مگه بده اینجا.جون بابا نمیشه_

 رسممیت.برد بابا و مامان یه رو فاطمه دیروز.باشی پیشم توام دوستدارم فقط من اما.نیست بد:ایدا

 ارمانو یا.ببرن مامان و بابا یه منم

 کردم نگاش ناراحتی با

 بغض با اون و

 بغلم تو گرفتمش محکم

 ببرنتون نمیذارم بابا نمیذارم_

 ببر ارمانو با منو تو خب:ایدا

 مامانتون بشه ندارم زن منکه_

 نداره عیب خب:ایدا

 باشه مامان یع باید گل خانوم که نمیشه_

 خودت؟ پیش میبری مارو گرفتی زن هرموقع:ایدا

 خانومی میبرم_

 شده قرمز چشمات چرا:ایدا
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 ...نمیدونم_

  خورد زنگ گوشیم

 بود محدثه تیمارستان از

 شدم تر کلافه

 ندادم جواب و

 بابا میری:گفت ترس با ایدا

 برمیگردم زود ولی.برم باید_

 برگرد زود خیلی:ایدا

 چشم_

 بابا ببینتت میخواست ارمانم:ایدا

 ببینیم رو همه بریم:گفتم و روزمین گذاشتمش روپام از

 ...ها بچه همه پیشه رفتیم گرفتمچ دستشو

 

..... 

........ 

 ارام

 شدین خسته شما دیگه خونه برید_

 نمیرررم من:اتریسا
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 مامان نمیشه_

 بیمارستان بمونیم همه ما بگو دوستت به خب باباااامهدی:اتریسا

 میمونم من برن اتریسا و شکیلا:خاله

 نمیرم من:شکیلا

 برم باید من کنم فکر_

 خندیدن

 کنید استراحت برین.شدین خسته خیلی شماعمو:گفتم مهدی عمو روبه و

 برم اگه میمونه اینجا دلم:عمو

 میشیم اذیت فقط هممون موندن نمیاد بر دستمون از کاری که الان بیاید بازم فردا برید_

 بود بقییه حالانوبت بودو شده قانع کمی عمو

 کنید استراحت برین کشیدین زحمت کلی صبح از همینطور شماهم خاله_

 دخترم نمیتونم:خاله

 دیگه میاید بازم جوووون خاله_

 نکن قانع منو الکی نمیرما من:شکیلا

  منم:اتریسا

 ترم سنگین نگم بهتون چیزی.نمیام بر دوتا شما پس از من_

 ولللل اییی:گفتن بهمو زدن دستاشونو

 نشستم اتریسا کنار و سالن تو برگشتم کردمو راهی رو خاله و عمو
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 بود نشسته شکیلا منو مابین اتریسا

 کع نمیدی گوش خونه برو میگم بهت هی:گفتم که کشید ای خمیازه

 میره سر حوصلم میمونم تنها نیست هم ساشا نیست که خاله خب:اتریسا

 من برم قربونت:شکیلا

 خوبه ساشا یعنی_

 خوبه ایشاللله. هوشه بی الانکه:شکیلا

  بخونم شکر نماز بیمارستان خونه نماز برم من.ایشالله_

 اینجاییم ما:شکیلا

 فعلا.باشه:گفتم شدمو بلند

 مامانی بای:اتریسا

 بی بی بای:گفتم خندیدمو

 مازن بیمارستانو کوچیک خونه نماز تو رفتم بعدش گرفتمو وضو و بهداشتی سرویس رفتم اول

 خوندن قران به کردم شروع کردمو خداروشکر و خوندم

..... 

...... 

 سامیار

 کردم پارک تیمارستان جلوی ماشینو

 بود سومیتا بار این و خورد زنگ گوشیم
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 بدم جوابشو نبود وقت

 سایلنت گوشیو و کردم قطع تماسو و

 کرد باز درو نگهبان دقیقه چند بعداز زدمو بزرگو فلزی دره

 داخل بفرمایید:گفت و

 کردم عبور درختش پراز و بزرگ حیاط واز تو رفتم

 نبود حیاط تو کسی

 ببخشید:گفتم بود نشسته میز پشته که پرستاری به رو

 بفرمایید:گفت کردو بلند میز روی برگه از سرشو

 بزنم حرف جلیلی محدثه دکتر با میخواستم_

 هستین؟ تهرانی اقای:پرستار

 بله_

 اسم قطف که وقتیه چند کنم راهنماییتون بفرمایید.نیستن دکترشون.کردین دیر چقدر:پرستار

 بدشده وضعشون میکنن ناله و میبرن شمارو

 افتادم راه دنبالش

 حرف بدون و

 .بگه بهتون چیزی میخواد انگار:پرستار

 اینجان:گفت و کرد باز رو اتاقی دره

  تو رفتم وایسادو کنار
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  دروبست و

 شده جمع خودش تو و کشیده دراز در به پشت که دیدم رو محدثه و

 رفتم جلو اروم اروم

 بود شده لاغر خیلی

  نخورد تکونی

 محدثه_

 برگشت خوردو تندی تکون

 شد جمع اخمام قیافش دیدن با

  بود زده بیرون هاش گونه استخون

 بوت رفته گود چشماش و

 بودیم بهم خیره

 کرد بغل پاهاشو و نشست تخت رو شدمو نزذیکترش

  نشستم تخت روی ازش فاصله با

 میلرزسد سرش

 خوبی_

 ببخشه منو بگو ببخش منو:محدثه

  ببخشه منو باید ببخشه من:گفت بلند صدای با

 باش اروم_
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 .ببخشه منو بگو گفتم الکی من.دادم نشونش عکسارو من:محدثه

 اورد در رو شده مچاله ای برگه بالشتش زیر از شدو خم سریع

 نداشت تعادل و میلرزید دستاش

  سمتم گرفت رو برگع

  گرفتم ازش تردید با

 بازکردم هاشو مچاله و

 . ببخشه بگو:محدثه

 زد داد کردو گریع بلند بلند کشیدو موهاشو دفعه یک و

 کنم چیکار نمیدونستم

 شدم بلند جام از گنگ و

 ببخشه منو بگو:میگفت فقط و میداد ادامه کارش به همچنان

 شدن داخل زن پرستار یه و مرد پرستار دوتا کن نکشید طولی

 کردن تزریق رو امپولی گردنش کنار و کردن کنترل زور به رو محدثهو

 شد بیهوش جا در محدثع و

  گذاشتش تخت پرستارروی

 برید باید اقا:مرد پرستار

 بیرون کردم پرت خودمو اتاق از بد حالی با

  کردمو نگاه دستم توی کاغذ به
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 نشستم سالن های صندلی از یکی  روی

 کردم باز چروکو برگه و

 کردم نگاه بهش تعجب با و

 خوندم مطلبشو لب زیر

 نور ازمایشگاه

 رستگار ارام نام

 ....و

 بود پیش سال شیش برای تاریخ

 شد جمع اخمام

 بارداری ازمایش جواب

 بود مثبت که

 مغزم تو اومد فکر جور هزار

 بوده من بچه

 کثافت اون بچه یا

 رفته که بوده اون بچه حتما

 میکرد درد مغزم

  فشار اینهمه

 روز تویه
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 بغض بازم

 پاشدم تعادل بی پاهای با

 بود شده خم نام شونه

 ماشین به رسوندم خودمو خوران تلو تلو

 بستم چشمامو نشستمو ماشین تو و

 بود حامله

  من از

 بود من بچه

 نه یا

 بود سوال پراز مغزم

 نبود خوب حالم

 ....گرفتم پیش در بیمارستانو راه کردمو روشن ماشینو

 ارام

 بودیم نشسته منتظر ما و بود چهار ساعت

 مامان:اتریسا

 گفتم بستمو دستمو توی قرانه

 جانم_

 گرسنمه:اتریسا
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 بخرم برات چیزی یه بریم پاشو عزیزم باشه_

 ببرمش من میخوای:شکیلا

 نشه زحمتت:گفتم کردمو نگاش تشکر با

 .میگیحرفو این هی زحمتی چه:گفت و گرفت اتریسارو دسته شکیلا

 موندم تنها من و رفتن اروم اروم شکیلا و اتریسا

 دوختم چشم کفشام به و پایین گرفتم سرمو

 بودم خسته عمر یه ی اندازه به

 تکلیفی بلا ازاین

 زندگی این از

 خودم از

 بودن نیومده هنوز بودو گذشته ساعت نیم

 پاشدم صندلی روی از و بالا گرفتم سرمو

 بیمارستان خروجی در سمته رفتم اروم اروم و

 داشت ای شیشه و بزرگ دره

 ببینمشون شاید تا کردم نگاه دقت با بیرونو وایسادمو پشتش

 ببینمشون نشدم موفق اینکه بعداز

 قلب بخش سمته برگشتم

 بود پایین دوباره سرم
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 نرسید مغزم به خون روم به رو شخص بادیدن و بالا اوردم سرمو قلب بخش به ورود حین

 شد پر چشمان

 دیدنش برای شد چشم بدنم تموم شدمو قایم دیوار پشت توجه جلب بدون اروم اروم

  دادم گوش جون با صداشو

 کو سامیار پس ارشام:ایما

 دیدم ارشامم و کردم خم بیشتر سرمو

 گرفت قلبم

 کیه برای کیف این:ایما

 کرد اشاره کیفم به و

 . نمیدونم:ارشام

 باشن رفته نشده مرخص ببین بپرس پرستار یه از برو نیس چرا کو سامیار:ایما

 میکشیدم نفس سختی طور به

 بود اینجا

 بود بیمارستان همین تو اینجا

 بکشم نفس کردم سعی و گلوم رو گذاشتم دستمو

 میریخت تند تند اشکام

 اومدم خودم به شکیلا صدای با که بود گذشته چقدر نمیدونم

 خوبه ساشا وای خوبی چیشده ابجی ارام.خدا یا:شکیلا
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 کرد نگام ترسیده اتریسا و

 دادم تکون سرمو

  بگو چیشده پس:شکیلا

 اینجا بیا اصلا:شکیلا

 بیرون اورد منو بودم شده قایم که دیواری پشتع از کشیدو دستمو و

 کشیدم ندیدنشون با عمیقی نفس کردمو نگاه نبودن الان و بودن که جایی به ترس با

  بود وایساده ایما که جایی به بودم زده زل

  نه بود نکرده تغییر

 زدی زل صندلی اون به چرا چیشده وای:شکیلا

 مامانی: اتریسا

 کنم جورجمعو خودمو کردم سعی

 نشده چیزی_

 کردم اشاره اتریسا به که بزنه حرف اومد شکیلا

 شد ساکت اونم و

 میکردی گریه چرا پس:اتریسا

 خریدین چی.بود گرفته دلم_

 صندلیا سمته رفتیم گرفتمو دستشو

  خوردن چی که میداد توضیح واتریسا
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 خریدن منم برای و

 مامان مرسی_

 نمیخوریش:اتریسا

 دخترم نیستم گرسنه_

 کرد بازی تبلتش با نگفتو چیزی دیگع

 چیشده:گفت اروم شکیلا

 دیدمش_

 کیو:گفت تعجب با

 کردم تعریف بهش رو داستان تموم منم و

 ببیننت یاباشن اینجا همشون الان داره امکان خب ولی.بترسونمتا نمیخوام:شکیلا

 زد یخ حرفش بااین قلبم

  دیدنشون دوباره از میترسیدم

 یارسام شده دیر خیلیم.دیگع نداری وقت.بدی نشون خودتو خوبیه فرصته نظرم به ارام: شکیلا

 بهشون اینکه بخاطر روزی یه اگه ارام.دارن بابا بفهمن باید هم ها بچه و داره بچه که بفهمه باید

 چی کنن ترکت دارن بابا نگفتی

 کردم نگاه بهش ترس با

 کنه؟ شکایت کردی پنهون هاشو بچه اینکه برای ازت میتونه سامیار میدونی:شکیلا

 .نمیتونم:گفتم دادمو تکون سرمو

 بخواه فقط تو میتونی:شکیلا
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 نده بهم و بگیره هارو بچه اگه_

 ناو بخوا شناسنامه دوتا ازش تو فقط و خوشبخته و داره بچه خودش الان اون باش مطمئن:شکیلا

 نباشی تو که خداشه از

 کردم گریه بازم حرفا این شنیدن با

 .نداشت لیاقتتو اون برم قربونت.بدونی گفتم.کنیا گریه که نگفتم:شکیلا

 .پیششون میرم شد مرخص که ساشا_

 پیشتیم تاابد ما نترس.بخدا میکنی خوبی کاره افرین:شکیلا

 شکیلا مرسی:گفتم بوسیدمو گونشو

 . منی عششششقه:گفت بوسیدو گونمو متقابلا اونم

 سامیار

 کردم پارک بیمارستان کنار ماشینو

 شدم پیاده و

  تو رفتم بیمارستان حیاط شلوغ جمعیت به توجه بدون و اروم اروم و

 بدم رو مزاحم این جواب تا اوردم در جیبم از و خورد زنگ بار چندمین برای گوشیم

 کردم برقرار تماسو کشیدمو نفسی گوشیم روی سومیتا اسم دیدنه با

 الو_

  نیومد صدایی

 سومیتا الو_
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 زد ای تنه بهم رفتن راه حین مردی

  بودم راه بین

 سومیتا:گفتم و کنار کشیدم خودمو

 سامیار الو: گفت بعد ثانیه چند

 جانم؟_

 میلرزید کمی صداش

 بگم بهت چیزیو یع باید... من... من:سومیتا

 بود کشیده ته ام حوصله

  بود اشوفته ذهنم تموم

 .میزنیم حرف میای دیگه روز دو.باشه_

 الان:سومیتا

 بگو جانم_

 خب...ارام...من:سومیتا

 خدافظ میزنم حرف اونموقع.میای فردا پس نه فردا تو سومیتا:گفتم کلافه

  کردم قطع تماسو

 اومد قلبم تو میومد بدم ازش که هایی حس همه اسمش شنیدنه دوباره

 قلب بخش سمته رفتم و

 نشستم دورتر نقطه کشیدمو اهی خانوم دوتا توسط پر های  دوتاصندلی  دیدن با
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 ازمایش اون سمته رفت مغزم بازم

 اقا 

 ردمک نگاه پرسشی  بود من روی به رو حالا و بود صندلی اون روی که دختری به و بالا گرفتم سرمو

 

 بفرمایید:دختره

 سمتم گرفت رو بود شکلاتی بسته توش که دستشو و

 بفرستید صلوات:دختره

  برداشتم کاکائو شکلات یه و جلو اوردم دستمو

 شد دور هم دختره و

 ردمک نگاه بود نشسته فاصله صندلی چندتا با روم به رو که ای دیگع دختره به و چرخوندم چشم

  نمیدیدم صورتشو بودو کرده خم سرشو

 بلوندش موهای بخاطر

 بالا گرفت سرشو کردو حس نگامو سنگینیه

  داشت ای خسته چهره

  کرد نگام وقتی بلافاصله

 پایین گرفتم سرمو

 گذاشتم جیبم توی شکلاتو
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 ندبلو موهاش که دختری پیش برگشت میکرد پخش شکلات که دختری اون که نکشید طولی و

 ...بود

 ...بستم چشمامو و یخ دیوار به چسبوندم سرمو

.... 

...... 

 ارام

 شد خوب شاید کن دراز پاهاتو یکم خونه نماز بریم:گفتم میکرد درد پاهاش که شکیلا به رو

 کرد تایید حرفمو دادو تکون سرشو شده جمع قیافه با

  شدم بلند

 داره سوز چپم مچ وای.نداشت سابقه. کرد درد یهو:شکیلا

 کنم کمکت بذار_

  کردم کمکش

  وایسته که

 بیا مامان اتریسا_

 اومد رله کنارم گرفتو دستش تو کیفشو

 بودم گرفته بازوشو من و میومد راه لنگان لنگان شکیلا

 کردم باز رو خونه نماز کوچیک دره

 بیارم در کفشاتو تا بگیر دیوار از_
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 گرفت دیوار به دستشو اونم کردمو ول بازوشو اروم

  کردم باز قرمزشو استار ال کتونی بندایه شدمو خم

 اتریسارو کفشایه بندایه سپس و

  تو رفت زودتر اتریسا

 نشست خونه نماز رنگ قرمز فرش روی و

  تو رفتیم شکیلا با

 بشینه کردم کمکشو

 میترکه داره زانوم ارام وای. ای ای:شکیلا

 اخه چیشد یهو_

 نمیدونم اخ:شکیلا

 شع بهتر شاید  بدم ماساژ یکم بذار:گفتم و کردم دراز پاهاشو

 نکرد مخالفت

 میدم ماساژ پاتو این منم خاله:گفت و جلو اومد اتریسا

 میشی خسته برم قربونت:شکیلا

 نمیشم خاله نه:گفتن با اتریسا و دادن ماساژ شکیلارو پاهای کردیم شروع اتریسا با همزمان

 داد پایان شکیلا مخالفت بحث به

 شدی بهتر: گفتم ربع یک بعداز

 ممنون یک اره: گفت هم در قیافه با
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  زدم خونه نماز رنگ کرمی دیوار به تکیه و کشیدم کنار

 گرفت جا بغلم تو اتریسا کردمو باز دستامو

  نازش موهای روی چونمو

 چنده ساعت: شکیلا

 کردمو نگاه مچیم ساعت  به

 ۰نزدیک:گفتم 

 پام روی گذاشت وسرشو کشید دراز اتریسا

 از ای بزنم مطب میتونم میکنی فکر ارام میگم: دادم شکیلا حرفای به گوش و کردم لمس موهاشو

 بیام بر پسش

 :گفتم و گذاشتم شونش روی سرمو

 من.کردی کار بیمارستان بهترین تو داری مدرک بلدی خوندی درس تو خوب دختر میترسی چرا

 نمیکنم درک ترستو

 نمیکنم درک خودمم نمیدونم:کشیدوگفت عمیقی نفس

 باش داشته باور خودتو:گفتم گرفتمو شو کنار افتاده دست

 بزنم مطب که میگردم جا یه دنبال برگشتم وقتی: گفت بهم خیره

 میکنم بهت کردن کمک برای بتونم کاری هر_

 هستی که مرسی ارام مرسی:شکیلا

 دمیدا گوش حرفامون  به ارامش با که  اتریسارو موهای دیگم دسته با دوباره فشردیمو همو دسته

  کردم نوازش
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 . کردم موفقیت ارزویه خواهرم و دوست بهترین برای دلم ته از

....... 

........ 

 سومیتا

 نشستم نقلیم اپارتمان کاناپه روی کلافه

 بردم فرو موهام توی دستامو

 ودب کرده قایم چی عاشقش چهره اون پشت فرشاد ک کنم باور نمیتونستم میترکید داشت دلم

  بود داده بازیم سال ۶

 بود کنارم و  بودم کنارش زندگیمو لحظ به لحظه سال۶

 بینمون عشق اونهمه

 فرشاد مهربونی اونهمه

 فرشاد خوبی اونهمه

 فرشاده زده بهم سامیارو  ارامو زندگیه که کسی نمیشد باورم

 دارم دوسش بینهایت که ی فرشاد

 اومد در صدا به ایفون

 شدم بلند کاناپه رو از کرختی با

 رفتم ایفون تهس به و

 بغض  دوباره فرشاد تصویر دیدنه با
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 کردم

 شدم متوقف راه بین اما کنم لمس درو بازکردنه تادکمه بردم دستامو

 زد زنگ دوباره

 رفتمگ جا قبلیم جای کاناپه روی خودم کردمو باز رو حال دره بعد و کردم باز درو بلافاصله اینبار و

 بودم گرفته قلب تپش

 میپیچیدم بهم دستامو انگشتایه و

  اومد خونه پارکت روی قدماش صدایه که نکشید طولی

 میشد نزدیکم قدم قدم

 پایین گرفتم سرمو

 نگاهاشو میکردم  حس

 شکست رو بینمون سکوت و نزدیکترشد

 سلام:فرشاد

 درستش بذار نذار تنهام کن نگام حداقل کردم غلطی چه میدونم بخدا میدونم: فرشاد

 غریدم پریدمو جام از

 رو محبوبه مامان کردنه سکته یا سامیارو  حاله ارامو ها؟نبودنه کنی درست چیو_

 شد خیره بهم پشیمون

 نذار تنهام فقط تو میکنم درست رو چی همه میکنم پیدا ارامو: فرشاد
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 پیدا چون کن گور و گم خودتو.میگم سامیار به چیو همه. برو فرشاد برو:گفتم و بهش کردم پشتمو

 نمیذاره زندت کنه

 .بمیرم شده  همچیو همه ب میگم خودم و برمیگردیم باهم فردا پس نه فردا: فرشاد

 سومیتا: فرشاد

  برنگشتم

 شد نزدیک بهم عقب از

  دوستدارم بخدا نذار تنهام بمون پیشم:گفت کردو قفل کمرم دور دستاشو

 بیرون بیام اغوشش از کردم تقلا

  بمون بجنگم داشتنت برای بذار بمون: گفت و گرفتتم محکمتر

 برگشتم

  شدم  خیره بهش و

 کید تر بغضم

 داشتم دوسش من

 میزدم زار بلند بلند

 میکرد بغلم محکمتر فرشاد و

 نکن گریه زندگیم نکن گریه کنم درستش میدم قول: فرشاد

 میترسوند منو این و داره العملی عکس چه سامیار میدونستم

.... 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1116 

 ارام

 شد نمایان بخشش ارامش لبخنده با خاله تصویر و خورد زنگ گوشیم

 کیه: شکیلا

 شکوه خاله_

  دادم جواب

 برداشت پام روی از سرشو زدن حرف برای اماده اتریسا و

 جانم_

 خوبی گلم سلام:خاله

 خوبه مهدی عمو توخوبی ممنون خاله سلام_

 دیدیش چطوره ساشا حال.دخترم خوبیم:خاله

 نمیدن اجازه خاله نه_

 واستون بیاریم کردم درست خوردین؟ماکارونی شام:خاله

 ؟ بیاره این گرسنه کرده درست ماکارونی خاله:گفتم شکیلا و اتریسا روبه

 نیستن گرسنه که گفتن و کردن رد دو هر

 نیستیم گرسنه ممنون خاله_

 کنی؟ استراحت یکم خونه برگردی تو بیام من میخوای. عزیزم باشه:خاله

 راحتتره خیالم اینجوری ممنون خاله نه_

 فعلا پس. گلم باشه:خاله
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 خاله خدانگهدار_

  کردم قطع

 بشه بدتر نره خواب بده تکون پاهاتو یکم بیرون بریم نه ساعت:گفتم دخترا به رو و

 اینجاییم وقته خیلی اره:شکیلا

 پوشید کفشاشو رفتو بیرون حرف بدون اتریسا

 بیاد راه کردم کمک و گرفتم شکیلا بازویه از بازم

 اومد راه لنگان لنگان و پوشید کفشاشو خودش اینبار

 نشستیم ازشون فاصله صندلی دوتا با شدیم رو روبه دختر دوتا با و قلب بخش رفتیم

 مامان:گفت و گرفت جا کنارم اتریسا

 جانم_

  دارم شویی دست: اتریسا

 دخترم بریم: گفتم شدمو بلند

 میام شویی دست ببرم رو اتریسا من:گفتم شکیلا به رو

 ابجی باشه:شکیلا 

 رفتیم بیمارستان شویی دست طرف به باهم گرفتمو رو اتریسا دسته

 

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

 سامیار
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  میکرد اذیتم بود اونجا که موبلوندی دختره خیره نگاه

 میکردم نگاه روم روبه دیوار به اخم با

 میکردم حس نگاشو سنگینی ولی

 کردم نگاه بهش اخم با کلافه

 شد خیره بهم نرفتو رو از

  حیاطتو رفتم پاشدمو جام از و کردم غلیظ اخمامو

 کردم نگاه ماه به و نشستم صندلی روی

 میداد نشونرو نه به ربع یک عدد که  کردم نگاه مچیم استیل ساعت به

 کشیدم عمیقی نفس

 افتادم ازمایش اون یا بازم و

 گرفت وجودمو تموم نفرت

 میکنه؟ نابودم میبندم هرکی به چرا؟دل:کردم زمزمه ماه به رو

 کرده نابودت کی:گفت گوشم کنار از صدایی

 گرفت جا کنارم پررویی با کع دیدم موبلوندو دختره همون بازم و  سرچرخوندم

 میخوای چی:غریدم حرص با

 اخلاقی بد انقدر چرا:گفت کردو گرد ایشو قهوه چشمای

 کردم نگاه ماه به بازم و ندادم جواب

 تو؟ و ناهیده اسمم:داد ادامه
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  ندادم جواب

 بالا بره اعصبانیتم جوش نقطه تا موندم منتظر و

 بستریه اینجا کی یعنی اینجایی چرا:داد ادامه بازم

 برو_

  دادم هشدارو اولین

 چرا:ناهید

 رفت بالا مرز به شم جو نقطه

 اعثب که پیچوندم نشسته حالت همون تو گرفتمو رو بود بازوم روی حالا دستشوکه حرکت یه با و

 بزنه غلیظی و اروم جیغ شد

 شو گم چشمام جلو از:غریدم دندونام لای از شدمو نزدیک بهش ترسناک چشمایه با

 طرفش به محکم بعد و دادمو محکمی فشار دستشو داد تکون سر تند تند و کرد نگام ترسیده

 کردم پرت

 بمیر برو روانی:زد داد بلند مچش گرفتن با و پرید جاش از

 ورد حرص از پر بلند قدمایه با ناهید و برگشت طرفمون به بودن حیاط تو که نفری چند نگاهای

 شد

 زدم زل ماه به و دادم لم بیشتر میکردن نگام که چشمایی به توجهبدون

 اقلحد داشتم نیاز مرگ یه به واقعا چمه نمیدونستم که بودم روانی بودم روانی واقعا روانی: گفت

  موقت مرگه

 کردم تر دراز پاهامو و کشیدم اومدم در ریش ته به دستی
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  کنم چیکار میخوام نمیدونستم که بودم روانی

 زدم پوزخندی

  نیس چیزی که بزنم گول خودمو میخواستم و بودم باخته

 .مادرت این ؟جز برات موند کی:گفتم اروم

 بگیری نمیذارم یکیو این:گفتم اسمون به رو و بالا گرفتم سرمو

 کردم نگاهروم روبه ظریف جسم به و گرفتم ستاره بی اسمون از نگامو اشنایی صدای با

  زدم لبخند اختیار بی

 اشناش دریایه چشمایه دیدن از

 بیاد یادم اسمشو که اودم فشار درگیرم مغز به

 اتریسا اره اتریسا

 کوچولو خانم خوبی_

 بشینم میشه...ممنون:گفت خسته چهره با و اومدجلو کمی

 زدم رو پر بزرگ دختر اون و کوچولو دختر این ادب مقایسه از بزرگتری لبخنده اختیار بی

 بفرمایید نه که چرا:گفتم دلیل بی مهربونی با و

 گرفت جا فاصله با کنارم

 اشناش صورته اجزایه تک تک به زدم زل

 شد خوب مادرتون:گفت کردو نگاه بهم

 هنوز نه:گفتم نشستمو صاف
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 شد تموم عملش داداشم: اتریسا

 الان خوبه داداشت حال:پرسیدم وسواس با

 میاد  بهوش صبح گفت مهدی بابا اره: اتریسا

 کشیدم راحتی و عمیق  نفس اختیار بی

 ندارین بچه شما چرا: اتریسا

 نداشتم اولم از یا داشتم یا دارم نمیدونم:گفتم درد اوجبا زدمو لبخند

 ندارین زنم گفتین اخ:گفت گیج

 کوچولوخانوم میری مدرسه:گفتم دادمو تغییر و بحث

 نیستم کوچولوخانوم من:غرید

 بزرگ خانوم: گفتمزنون لبخند

 هخال برم باید من:گفت و پایین پرید صندلی روی از میزد صدا اسمشو بلند بلند که صدای با

 خدانگهدار میکنه صدام شکیلا

 شد دور بلافاصله و

 تهدس بیمارستان ورودی در جلوی ببینم نمیتونستم دقیق چهرشوکه زنی کهکردم نگاه خیره

 شدن بیمارستان وارد لنگان لنگان گرفتورو اتریسا

  اشنا ک دختر رفتن به کردم نگاه لحظه اخرین تا

  دادم تکون سر

  کنم راحت... و ازمایش برگه و اشنا اتریسا و محدثه هرچی از ذهنمو تا

  کنم فکر مادرم به فقط و
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  نه یا

 میکردم فکر ازدواج به دیگه بار شدنش خوشحال واسه شایدم 

 عشق بدون ازدواج

 اومدلبم کنج پوزخندیبازم

 شدم ماه خیره  بازم و

 بهش کردم نگاه حس  بی و

 نداره اهمیتی برم ازمایش برگع اونو ندارم گذشته ارام به ای علاقه که زدم گول خودمو و

 متنفرم ازش فقطو

 زدم گول خودمو فقط

 نشه له غرورم تا زدم گول

 .......نشه له خودم پیش غرورم تا

 ارام

 بودن خواب اتریسا و شکیلا و بود شب دو ساعت

 گویا بودن عصبی هم خیلی که بودن ما روی روبه دقیقا دختر دوتا و

 شدم خیره کفشام به و گرفتم ازشون نگاه

  کرد باز اروم چشماشو خوردو تکونی شکیلا

 داد بدنش به قوسی کشو

 گرفت کمرمم وای وای:گفت و
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  خندیدم اروم

 جا این میشه اذیت هم اتریسا بخوابید خونه نماز تو بریم:گفتم و

 باشه:گفت کردو نگاه بود پام روی سرش بودو خوابیده صندلی روی کج که اتریسا به

  خوردم تکون اروم

 گرفتم بغل رو اتریسا و

 اومد دنبالم لنگان لنگان شکیلا و

  کشیدم عمیق نفس و زمین روی  گذاشتم رو اتریسا

 برداشتم نمازخونه چادرایه از چادر دوتا کردمو راست کمرم

  کردم تا

  گذاشتم شکیلا سر زیر رو یکی و اتریسا سر زیر رو یکیو

 میکرد نگام خمار چشمایه با  بودو کشیده دراز اتریسا کنار شکیلا

 برم؟ یا بمونم اینجا من:گفتم اروم

 خوابم منم.صبح تا بکش دراز حداقل بشینی؟اینجا میخوای سفت های صندلی اون روی: شکیلا

 باشه ما به حواستم که میدونی سنگینه

 خوابید اروم بعد و

 نشستم کنارشون دادمو تکون سر

 دادم تکیه یخ دیوار به  کردمو دراز پاهامو

  اوردم در جیبم از لرزید گوشیم بازم
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 کردم باز رو بود اومده برام که پیامی و

 کرد هدیه لبام به رو محوی لبخند یزدان دایی اسم

 «بیداری خوبی برفی ملکه  سلام»  خوندم رو بود داده که پیامی

  ترشد عمیق لبخندم برفی ملکه خوندن با

 برف سال چندین بعداز که بود بار اولین پیششون اومدم من که سالی اون میگفت یزدان دایی

 بود داده بهم رو برفی ملکه لقب روز همون از بودو اومده زیادی خیلی

 «بیدارم خوبی تو.ممنون دایی سلام»  کردم تایپ

 شد داده تحویل پیام و زدم رو سند دکمه

 «؟ اتریسا خوبه ساشا. خوبممنم»داد جواب ثانیه چند بعداز

 .. زدیم حرف باهم صبح پنج ساعت تا ما که شد واین

  جیبم تو برگردوندم گوشمو کردم یزدان دایی با که خداحافظی با

  دادم تکون یکم خودم به و

  میسوخت چشمام

  شه بهتر یکم تا بستمشون یکم

 .......برد خوابم کی نمیدونم و

....... 

.......... 

 سامیار
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  موندم حیاط تو صبح هفت  ساعت تا

 بیمارستان تو رفتم هفت و

  بود اومده مامان دکتر

 بود شده معاینه مامان و

 بود شده بهتر حالش و

 میشد منتقل بخش به حالا و

 ۰۲۶اتاق دنبال وار زمزمه و پرسیدم دکتر از اتاقو شماره

  و کردم پیدا بالاخره و

  کنه وصل روم سرم پرستار کمک تا موندم منتظر

  بود بزرگ بود توش مامان که اتاقی بیرون رفت حرف بدون شدو تموم کارش مین چند بعداز و

  بود تخت دوتا کلا و

 بود خالی که پنجره کنارو مامان تخت روی روبه هم یکی و بود مامان برای  یکی که

 نشستم و کردم تر نزدیم مامان به رو بود مامان تخت کنار که تیره ابی صندلی

 کردم نگاه رنگش بی چهره به

 بود نصب بدنش به که دستگاهاییدمو به وبعد

  دادم قورت گلومو سیب

 ...کردم نگاش غم با و

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

  ارام

 بودن خواب همچنان واتریسا شکیلا

 بود شده منتقل بخش به ساشا و

 دیدم رو مهدی عموو خاله که کنم بیدار رو شکیلا و اتریسا برم که برگشتم راه بین

 نمک بیداررو دخترا رفتم منو ساشا پیش رفتن واونا  دادم سلام و رفتم سمتشون بلند قدمایه با

 چنده؟ اتاق دخترم:خاله

 ۰۲۶اتاق:گفتم برگشتمو

 ...دادم ادامه راهم بهو

........ 

.......... 

 کردم باز رو خونه نماز دره

 کردم نگاه شکیلا و اتریسا چهره به و

  بودن خواب تو غرق

  رفتم اتریسا طرف به اول

  دادم تکونشاروم و

 نمیشی؟ بیدار دخترم اتریسا_

  خورد تکون اروم
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  زدم صداش دوباره

 ده ساعت دخترم شو بلند اتریسا_

 کرد نگامالو خواب و شد بیدار

  کردم احساس دهنم تو رو تلخی مایع هجوم

  مامان:اتریسا

 میکرد نگاه تعجب با که کردم بهش نگاه

  میدیدم تار جارو همه و کشید تیر سرم

 افتادم زمین روو  شنیدم رو اتریسا جیغ صدای اخر لحظه و افتاد هم رو چشمام کم کمو

.... 

........ 

 سامیار

 شد ده ساعت

  شماره خورد زنگ تلفنم و

 شد ظاهر گوشیم ی صفحه رو ارشام

 الو_

  کجایی سلام:ارشام

 بیمارستان سلام_

 خوبه محبوبه مامان: ارشام
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 . بخش کردن منتقل اره_

  کیه ملاقات تایم: ارشام

 یک ساعت کنم  فکر_

 داداش نداری کاری باشه:ارشام

 فعلا دادا نه_

 فعلا: ارشام

 فعلا_

  تو اوردن تخت روی رو ای بچه پسر و شد باز اتاق دره تماس قطع بعداز بلافاصله

  بود  بیهوش

 پریده رنگ و

  رفتن و کردن جاش جابه

  ببینم اسمشو تا کردم نگاه سرش بالای کوچیک برد به و رفتم طرفش به ناخداگاه

 (قلب پیوند:)بود نوشته فقط تعجب درکمال

  رفتم مامان طرف به و گرفتم فاصله تختش از

  کردم نگاه بچه پسر به و برگشتم ناخداگاه بازم و

 تو اومدن مسن تقریبا زنه و مرد یه و شد باز در حین همین در

 رفتن پسرک طرف به و

 کردم نگاهشون چشمی زیر
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 شده پریده رنگ انقدر چرا مهدی:گفت گریه با زنه

 نگی ارام جلوی.طبیعیه شکوه کرده عمل تازه:گفت کردو قفل زن ی شونه دور دستشو مرده

 میترسه

 ... بودم فراری ازش که اسمی بازم

  کردم اخم

 حرص اب گرفت گر بدنم تموم و

 .کشیده عذاب چقدر.دخترم برای بمیرم:گفت بازم زنه

  کردم نگاه مامان صورته به

 کرد باز چشماشو اروم مامانو

 داری؟ درد بگردم صدامو؟دورت میشنوی مامان؟مامان:گفتم شدمو خیز نیم

 پرستار زدن صدا برای بیرون رفتم هل با و

 اتاق تو برگشتم اتاق به پرستار کردن پیدا با بعد و

 یدند بهشون چرب غذایه گفتن با کردو تزریق مسکن یه و پرسید سوال چندتا مامان از پرستار

 شد خارج

 کشتی مارو تو:گفتم گرفتمو دستشو

 خدانکنه:گفت گرفته صدای با برداشتو دهنش روی از رنگو سبز ماسک دیگش دست با

 نمیکنه درد جاییت:گفتمو جاش برگردوندم ماسکو

  دادو تکون سرشو

  تو اومد نفس نفس با دختریو شد باز تندی به اتاق دره
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  بهش زدن سرم شد بیهوش ارام:گفت بودن بچه پسر همراه که مردی و زن روبه و

 شدن خارج اتاق از سه هر و

  کرد نگاه بهم تیز ارام اسم شنیدن با مامان

 کردم نگاه مامان به واکنش بی من و

  زدم کجی لبخنده و

 ....رفت بخواب مامان کم کم و

.......... 

  ارام

  کردم باز چشمامو

  کردم نگاه اطراف به گنگ و

 بودن سرم بالای بغل به اتریسا که دیدم روعمو و شکیلا و خاله و

 دخترم خوبی:گفت و کرد تر لب خاله

 چیشده:گفتم کردمو خیس زبون با خشکمو لبای

 یتقویت سرم یه دکتربرات شدی بیهوش یهو کردی بیدار منو نیس؟اومدی یادت مامانی: اتریسا

 کرد تزریق

  اومد یادم چی همه

  چیشد ساشا:گفتم تند و

 شدم خیز نیم جام از و
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  کرد بدی سوز دستم که

 شد کنده دستم از سرم و

  سمتم اومد تند خاله که گفتم اخی و گرفتم رگمو

 کردی چیکار دختر وای چیشد:گفت و

 ساشا پیش بریم خاله نشد چیزی_

 شه راحت خیالمون کنه معاینت بیاد دکتر بذار: عمو

 خوبم بخدا عمو خوبم_

 ببین مامان خریدیم شیرینی و گل کلی ما: اتریسا

 مهدی اباب:گفت و کرد اشاره شیرینی جعبه چند و ابی و قرمز رز گلایه از بود پر که اتاق گوشع به و

 کنیم پخش بیمارستان تو داداش شدن خوب برای تا خریدیم رفتیم منو

 کشیدی زحمت چرا عمو:گفتم عمو به دانی قدر با

  که نکردم کاری:گفت زدو اتریسا موهاای به ای بوسه

 کنیم؟ پخشرو گلا بریم مهدی بابا: اتریسا

 خوشگلم بریم:عمو

 بیرون رفتن اتاق از شیرنی های جعبه و گلا برداشتن با و

  تو اومد پرستار یه با شکیلا

  رفت جملاتی گفتن بعداز پرستارو

 بپوشم کفشامو و شم بلند و کرد کمکم خالهو
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 خسته و بود کوفته بدنم

 ساشا پیش رفتیم اروم اروم و

.... 

....... 

 سامیار

 ملاقات  اومدن جون مامان و مرواریدو ملودی و هاشون بچه و ایما و ارشام یک ساعت

 شد شلوغ اتاق پ

 بودن نیومده هنوز همراهاش که کردم نگاه بچه پسر تخت به تیز ارومی ناله صدای با

 برداشتم سمتش به قدمی و

 کیه این: ایما

 بوده قلب پیوند نمیدونم:گفتم اروم

 رفتیم طرفش به ایما منو و

  کرد نگاه بهمون خیس چشمایه با بچه پسر

 خوبی کوچولو اقا: ایما

  نداد جوابی

 سامیار ع تو شبیه چقدر:گفت اروم ایما

 بچه به بودم زده زل من و

 میکرد نگامون ترس با که
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  بود درست ایما حرف

  دادم قورا دهنمو اب

 مامان:کرد ناله

 مامانت میاد الان:ایما

 نداشتم زدن حرف قدرت بودمو بچه به خیره

 کجاستمامانم:گفت و ریخت من چشمایه کپیه بینهایت چشمایه از اشکی قطره

 میاد_

  زد صدا مامان

  برگشتم

 نداره همراه طفلک این:مامان

  رفتن همشون شده بد حالش مامانش انگار_

 اب:گفت وار ناله

 کردم نگاه بهش حیرون

 میلرزید دستام دادم قورت دهنمو اب اختیار بی بازم

 میزد تند قلبم و

 چیه اسمش بپرس عمو:اریو

  شد باز در که بزنم حرف اومدم

 رفت یادشون کشیدن نفس همخ و برگشت در طرف به سرا همهو
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  کردم نگاه بهش تعجب با

 کرد نگاه ما همه به تعجبو ترس با اونم که

  کرد نگاه بچه پسر به اخر درو

 زد تند تند گردنم رگ و دادم اعصبانیت به جاشو کم کم تعجبم

 مامان:گفت که شکست بچه پسر  صدای با بینمون سکوت

 بودیم بهم خیره

 کردم مشتدستامو

 شد اکو ذهنم توبچه پسر صدای و

 «مامان»

  اومدجلو لرزش با

 کوچلو اتریسا و بزرگ رز گل دسته یک  همراه مرد و دختر و زن همون سرش پشت و

  فشردم بهم دندونامو

 بهش زدم زل

..... 

 

 ارام

 زدم زل روم روبه صحنه به وحشت با

  کنه بیدارم شکیلا کاش
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 رفت جلو شیرینی های جعبه با جا همه از بیخبر عمو

 پایین انداختم سرمو

 قلبم؟

 نداشتم نه نداشتم قلب

 میکرد تشدید دردمو سر و بکشم نفس نمیذاشت نگاها سنگینی

 شد نفسم شدنه رها با مصادف عمو صدای

 دخترم بیار گلارو اتریسا اورده چی برات خواهرت ببین چرا گریه بابا پسر:عمو

  عمو پیش دویید گلا با کردو ولرو شکیلا دسته اتریسا و

  من به بود زده زل ساشا

 میکرد نگاه بهم فاصله قدم چند با که بود مردی کپیه نگاهش

 میکرد جا جابه ببینم من اینکه از قبل اتاقو و میشناخترو مرد این عمو کاش

 دیدم رو شوم واقعیته و اومدم درو هپروت از صدایخاله با

 زده زل بهت چجوری ببین دیگه بیا دخترم ارام:خاله

 میکرد نگام خیس نیمه چشمایه با که کردم ثابت جون مامان روی و چرخوندم نگاه

 جلو به شم پرت شد باعث که داد هولم پشت از شکیلا

  میکنه ناز عه دیگه برو:گفت بلندی صدای وبا

 برگردوند سرشو رحمی بی با که شدم رد ایما کنار از

 کرد تکرار کاروهمونکه کردم نگاه ارشام به بعد و
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  خورد صورتم تو کشید که عصبی نفس که شدم رد سامیار جلوی از و خوردم بغضمو

 یخم دسته تو گرفتم کوچیکشو دستهو نشستم ساشا کنار تخت روی

 دردنداشت: ساشا

  کردم نگاه حرف بی

 مهدی بابا: گفتعمو روبهو

 جانم:گفت دل ته از عمو

 بازی شهر میریم کی:ساشا

 چقدر:گفتو شد گم رومون خیره نگاهای و عمیق سکوت تو صداش که خندید بلند صدای با عمو

 قولمم پایبند و دادم قول من میریم شهرمون برگردیم بذار پسر عجولی

 شد بسته و باز بلندی صدای با اتاق در عمو حرف این بعداز فاصله بلا

 ریختم اشک اروم اروم و کنه سرباز بغضم دادم اجازه بستمو چشمامو

 نکن گریه ببین شدم خوب مامان:ساشا

 ترسیدن ببین بچه جلو نکن گریه دخترم ارام عه:گفت فشردو هامو شونه خاله

 ارشام بریم:گفت که اومد همیشه از تر خسته جون مامان صدای و نداشت تاثیری خاله حرفایه

  بهترع نباشه شلوغ دورش هم محبوبه پسرم

  رفتن همه بعد دقیقه چند و

 بودم ندیده من بودو تخت روی محبوبه مامان

 کردم نگاه سرمو پشته و چرخوندم سرمو

 تخت روی دیدم بسته چشمایه با و حال بی رو محبوبه مامان که
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 اومد بیرون دهنم از عمیقی اه

 گریه زیر زدم بلندی نسبتا صدای با

 کرد گریه ترس از هم اتریسا بار این که

 وایساد بغل به اتریسا پنجره کنار دادو دلداریش عمو

 نمیکردم توجهی من میزدنو حرف باهام نگران شکیلا و خاله

 چیشده دخترم ارام:خاله

 ارام: کرد زمزمه شکیلا

 میکنی گریه من برا مامان:ساشا

 خوبم.پسرم نه:گفتم زدمو ای کولهو کج لبخنده گرفتمو ای تازه نفس

 اومدم پایین تخت روی از

  بشورم صورتمو میرم:گفتن با و

 اومدم بیرون اتاق از

 بود شده سر بدنم تموم

 ریخت اشکم و بستم چشمامو زدمو تکیه اتاق دره به

 میکرد نگام پرنفرت چشمایه با که دیدم روم روبهرو سامیار کردمو باز چشمامو

 میاد سرت بترسی هرچی از:میگفت همیشه که اومد مغزم تو یزدان دایی ی جمله

... 

 کردم ولرو دستگیره
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 بودم؟ نفرت این لایق من

 بیگناه منه

 شم متوقف بهش پشت شد باعث دارش خش صدای که برم افتادم راه جونیکم با

 تخته اون روی الان تو بخاطر دیدیش؟: سامیار

 درنیاد گریم صدای تا دادم فشار بهم لبامو

 ...اینجا الان تو بخاطر:گفت دوباره

 شد حرفش ادامه گفتنه از مانع ارشام صدای

 میمونم من خونه برو سامیار: ارشام

 اینجاس من مامانه بودنت هرزه بخاطر: سامیار

 اومد بند نفسم

 شد فشرده قلبم

 سامیار:گفت بلند ارشام

 نبینم تا نشوم دیگه تا رفتم تند و لرزون قدمایه با من و

 ؟ بود من لقبه هرزه

 خودش یا من

  ارام وای

 وای

  تو کردم پرت خودمو کردمو باز پا با رو شویی دست در
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 زدم زار بلند صدای با و

 روشویی سمته کشیدم جونمو بی تن

 کردم نگاه مادرمردم قیافه به دیوار روی کوچولو مربع اینه تو از و

 ارام خیالی خوش چه

 داری بچه دوتا بگی بری میخواستی

 میخواستی شناسنامه ازش

 چی خواهرم از

 شدم بدبخت من

 شدیم اواره هام بچه و من

  خدا وای

 :کردم تکرار

 ام هرزه ؟من هرزه

 ارام ای هرزه تو

 باز رو یخ اب و اومدم بخودم جوونی دختر چهره شدنه نمایان و شویی دست دره شدنه باز با

 ....صورتم به زدم تند تند کردمو

........ 

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

 سامیار
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 کشید تیر ثانیه چند همین تو سرم

 شد شروع لرزشش ودستام

 بود من روی اینبار مروارید نگران نگاه

 کشیدم تندی نفس اتاب دره بع خیره

 بود خواب مامان که بود خوب

  کردم نگاه دخترک به

 نمیشناختم اشناشو چهره من و میزنه حرف من با روزه چند که

  ردک نگام بااخم مسن پرستار که بستم صدابلندی با درو و رفتم بیرون اتاق از کردمو تند پا

  ندادم  اهمیتی

 همه از بیشتر  خودم از همه از بودم عصبی

 کشیدم ها نقشه چه

 بکنم موهاشو دونه دونه دیدمش که بودم ریخته ها برنامه چه

 کردم نگاه لرزونم دستای به اعصبانیت با

 زد پوزخند بهم وجدانم

 دستا؟ بااین

 برسم؟ حسابشو میخوام دستا بااین

  بیرون اومدن داغون حالی با هم بقیه بعت مین چند

 .....سامیار:گفت  گذاشتو شونم روی دست پیشمو اومد همه از جلوتر ارشام
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 زدم پس دستشو سریع

 ...برو:گفتم کردمو نگاه اتاق دره به و

 رفتن ثانیه چند بعداز

 بازشد اتاق دره

 بست چشم دره به تکیه بیرون اومد و

 کردم نگاش عصبی و نفرت با

 کرد نگام ترس با و کرد باز چشماشو

 بخاطر:گفتمو وایستاد..تخته اون روی توالان بخاطر...دیدیش:گفتم که بره خواستو کرد بهم پشت

 ...اینجا الان تو

 شد حرفم ادامه گفتنه از مانع ارشام

 ...اینجاس من مامانه  بودنت هرزه بخاطر:گفتم ندادمو اهمیتی

 نکرد پمپاژ خون قلبم هرزه گفتنه با

 رفت سریع لرزیدو ارام و

 زدم پس ارشامو دستایه بازم

 میمونم خودم:گفتم و

 داداش خونه برو بیا سامیار: ارشام

 میمونم خودم:گفتم بلند

 میلرزه دستاتو ببین بده حالت: ارشام
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 برو:گفتم دادمو هلش

 حرفابود ازاین تر خر کله ارشام

 نی خوب حالت: ارشام

 برو خوبم:زدم داد

 پایین صداتوبیار بیمارستانه اینجا اقا:گفت عصبی بود کرده اخم بهم که مسنی پرستار

  کردو خواهی معذرت ارشام

 ...نکن لج:گفت من به رو

 یانه میری_

  دادمو هلش

 کرد نگام کمی  ارشام

 رفت تردید باو

..... 

.......... 

 ارام

 کردم باز درو کردمو تازه نفسی

 کشیدم راحت اهی ندیدنشون باو کردم نگاه محبوبه مامان تخت سمته به تندی و

 خوبی جون دختر ارام:گفت ناراحتی با عمو

  زدم لبخند زور به بستمو درو
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 شدم خوشحال پسرم اقا دیدن از  راحت خیالتون نبود هیچی: گفتم

  بود نشده قانع که خاله

 بزنیم حرف راجبش بعدا:گفت اروم

  باشه:گفتم اروم

 احتهنار چرا نازم دختر: گفتم و بوسیدم گونشو محکم گرفتمو عمو بغل از رو کرده بغ یه اتریسا

 خب مامانیه دخترمون:گفت جالبی لحن با شکیلا

 مامانی:گفت دار بغض اتریسا

 جانم_

 کردی گریه چرا: اتریسا

  کردم تجدید زورکیمو لبخند

 بود شوق اشک که نکردم گریه:_گفتمو

 مامانی نداری درد:گفتم ساشا به رو

 یکم:ساشا

 جون پسر میشی خوب الان زدن مسکن:عمو

 قیهب باشه بیمار کنار همراه یه شده  تموم ملاقات وقت: کرد تاکید کردو باز درو نمکی با پرستار

 ببرن تشریف

  خونه فرستادم بقیه با زور به رو اتریسا  دقیقه چند از بعد و

 استرس دنیا یه پسرمو موندم منو
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  رفتم محبوبه مامان تخت سمته به تردید با

 گرفتم گاز محکم لبمو ش افتاده چهره دیدن با و

 کنم لمس صورتشو تا اوردم لرزونمو دسته

 نتونستم

 ثباع کی....کردم چیکار من محبوبه مامانبگو تو..اینجایی که  اینم باعث من میگه:گفتم اروم

 چیه باعثش من بدبختیه بگو تو...بگو تو ها شدم اینجوری من اینکه

  کردم نگاه منتظر

  بود خواب اما

 بود بیخبر

 نداد جوابیو

  میکردم نگاش باغم

 میشکست اتاقو سکوت میداد نشون رو ساشا و محبوبه مامان قلب تپش که مانیتور بوق صدای

  گرفتم جا ساشا تخته کنار همراه صندلی روی گرفتمو فاصله تخت از

 کردم نگاه خوابش ی تو چهره به و

 میترسیدم حالا پسرو پدر بین شباهت این از

 زدم یخ و شد گرد چشمام بگیره ازم هارو بچه و رو چی همه بفهمه سامیار اینکه فکر از لحظه یک

 باشه رحم بی انقدر نمیتونه سامیار نه نه

 میکرد؟ بازی اونجوری باهات نبود رحم بی اگه:زد نهیب وجدانم
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  شدم ولو صندلی روی اینبار

 عقان خودموهم کهنمیکردمپیدا جوابی اما نیست رحم بی سامیار که کنم قانع خودمو میخواستم

 .خفه وجدانمو هم کنم

 صورتم روی گذاشتم دستمو کلافه

 کن کمکم خودت خدایا:کردم زمزمه اروم و

 نداشتم رو کردن بلند سر جرعت م و شد باز اتاق دره

 . سیخ بدنم به مو و شد پخش اتاق توی تلخش عظر بوی

 شد بسته اروم در

 کنه عوض اتاقو نگفتم عمو به که فرستادم لعنت بخودم منو

 خورد گره نگاشبه نگام و برداشتم صورتم روی از دستامو شد پخش اتاق توی  پوزخندش صدای

  رفت یادم کشیدن نفس

 داشت درد تکهدنیاتو چشماش رنگ اینکه اعتراف

 نبود من برای داشت درد

 ببینم اونو تا کنم نگاه ساشا چشمایه به انقدر باید داشت درد

 لرزیدم میشه نزدیکم داره دیدم و اومدم خودم به

 داشتم وحشت عصبانیتش از هنوزم

 نداشت خوردن تکون قدرت پاهام

 نمیداد فرمان مغزمو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1146 

 بود وایساده روم روبه

 .شد پخش صورتم توی نفسش و شد خم

 کجان حرومزادهات بابای:کرد زمزمه گوشم توی

 بستم باغم چشمامو و دهنم توی بردم لبامو

 زادهام؟ حروم

 میاوردی؟ در هارو فرشته ادایه اونم برا:گفت دوباره

 ندادم جوابی

 دادم گوش عجیبش حرفای به منگو

 خیانت بیناموسم اون به چیه..هه... شده شهید باباش گفت... اتریسا...دخترت: داد ادامهاون و

 کردی؟

 گرد شدو باز چشمام

 خیانت:زدم لب

 کنهن چیه.خیانت اره:گفت و شد تر پررنگ پوزخندش. میکردم نگاش سردرگمی با بودم شده گیج

 .اهریمن من و پاکی تو نبود حواسم. اره. کردم خیانت من

 کماش اولین بدم ادامه حرفمو نتونستم... کهو...ت یا...تو یا کارم خیانت من:گفتم لرزون صدای با

 ریخت

 ....میکشمت.بری در نمیذارم بار این.خوب تو.بد من اره:گفت صورتمو تو کرد فوت

 موندم زده بهت منو محبوبه مامان پیش رفت سریع و

 پاییندادم نفسمو زور به
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 کردم فکر کنندش گیج حرفایه به و

 اومد گوشیش صدای که بودم درگیر هنوز

 ........بودم زده زل رنگ سفید های سرامیک به بهتتو هنوز منو

 

 سامیار

 

 خورد زنگ گوشیم

 بود متعحب هنوز کهکردم نگاه بهش چشمی زیر

 دادم جواب مخاطب اسم دیدن بدونو زدم پوزخندی

 الو_

  پیچید گوشیتو ایدا جیغ صدای

 بابایی سلام: ایدا

 دختر گل سلام: گفتم اروم

 پیشمون نمیای دیگه چرا: ایدا

 . میام_

 میای امروز:گفت اروم میدم جواب خشک اینکه از مغموم ایدا

 نمیدونم_

 دیگه بیا:ایدا
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 میدم قول میام فردا_

 شده تنگ برات دلم من:ایدا

 خب؟ میام فردا.منم_

 .باشه:ایدا

 نداری کاری_

 خدافظ باش خودت مراقبه.بابایی نه:ایدا

 خدانگهدار.همچنین_

 تخت کناره میز روی گذاشتم گوشیو

 .میکشیدم نقشه ارام برای میکردمو نگاه سفید دیوار به نمیشد باز که بااخمایی و

 داشتمش نظر زیر چشم زیر از کاملا ولی بودم خیره روم به رو به

  گذشت حالت همون تو دقیقه چند

  اومد صداش و

 میزنی حرف چی از تو نمیدونم من:ارام

  کردم نگاش حرص با و برگشتم تیز

 بذار نزن حرف نزن حرف خوردی هی...گـــ چه نمیدونی:گفتم دندونم زیر ولی بلند تقریبا و

 نندازن روت تو تفم هات توله اون که میارم سرت به بلایی.برم ازاینجا

  پرید خواب از بچه پسر بلندم صدای با

 نده ادامه دیگه شد باعث و
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 میسوخت گلوم که بود بلند بقدری نفسام

  چپ علی کوچه به زده خودشو ازاینکه بودم  عصبی

 خوابید بچه پسر اینکه بعداز

 نیوفتی؟ پس میگری پیش دسته جالبه یاتو؟خیلی باشم ظلبکار باید من:گفت اروم

 میکنم خورد دهنتو همینجا چون شو خفه همینجا:غریدم

 توله من اگه..هرزهایی همه سردسته تو که منم هرزه اگه.نزن حرف بیخود:گفت حرص با اینبار

 نیستن زاده حروم تو بره چی؟حتما تو دارم زاده حرومو

 بالا پرید ابروهام

 میگیحرفو این هابچه اون به که سرت اون تو خاک:گفتمو

  ست سرپر بی مظلوم  های بچه اون به کردن فکر با

 میشدم تر عصبی

 دنیایی ادمه ترین بیشعور تو:گفت تند

 ندادم جوابی

 ریختم برنامه براش دلم تو و

.... 

........... 

 ارام

 بترکه بغضم دوباره بود موندهکم
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  کردم نگاه ساشا به

  چیه از دلش مرد این خدایا

 نفهمه چراانقدر مرد این

 کردم فکر اینده به درگمی سر با

 کنم فرار اینبار چجوریاینکه به

 برم کجا خدایا

  دهنم توی بردم لبامو

 گرفتم گاز محکمو

 نبود مهم دیگع

 هرزه گفت بهم نبودمهم

  زاده حروم گفت خودش های بچه به نبود مهم

 کرد توهینایی چه بهم نبودمهم

 برم چجوری بود مهم این الان

 برم کجا

 میترکید داشت سرم

 بودم سردرگم و

.......... 

..... 
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... 

 سامیار

 خورد زنگ گوشیم

 میز روی از گوشیمو بعد و برداشتم صندلی پشتی روی از سرمو تاخیر با و

 برگرده میخواست امروز که اومد یادم تازع سومیتا شماره دیدن با

 الو_

 نمیدونم من و بیمارستان تو محبوبه مامان میگن چی اینا سامیار: سومیتا

 اومدی کی.بشی نگران نمیخواستم:گفتم چشمامو روی کشیدم انگشتامو

 رسیدم پیش ساعت دو. بیمارستان میام دارم.سرتا تو میزنم:سومیتا

 .تو بیای نمیذارن نیا الکی_

 چرا: سومیتا

 شده تموم وقته خیلی ملاقات وقت_

 بزنم حرف باهات زودتر هرچه باید: سومیتا

 فردا  باشه_

 بیا منتظرتم گرفتم ارشام از کیلیدشو.خونت میرم من.مهمه خیلی.الان: سومیتا

 .میمونه تنها اینجا مامان:گفتم کلافه

 .باشه حواسش ساعت یک بگو یکیشون به.هست پرستار کلی اونجا.نگو الکی: سومیتا

 خدافظ.باشه:گفتم دادمو تکون سر
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  شدم بلند جام از تند

  بیرون رفتم اتاق از میکرد نگام خیره که ارام به توجه بی و

 ....خونه رفتمو گذاشتم مامان مسئول تومن چند با رو پرستاری دقیقه ده بعداز و

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

 سومیتا

 بگی چیکهمیدونی: گفتم استرس با

 اره اره:گفت من از بدتر فرشاد و

 بیرون نیا نگفتم بهت من تا اتاق تواینبرو: سومیتا

 میچشه و سامیار دسته ضرب میدونستم که کردم نگاه صافش صورته به قبلش

  کردمو باز اتاقو دره

  تو رفت

 شد باز هم خون دره اتاق دره بستن با

 تو امید به خدایا:گفتم زیرلب

 ...... جلورفتم و

......... 

  بود شده ذره یه برات دلم:گفتم لبامو به زدم لبخند

 دیگه مکه حاجی حاجی رفتی:گفت کردو بغلم محکم

  کار هم درس هم نباش انصاف بی:گفتم شدمو جدا ازش
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 تسلیم من:گفت و نشست مبل روی

 خوبه محبوبهمامان:گفتم نگران نشستمو کنارش

 دادی دق منو هم خودتو هم روزه چند که بگی میخوای چی.نی بد اره: سامیار

  مهمه خیلی:شونشوگفتم به زدم اروم

 شد دهنم خیرهشدو جلب توجهش

 اومد اتاق از فرشاد گوشی زنگ صدای که کنم باز دهنمو اومدم

 اومده همراهت کسی:گفت و برگشت سامیار و شد گرد چشمام

 اتاقع توگوشیم نه:گفتم داشتم کردنش درپنهون سعی که سی تر با و کرده هنگ

 کرد نگام شک با نشده قانع

 اتاق تو بره تا بود من از العمل عکس یه منتظر الان و بود تیز سامیار

 ....خب:گفتم زدمو لبخند زور به و ستادم فر فرشاد به لعنتی یه

 بگی نمیخوای: سامیار

 ..چرا چرا:گفتم شدمو تر صاف

 کنم شروع چجوری نمیدونستم

 سومیتا چیشده:گفت منتظر

 ....ارام_

 کرد نگام تیز

 نگفت چیزی و
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 بگم چجوری یعنی..نیست میکنی فکر تو که اونجور... ارام_

 بزن حرفتو سومیتا:گفت کلافه

  دادم قورتدهنمو اب

 بود راحت برام گفتنش نبود عصبی ادم سامیار اگه شک بیو

 ..بود پسره بااون ارام..دیدی که عکسایی اون:گفتم کردمو پوفی

 کردو اخم

 تر ترسیده من

 ...کلا هم باهمون:دادم ادامه تندی

 بگو حرفتو ادامه...میدونم...بگی نمیخواد:گفت من از تر تندو

 ...نداشته رابطه پسره بااون اصلا ارام خب_

 دادی باد به مغزتو پاک دادن بخوردت چی اونور سومیتا:گفت بلند

 بهم دوخت خشمگینشو نگاه با و

 خبری بی حقیقت از تو_

 .چشمات جلوی لُخته حقیقته: سامیار

 بزنم حرف میذاری_

 میگی پرت چرتو داری: سامیار

 دارم شاهد_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1155 

 من؟کور به بندازه خودشو میخواد حالا نمیکنه حسابش ادم دیگع هیچکی دیده چیه: سامیار

 بهش. تحفه بااون نه اما.ازدواجم فکر اتفاقا.نیستم پیش سال شیش خر اون دیگع من خونده

 ...باشه ظلاق بفکربگو

 شد پخش خونه تو فرشاد صدای که بزنم حرف اومدم

 میکنی اشتباه داری: فرشاد

 بکشم نفس نمیتونستم ترس از

 نداشتم خوردن تکون قدرت

 ....راهه تو که اشوبی پیِ رفت فکرم تمومو

 

  سامیار

 کردم نگاه بهش متعجب

 رفت توهم بیشتر اخمام کم کم و

 برام بود شده کابوس سال چهال تاکه بود ادمی همون

 زدمداد بلند

 بیناموس میخوری هی.....گـــُ چه اینجا تو_

 بردم هجوم سمتش به و

 وایسادجلوم سومیتا 

  بودم شده دیونه بازم

 بودن پاشیده نمک  پیشم سال شیش خورده زخم  روغیرته  و
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 سامیار توروخدا: سومیتا

  چی که اینجا اوردی مردکو این سومیتا توروخدارو چی:گفتم بلند

 .بودم ارام کلاسی هم من: فرشاد

  درک به:گفتم بلند بلند

 ...اذیت پروندیمو تیکه چ کردیم لج باهم اولینروز از: فرشاد

 توفک تا بیرون گمشو دارینهمو لیاقت میایدبهم حیوون دوتا خوبه:گفتم و بزنه حرف نذاشتم

 زمیننیاوردم

 جا ههم از که کنم  تلافی جوری یه اینبار میخواستم و...گرفتم کینه ازش:داد ادامه من به توجه بی

 بخوره ضربه

 میکشیدم نفس تند تند

 بشه چی که اینجا اوردی حیوونو این سومیتا:گفتم گذشتع اوری یاد با

 کرد نگاه خیس چشمایه با سومیتا

 .... کلافه من و

 تو...نمیداد پا وج هیچ به نداشت امکان نمیشد...بشم نزدیک بهش اول میخواستم:فرشاد

 ودب مثبت پوئن به این و کرد گروه مارو عملی امتحانو بیمارستان توی کار برای استاد روزاهمون

 بهم زندگیشو خواستم چیشد نمیدونم و همسردار فهمیدم من اما و میکردیم بحث کمتر...برام

 ..بودم عالم ادمو مسخره ماه یک بود کرده عکسم با که کاری با...بریزم

 تچر داره بهم کردن نگاهبدون وایستاده سومیتا پشته که میکردم نگاهش شده ریز چشمایه با

 میگه

 میکشیدم صورتشو کردنه داغون نقشه حرفاش به زیادی توجه بدون من و
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  بیرون رفتیم باهم برخوردیهیچ بدون شد تموم خوب خیلی و داشتیم عمل یه که روز یه: فرشاد

 دبو عصبی...منتظره بیمارستان حیاط تو دیدمش خونه برم خواستم قتیو رفت من از زودتر اون

 رزو به و برسونمش که دادم پیشنهاد بهش نبود تاکسی و بود بارونی هوا خوبم شانس از.انگار

 ودب همینجا...خونشوفهمیدم ادرس.نکنهشک تا کنم رفتار اروم میکردم سعی.کرد قبول تردیدو

 براج پرسیدم بالایتون همسایه از روز همون فردایه  ریختن برنامه به کردم شروع رفتنش بعداز

 کنم درست عکسارو اون ارام چهره دادنه با تونستم و داشتم عکاس دوست یه.. و همسرش

 وزر همون ست در.نمیکردم فکر عواقبش به و بودم عصبی اونموقعاما بود عقلی بی کارم میدونم

 هک بگم اومدمالان و دیدم رو سومیتا اونجا و.....امریکا به داشتم پرواز بعدش ساعت یک و دیدمت

 ....بوده من نادونیه جوونیو سر چی همه

 خوبی نویسنده...بود جالبی داستانه: گفتم و کردم بلندی خنده و زدم دست براش پوزخند با

 .تو میشی

 نه یا پهفتوشا که میگه بهت عکاسی ببری عکسارو میتونی چی همه بشه ثابت اینکه برای: فرشاد

 بینشون جنگ شاهد و بودم ارام کلاسیهم منم. حقیقته شنیدی که اینایی همه: سومیتا

  دیوار روی ش عکس به کردم نگاه گنگ

 میکشید تیر مغزم

 میکرد نگام پشیمونی با حالا که روم به رومردک به کردم نگاه و چرخوندم چشم

 وحشت با سومیتا و

 کردم مشت  دست

 نمیگنجید مخیلم تو

 حرفاش
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 چرا:گفتم قبلم صدای از ارومتر

 متاسفم: فرشاد

 کنار دادم هلرو سومیتا رفتمو جلوتر

  متنفرم تاسف از:گفتم وایستادمو سینش به  سینه 

  میرفت نشونه بدنش و تن رو که بود وارم دیووانه مشتایه بعد و

 سومیتا بلند جیغایهو

  کوبوندمش چقدر نمیدونم

 شد چش نمیدونم و

  بود زمین پخش ناله و اه با که برداشتم سرش از دست ای لحظه

 اتاق به رسوندم خودمو جونی بی با کشیدمو بیرون سومیتا دسته ازارنجمو

 گوشم به زد چنگ دیوار  با در برخورد صدای که کردم بازش محکم

  بیرون رفتم عکسا پاکته کردنه پیدا با کردمو باز رو اتاق دراوره کشویه تند تند

  بیرون زدم خونه از دوتا اون به توجه بی

  شدم اسانسور سوار و

  کردم نگاه خودم به ش تواینه

 میشد تموم  داستان  این باید

......... 

  شدمو ماشین سوار
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  روندم سرعت با

 عکاسی جلوی ماشینو دقیقه پنج بعداز زمو دور و ترمز رو زدم خیابون سر عکاسه اوری یاد با

 کردم پارک

 کردم روباز عکاسی کشویی دره و شدم پیاده

 بفرمایید:گفت بادیدنم که بود خوان پیش پشت موییکم مرد

 جلوش گذاشتم پاکتو

 بیرون ریختم عکسارو دونه ودونه

 کنم میتونم کمکی چه:گفت کنجکاوی با مرد

 یانه فتوشاپه بدونم میخوام:گفتم محکم

 باشید منتظر چندلحظه:گفت و داد تکون سر مرد

 دادم تکون سر حرف بی

 نشست صندلی روی مرد و

 کردم نگاه رنگ کرمی دیوار روی قد نیم قدو های بچه  عکسایه به زدمو چرخی

 اقا ببخشید: گفت مرد دقیقه چند بعداز

 عکسا این:گفت پاکتو تو گذاشت عکسارو شدو بلند جاش از کردم نگاش منتظر برگشتمو

 فتوشاپن

 کردم نگاه مرد به راحتی حس و باتعجب

  دادم فشار م شقیقه روی محکم  انگشستمو

 رفت چرا پس
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 چرا

 واجور جور سوالایه بازم

 شد چقدر:گفتم زور به گرفتمو مرد از پاکتو

 نداره ای هزینه.نکردم کاری:گفت لبخند با مرد

 ممنون_

 باشه شنیده میدونم بعید که گفتم اروم انقدر

 بود رفتنش چرای درگیر مغزم تموم

  شدم ماشین سوار

 شدم خیره روم روبه به و

 خیلی سخته خیلی معما این

  کشیدم موهام تو دست

 دستمو راه دادم ادامه و

 رسید گردنم به و

 دادم فشار محکم گردنمو

 میخوامش؟ هنوزم

  داد دست بهم خوبی حس کنیم شروع اول از رو زندگی و برگرده اینکه فکر لحظه یه

  سوال عالمه یه بازم بچه دو اون اوری بایاد و

 بودن کی اونا
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 کردم روشن ماشینو کلافه

 میداد توضیح باید میدیدمش باید

 گرفتم پیش بیمارستانو راه

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

 ارام

 نگفتی دیروز همون چرا ارام:گفت تند عمو

  پایین گرفتم سرمو

 بگم که نشد:گفتمو

  بیام تا باش منتظر:عمو

 رفت بیرون اتاق ازو

  کردم نگاه محبوبه مامان به

 بود خوابکه

 زدم  لبخندی

 برگردوندمسرمو و

 اومد پرستار دوتا با عمو دقیقه  ده بعداز

 دیگه اتاقه یه میریم:گفتو

 دادن هل رو ساشا تخت نگفتمو چیزی

 رفتم بیرون محبوبه مامان به اخر نگاه و وسایل برداشن با من و
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 شدیم رد راهرو دوتا از

 شدیم اتاق ترین انتهایی وارد بالاخره و

 بود اتاق تو تخت یه فقطو بود قبلی اتاق از کوچیکتر اتاق

 بود دمیش هم تختکهتاشو مشکی صندلی یه تخت کنار بودو تر نورگیرو داشت بزرگتری پنجره

 نصب تخت روی روبه دیوار به کوچیکی وی تی و بود کمرنگ خیلی ابی اتاق دیوارایه

 رفتن بیرون اتاق از...و سرمو کردن ست در با و تخت روی گذاشتن رو ساشا

 کنه پیدامون میتونه بپرسه اگه:گفتم عمو روبه

  بودم نگران

 چی همهنگران

 بودم متنفر خاطره پراز شهر این از حالا

 کن راهنمایی بتونن که نداریم ای پرونده:گف و کشید ساشا بلند نیمه موهای به دستی عمو

 خندیدم اروم شناسنامه و مدارک نداشن از بار اولین برای

 ...عمو مرسی _

 نکنی تشکر انقدر میگیری یاد کی تو ارام:گفت کرده اخم عمو

  کردم نگاش پررنگی لبخند با حرف بی

 اارومن انقدر ارامو که بوده چی یه میگفت بود درست حدسش بود نگرانت خیلی شکوه:گفت عمو و

 کرده

 ...بگین بهش_
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 شدن پاپیچ خیلی اگه که سپردم پرستارا همهبه نیای بیرون اتاق از باشه حواست.برم باید من:عمو

 برایه بخشم این.بزنن سر بهت تند تند گفتمبگو پرستار به خواستی هرچی.رفته بیمارستان از بگن

 تو بیاد نمیذارن البته بگرده اینجارم که بده قد ذهنش انقدر نکنم فکر زایمانه

  خندیدم اروم

 بود زرنگ دوبرابر عمو بود زرنگ سامیار هرچقدر

  اومدمبخودم گفت خدافظی که عمو صدای با

 بود مقدس چقدر مرد این

 کردیم خدافظی رفتمو باهاش اتاق در دم تا

  کشیدم راحتی نفس و بستم اتاقو دره

 ....گرفتم جا ساشا کنار استرس بدون و

...... 

 

 سامیار

 کردم نگاه خالی تخته به تعجب با کردمو باز اتاقو دره

 کردم نگاه دوبارهاتاقو شماره رفتمو عقب

  بود تخت روی مامان

 نبود ارام اما

 رفتم پرستاری پیشخوان طرف به و بستم اتاقو دره

 ببخشید:گفتم بود روش روبه کامپیوترتو سرش که پرستاری روبه
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 بفرمایید:گفت سرش گرفتنه بالا بدون

 کجاست۰۲۶ اتاق بیمار:گفتم کفری

 اسمشون:پرستار

  کردم نگاه پرستار به درمونده

 نمیدونم:زدم لب اروم و

 چند اتاقه گفتین:گفت کلافه خلق بد پرستار

 ۶۰ تخته ۰۲۶:گفتم خودش از تر کلافه

 هفتس یک خالیه که تخت اون..اقا کردین مسخره:گفت کرده اخم پرستار

 کردم نگاه پرستاره به تعجب با

 بود تختاون رو بچه پسر یه پیش ساعت دو همین:گفتم 

  نداریم شمارو گویی پرت چرتو وقت ما اقا برو:زد غر پرستار

 رفت و شد بلند جاش از و

 کردم نگاه اتاق دره به تعجب با

 بعدی اتاقایه به بعد و

 کردم عملی اولمقدم با رو زد سرم به که فکری

  کردم نگاه کردمو باز اتاقارو دره دونه دونه

 نبود بازم و

 نشستم سالن  صندلی روی کلافه
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  رفت کجا

 نزدم توهم مطمئنم پیشونیم توزدم یکی

  نبود ولی

 نبود

 کردم باز اتاقو دره

 هست اتاق تو عطرش بوی هنوز

 اومد دیگه پرستار یه و بازشد اتاق دره 

 رفت مامان طرف به تو

 ببخشید:گفتم تند که بیرون بره خواست مامان وضعیته کردن چک بعداز و

 بله:گفت برگشتو

 چنده شما حقوقع:گفتم و وایستادم روش روبه کوتاه قدم چند با و رفتم جلوتر

  کرد نگام متعجب

 سوالی منو

 بله؟:گفت تعجب با

 چقدره ماهانتون حقوقه:کردم تکرار دوباره

 پونصد و یک:گفت تعجب با پرستار

 میدین انجام برام کاری یه بدم پول الان همین حقوقتون برابر دو بهتون اگه:گفتم جدیت با

  کرد نگام گرد باچشمایه
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 میشه حقوقت برابر پنج بدی انجام خوب کارتو اگه:گفتم کردنش تحریک برای من و

  کردم نگاش منتظر

 بدم انجام باید کاری چه: گفت مین چند بعداز که

  زدم محوی لبخنده

 بود  خوابیده بچه پسر یه تخت اون رو:گفتم کردمو اشاره خالی تخت به م اشاره انگشت با و

 خودم من اما بوده خالی اول از تخت این گفت گفتم همکارت به نیست الان بوده  قلب پیونده.

 ... دیدم

 اینم: گفتم کردمو اشاره قلب پیوند بود نوشته روش ابی ماژیک با که تخت بالای کوچیک برد به

 کجاست؟ پسر اون... شاهد

  کرد نگاه بهم تردید با پرستار

 تخت به بعد و

  ندارم خبر من: گفت و

 س کاسه نیم زیر ای کاسه اینکه از مطمئن

 حقوقت برابر شیش:گفتم

 داشت تردید پرستار

 ....میمونه خودمون بین:گفتم کاری محکم برای

 ۹۹ اتاق زایمان بخش:پرستار

  شد رنگتر پر لبخندم

 حساب شماره:گفتم و
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 رفت پرستار حساب شماره گرفتنه بعداز و

  زدم شرکت حسابدار به زنگی

  کردم قطع پول ریختنه از مطمئن و مبلغ و حساب شماره گفتن بعداز و

 بیرون رفتم اتاق از و بوسیدم مامانو گونه و

  کردم پیدا رو زایمان بخش جو پرسو با

  خورد ممنوع اقایان ورود بود نوشته که در کنار بزرگه تابلوی به چشم که تو برم خواستم و

  چرخیدم خودم دور

  زدم لبخند بازم پرستارا استراحت اتاقه دیدن با که

 اتاق تو رفتم صدا ایجاد بدون و

 میگشت چیزی دنبال کشو تو داشت و بود وایستاده من به پشت سفید روپوش با مردی که

 سرش پشت رفتم ارومتر کردمو کیب درو اروم

 شد بیهوش که گردنش زیر زدم عجله با و برگشت که شونش به زدم انگشتم دو با

  دستم رو افتاد و

 از روپوششو تند تند و گذاشتمش زمین روی و  میز طرف بردمش بردمش اتاق اطراف دیدنه با

 دستم تو گرفتم هم پوشه یه و گوشیو اوردم در تنش

  بیرون اومدم میز پشته از

 کردم نگاه بودم انداخته مردو که جاییبه و

  نبود دید تو
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 بستم درو و بیرون رفتم کردمو باز احتیاط با درو

 کردم باز رو زایمان بخش دره

 .تو رفتم و

....... 

  شدم رد پرستاری ایستگاه از و انداختم پایین ممکن حد تا سرمو

 کرد متوقفم صدایی که

  برگشتم

  زدید کارت:گفت میز پشت پرستاری و

  ستادم فر لعنت یه خودم ب اول

 بهش زدم زل مات و

 ندارم:گفتم و

 دانشجویی:پرستار

 بله: گفتم و دادم تکون سر_

 استاد کدوم: پرستار

 ریاحی:گفتم نباختمو خودمو

 قلبن دکتره ایشون:پرستار

 استادمن برادرشون:گفتم نفس به اعتماد با

 شدم دور ازش تند ما و گفت اهانی پرستار
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 میکردم نگاه اتاقارو دونه دونه

 کردم پیدا رو بود نه نودو که اتاق اخرین بالاخره و

  زدمو لبخند نیمچه

  کردم نگاه اطرافمو و

 میومد نوزاد صدای گاهی فقط و نبود سیک

 کردم باز درو اروم

 تو رفتم تندی

 دیدمشون و

 کردم پاک سریع لبخندمو

 نشوندم جاش اخمو

  بودن خواب

  جلو رفتم

  کردم نگاه بچه صورته به و

 ... مینداخت شک به منو بچه پسر چهره و ازمایش برگه اون

 رفتم بود خواب که ارام طرفه به گرفتمو فاصله تخت از

 بود باز نیمه خواب تو دهنش هنوزم

 روش شدم خم

 کشیدم خط گونش رو اشارم انگشت با و
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 شد گرد چشماشکم کمو کرد باز چشماشو سریع

 ..تو:گفت لکنت با و داد قورت صدا با دهنشو اب

 کردم پیدات اینبار...کردی فرار باز:گفتم اروم

 عقب برو:ارام

 بگیری طلاق رفت یادت...محرمتم هنوز_

 میکنی خفم داری کنار برو:ارام

 چرا:گفتم تر جدیو بااخم و وایستادم صاف

  کرد نگامحرف بی

 رفتی چرا_

 میدونی من از بهتر تو:ارام

 پاکت یه و..رفتی در و نیستی دیدم و خونه برمیگشتم داشتم روز یه:گفتمو وایستادم پنجره پشت

 اون هن بودی تو نه کلاسیته هم واون تو عکس دیدم و کردم باز خونه تو بود انداخته یکی رو عکس

 شمازمای برگه یه...بود الکی همش میگه شده پیدا سیت کلا هم اون الانم...بودین رفته باهم خب...

 برت هوا مهمی برام نکن فکر...نمیدونم یااون من از...بودی حامله تو میکنه ثابت که کردم پیدا

 ..بدونم دلیلتو اومدم فقط...نداره

  نزد حرفی

  میکنه نگام شده گرد چشمایه با دیدم و برگشتم

 کلاسی هم من؟:ارام

 خونه سوندت میر همونکه:گفتم چشماش تو خیره
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 برو نمالا..بپرس زنت اون از رفتنمو دلیل و... نکردم کاری من:گفت بودن بهت تو دقیقه پنج بعداز

 سرت رو بریزن نزدن داد تا بیرون

 شدم متعجب من ایندفعه

 زنم_

 زنت:ارام

 زنم کدوم_

 داری زن چندتا:ارام

 ...نمیکنم شوخی من_

 میکنم شوخی من بنظرت:ارام

 چموشی هنوزم:گفتم نشنوه که جوری اروم

 رسیب خوابت ب تو و برم من بعد و بگی کامل توام دارم انتظار و..گفتم کامل من ببین...رفتی چرا_

 گفت و گرفت جلومو بودی صیغه باهاش ازدواجمون از قبل همونکه زنت:گفت کردولوچ چشماشو

 ................و برو و  داره دوست منو سامیار و ام حامله منو بیرون بکش پاتو

 کردم نگاش متعجب من و گفت و گفتو گفت

 محدثه

  وای

 محدثه

  جونور

 برام کرده جهنم زندگیو سال شیش
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 محدثه از عصبی

 ....ش دوباره داشتنه برای که حسی و

 اومد یادم حرفاش

 بیرون برو حالا:گفت که چیدم هم کناره پازلو این و کردم نگاش انقد

  کردم ریز چشم

 نگفتی ها بچه درباره:گفتم و

 کردو نگام پریده رنگ با

 ...نیستن من های بچه کهنگو:گفتم تمام زرنگی با من

 دیممی ازمایش هستیم که بیمارستان تو...داره تو گفتنه به نیازی چه اصلا:دادم ادامه زدمو پوزخند

 نیستن تو های بچه:گفت تند

 شده نم شبیه پسر این که کردی نگاه عکسم به زیاد بودی حامله:گفتم کردمو تر غلیظ پوزخندمو

 ...بذارم تو پیش بچمو نمیتونم من:گفتم و نداد جوابی

 راچ باتو اصلا...کجاست اره دارم دخترم یه... ان قلو چند: گفتم کردم پیدا بهونه اینکه از خوشحال

 ... بگم پلیس به باید اینارو میزنم حرف دارم

 ...ن تو های بچه اونا:ارام

 ازمایش برای میکنم صدا پرستار الان نی مشکلی...خب خیلی_

 شد رفتنم از ومانع وایستاد جلوم

 کجا:گفت و داد هلم
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 بیرون برم اتاق ازاین کنیم فکری یه میتونیم دوتایی اینجوری...منن های بچه بگو: بالا دادم ابرومو

 ...من هم حقیقتو میدونی توهم...ارام درمیارم پدرتو نکن شک بدم ازمایش و

 گفتم که همینه حقیقت:ارام

 نمیداختی سرتو گاو عین که بود حالیت اگه...نی حالیت ادم زبونه:دادموگفتم هولش من اینبار

 ...نمیرفتی روانی یه بحرف و پایین

 رو همهکه توییی گاو...میندازی پس یکی کی هر از که تویی گاو..بزن حرف درست بامن:گفت بلند

 میکنی بدبخت

 نه منن های بچه اینا که داری قبول:گفتم زدمو لبخند پیروز

 زد زل زمین به نگفتو چیزی

 ..............چون... بگیرم انتقام بابام از راحت میتونستم چون بودم این برای بامحدثه من_

 ...کردی تبرعه خودتو خب:ارام

 ...ندارم دروغی من_

 بیرون برو فهمیدی رو چی همه که حالا..میگی راست تو:ارام

 قانون...کردی دور هاش بچه از پدرو یه سال شیش ها سنگینه جرمت:گفتم و دادم لم صندلی روی

 ادی بیشعوریات از بالاخره بذارم تو پیش دخترمو نمیتونم من...بگو خودت...من با کنه تنبیهت

 تربیتشون بتونی معلوم کجا از پیشت نمیذارم هم دقیقه دو پسرمو بدتر همه از..میگیره

 نه حساسم هام بچه روی بودم  نگفته...کنی

 بردار سرمون از دست: گفت کرده بغ

 روزگارت از دمار کنم شکایت برم نذار....گمشو خودت بعد و بده هامپ بچه...شو لال: گفتم عصبی

 ...بیارم در
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 گمشو بیرونبرو:ارام

 بکن ستی خوا کاری هر

 نزدیکش شدمو بلند جام از خونسرد

 ... میکنم ادمت:گفتم گوشش توی

 بیرون اومدم اتاق از تندو

  فهمیدم رو چی همه که حالا

  کردم عوض هامو نقشه

 ...میشه من برای خوبی روزه فردا

 ارام

 بود زده یخ تنم

  فهمید اینکه از

 گفت حرفایی چه اینکه از

 نمیخوام هم و کنم باور حرفاشو میخوام هم اینکه از

 اونجایی چرا مامان: ساشا

  گرفتم در از تکیمو

 زدم لبخند زور به

 نشستم کنارش و

 خوبی.مامان هیچی: گفتم و
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 نبودیم اتاق این قبلا...برمیگردیم کی.مامان اره: ساشا

 اومدیم بود بد اتاق اون...زود خیلی...دیگع برمیگردیم ای عجله چه:گفتم ریختمو بهم موهاشو

 بودی خواب تو اینجا

 شده تنگ خونه بره دلم: ساشا

 مردونه قوله اتریسا قول به...میدم قول برمیگردیم حتما هفته این...دلت قربونه_

 ...میکرد بیشتر سامیار به شباهتشو این و شد اخمو قیافش و  خندید اروم

 چیشد: گفتم نگرانی با

 هیچی: ساشا

  بخواب:  گفتم کشیدمو اروم گونشو

 نمیخوابی تو: ساشا

 من بعد بخواب تو اول چرا_

 رفت بخواب کم کم و بست چشماشو

 کردم فکر نامعلوم فردای به و ستادم وا پنجره پشته

 شدم خسته کردن فرار از دیگه من

...... 

 سامیار

  زد درو پرستار

 نشد خبری ولی وایستادیم در پشته دقیقه چند و



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1176 

  زدم در خودم محکمتر

 نه بازم

 هست پسرم و نیست ارام دیدم که کردم دروباز کردع فرار دوبارع اینکه از درمونده

 دارم بچه دوتا بدونم اینکه

 بوده خبر بهترین شاید

 ببینم هاشونو تجربه اولین تا نبودم هرچند

  رفتن راه که باری اولین گفتن که ای کلمه اولین

 دندون اولین

 عکس اولین

 بود شده عقده اولینا این و

 بودن که همینرو عقده این میکرد سرکوب ولی

 بودن من خونه از که همین

  ندیدم نبود مهم

 بود برام الان مهم

 ....یانه باشم پدرمیتونم نمیدونم که استرسی اون و

  برام  بود شیرین

 خیلی... کنم کارا بایدخیلی داشتنشون بذا کهبچه دوتا این جز نبود مهم هیچی نبود مهم

 کشیدم راحتی نفس ناخداگاه
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 ایشونن: گفتم پرستار بهو

  جلو رفت و داد تکون سر پرستار

  شد بیدار خواب از پسرم موقع هون که کرد اماده سرنگو

  کردو نگاه ما به تعجب با

 بود پرستار دسته که سرنگی به بعد

 هستین کی شما کو مامانم: گفت لکنت با

 زد بود درد از ناشی که بلندی داد بعد و خورد تکون که برد نزدیکش سرنگو پرستار

 بکش دراز بخواب نمیکنه گریه که مرد عه کرد درد پسر نخور تکون: گفتم کردمو بغلش تند

 کن ولم کناربرو کو مامانم مامان ایییییی مامان: گفت بلند بلند من به توجه بی

  داشتم نگهش محکم

 نخور تکون میاد مامانت الان...میشه بیشتر درد نخور تکون پسر گل ندارم کاریت: گفتمو

  شد اروم کم کم

 میکرد ناله اذوم و

 کردم پاک خیسشو صورته

 میگفت مامان مامان لب زیر وار زمزمه و

 نه یا بگیرم خون من اقا: پرستار

 ممنون...نیلازم....میترسه پسرم: گفتم تردید با پرستار به که خورد تکون  سیده تر

  رفت بیرون حرف بی
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 بترسه اینجور بچه این بود معلوم جوابشکه مایشی از بخاطر نداشت ارزظ

  ساشا:  ارام

 پریدیم هم بغل تو هردو که ساشا گفت بلند جوری

 ....بود ساشا اسمش پس

  مامان کردی گریه بچمو مردی چیکارش:  ارام

  کرد بغلش و نشست تخت روی من مخالف سمته

 بزنن امپول میخواستن: ساشا

  شدی بلند جات از چرا.. نمیذارم: ارام

 رفتی کجا.. نبودی ترسیدم خیلی: ساشا

  بیرون رفت من بغل از کامل

  کردم نگاشون وپاشدمو تخت رو از

 باز اومدی چرا:  ارام

 کنی معرفی پسرم به منو اومدم_

 شو خفه: گفت و سایید بهم دندوناشو

 مامان کیه اقاهه این: ساشا

 بابات: گفتم تند خودم

 نیست خوب محالش میفهمی بیرون برو: ارام

 دارم بابا من مگه مامان بابامه: ساشا
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 بخواب: ارام

  کردم پیداتون حالا بودم کرده گمتون_

 نگو پرت چرتو شده عمل تازه بچه این قلب... بیرون برو: ارام

 .منتظرتم بیرون_

 دیوار به زدم تکیع اتاق دره جلوی کردمو باز درو

 اومد بالاخرع دقیقه چهل بعداز

 هنوز نداره رو به رنگ که سرش بالا میکردی چیکال: گفت بااخم

  شکایم برای بدین ای ان دی ازمایش ستم میخوا_

 شدم خیره ترسش به لذت با

 شکایتی چه: ارام

 نمیدونی_

 ما از بکش دست:  ارام

 یا دما مثل...بگم کردم صدات..میخوام هامو بچه نداره کارباتو کسی نشو گیرجو: گفتم خند پوز با

 میریم پیش قانون راه از یا میدی هامو بچه

 دیدی هارمبچه دیدی گوشتو پشت: ارام

 ای هفته حداقل بذارم که میگنی التماس گاه داد تو که روز اون نی دور که میبینم روزیو دارم _

 ببینی هارو بچه

 کردن عادت من به اونا: ارام

 میکنن عادت منم به_
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 ببرشون بیا...میشه مرخص فردا پس فردا کنم فکر...باشه: ارام

 کردم نگاش تعجب با

  ریخت بهم معادلاتمتموم بازم

 داری ای برنامه چه باز

 میکرد نگام حس بدون که کردم نگاه چشماش به

 در دم بذاری نگهبان میتونی نمیزنم جیم تخت خیالت: ارام

 ...میبرم ساشا مرخصی روز  جفتشونو...نی نیازی_

 باشه: ارام

  کردم نگاشیکم

  بیرون اومدم بخش از خیالو فکر و تعجب عالمه یه با ای دیگه کرفه بدون و

 ... نشد بازم ولی... برگرده ها بچه بهونه به تا بترسونمش میخواستم

  کردم باز مامانو اتاقه دره کلافه

 میکرد کم هامو نگرانی از کمی این و میشد مرخص مامان فردا

 

 ارام

 دادم لم صندلی روی خسته

  بودم بریده دیگه من

  میخوام ارامش یکم
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 همه از بودن دور یکم

 باشم خنثی من و ببرن پیش رو چی همه... و زمان میخوام دیگه

 مامان: ساشا

 کردم نگاه بهش چرخوندمو سرمو

 جانم_

 بود کی اقاهه اون: ساشا

 کردم نگاه خالی دیوار به

  بود وقتش دیگه

 میفهمیدن باید دیگه

 باباتون_

 .....مهدی بابا مگه: ساشا

 . باباتونه دیدی الان که اینی.. بزرگتونه بابا اون.نه_

 داریم بابا نگفتی تو: گفت خشکم و محکم لحنه از خورده جا ساشا

 هاومد شده حل مشکلش الان پیشتون بیاد نمیتونست داشت مشکلی ی باباتون.میگم الان_

 کردین دعوا چرا پس:  ساشا

 .نکردیم دعوا: گفتم کلافه

 میکنیم زندگی هم پیش: ساشا

 نمیدونم_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1182 

 اون ماا داریم بابا ماهم میگفتم اتریسا به همیشه هم میکنن زندگی هم پیش ماماناو بابا همه: ساشا

  بود ادب بی خیلی نیومد خوشم باباهه این از من اما.نمیکرد باور

 مامان داشت مشکلی چه:گفت که ندادم جوابی

 نمیدونم_

 مامان میدونی اسمشو: ساشا

 بپرس خودش از اونموقع پیشش میرین زودی به نمیدونم: گفتم بلند

 میکرد نگاه سرش بالا سرم به بااخم و کرده بغ که کردم نگاش بلندم داد از پشیمون

 داشت تقصیری چه اون

 سامیاره بابات اسم بود دیگه جایه حواسم.ببخشید: گفتم بوسیدمو گونشو شدم خم

 باشه: ساشا

 اشتی_

 نیستم قهر: ساشا

 منی کوچک مرد تو_

........ 

 سامیار

 شد مرخص مامان امروز

  خونه برگشتیم و

 کردیم رد شده قربونی گوسفنده خون روی از مامانو
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 شده ذره یه برات دلم مامانی وای: گفت بلند اریو

  بگردم دورت: گفت و خندید اروم مامان

 خونه بره بزرگتون مامان بذارین ها بچه: ایما

 اومدم من: سومیتا

 وایستاده در جلوی گل دسته بایع که دیدیم رو سومیتا و برگشتیم همه

 اریانا و اریا و اریو رفتن صدقه قربون حین درو همو کردن بغل ومحکم طرفش رفت اروم مامان

 بگیرن سومیتا ازگلو داشتن سعی

 ارشام ان وحشی ها بچه این عجب: گفتم بود کنا که ارشام به رو

 هبچ این.میده یاد بهشون اریو این مظلومن دوتا اون ترشونه وحشی اریو:گفت خندیدو اروم ارشام

 کن نگاش رفته کی به نمیدونم

 میچسبوند اریانا موهای به ادمسشو داشت که کردم نگاهاریو به

 میشه ای حرفه خطایه هفت و بازا دختر اون از معلومه قشنگ: گفتم دادمو سرتکون باخنده

 لالیگا درحد پسرم ایداعه عاشق جوری. خودته داماده: ارشام

 دادم اریا به شاید باز نمیدم این به باشم داشته ترشیده دختر هزارتا من_

 ..خودته مثل کنیهنگ بگیره دختر ازت جوری اریوعه این اگه.میبینیم: گفت شونمو رو زد

 رفتن کردو دعوت خونه رو همه ایما که بدم جواب اومدم

  نزدم سر بهشون روز چند پیشونیم تو زدم ایدا اوری بایاد

  تو رفتم

  میریخت چایی ایما و میزدن حرف داشتن جون  مامانو  سومیتا و مامان
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 میزدن حرف ارشام با اریو و میکرد جدا رو اریانا موهای ادامس اریا

 نشستم ای نفره تک مبل روی

 برداشتم سینی تو از چایی یه و

 بودن شده ساکت همه تقریبا

 بگم بهتون رو موضوعی یه میخوام:گفتم کردمو استفاده فرصت از

 کردن نگام کنجکاوی با همه

 دیگه بگو عمو: اریو

  اتاقتون تو برین ها بچه: ارشام

 نمیرم منکه: اریو

 ببر داداشتو و ابجی پاشو اریا: ارشام

 میزنمارو اریا: اریو

 اریو بریم پاشو: اریا

 نگو زور بزرگتری من از دودقیقه تو میزنمتا: اریو

 ها بچه بریم: ایما

 نمیرم نزنه حرفشوتاعمو: اریو

 ندم بهت ایدارو نمیخوای که تو اریو: گفتم جدی کردمو کنترل خندمو زور به

  کرد نگام عصبی بعد و بااخم اول اریو

  رفت تخسی با و
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 دنبالشون هم اریانا و اریا و

 خنده زیر زدن همهرفتنشون بغداز

 پسرم بگی میخواستی چی: مامان

  میز روی گذاشتم چایو

  دادم توضیح رو چی همه اروم اروم شدمو صاف

 میکردن نگام سومیتا جز به باز بادهن همه

 بودن اونجا که ای بچه دختر و  پسر اون.دارم بچه دوتاهم: گفتم تعجبشون به توجه بی

 کرد تعجب هم سومیتا حتی اینبار

 گریه زیر زد بلند جون مامان

 ایما بعد و

 میشد لال زبونم زدم مردم دختره به تهمتی چه بکشه خدامنو: گفت بلند مامان

 میشه بد دوباره حالت باش اروم محبوبه مامان: سومیتا

  پاشدو جاش از جون مامان

 میری کجاجون مامان: گفت تند ایما

 طفلک گرفتم ازش رومو من به وای ببینم دخترمو میرم: گفت گریش های موندهته با جون مامان

 دخترم

  میبرم رو همتون فردا. نی ملاقات وقته الان: گفتم شدمو بلند جام از

 فردا تا میمیرم: گفت عجز با جون مامان
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 نالا میریم فردا.خدانکنه: گفت جون مامان به رو که بود ارشام بود ساکت تاالان که کسی  تنها

 نیست خوب حالتونم

 بیرون اومدم جمع از اروم

 حیاط تو رفتم و

 سامیار: سومیتا

 کردم نگاشبااخم برگشتمو

 فکر شماها مثل سال شیش منم کن باور چیشده فهمیدم هفته تواین من: گفت و وایساد جلوم

 ببخشید..گناهکاره ارام میکردم

  کردم نگاش یکم

 بغلم تو کشیدمش کردمو باز اخمامو

 شو هام بچه عمه نشدی که من عمه_

 بهم زد مشت خندیدو

 نه رو وک گنده تو عمه اما میپذیرم دلوجون با رو بودن فسقل دوتا اون عمه: سومیتا

 نگفتم چیزی خندیدمو

 بیرون اومد بغلم از

 کنی چیکار میخوای: گفتو

 بگیرم هامو بچه: گفتم و بالا انداختم شونه

 ننک لج توروخدا بساز اول از زندگیتو بره دوباره ارام نذار میشی ساله چهل داری سامیار: سومیتا

 برسیم ارامش به ماهم بذار
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 انصاف بی سالمه چهارو سی فقط من_

 فهمیدی همینو حرفام ازکله: سومیتا

  برمیگردونم زندگیمو.راحت خیالت: گفتم زدمو لبخندی

 باشی موفق: گفت و خندید

 ماشینو تورفتم سرخوشی با

 کردم اماده ایدا از کشی منت یه خودموبرای

.......... 

 بگم بهت رازیو یه میخوام: گفتم گوشش دم

 کنه نگاه بهم شد باعث کنجکاویش

 بمونه خودمون بینه میدی قول: گفتم زمو لبخند

 نه: ایدا

 پایین نمیاد شیطون خره از:گفتم لب زیر

 باشی قهر بابات با میاد دلت_

 دیدنم نیومدی چرا: ایدا

 نشوندمش پام روی کردمو بغلش

 نشه تکرا دیگه میدم قول.داشتم کار میزه ریزه_

 زد نویدو لیلا خاله دیروز: ایدا

 چرا: گفتم کرده اخم
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  اومد خون دهنش تو زد محکم خاله. نه عمد از اوا..شکست گلدونو نوید:  ایدا

 شد متورم شقیقه رگ

 دخترم گل بیرون بریم: گفتم و زمین رو گذاشتم رو ایدا

 داداش از و ببرن منم که سم میتر خیلی م نیستی تو وقتی نیای دیر به دیر دیگه میدی قول: ایدا

 بشم جدا ارمانم

 بریم بیا دختری نترس  میذارم من مگه مردم من مگه _

  کردم باز درو

 ستاش دو پیش فرستادم رو ایدا زور به و

  کردم باز بود توش نوید که اتاقیو دره

 نبود کسی نوید جز و

 بستم اروم درو

 نشستم تخت روی کنارش و

  نکرد نگام

 میکرد نگاه بیرون به پنجره از و

 چرا قهرن بامن همه امروز_

  نداد جواب

 شکستی گلدونو دیروز_

  کرد نگاهبهم
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 کرده بغض

 ریخت اشکش کمکم و

 نی مهم سرت فدا گریه پهلووون عه عه: گفتم کردمو بغلش

 خون دهنم. دهنم تو زد همه جلو نکرد باور حرفمو لیلا خاله اما نزدم عمد از خورد دستم من: نوید

 ببین اومد

 داد نشونم زخمیشو لثه و بالا دادلبشو

 شد شدید عصبانیتم

 شپیبرو حالا خب؟ کن فراموشش بگن تو بهت نمیذارم شکستی که سرت فدا پسرم سرت فدا_

  پاشو.نشین تنها اینجا پاشو دوستات

 میکشیدن نقاشی بچها که اتاقی توی بردمش گرفتمو دستشو

 کو نوید نقاشی دفتر ها بچه: گفتم بلند

 اینجاس: ارمان

 ارمان کنار گذاشتمش برداشتمو صندلی یه

 روش نشوندم نویدوو

 برگردم تا بکشین نقاشیمو سریع زودتند.میخوام چهرم از نقاشی به من محترم نقاشایه_

 شدن مشغول خوشحالی با

 بیرون رفتم اروم من و

  کردم باز بود پرسنل مخصوص که اتاقی دره

 بودن تواتاق بودن نفر هفت درکل که.... و( لیلا) کیانی خانم و( سحر) مهدوی خانم و
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 کردن نگام ترس با بقیه و کیانی

 وایستادمو روش به رو

 من بچه رو دست ارزش بی گلدون یه سره. شنیدم چیزایی یه: گفتمو

 کردم اشاره خودم به اشاره باانگشت و

 به..نیاین هستین عصبی اگه گفتم استخدام واسه اینجا اومدین که روزی چرا؟.کردین بلند_

 کیانی خانم نگفتم...گفتم همتون

 پرید جا از که گفتم بلند انقدر اخرو تیکه

 نه یا گفتم تکتون تک به مهدوی خانم: گفتم مهدوی به رو

 گفتین بله: گفت پته تته با مهدوی

 ..کردین بیجا خیلی....نوید دهن تو کوبوندی گفتمو_

 نداد جواب بازم

 مومت حرکت یه با و شدم رد کنارش از کردم نگاه اتاق بزرگ پنجره لب سرش پشته گلدونایه به

 اومد گلدونا شکستنه صدای که نکشید طولی و پایین کردم پرت گلدونارو

 برگشتم تند

 ینا کسی اگه و...نبینم اینجا گلدون دیگه...کنید تصویه کیانی خانم با احمدی خانم: گفتم و

 برید تر سریع کیانی خانم...نمیگذرم راحتی همین به بکنه اشتباهو

 بستم درو محکم و بیرون اومدم اتاق از

 ها بچه پیشه رفتم و
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 مرخص کی ساشا بدونم اینکه برای بیمارستان رفتم اخر در و موندم ها بچه پیشه ساعتی یک

 .....میشه

........... 

 اقا دارم کار میگم برم باید: گفتم نگهبان به رو

 نیست ملاقات وقته پسر نمیشه: کرد تکرار خودشو حرفهبازم چموشو پیر نگهبان

 بده رشوه میشه مجبور ادم میکنید کارارو همین: گفتم اروم لب زیر

 کردم باز پولمو کیفه

  جلوش گرفتم اوردمو در تراول دوتا و

 کافیه همین_

 ازم گرفت پولو زدو برقی چشماش

 برگرد زود: نگهبان

 شدم بخش وارد گذشتمو کنارش از حرف بی

  کردم باز اتاقو دره

  تو رفتم و

  بود روشن وی تی

 میکردن نگاه من به جفتشون الان و

 سلام: گفتم رفتمو جلوتر

 داد سلام اروم ساشا ندادو جوابی ارام
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 میخوای چی: ارام

 جرمه ببینم پسرمو اومدم: گفتم کردمو کج لبامو

 شد خیره وی تی به کردو چپ چشماشو

  خوبی: گفتم ساشا روبه

  داد تکون سرشو

 خورده مامانت زبونتو: گفتم و

 برگشت تند ارام

 کرد نگام پررنگی بالبخند ساشا و

 خوارنیست زبون که من مامانه: ساشا

 پسر اقا میشی مرخص کی_

  کرد نگاه ارام به

 فردا: گفت ارام و

 .دنبالت میام: گفتمریختمو بهم بورشو موهای

 اتریسا و مامان: ساشا

 همتون دنباله_

 خودمون خونه برم میخوام من: ساشا

 خودتون خونه میریم_

 نمیاد مامان: ساشا
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 میبریمش زور به_

 نمیام منم نیاد مامان اگه: ساشا

 میبرمت زور به_

 برو فهمیدی که حالا: ارام

 فردا بیام چند ساعت_

 نمیدونم: ارام

 کردم نگاش مسخره حالت به

 پسرم خدافظ.نره یادت کن اماده روهم اتریسا: گفتم و

 ....خونه رفتم سریع بیرونو اومدم اتاق از

..... 

 ارام

  کردن بیداد و داد همشون گفتم شکیلا و خاله و عمو به وقتی

 شدن راضی زور به و

  بیاره فردا و کنه جمعهارو بچه... و لباسا همه سپردم شکیلا بع و

 میخورد تکون دلم تو چیزی و نمیشد باشم تفاوت بی میکردن که تلاشی باتموم

 بینهن پرمو چشمایه ساشا تا شدم خیره وی تی بهداشتمو نگه بغضمو سامیار رفتنه بعداز زور به

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

  کردم روباز خونه دره
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 تو رفتم

 خونه طرف یه و شکوندم رو خونه دکوریه چندتا زدم و فرشاد که روز اون افتاد یادم تازه اوهاوه

 بود خورده شیشه

 رومبل انداختم کتمو

 اوردم چارو اشغالو سطل اشپزخونه توی از

 انداختم خونه به کلی نگاه یه

 خاک گردو کلی و بود تاریک

 نبود خوب ها بچه برای و

 زمین رو انداختم همونجا سطل و جارو کردمو پوفی

 میدادم تغییر رو خونه دکور باید

 پسرونه و دخترونه اتاق دوتا گفتم ببیننو رو خونه بیان شد قرار فردا برای زدمو زنگ دیزاینر یه به

 .... کنن اماده

 کردم پرت خودمو تخت روی

 نبود خوردن برای غذایی البته و نداشتم خوردن غذا حوصله ولی بود گرسنم

 رفتم بخواب و شد گرم چشمام کم کم

  کردم باز چشم صورتم به افتاب نور خوردن با صبح

 شدم بلند جا از ساعت بادیدنه برداشتمو کنارم از گوشیمو

 بود هشت ساعت

 کردم اصلاح اول وحموم رفتم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1195 

  بیرون اومدن کوتاهحموم یه از بعد و

 روی انداختم کردم انتخاب سفید پیرهن با ای سرمه شلوار کتو یه کردمو خشک موهامو حوله با

  تخت

 پوشیدم موهام کردنه خشک بعداز و

  ونیمپیش رو افتاد سیریش ی رشته دوتا بازم کهکردم تنظیم موعامو دیگه بار یه بستمو ساعتمو

 پوشیدم مشکیمو براق و ورنی کفشایه کردمو خالی ادکلنمو

 بیرون رفتم و کردم قفل رو خونه دره... و گوشی برداشتنه بعداز و

:  فتگشدو بلند دیدنم با پریده چرت از نگهبان زدمو خواب همیشه نگهبان چوبیاتاقک شیشه به

  بفرمایید بخیر صبح اقا سلام

 های لهوسی تعویض برای میان شرکتی یه از نفر چند غریبی اقای: گفتم و جلوش گرفتم کیلیدو

 بهشون بدین کیلیدو این اومدن خونه

 گرفت کیلیدو حرف کلی بعداز نگهبان

 بیمارستان سمته رفتمشدمو ماشین سوار

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

 داد جواب میکرد خفهخودشو داشت که گوشیمو و وایستادم قرمز چراغ پشته

 بله_

 نیست قبلی اتاق تو بخشه کدوم ارام بیمارستانیم تو ما داداش کجایی: ارشام

 خودم سم میر دیگه دقیقه پنج باشین منتظر_

 داداش باشه: ارشام
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  انداختم راه ماشینو زود ماشینا پی در پی بوق با

 ...رسیدم دقیقه پنج بعداز و

  کردم پارک ارشام ماشین کنار ماشینو

 بیمارستان رفتم شدمو پیاده و

  کردم پیدا جونو مامانو سومیتا و ایما ارشامومامانو دقیقه چند بعداز و

 .......موندن منتظر بقیه و رفتم من و تو بریم همه نذاشت دیروزی نگهبان بازم و

........... 

 ارام

  اومدن اتریسا و وشکیلاعمو و خاله هشت ساعت

  بود عمو دسته ها بچه ساک دوتا

 کردم بغل محکمرو اتریسا فرستادمو پایین زور به گلومو بغض

 عروسکم بود شده تنگ برات دلم چقدر:  گفتم بوسیدمو گونشو

 مامان اره برگشته بابامون میگفت خاله: اتریسا

 دخترم اره_

 جنگ بود نرفته مگه: اتریسا

 شده ناز چقدر موهات_

 یانه شدم پرنسسا شبیه: اتریسا

 خوشگلتر اونام از اره_
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 شد زده ذوق اتریسا

 کنم زندگی دوتا این بدون میتونستم من

 میشدم پشیمون بیشتر میگذشت که لحظه هر

 ارام ساشا معاینه برای اومده دکتر:  خاله

 رفت نکته چندتا گفتنه معاینه ساعت نیم بعداز دکتر کردو دروباز عمو

 کردیم عوض رو ساشا لباسایه من و خاله و بده بیمارستانو حساب تا بیرون رفتعمو

 میکرد نگاه ما به بغض با و بپد نشسته صندلی روی کرده بغ شکیلا

 بابامون نمیاد چرا: اتریسا

 دخترم الان میاد: خاله

 مامان کجاست جدیدمون خونه: اتریسا

 نمیدونم_

  تو اومد عمو و نگفت چیزیدیگه اتریسا

 شدین اماده: عمو

 شد نمایان سامیار قامت و شد باز اتاق دره

 کوبوند محکم دیدنش با قلبم نمیشم منکر

 نمیشم حدش از بیش جذابیت منکر

 کردن نگاه سامیار به شدنو ساکت همه

 سلام: گفت بستو درو سامیار
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 گفتن چیزایی یه بهم اروم دادو دست باهاش رفتو جلو عمو

 بریم خب: گفت و اومد جلو سامیار دقیقه پنج بعداز

 منی باباین شما: اتریسا

 بله: گفت و خندید سامیار

 بود اومده خوشم شما از اول همون از من وای: گفت زده ذوق اتریسا

 دختر گل من: سامیار

 ممنون:اتریسا

 بیارم ویلچربرم: عمو 

 نی نیازی: گفت و اومد جلو سامیار

 بریم: وگفت کرد بغل رو ساشا و

 دیگه بیا مامان: گفت و رفت سامیار کنار خودشیرینی باتموم اتریسا

 میام الان برید:  گفتم زور به

 رفت ها بچه با نموندو منتظر سامیار

 ریخت اشکم رفتنشون بعداز

 کرد گریه من پایه هم و کرد بغلم خاله

 میکنی گریه پاش بع پا کنیاروم دخترو ای اینکه عوض خانم عه:  عمو

 میشه درست چی همه باش اروم دخترم باش اروم: خاله

  بیرون اومدم بغلش از
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 کردم پاک صورتمو حرف بدون

 میمردم داشتم من که بود نگذشته دقیقه دو هنوز

 نمیزد حرف بینمون کسی  بیرون رفتیم دادو هول ساکارو عمو

 میریخت اشک اروم اروم شکیلا فقط و

 کردیم ردرو راهرو اولین

  راهرو دومین بعد و

 کردو باز بخشو دره عمو

 بیرون رفتیم من بعد و خاله و شکیلا اول

 کردم نگاشون باتعجب... و وایما سومیتا جونو مامان دیدنه با و بالا گرفتم سرمو

  کردم نگاهجون مامان به

 من به اونم و

 کردم پرت بغلش تو خودموو جلوتر رفتم قدم یه

  کردیم بغل همو محکم

 زدیم زار و

 رفتی کجا تو کشتیمنو بگردم دورت: گفت کردو بارون بوسه صورتمو جون مامان

 کردم نگاش حرف بدون

 میکرد نگامون گریه با ارشام کنار جونمامان پشته که ایما به افتاد چشمم

  کردم بغلش محکمو طرفش رفتم
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 حرفی هیچ بدون

 بگیرم ارامش میخواستم فقط

 بودن کرده بغل همو شکیلا و سومیتا

  کردم بغل تکشونو تک

 میکرد درد چشمامکه کردم گریه انقدر و

 بریم:  سامیار

 بیمارستان بیرون به افتادیم راه همه

 بود ها بچه روی فقط نگاه و میزد کند دیگه قلبم

 بود زده یخ بدنم

 گذاشت ماشین تویرو ساشا سامیار

 دیگه بیا مامان: گفت اتریسابلند

 کردن نگاه من به همه

 زدم زانو روش روبه رفتمو جلو

 خب باشین خودتون مواظب_

 نمیای تو: اتریسا

 میام بیارم هامو وسیله خونه برم: گفتم کردمو نگاش

 برمیگردیم دوباره.میام باهات منم: گفت اروم

 بخوره تکون نذاشتمجلوشورفتم زود که پایین بیاد خواست کرو باز ماشینو دره ساشا
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 بذاری تنها میخوایمارو میامباتو من. نمیرم من: گفت بغض با

 کردم نگاه بهشون عجز با

 پس بیاره ساتونو لبا کی بیاد باهاتون مامانتون اگه ها بچه: عمو

 بری میخوای باز ارام: جون مامان

  سامیار:  ایما

 دادی قول باشگاه میریم شی خوب گفتی خودت:  ساشا

 میام زود_

 برگردیم دوبارع بردار خواستی هرچی بریم باهم: اتریسا

 برمیگردم بخوابین شب دو_

 ؟ شب دو: گفت تردید با اتریسا

 اره_

 میدی قول:  اتریسا

 دادم اتریسا با قولو اخرین و جلو بردم انگشتمو

 کردم بغلشون محکم

  بودساشااخمو

 بیارم عروسکاشو براش اونجا از کرد سفارش کلی اتریسا و نگفت چیزی و

 شد سوار سامیار بعد کردمو سوارشون گریه با

 میری کجا دخترم ارام: جون مامان
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 جون مامان باشه هام بچه به حواست: گفتم گرفتمو ستشو د

 زندگیتون خونه سره بگردین توروخدا نمیگه مغروره سامیار ارام: محبوبه مامان

 شده تموم ساله شیش زندگی این:  گفتم اروم

  شدن ساکت همه

  داره دوست هنوز سامیار بخدا:  ایما

 ایما هام بچه جونه و تو جونه: گفتم زدمو بهش لبخندی

 بده شمارتو حداقل: ایما

  گفتمو شمارمو

 عموکو ماشین: گفتم عمو به رو کردمو بغل تند تند رو همه

 اونجاعه دخترم بریم: عمو

  ببینم هاشونو گریه نموندم گفتمو بلندی خداحافظ

 دادن وننش دستشونو کرده بغ جفتشونکه کردم بابای بودن اویزون پنجره از که ساشا و اتریسا با

 داد نشونرو دو عدد اتریسا و

  شدم ماشین سوار

 افتاد راهعمو و

  بریزه اشکام دادم اجازه بیمارستان از شدن دور با

 .........بود بد حالش هم عمو حتی

 برمیگردیم کی عمو:  گفتم گرفته صدای با
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 فردا: داد جواب خودم مثل عمو

 یکهت یه میکردم حس......بستم چشماموو شونش رو گذاشتم سرمو حرف بی گرفت دستمو شکیلا

  شده کنده وجودم از

........ 

 سامیار

 پسر اقا نداری درد: گفتم کردمو نگاه ساشا به اینه تو از

 میکرد نگاه بیرون به بااخم

 نه: داد جواب اروم

 کردم نگاه بود کنارمکه اتریسا به

 بود اخمو اونم

 گرفتم گاز پایینمو لب

 نرسیدم نتیجه به بازشه اخمشون کنم چیکار که کردم فکر چی هر و

 بشه اماده اتاقاتون تا.بزرگتون مامان خونه میریم روز چند: گفتم باشم زده حرفی اینکه برای

 خودمونخونه میریم بعدش بشه خوب هم ساشا اقا حالو

 نیاوردی مامانمو چرا: اتریسا

 ...دیگه گفت خودش: گفتم و کوچهتو پیچیدم

 داشتم نگه در جلوی ماشینو

 بزرگا مامان خونه اینم:  گفتم و

 کیان بزرگامون مامان: اتریسا
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 مادربزرگه جونه مامان تره تپل یکمی اونکه چادری خانم دوتا همون: گفتم و زدم فرمونو قفل

 خاله اسمش و خالتونه خودته چشمایه مثل چشماش که خانم اون.من مامانه لاغره اونه و مامانتونه

 منه عمه بود ابی مانتوش که هم خانمه اون ارشام عمو شوهرشه بود کنارش که اقاهه اون و ایما

 ریزه خانم دیگه سوال خب... سومیتا عمه میشه شماهم عمهکه

 اینارو نمیگفت چرا مامان: اتریسا

 .میگم بهت میشی بزرگ: گفتمو کردم باز کمربندشد شدمو خم

 کردم باز رو اتریسا طرفه دره اول شدمو پیاده

 کوچه تو اومدن سومیتا و ارشام ماشین لحظه همون

 شدن پیاده اینا مامان و کردم  روبغل ساشا

 بچمو نندازی باش مراقب سامیار: مامان

 سوال زیر بردی بازومو و زور همیشه تو مامان_

 کردن الکی خندهجون مامان و ایما البته و خندیدن بلند همه

 کوچولو کنم معرفی بهت دوست یک میخوام بریم بیا: گفت گرفتو رو اتریسا دسته سومیتا

 تو رفتیم همه و کردم باز درو

 بود توبغلم بااخم هنوز ساشا

 موندیم عقب کمی ساشا منو و رفتن جلوجلو همه

 داری اخم که هنوز: گفتم اروم

 شدی اخمو انقدر که شده چی پس خب نیومده؟ خوشت ازاینجا_

 نشده چیزی:  ساشا
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 کردم باز پام دروبا

 میومد اریو داد جیغو صدای

  زدم کوتاهی لبخنده

 سالن تو ورفتم

 دادمی گوش سومیتا های معرفی به داشت معذب کمی اتریسا و بودن گرفته رو اتریسا دوره ها بچه

 عمووووو سلام: اریانا

 طرفم اوردن هجوم همشون

 دادم جوابشونو بلند من و دادن سلام همزمان اریا و اریو

 اومدن کجا از اینا عمو: اریو

 عمو منن های بچه....اسمون از_

 گرفتی زن قایمکی عمو وای: اریو

 تهگرف زن قایمکی مرده میداد نشون فیلم یه وی تی جم دیشب اخه: گفتم که کردم نگاش گنک

 بود شده دار بچه و بود

  کردم جمع خندمو زور به

 میکرد نگاشبااخم ایما و میخندید بلند بلند ارشام

 گرفتمش محکمتر من کردو جمع بغلم تو خودشو ساشا

 چیزی تختی رو بذارمش مریضه پسرم کنار برید حالا. نگرفتم زن قایمکی نخیر_

 نمیکنی معرفی عمو: اریا
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 اینجا بیاید اریا چرااقا_

  نشستم کنارش گذاشتمو درازکش رو ساشا مبل روی

  بغلم اومدتو اروم کردمو باز اتریسا برای دستمو

 .بنده خانم دختر عه اتریسا خانم خوشگل این: گفتم و نشوندمش پام روی

 ام اریو من جوان خانم خوشبختم: وگفت جلو اورد دستشو اریو

 ارشام پسرت موجودیه عجب: گفتم من و خندید بلند بلند بازم ارشام

 منم: گفت اروم و داد دست اریو با باخجالت اتریسا

 ام اریانا منم: گفت اومدو جلوتر اریانا

  خوشبختم: گفتم گرفتو اریانارو دسته اتریسا و

 باشیم دوست: اریانا

 اره: گفت خوشحالی با اتریسا

  اریام منم: اریا

  خوشبختم: اتریسا

 این خاله پسر و خاله دختر و پسرعمو و عمو دختر باهم الان شما خب_

 شد پیچیده چقدر عمو وای: اریو

 پسرمه اقا ساشا اقا هم اخمو اقای این: گفتم کشیدموساشارو لپ خندیدمو

 گرفته گاز هاپو و پسرت عمو: اریو

 نخیر:  ساشا
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 شبیهته چقدر عمو: اریا

 خوشگله خیلیم: اریانا

 کنا درویش چشماتو: اریو

 میگه چی اریو ببین باباااااا: گفت بلند اریانا

 نکن اذیت ابجیتو اریو: ارشام

 باشم غیرتی گفتی خودت: اریو

 حالا نکنید دعوا بابا ای

 مریضه چرا عمو: اریانا

 عمو کرده عمل قلبشو_

 پسر و عموت دخترو پسرخالت و خاله دختر میشیم که اریو اینم و اریا اینم ام اریانا من: اریانا

 عموت

 خوشبختم: ساشا

 باشیم دوست باهم ماهم: اریا

 باهاش نشو دوست س پاستوریزه خیلی اریا این ببین: اریو

 شره خیلی اینم: اریا

 نه مگه میشه دوست باجفتتون_

 اره: گفت اخمش باهمون

 بازی بریم: اریو
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 شه خوب تا کنه استراحت باید ساشا الان_

 حیف: اریو

 بازی بریم اتریسا منو: اریانا

  اره_

 دارم عروسک کلی بریم بیا: اریانا

 رفتن بدو بدو و

 پسرم کن استراحت بریم: گفتم و کردم بغل رو ساشا

 بالا رفتم ها پله از همه چشم جلوی و

 دارم جیش: گفت که تو برم خواستم و کردم باز اتاقو دره

 کردم باز درشو شویی دست سمته رفتم

 میتونم خودم: ساشا

 درم پشته کن صدام خواستی کمک_

 کردم بغلش تند کردو دروباز دقیقه چند بعداز

 نشستم دستامو: ساشا

 بخوابی بریم حالا: گفتم شستمو دستاشو بود بغلم توکه همونجور

 نشستم کنارشو گذاشتمش تخت روی

 بخوابه تا

 اتاق از بیرون رفتم من خوابیدو بالاخره ساعت یک بعداز و
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 بودن نشسته هم دوره همه

 گرفتم جا سومیتا کنار منمو

 برمیگردونی ارامو: ارشام

 . اره_

 چجوری: جون مامان

 نباشین نگران میدم قول برمیگرده خودش_

 ....رفتن فکر توی همه و نگفتیم چیزیدیگه

  ارام

 شام برای حتی.بودم نرفته بیرون اتاقم از هنوز من بودو شده شب

 بودم خوابیده وار جنین تخت روی

 کردم بالشت توی سرمو

 برام بود سخت

 سخته مادری هر برای

  خوردنشام الان یعنی

  خوبه حالش ساشا

 باشه داشته درد نکنه

 زمین روی ریخته رو همه یا خورده غذاشو خوب اتریسا

 جونم به بود افتاده خوره مثل اینا همه
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 تخت روی نشستم کلافه

 دستم تو گرفتم سرمو و

  شدم خیره گوشیم به

 بود کرده عوض یا داشت قبلیشو شماره سامیار هنوز

  برداشتم گوشیمو

 کردم ذخیره بودم حفظ که شمارشو و

 کردم نتموروشن

 تلگرام توی رفتمو

 بود گذاشته که عکسایی و اکانتشو دیدم کردمو چک مخاطبینمو

 بود گذشته ساعته دو برای که کردمچک بازدیدشو اخرین

 ساعت به خورد چشمم که بزنم زنگ بهش خواستم و بیرون اومدم تلگرام از

 نیمو دوازده ساعت پوف

 بگم چی بزنم زنگ

 کردم نگاه بهش باعجز و تخت رو کردم پرتگوشیمو

  داشتم برش دوباره

 میپرسم هارو بچه حال فقط: گفتمو

 کردم کیلیک اسمش رو تندی و

 خورد بوق اولین و
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  شدم بلند تخت رو از

 زدن قدم به کردم شروع زیاد استرس از و

 شد پخش گوشی توی جدیشو محکم صدای بودم شده ناامید کاملا که بوق تا پنج بعداز

 موندم ثابت سرجام و قلبم رو گذاشتم دستمو

 میپرسمهارو بچه حال فقط: کردم زمزمه اروم

 سلام: گفتم لرزون صدای با

 شما: گفت باتاخیر سامیار

 ارامم: گفتم تند منو

 میومد نفساش صدایه ندادو جوابی

 الو: گفتم اروم

 بله: سامیار

 خوبن ها بچه: زدم لب زور به

 خوابعالم تو شب نصفه...میپرسیهارو بچه حال زدی زنگ الان:گفت لرزشی هیچ بدون اون و

 بودم نگران: گفتم استرس و ترس با

 .نباش نگران: سامیار

 نیستن بیدار_

 نیستن جغد تو مثلکههمه: سامیار

 بزن حرف درست: گفتم حرص با
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  ببینمشون میخوام فردا: گفتم عمیق نفس یه بعدازنداددو جوابی

 ....دیدنت بیایم ما بده ادرس نده زحمت خودت به کی بابا نه: سامیار

 گفتم جدی_

 نک همسریتو کنزندگیتو بیا ادم مثل یا بیای بری هی که نمیشه.دارم شوخی من مگه: سامیار

 کن روشن منم تکلیف.نده قرار تاثیر تحت هامو بچه روان سلامت به برو یاهم کن مادریتو

 کنم پیدا واسشون مادر یه برم نمیخوای

 ارومش خنده صدای و

 رهمیگی الان قرارنمیگرفت تاثیر تحت بچهات روان نبودی تو که اونموقع: گفتم بلند عصبی

 .خب اره: سامیار

 دیدنشون میام فردا_

 میبینم تدارک اومدنت برای دارم الان همین از میذارم منم.بیا.خوب چه:سامیار

 باز هوس میخواد زن دلت چیه_

 بکن فکراتو تو حالا.یانه کنه خشک ترو مارو باشه باید یکی بالاخره هام بچه هم منهم:سامیار

 جدید مامان یه دنبال بریم نمیتونی الله بسم میتونی ببین

  میترکیدم حرص از داشتم

 میارم برات رو زنه اون جنازه بیاری نامادری هام بچه واسه میکشمت: گفتم زدمو ارومی جیغ

 فهمیدی

  خوبه نامادریهمون.قاتل میترسم تو از من شد عوض نظرم اصلا...تیمارستان برو نچ نچ: سامیار

 بده رفتیو که ی تیمارستان اون ادرس پس_
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 لویع برادران دامپزشکی قزوین قم اتوبان بنویس بردار کاغذ نمیده کفاف  تو بره اونجا: سامیار

 میکنم تضمین خودم عالیه کارشون

 .شو خفه: گفتم زدمو جیغ بلند

 میدیا دست از بامارو زندگی شانس داری لحظه هر: سامیار

 سوخته سیاه بکپ برو. درک به_

 گاریخاست رفتم کردم انتخاب نفرو یه.بدونما خودمو تکلیفه من بکن فکراتو.اعصاب نو: سامیار

 رهن یادت دامپزشکی بخیر شبت.نمیشم زنت نخوره خط شناسنامت از عُجوبه این اسم تا میگه

 زمین کوبیدمگوشیمو حرص از پر و کرد قطع تماسو که بدم جواب اومدم

 زامبی دامپزشکی برو خودت: گفتم و کشیدم موهامو و تخت روی کردم پرت خودمو بازم

 بزنه؟ خطمنو اسم بشه زنش میخواد الاغ زنیکه کرده غلط: گفتم زدمو بالشت به مشتی

 میکشمش.بیشعور

 بگیره زن بره ندارم دوسش منکه: گفتم و نشستم صاف لحظه یه

 دارم دوسش هنوزم بفهمونه تا میکشت خودشو داشت دلم ولی

 .....نخورم حرص این از بیشتر تا بخوابم کردم سعی وپتو زیر رفتم تنش همهاین از کلافه

 سامیار

 خندیدم تر بلند و کردم قطع گوشیمو خنده با

 ..تیمارستانی: گفتم لب زیر

  اتاقم تو رفتم زدمو لبخندی

 (دیزاینر:) ملکی به اس یه
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 میشه اماده کی خونهنوشتمو دادم

 دیگه دوروزه گفت ربع یک بعداز و

 نکردم پیداشو گشتم شارژ دنبال گفتم که ای نکته چند بعداز و

 ارایشش میز طرف رفتم پاورچین پاورچین کردمو باز اروم رو سومیتا اتاق دره

 بیرون اومدماروم وکردم پیداش گشتن کلی بعداز و

 زدم پیش دقیقه ده مکالمه به لبخندی دوباره.  شارژ تو زدم گوشیمو اتاقم تو رفتم و

 کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض لباسامو

 ااتریس به خمارو نشستم جام سر سیخ شد باز یهویی اتاق دره که بود شد خواب گرم تازه چشمام

 میکرد نگام بغض با که کردم نگاه

 بابا چیشده_

  کشیدم دراز تخت روی دوباره و کردم بغلش بستمو درو و شدم بلند

 بازوم روی گذاشتم رو اتریسا سره و

 نمیبره خوابم من: اتریسا

 چرا_

 نبرامو بعدش و میزدم مسواک میداد بهم کاکائو شیر لیوان یه خواب قبله همیشه مامان: اتریسا

 تایی سه میخوابیدیم باهم اوقاتم گاهی و بخوابیم تا میموند منتظر و میگفت قصه

 دیگه زدی مسواکم خوردی کهکاکائو شیر خب_

 نگفت قصه بهم کسی: اتریسا

 کردم نگاش عجز با
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 بابا میگی توبهم: اتریسا

 بگم کدومو: گفتم نفس به بااعتماد

 خفته زیبای: اتریسا

 کردم فکر یکم

 نبودم بلد

 بود خوشگل خیلی بود دختری یه...نبود هیچکس خدا از غیر نبود یکی بود یکی: گفتم ولی

 میرفت داشت سیندرلا که روز یه بود سیندرلا  اسمشم پولداربود خیلیم بود تهران خونشون

 ..... دانشگاه

 . نیست سیندرلا که خفته زیبای تازه نبوده دانشگاه که اونموقع بابا: اتریسا

 نیستم بلد اینو بگو دیگه داستان یه خب_

 ...بگو فروزنو: اتریسا

  گرفتمو گاز زبونمو

 اداشد چهارتا و بود زشت خیلی بود فروزن اسمش بود بچه پسر یه نبود یکی بود یکی خب: گفتم

 .....و میکنه قهر اونم روز یه میکردن مسخره اونو همه و بود سیاه فروزن بود خوشگل که داشت

 هدختر نیست پسر که فروزن تازه زشته اردکه جوجه این نیست فروزن اینکه بابا وای: اتریسا

 میدم قول میخرم داستان کتاب برات فردا بخوابیم امشبو یه بیا دختری میگم_

 مامانم پیشه ببر منو اصلا: اتریسا

 نیستم بلد قصه من خب د_

 نیستی بلد منگولم شنگولو: اتریسا
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 ها بگو قصه من به تو بیا اصلا ببین...خودمجونه به نه_

 .......نبود یکی بود یکی خدا نام به میگم رو خغته زیبای قبول باشه خب: اتریسا

 گرفت خوابم من که انقدر گفت و گفت اتریسا

 میده تکونم یکی دیدم که بودم خوابتو

  دیدم رو اتریسا کردمو باز چشمامو لایه

  خوابیدم تازه که من بابا

 جانم: گفتم گرفته صدای با

 دارم جیش من: اتریسا

 بریم خب: گفتم شدمو خیز نیم تخت روی خواب خماری با

 بیام منم: گفتم و بهداشتی سرویس بردمش خورن تلو تلو

 میتونم خودم نه: اتریسا

 نگاه اطراف به ترسیده زمین افتادم محکم شدو باز در کهزدم چرت زدمو تکیه در به تو رفت و

 میکنه نگام باتعجب که دیدم رو اتریسا کردمو

 شدم بلند ناله با گرفتم کمرمو

 بابا ازت میگرفتم فیلم بود دوربین کاش: اتریسا

 خندید ریز و

 میکنی مسخرهمنو صلواتی پدر_

 اتاق تورفتیم و خندید
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 کشیدیم دراز قبلی حالت همون به دوباره

  بعد دقیقه پج

 بابا: اتریسا

 جان: گفتم اروم بسته باچشمایه

 دارم جیش:  اتریسا

 که رفتی الان_

 اونموقع نیومد: اتریسا

 ...میاد خوابم شب یه فقط: گفتم لب زیر

 بریم:  گفتم شدمو بلند

 دیگه رفت نه: اتریسا

 روتخت کن جیش اومد هرموقع: گفتمو بالشت به کوبوندمسرمو حرص با

 یعنی نمیکنی دعوام: اتریسا

  نه: گفتم بسته چشمایه با

 شد خیس زیرم دیدم که میبرد خوابم داشت تازه بعد دقیقه پنج

  بود خیس که شلوارم چپه سمته به زدم دست کردمو باز چشمامو باتعجب

 دادم قورت دهنمو اب

  نه

 کردم کاری خراب
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 نبودم خواب منکه

 رفت ابروم

 خیسش املاک شلوار به بعد کردمو نگاه بود بسته چشم لبخند با که اتریسا به تخترو نشستم تند

  کشیدم راحت نفس یه اول

 اتریسا: گفتم بعدو

 کرد باز چشمشو سریع

 کرد دعوام کلی مامان کردم اینکارو که باری اخرین بابا داد حال خیلی: گفت لبخند باهمون و

 ندارم جیش گفتی توکه بخوابیم کجاالان: گفتم التماس با

  تخترو کن جیش گفتی خودت: اتریسا

 جیش اگه برده سیل جارو همه نداشتی جیش خوبه حالا.....دادی گوش حرفمو همون فقط یعنی_

 میکردی درست اقیانوس داشتی

 بستی پشت از شیک مامانتو دست: گفتم و خندید اروم

 حموم بریم: اتریسا

 الان_

  بخوابم اینجوری نمیتونم منکه: اتریسا

 بود نیمدوم کردم نگاه ساعت به

 بریم: گفتم کردمو پوفی

 هی با سامو لبا خودم بعدو  پوشوندمقرمزشو خواب لباس بیرون اوردمش ربعه یک حموم یه بعداز

 بخوابیم بریم: گفتم کردمو  عوض شلوارک و شرت تی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1219 

 بریم: اتریسا

  کردم باز رو مهمان اتاقه دره

  کردم بغل رو اتریسا کشیدمو دراز تخت رویو

 ...برد خوابمون جفتمون که نکشید طولی و

 ارام

 انداختم گوشیم به نگاهو اخرین

 گرفتم تماس سامیار با هزاردفعه صبح از

 جواب یه از دریغ ولی

 بریم بهتره: شکیلا

 شدم هواپیما وارده حرف بی

 اونجاعه صندلیتون شکیلا ارام: عمو

 نشستیم کنارهم شکیلا با

 ما پشته خاله و عموو

 دادم فشار مشتمتو گوشیمو و کردم نگاه بیرون به پنجره از

 ارام: شکیلا

 جانم: گفتم برگشتمو

 نباش ناراحت انقدر: شکیلا

  کردم نگاه روم روبه به چرخوندمو سرمو
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 نباشم ناراحت

 نباشم ناراحت چجوری

 دوره ازم جونم تموم

 بستیم مهماندار ی گفته طبق کمربندامونو

 گذاشتم گوشم تو گوشیم به  وصل از بعد اوردمو در کیفم از هندزفریمو

 کردم پلی رویارو اهنگ

 کردم زمزمه باهاش بستمو چشمامو

 تنهایی به برگشتم خواب از »

 زیبایی به تو از میزنم تار

 میبینم میبندمو چشمامو

 میبینم تو چشم با دنیارو

 درگیره باعشق من دنیایه

 میمیره نباشیتو که عشقی

 افتاده تو دسته به که عشقی

 افتاده من دسته به که عشقی

 میبافی رویاتو من مثله تو

 میبافی موهاتو من دسته با

 کن روشن چشمات با خورشیدو
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 کن من قسمته ماهو بار یک

 میبافی رویاتو من تومثل

 میبافی موهاتومن دسته با

 کن روشن چشمات با خورشیدو

 کن من قسمته ماهو بار یک

 میشینم پنجره این پشته من

 میبینم تو چشمه تو بارونو

 کن وا چشمتو نداره عیبی

 غمگینم باز نداره عیبی

 داغونم باقلب نکن بازی

 میدونمرو بازی اخره من

 باشیم جدا ازهم بخوایم حیفه

 م خونه هم تو با وقته خیلی من

 میبافی رویاتو من مثلتو

 میبافی موهاتو من دسته با

 کن روشن چشمات با خورشیدو

 کن من قسمته ماهو بار یک

 میشینم پنجره این پشته من
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 میبینم تو چشمه تو بارونو

 کن وا چشمتو نداره عیبی

 غمگینم باز نداره عیبی

 داغونم باقلب نکن بازی

 میدونمرو بازی اخره من

 ««م خونههم باتو وقته خیلی من

 ریخت اشکم قطره اولین کردمو باز چشمامو اهنگ شدنه تموم با

 کردم نگاه بیرون به پنجره از

 گریمو نبینه شکیلا تا

 درنیاد صدام تا بردم دهنم تولبامو

 اوردم در هندزفریو کردمو قطع بود شده پلی دوباره که اهنگو

 بودم ها بچه دلتنگ الان همین از

  اتریسا های شیطونی

 ساشا های مهربونی و

 !بودم زندگیم بیشعور مرده دلتنگ یکمم شاید

 بود قشنگی اعتراف

 شدم تر دیوونه دیدنش با اینکه اعتراف

  نه یا
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 اینکه اعتراف

 نداره ای رابطه دختر بااون فهمیدم وقتی

 دوسش قبل از بیشتر بگیریم فاکتور رو حرفش نکردن باور برای عقلم پافشاری این اگه و

 .....داشتم

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

 سامیار

 خودم اتاقه تو رفتم بیرونو اومدم اتاق از ساعته دو ی جلسه یه از خسته

  کردم وصل تلفنو

 قهرمانی خانم بیارید مسکن یه و قهوه یه: گفتم منشی بهو

 اقا چشم: منشی

 ندادم کردن سربلند زحمت خودم به من و شد باز اتاقم دره

 کردم دراز میز روی بیشتر پاهموو

 بود ارشام بزنه در نفهمید هیچوقت که نفهمی این چون

  زدم حرف بس از میشکنه داره فکم سامیار وای:  ارشام

  خندیدماروم

 مجدد دیدنه از سامیار شدی شنگول: گفت اتاق رنگ ای سرمه مبلرو نشستنش با همزمان ارشام

 یاره

 کردم نگاش حرف بی

 بفرمایید: گفت بلند ارشام و شد زده اتاق دره
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 شد وارد سینی بایه منشی

 یاتو منه اتاقه_

 من: ارشام

 کرده کف دهنم که بده منو چاییه قهرمانی خانم: گفت نیاوردو خودش روی به کردم نگاشچپچپ

  بخدا نکنه بیابونم گرگه نسیبه خدا

 ارشام به چایی بزرگ لیوان یه بعد و داد من به رو قرصو قهوه زدو لبخندی منشی

 ندارین من با امری: قهرمانی

 فردا برای کن موکول کن کنسلرو همه امروزو قرارایه_

 . بله: قهرمانی

 بفرمایید_

 رفت گفتو ای بااجازه منشی

 خورد داغ داغ چاییشو همیشه مثل ارشام

 خونه نمیری: گفتم کردمو باز قرصو بسته

 میریم باهم: ارشام

  خوردم قرص همراه قهومو

 میکنی نگاه چیو دیگه بریم کن جمع وسایلتو برو: گفتم و

 منومیگیریا پاچه خیلی:ارشام

 بشی لال کلا تا فکت توبکوبم یا میری: گفتمطرفشو گرفتم لیوانو
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  شد بلند جاش از

 بلندشد خونسردو

 در طرفه رفت و

 رفت جواب بدون بار اولین برای

 میکردم نگاش تعگب با

 میام من بدی ادامه کردنت پارس به تو تا: گفتم بالبخند برگشتو کردو دروباز

 خندید بلند بلند و بست دروو بیرون رفت تندو

 میز روی گذاشتم لیوانو

 دادم تکون سرمو و

 کیفم توریختممو....خودکارو همهو

 کردم نگاهگوشیم به

 بودم نداده جواب که داشتم ارام از تماس هفتاده

 زدم لبخندی

 .....بیرون رفتم و شدم بلند جام ازکیفمو تو انداختم گوشیمو و

  کردم باز رو خونه دره

 بود خلوت خونه

  دیدم اشپزی درحالمامانوو خونه اشپز طرف رفتم

 پسرم اومدی زود: گفت بالبخند کردو نگاه بهم و کردم اروم سرفه چندتا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1226 

 کابینت روی گذاشتم کیفمو

  پیشش رفتم و

 جون محبوبه سلام_*

 برداشتم کاهو از برگ یه

 پسرم سلام: مامان

 داریم چی نهار_

 رفتیا در خوب صبح.پلو گشنه:مامان

 کوشن ها بچه.بود شده دیرم: گفتم خندیمو

 گذاشته کارتون براشون سومیتا بالان: مامان

 تمگذاش فرار به پا  باخنده زد که جیغی با مامان که بزنم ناخنک گاز روی پز اب سوپ به خواستم

 بالا رفتم ها پله از تند تند

 میومد وی تی صدای و بود باز اتاق دره

 نزدیکتر رفتم

 موندم حرکت بی در پشت ارومشون پچپچ صدای با و

 نمیزنه زنگ چرا مامان میگم: اتریسا

 میزنه:  ساشا

 نمیخوادمارو دیگع مامان کنم فکر: اتریسا

 میخواد نخیرم: ساشا
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 داری دوست رو بابا تو: اتریسا

  نه: ساشا

 ارادت: گفتم اروم

 هست باحالم تازه مهربونه دارم سش دو خیلی من چچچچچرا عه:  اتریسا

 میبینم کارتون دارم نزنی حرف میشه: ساشا

 بودم اومده اینجا بار یه من: اتریسا

 کجا:  ساشا

 .دیدما رو خونه بیرون از ولی.دیگه اینجا: اتریسا

 نگو دروغ: ساشا

 ما دید وقتی مامان گردش اومدیم شبش بعد و اینجا اومدیمکه روز اون.نمیگم دروغ: اتریسا

 کرد گریه هم کلی چیشد نمیدونم اینجا اومد خوابیم

 بخدابگو: ساشا

 بخدا: اتریسا

 یاینجور باباها مامان. میکردن دعوا باهم همش بیمارستان تو.کرده اذیتش باباهه این حتما: ساشا

 مگه میشن

 بشن شاید خب: اتریسا

  میکردن دعوا مهدی بابا و شکوه مامان نخیرمگه: ساشا

 نه: اتریسا

 دزدیده مارومرده این کن فکر من: ساشا
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 نمیدزدن ماماناشون پیشهارو بچه که دزدا تازه.باباتونه این گفت خودش مامان نخیر: اتریسا

 این بع بده نداشته پول مامان شاید.سوزان کارتون مثل.مارو گرفتن گروگان حتما خب: ساشا

 باباهه

  بابا یا باشه دزد نمیخوره سومیتا عمه قیافه به نه: اتریسا

 تفنگاشونو خوابن وقتی اتاقشون توبریم شب میخوای.میشن شکلی همین دزدا اتفاقا: ساشا

 بدم نشونت

 چی دزدن اونا فهمیدیم ما بفهمن اگه: اتریسا

 میکنیم فرار بعدش میدم نشونت تفنگاشونو: ساشا

 نیستیم بلد رو جایی ماکه: اتریسا

 پلیس پیشه میریم خب: ساشا

  شدمو اتاق وارده خنده با

 بدن ادامه نذاشتم

  سلام: گفتم بلند

 کردن نگام ترسیده جفتشوم

 سلام:گفت زودتر ساشا

 خوبید: گفتم نشستمو اتریسا کنار تخت روی

  نه:اتریسا

  بالا دادم ابرومو

 من خوشگله خانم چرا: گفتمو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1229 

 رفت سر حوصلمون: اتریسا

 بالشت به دادم تکیه

 نظرتون به کنیم چیکار خب: گفتمو

 بیرون بریم: اتریسا

 نخیر: ساشا

 دکتر چرا: گفتم کشیدمو لپشو شدمو خم

 فوتبالیستم نیستم دکتر من: ساشا

 کنیم بازی باهم بیا خب:گفتم خندیدمو

 چی من پس: اتریسا

 بدوام نمیتونم منکه: ساشا

 داریم که پلیستیشن_

 میکنما باری منم: اتریسا

 قبول: ساشا

  بریم_

 پایین اومدیم وی تی کردن خاموش از بعد تایی سه کردمو بغل رو ساشا

 کردیم شروع بازیو... و فیشا کردنه وصل بعداز

 ونهخ کله جیغمون و دادو پیوستن جمعمون به اریوو اریاو اریانا و ارشام ایما سومیتا نکشید طولی

 کردیم بازی بستنی روی شرطی و گرفترو
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 ببری منو نمیتونی: ساشا

 زد گل یهو

 شد بلند اتریسا و ارینا و ایما و سومیتا داد و جیغ و

 کن سوسکشون عمو: اریو

 میکرد بازی خوب خیلی انتظارم برخلاف ساشا

 چهار  یک شدیم تازه زدمو گل یه دقیقایقی بعداز

 بخوریم بستنی میریم بزنی دیگه گلیک داداش باش زود: اتریسا

 بخرم بستنی براشون شب شد قرار و زد گل ساشا بازم و

 فوتبالو گرفتییاد کجا از ساشا:  اریو

 میکردیم بازی باهم همیشه.مهدی بابا از: ساشا

 منومیبره همیشه عمو میدی یاد منمبه: اریو

 باشه: ساشا

 بدی یاد بهم بیام فردا: اریو

 بیا اره: ساشا

 خوردیم شلوغی و شوخی با که نهاری بعد و

........... 

 ارام

 خونهبودیم اومده که بود ساعتی یک
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 نبود قبلی خونهدیگه خونه

 ساکت

 نبود اتریسا خندهای صدای

 نبود ساشا خوندن اهنگ صدای

 میکرد خفم هواش

 صندلی رو انداختم رو حوله کردمو جمع سرم بالای خیس موهامو

 برداشتم تابمو لب

  کشیدم دراز تختروی و

 کردم پلیرو فیلمی و

 سالگیشون چهار تولدفیلم

 شد پرچشمام کمکم

 کردم پلی دیگه فیلم یه و

 میگفتن که بود ای کلمه اولین فیلم

 میکردم نگاهشون خنده با

 ماما: میگفت تند تند میکرد خراب رو اتریسا عروسک که درحالی ساشا

 میکشیدرو ساشا موهای اتریسا و

 کردم حس دهنم تویاشکو شوری

 دادم فشار بالشت توی سرمو و بستمتابو لب
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 کردم گریه بلند بلند و

 کردم حس شونم روی رو ستی د گرمی

 خالس فهمید میشد تنش بوی از و

 بود دلنشین همیشه شیرنش عطر چون

 شدم اروم

 دخترم شدی خالی: خاله

 کشیدم دراز کمر روی برگشتمو

 کنم چیکار من خاله: گفتم کردمو نگاه چشماش به

 راچ میدونی.بنفعته اما.ما برای هم تو برای هم سخته هرچند جدایی این...دخترم کن صبوری:خاله

 بگیری تصمیم درست میتونی چون

 مبیقراری این نصف و فهمید میشه راحت اینوو داری دوست سامیار تو.بیای کنار میتونی دلت با

 ارام.نشدی گم برگردونید زندگیتونو چطوری نمیدونید جفتتون میخواد هنوز تورو اونم.اونه بخاطر

 حداقل کن فکر

 که قتیو تا باش تنها یکم برو مسافرت یه نظرم به.کنید شروع نو از زندگیتونو باید ها بچه بخاطر

 .اومدی کنار دلت با خودت با

 ندگیز باهاش قبل مثل دیگه نمیتونم دارم شک همیشه بهش بگردم بازم اگه حتی من: گفتم اروم

 کنم

 اینکارو وت اگه. سامیار جای بذار خودتو.میکنن تغییر ادما کنی باور نمیتونی اینکه تو مشکل: خاله

 هب فرصتو این.میخواد فرصت یه تو از سامیار حالا. ستی میخوا فرصت یه حتما سامیار از میکردی

 .باشن داشته متعادلو خانواده یه داشتن فرصت بذار. بده ساشا و اتریسا به نه سامیار
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  نگفتم چیزی

 یکی به دارن نیاز پدر یه به ها بچه بازم باشی داشته هواشونو هرچقدرم تو: داد ادامه دوباره خالهو

 تامنی حس یه هرکدوم مادر پدرو بودنه  کنه حمایتشون که یکی به باشه زندگیشون قهرمان که

 باشن هم کنار دو این اگه حالا. حمایت با پدر مهربونی عشقو با مادر میکنن ایفا بچها برای رو

 میشی منظورم متوجه.تنهایی به نه میدن معنی

 خاله اره_

 قطع توارتباطی وسیله هرگوشیتو اونجابرو شکیلا با بده شمالو ویلایه کیلیدهمیگم عمو به: خاله

 لیوباشه راحت خیالم که میفرستم شکیلارو.کشید طول که هرچقدر شی اروم تا بمون اونجا.کن

 نشه مزاحمت میگم بهش

 این فرشته شماها خاله...خاله نیمزاحم شکیلا_

 ای خسته بخواب.دخترم ای فرشته تو: گفت کردو نوازش وموهام

 ....برد خوابم تا کرد  نوازش موهامو انقدر

 رممی من ووووراه میگذرررنیم خوش کلی: گفت شدو اویزون گردنم از میپرید داد و باجیغ شکیلا

  کنم جمع ساکمو و

 رفت و دوییید و

 زدم تلخی لبخنده

 ....ذوق باهمون شیطنت باهمون شور باهمون...بود شکیلا شده تربیت اتریسا

 میشهبزرگ دختر ای کی: عمو

 کنن پرواز تونستن ماهیا هروقت: خاله

 خندیدن باهم هردو و
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 کردم تکرار زوریمو لبخند بازم من و

 فردا برای کنم جمعوسیلهامو میرم من: گفتم شدمو بلند مبل روی از کرختی با

 بیارم میوه برات نخوردی خوب که شام: خاله

 ممنون ندارم میل خاله نه_

 رفتم اتاقم طرف به و

 شمال میریم باشکیلا فردا

 کردمو باز اتاقو دره

  کردم خالی بودمو برده تهران کهلباساییو که اتاقو وسط ساک

 ساک تو انداختم کردمو مچالهلباسارو کنم دقت اینکه بدون کمد توی از دوباره

 گوشه یه انداختمش و

  تخت روی نشستم

  کردم روشن گوشیموو

  کردم چک امامو پی و

 کردم چک بودن انداخته ساشا و اتریسا با نفره سه عکس یه که و سامیار فایل پرو بعد و

 دادم نشون عکسشون بوسیدن با دلتنگیمو تموم

 بود انلاین که کردم چکو سامیار بازدید

  کردم بازش تند اومد برام سامیار از ام پی یه که کنم خاموش گوشیمو خواستم

  خوندمو
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 شدم خفه اعصبانیت از بعد و

 ها بچه مامان با....پروفایلمارو میذارم چهارنفرمونو عکس ندی جوابمو زود اگه: بود نوشته

 حیوونی یه تو: نوشتم تند

  خودته از حیوونی: داد جواب اون و

 نده ام پی من به.بیشعور: نوشتم

 شما: نوشت

 بیرون اومد در اجزاش که زمین رو کردم پرتش کردمو خاموشنتمو اعصبانیت با

 داشتم برش و شدم خم

 تخت روی گذاشتمش قابش انداختن بعداز و

 اومد زنگش صدای بعدو

 دادم جواب مخاطب اسم به کردن نگاه بدون

 الو_

 هستیا عصبی خیلی: سامیار

 شدم موفق باشمو خونسرد کردم سعی

 داری کار چی:گفتم اروم

 بپرسم سوالی یه میخواستم: گفت جدی

 چی:گفتم کنجکاو

 ...برادران پزشکی دام اون رفتی میگم: سامیار
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  بده ادامه نذاشتم

 خندید بلند بلند اون زدمو بلندی جیغ و

 ....تو تو...بیشخیصتی خیلیتو_

 ... جذابم خوشگلم خیلی: سامیار

 شدیم ساکت دفعه یه مون هردو

 ....کرده ثبت خاطراتش جز هم اشنارو و قدیمی جمله این من مثل اونم شاید و

 بخواب برو:گفتاروم

 بزنم حرف باهاشون میخوام هاخوابن بچه_

 ....اینا روانو قضیه همون...زندگیت سر برگرد بزنی حرف باهاشون خواست دلت اگه:سامیار

 اربذ نخیر میکنم جهنم زندگیمو باهات میام گندت بااینهمه کردی فکر: گفتم خشن ولی اروم

  بگیرم الکی های قلوه بدم دل که نیستم خر ادم اون دیگه من اقا کنم روشنت

 باشی جدیدم زن و ما خوشبختیه شاهد دور از میتونی خب: سامیار

  ندادم جوابی

 میشد پخش گوشی تو نفسامون صدای فقط و

  میکنم ازدواج دوباره منم جهنم به درک به: گفتم حرص با

 کن ازدواج داری جراعت کردی غلط: سامیار

 سیاه همرد پیره تویه به میچسبم میکنم ول سالمو هشتو بیست دکتره خاستگار من کردی فکر_

 سوخته
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 خودم مثل تورم تا بکن اینکارو داری جراعت توام.میکنم مردکوخفه اون من: گفت داد با سامیار

  بدبخت برنج شیر کنم سوخته سیاه

 افریقایی نداره ربطی توام به میکنم کاروم همین اتفاقا: زدم داد

  کردم قطع تماسوو

 زدم موزی لبخندی و

 !نبود؟! ؟ بود مجازکه کردنش اذیت برای دروغ یکم

 کردم نگاه بخودم اینه تو

 ?بود بد پوستم رنگ واقعا

 شد خلاص شبربرنجی ازاین شمال توی طولانی گرفتنه افتاب یه بعداز میشه خب

 باهمون خزیدمو تخت روی نکردمو اعتنایی نیست مهم سامیار حرفه میزد داد که عقلم صدای به

 خوابیدم موزی لبخنده

 سامیار

 دیوار تو کوبیدمگوشیو عصبی

 هابچه اتاق تو رفتم شدمو بلند

  کردم باز درو

 بودن خمواب جفتشون

 بودن خسته امروز

  کشیدم ساشا روی رو پتو

 اوردم بیرون دهنش تو از رو اتریسا موهای و
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 بیرون اومدم اتاق از اروم بعد و بوسیدم جفتشونو گونه و

 اومد بالا ها پله از سومیتا

 پیشش رفتم

 نبود اطراف به حواسش

 سومیتا: زدم صداش اروم

 ترسید

 خبرته چه: سومیتا

 کردم نگاه قرمزش چشمایه به زدمو لبخند

 کردی گریه_

 اتاقش تو رفت تندبخیر شب بخوابم برم من.نه: گفت هول

 میومد بیرون جون مامان اتاق در لای از کمی خیلی نور فقط و بودن تاریک اتاقا تمومه

 زدم در به ی تقه

 کرد باز درو نمازش چادر با جون مامان و

 تو بیام_

 پسرم بیا: گفت مهربونی با

 نشستم تختش روی

 بیدارین چرا: گفتمو

 پسرم میخوندم نماز:  گفت نشستو کنارم
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 زدم لبخند حرف بی

 ....!میزدم لبخند زیادی روزا این

 پسرم داری خبری ارام از: جون مامان

 نباش نگران خوبه حالش جون مامان اره_

 برگرده نمیخواد: جون مامان

 میکشه طول یکم ولی.چرا: گفتم اطمینان با

 نکنه ادمایین چطور میکنه زندگی باهاشون کهادمای اون نمیدونم...نگرونشم دل: جون مامان

 .کنن اذیتش

 ان خوبی ادمایه که بنظر.مشهدن ساکنه.زدم حرف باهاش اتاق تو ساشا دنبال رفتی من_

 خداکنه: جون مامان

 بخیر شب.بخونید نمازتونو: گفتم بلندشدمو

 پسرم بخیر شب: جون مامان

 بستم اتاقشو دره

  بودم خسته

 نمیومد خوابم بازم ولی

 ....میده نشون بودنشو مریضی این گاهی هنوز

  نبره خوابش اتریسا امشب کاش  کردم ارزو دل ته از

 بود خوابیده راحت و بود حرفا این از تر موزی دخترکم ولی
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  حموم توی رفتم

 کشیدم دراز توش اب وان کردن پر بعداز و

  بستم چشمامو

 اما

 میخورد مغزمو کنه ازدواج دیگه یکی با ارام اینکه فکره

 کردم نگاه خودم به وان روی روبه قدی اینه تو از کردمو باز چشم کلافه

  شدم بلند وان تو از

 وایستادم دوش زیر و

 داد دست بهم خفگی حس تا داشتم نگه نفسمو موندمو اونجوری انقدر و بالا گرفتم سرو

 پوشیدم رو حوله و بستم ابو

  پوشیدم شلوارک یه

 ....برد خوابم صبح دمایه دم  کشیدمو دراز تخت روی بعد و

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

  ارام

  میکنه بیدارم داره اتریسا کردم فکر همیشه مثل

 گرفت قلبم شکیلا دیدنه با چرخوندمو سرمو

  بودن ها بچه کاش

 کشید موهامو شکیلا
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 میگی چی وااااییی: گفتم بلندو

 شمالا بریم میخوایم هشته ساعت: شکیلا

 حالا زوده خب: گفتم دورگه صدای با

 دیگه شی بیدار نمیتونی میگیری قلوه میدی دل یار با وقت دیر تا دیگه همینه: شکیلا

 من_

 من پ ن پ:  شکیلا

 نمیدونم نکن فکر راحلی دکتر بااون تو اره_

  نیومد صدایی لحظه چند

  سرم تو خورد محکم چیزی یه بعد و

 من بلنده جیغهو

 کیه  راحلی دکتر بیشعور: شکیلا

  میدادم مالش سرمو و میشستم تخت روی که درحالی

 وابر چشم همونکه راحلی مجتبی اقای همکارت بگم بهت بذار نه دیگه کیه نمیدونی اره:گفتم

 ....لاغر یکمم و بلنده قدش مشکیه

 دستم به خورد شکیلا مشت دوباره و

 سنگینه چقدر دستت نشی زلیل ای ای_

 بریماشو امادع بروم میرم من.حقته:  شکیلا

 نمیای مجتبی با تو مگه_
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 بببببخشیددددد: گفتم که طرفم برداشت خیز

 رفت و میکنم ناقصت کنی تکرار بعد سری: گفت و داد تکون رنگشو قرمز مانتو پایین و شد صاف

 بیرون

 دستم ای نکردی ناقصم نکنه حالا: گفتمارم

 بیرون  رفتم وشدم اماده و بیرون اومدم ای دقیقه بیست دوش یه بعداز و حموم رفتم

  بودن نشسته حال تو عموو خاله

 بخیر صبح_

 دادن جوابمو همزما عمو و خاله

 بیوفتین راه باید که بخور برو امادست اشپزخونه تو صبحانت دخترم: خاله

 میخورم چای لیوان یه فقط خاله ندارم میل_

  شد بلند جاش از خاله

 ببینم بیا...باشه سرتون بالا زور باید شماها.که نمیشه: گفت و

 اومده دخلت: عمو

 خونه اشپز رفتم خاله دنبال خندیدمو

 داد لقمه کلی بهم زور به خاله

 و تهنکچندتا گفتن بعداز عمو  و خاله کردیم رفتن قسط وسایلمون کردن جمع بعداز ما خره بالا و

 شدیم ماشین سوار شدن رد قران زیر از

 بعد داونکنی شیطونی زیاد ببرید لذت تنهایی از: گفت بلند و برد بیرون پنجره از سرشو شکیلا

  خندید بلند بلند
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 افتادم راه  کمرنگی خنده با منو

 پشتمون ریخت اب کاسه یه کهدیدم اینه از رو خاله عصبی و اخمو قیافه و

 حال و عشق مجردی اومدیم که ارام داداش برو سرعت با: شکیلا

 مسافرت بری مجتبی با باید کم کم که بگذرون خوش میتونی تا_

 کاری ولا همین میکنیم تصادف نکن احمق: گفتم که بزنه دیگه یکی اومد و پهلوم به کوبوند یکی

 رقصیدن اهنگ با کرد شروع شد پخش مس الیش اهنگ زدو فلش یه بعد کردو نگام چپچپ

 ....کردم رانندگی دقت با دادمو تکون سری

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

 سامیار

 خونه برگشتیم داد بودنش خوب از اطمینان و  کرد معاینهرو ساشا دکتر اینکه بعداز

 شرکت رفتم و خونه گذاشتمرو ساشا

 دادم انجام کارامو شب نه ساعت تا و

 خودم خونه سمته رفتم تمام باخستگی

  تو رفتم دیزاینر با کردن حساب و کیلیدگرفتن بعداز و

  بیرون رفتم جا همه کردنهچک بعداز بود کرده تغییر کاملا ها خونهو اتاقا

 ....کردم فرداموکول به هارو بچه بقیه و وارمانو ایدا دیدن و

........... 

 ارام
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 میترسم ارام: شکیلا

 بشی لال دودقه اگه: گفتم و کردم پوفی

 بیایم صبح بمونیم هتل تو شهر برگردیم بیا تاریکه مِهِ جا همه: شکیلا

 پیچ دوتا  سره رسیدیم

 برم کجا از گفتی_

 چپ پیچه: شکیلا

 امدین خوش.......  روستایه به بود نوشته روش  که دیدم تابلورو یه رفتیم جلوتر که یکم

 نشد چیزی دیدی: گفتم کردمو نگاه صندلی به بود چسبیده ترس از که شکیلا به خنده با

 کمی بودن غول مثل درختا و بود خاکی جاده و  میومد..جیرجیرکو های صدا و بود تاریک درسته

 شهر برم برگردم راهو اینهمه بخاطرش که نبود ناک وحشت اونقدر  اما بود مه هم

 شد دیده روشنی چراغایه رسیدیم ابادی یه به کوتاهی مدته بعداز

 بری باید کوهه اون پشته از: شکیلا

 بخدا شدم خفه پایین بده یکم هارو شیشه اون_

 چی کنه خفمون تو بپره پنجره از یکی وخت یه..میترسم من ارام وای: شکیلا

 جنگه مگه....میزنی توهم چقدر_

 میفهمی اومد زن راه الانکه: شکیلا

  بیاد تا بشین_

 زدن جیغ به کرد شروع شکیلا و چاله تو افتادیم لحظه همون
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  طرفش برگشتم

  بابا چاله تو افتادیم بابا ای شکی عهههه هیییییییییس:گفتم بلند و

  ها چی بگیرنمون اگه...و دزد اشامو خون و جن از پره اینجا سرت بر خاک: گفت گریه با شکیلا

 جاده چاله یه تو افتادیم مافقط ندارررره واقعیت به ربطی خوندیکه رمانی اون بخدا شکیلا_

 خب خاکیه

 کنیم چیکار حالا:شکیلا

  بزنه بانک بره باتو ادم لوس دختره  تو نکن گریه_

  اومد در چاله تو از ماشین دادم که گازی با بعد و

 رسیدیم دقیقه پنج بعداز و

 بود کوچه چندین و داشت فاصله کمی ساحل با و بود تاریک بیش و کم ابادی

 ویلاعه کدوم_

 کوچه این توبرو: شکیلا

  گفت که ای کوچه تو رفتم

 دار شیب سقف خونه تا چندو ویلا چندتا و درخت و گل و بود خاکی جا همه

 دومیه ویلا اون: شکیلا

 انداختم ویلا به کلی نگاه یه تاریکی تو و داشتم نگهماشینو گفت که ویلایی جلویه

  کردم خاموش ماشینو

 ......تو رفتیم و کرد باز ویلارو فلزی دره شکیلا ساکامون برداشتنه بعداز شدین پیاده باهم و
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........... 

 رنگ نارنجی بانمایه طبقهدو ویلا یه و بود درخت چندتا و بود چمنی که داشت کوچولویی حیاط

 بود

 شد روشن لامپی و زد درو کناره کیلید شکیلا

 شدیم خونه وارد در کردن باز بعداز

 رو طبقه دو که کوتاهی های پله و بود بزرگی اشپزخونه ورودی دره کناره و متری پنجاه حال یه

 میکرد صل و بهم

 میداد ارامش ادم به و بود عالی چیدمانش

 وایسی همونجا میخوای صبح تا راننده خانم: شکیلا

 خودم دنباله کشیدم ساکمو و بستم درو گرفتم خونه از چشم و اومدم خودم به

 میاورد در مانتوشوو شال حالت همون در و بود داده لم خونه رنگ کم صورتی مبلایه روی شکیلا

 خستگی از مردم خدا وای:  شکیلا

 و کردن غرغر و اهنگ کردن عوض فقط کارت....بودی راننده تو نکه حالا: گفتم کردمو چپ چشم

 دیگه بود زدن وجیغ خوردنو

 نشناسی نمک عجب: شکیلا

 کجان اتاقا: گفتم کردمو ای خندهتک

 نمیخوریشام: شکیلا

 نیست گرسنم بعدشم بخوریم هست چیزی اینجا بنظرت_

 بالان اتاقا بخوابیم بریم خب: گفت قرمزش ساک برداشتن بعداز شدو بلند
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 رفتم بالا ها پله از سرش پشته

 هم بالا طبقه

  بود پایین مثل

 بود اتاق تا پنج فقط

 هرکدومو. منه اتاقه اینم..داره دریا به تراس و اتاقاعه همه از بزرگتر اتاق دوتا اون عشقم: شکیلا

 بردار ستی خوا

 خوبه همین: گفتم کردمو انتخاب داشتو دید دریا به که اتاقی دوتا اون از یکی

 بخیر شبت...عزیزم باشه: شکیلا

 شکیلا: گفتم کهتو میرفت داشتکردو باز بود اتاقم روی روبه که اتاقشو دره

 جان: گفت صداش همیشگی باارامش برگشتو

 هستی که مرسی_

  فرستاد هوا تو بوسه زدو لبخندی

 خواهر بخیر شبت: گفتم خندیدمو اروم

 اتاق تورفتم و

 دهپر که پنجره کنار رنگ زرد مبل یه و اتاق وسط گرد تخت و رنگ کرمی دیوارایه با و بزرگ اتاق

 ای پرده و داشت ای شیشه دره که پنجره کنار تراس یه و داشت رنگی ریز های گل با زرد های

  بود اویزون ازش پنجره پرده شبیه

 دره کناره دیواری کمد و بود روش اینه و توالت میز یه وکنارش قدی اینه یه تخت روی روبه

 ورودی
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  کردم رها در کنار ساکمو

 اوردم در شالمو و مانتوم و

 کردم پرت تخت روی خودمو زیاد خستگی از

 گرفت خوابم کم کم و

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

 سامیار

 میخوردیم شام داشتیم

 بودیم هم کنار سومیتا و من و مامان کنار ساشا وجون مامان کنار اتریسا

  بودن کرده سکوت همه

 بود هم به چنگالاو قاشق برخورد صدای فقط و

 بابا: اتریسا

 جانم_

 شدا روز دو: اتریسا

 داد نشونم انگشتشو دوتا و

 خب_

 میاد دیگه روز دو نگفت مامان مگه: اتریسا

  کردم نگاه بهش حرکت بی

 من به همهو
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 شده تنگ براش دلم اومده؟: گفتسمج اتریسا و

 میاد...کشید طول یکم کاراش مامانتون: اروگفتم

 نمیزنه زنگ چرا: اتریسا

 نمیدونم_

 .بزنم حرف مامان با میخوام: ساشا

 نمیشه: گفتم کردمو نگاه چشماش به

 چرا: گفت تخس

 بزنم حرف بامامان میخوام: گفت بازم و ندادم جوابی

 نمیشه گفتم_

  بالا برد صداشو خودم مثل

 بزنم حرف مامانم با میخوام گفتم منم: ساشا

 نیاورد کم و کردم نگاش وحشتناکی بااخم

 نمیزد حرفیو میترسید اتریسا

 ای بچه توام بچه این پسرم: مامان

 نشد قطع مامان حرفه بااین بهم ساشا منو عصبی نگاه و

 بالا بریم ساشا: گفت هول سومیتا

  بزنم حرف مامانم با الان میخوام: ساشا

 نمیشه:  زدم داد بلند
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 ریخت دوغش لیوان و میزرو کوبید دست با

  نمیاد خوشم شما از.مامانم پیشه برم میخوام. میخوام مامانمو من نمیخوام بابا من: ساشا

  بودم وخسته عصبی

 میکرد  تحریکم ساشا بازی لج این و

 افتاد صندلی و شدم بلند جان از

  کن ولم: دادگفت با کشیدمورو ساشا دسته

 نمیشنیدم ولی میزدن حرف جون مامان و سومیتا مامان

 میکرد گریه بلند بلند اتریسا و

 رفتم بالا ها پله از

  تخت روی کردموانداختمش باز اتاقو دره.کشیدم خودم دنبال رو ساشا و

 نکردم گوش بقیه زدنایه در به کردو قفل تند اتاقو دره

 میکرد نگام غد هنوز ساشا

 ادب بی فهمیدی نی خبری دیگه مامان از: گفتم بلند

 .نمیمونم اینجا من مامانم پیشه میرم من.ادبی بی تو: ساشا

 گرفت رنگ چشمام جلوی تصویرا و صداها که بزنم مشت اومدم و بالا گرفتم دستمو و جلو رفتم

 نزن بابا_) 

 مامانتو اون هم و تو هم میکشمت زاده....حروم: محمد

 .صورتم تو کوبید ای کشیده و
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 من بلنده دادو

 کشیده بااون من خورده جرقه تنفر

 .....( حرمتی بی حتی یا

 کردم نگاه میکرد نگام پریده رنگه با که ساشا به و پایین اوردم دستمو

 میکردم چیکار داشتم افتاد یادم تازه

 مریضه هنوز بچه این افتاد یادم تازه

 نیستم محمد منم و نیست ساله شیش سامیاره اون افتاد یادم تازه

 میکرد نگام ترسیده

 بغلم تو کشیدمش یهو

 کرد حس طولانیش نفس با میشد رو بودنش متعجب و

 نمیومد نم بقیه زدن در صدای حتی دیگه

 ببخشید بابا ببخشید: گفتم اروم

 نیستم دب بی من.زدم داد ببخشید: گفت و بیرون اومد بغلم از بعد دقیقه پنج

 میدونم: گفتم کشیدمو لوپشو

  نمیکرد نگام

 نمیکنی نگام_

 نداری دوسم_

 نمیاد چرا. شده تنگ مامان برای دلم فقط من: گفت کردو نگام
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 میمونه خودمون بینه_

 کرد پایین بالا تند تند سرشو

 کنه اذیتم میخواد کرده قهر بامن مامانت_

 نمیاد دیگه یعنی:ساشا

 میگردونیم برش زودتر کنی کمکم تواگه.میاد_

 نمیگی دروغ: گفت و نگامکرد باتردید

 نمیگن دروغ که باباها_

 باشه: ساشا

 باشه؟ نمیاد پیش امروز قضیه دیگه...پسرم افرین_

 باشه: ساشا

 برگرده مامان تا چیکارکنم باید: ساشا

 باشه؟ میگم بهت فردا.خوابته وقته الان_

 .گفتم الکی حرفارو اون من: ساشا

 کدوم_

 .... شماهارو گفتم همونکه: ساشا

 هدیگ.کردیم درستش زدیمو حرف باهم پسر پدرو ما.نیوفتاده اتفاقی کن فراموشش دیه.هیش_

 نهمگه نمیاد پیش بحثا این

 بابا اره: ساشا
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 ...پسرم بخواب: گفتم زدمو لبخندی

 خوابیدکه کردم نگاش انقدر و

 باشم پدرنبودم بلد هنوز من

 ارام....نداشتم پدرو یه محبت چون

 رفتم حموم سرویس کردن پیدا بعداز شدمو بیدار هفت ساعته صبح

 و ردمک خشک موهامو پوشیدم تیره سبز ومانتو گشاد مانتو و سبز خطایه با مشکی ورزشی شلوار

  کردم پام رو بودم پوشیده دیشب که کتونیایی پوشیدم مشکی شال

 زدم کنار تراسو پرده

 کردم باز ایشو شیشه دره و

 اونجا بود شده چیده بود شده خشک که گلدونایی و بود متری ده

  بود قشنگ اما دور هرچند بود تراس روی دقیقاروبه دریا و

 هام ریه تو دادم رو بارونی هوایه عشق با

 بود طبیعت عطر قشنگترین خیس چوب و خاک بوی

 .میکرد اذیتم هابچه دلتنگی

 میکردم تحمل باید اما

 بود حقیقت خاله حرفایه

 ..میکردم کاری یه باید و

 ارامی: شکیلا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1254 

 دیدمش ابی مانتویه با اماده برگشتمو

  بخیر صبح: گفتم زدمو لبخندی

 .بخریم صبحانه وسایل بهبود اقا از بریم...عشقم بخیر صبح:  شکیلا

 بدی نشونم باید جارو همه...بریم: گفتم بستمو درشو و بیرون اومدم تراس از

 میل کمال با: گفت ذوق با شکیلا

 پول مقداری برداشتن بعداز

 بیرون اومدیم ویلا از باهم

 میداد دیشب بارون از خبر و الود گلو بود خیس کوچه

 اومدیم بیرون کوچهتو از باشکیلا

 میدادن جلوهرو رنگا قشنگترین رنگی محلی لباسایه با زنا

 هزن یه جز نبود کسی هر کاره میکردن حمل تند قدمایه بااون مهارت با که سرشون بالای سبد و

 تا میچرخوندم چشم فقط و بودم اومده وجد به قشنگ های صحنه این دیدنه از...شمالی اصیله

 ببینم قشنگیارو این بیشتر

  میدادن سلام هم به بلند های چکمه با مردا

 هشد تنگت دلم چقدر خاله خوبی مهربان خاله سلام:  گفت زود شکیلاو اومد کنارمون زنی پیره

 خاله

 نبود توش چیزی اما کردم نگاه مهربان خاله بزرگ سبد به دقت با کردن  بغل رو دیگه هم و

 اومدم خودمبه شکیلا خنده صدای با

  هست کی خوشگل دختر ای جان خاله: گفت شمالیش قشنگ لهجه با مهربان خاله
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 ارامم من سلام: گفتم شکیلا از زودتر

 اذر با خودت رفاقت مثل رفیقمه بهترین هم خواهرمه هم ارام این مهربان خاله:  شکیلا

 یه رنگش ای قهوه چشمای از و شد زیاد صورتش های چروک و چین که زد لبخندی مهربان خاله

 موند باریک خط

 خاله میگن بهم روستا این اهالی مهربانم منم جان دختر اومدی خوش: گفت و گرفت دستمو

 مهربان

 مهربان خاله خوشبختم_

 میرفتی کجا خاله: شکیلا

  بخرم نون: مهربان خاله

 بریم باهم همونجا مییم داریم ماهم: شکیلا

 شدیم رد گلی های کوچه از باهم و

 به جبتع با بعد میدادو سلام بلند میرسید مهربان خاله به بگم بهترع نه یا میرسید ما به کی هر

 رچقد میگفتن همه....و اینه جدش و فلانیه دختره گفتن بعداز شکیلا و میکردن نگاه شکیلا

 شدهبزرگ

  میکرد اعلام خودش خواهر منو شکیلا بعد و

  بود چشم تو زیباییش که بود زهره سم ا     به دختری دیدم که ادمایی بین و

 تر چشم تو بودنش سرد و

 تره قیمت گرون پارچش بود معلوم اما بود محلی بود همه از متفاوتکه لباسش و

 ابعد که زهره ولی کرد سلام بلند مهربان خاله به همه مثل که زنی همراه بهمون کردن نگاه بدون

 داد کوتاهی سلام توجهی بی با کرد معرفیش مهربان خاله
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 بود کی دختره اون: گفتم شکیلا به اروم

 خودشو همچین دختره پولداره حسابی باباش اون... میگی رو افتاده فیل دماغه از اون:  شکیلا

 .میگیرها

 نشد زده حرفی بینمون دیگه

 خانم ارام ما محله نانوایی اینم: گفتو زد اشاره کوچیک مغازه به شکیلا

  گذاشت کناری دستیشو چوب زنون نفس نفس مهربان خاله

  اینجایین چقد: گفت و

 بیشتر شایدم ماه یک شاید خاله نیست معلوم: شکیلا

 بلندش های چکمهگلایه کردنپاک به کرد شروع خاله

 بیاین خودشه باغ تو حسینه غلام نوه عروسی شب فردا: مهربان خاله

 کفشامون و شلوار روی از ها گل کردن پاک به کردیم شروع ماهم مهربان خاله از تبعیت به

 دعوت بدون نی زشت خاله: شکیلا

 ارتک که اینجا رفته یادت اینجا رسم نیومدی وقتهخیلی دختر: گفت و کرد راست کمر زور به خاله

 امد خوش امد هرکی جان دختر نمیدن دعوت

 زدم لبخند کرد اداش بالهجه که اخرش جمله به

 دخترا بیاید: گفت سبدش و چوب برداشتن با خاله و

 شد باز در قژ قژ دادوبا هل رو فلزی دره

 ان سنتی هاشون نون دیدم تعجبم درکمال و

 بود نشسته کنارش مسنی ومرده بود تنوری و
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 میکرد درست خمیر داشت مرد پیره به شباهتی ته که جوونی پسر و

 شمالی زبون به مرد با کردن صحب کرد شروع خاله

 میکردم گوش حرفاشون به گنگ

 بفرمایید امدین خوش: گفت ما روبه مرد

 بیرون اومدیمو گرفتیم نون تا پنجدقیقه چندین بعدازو

 نکردیم قبول ما و پیشش بریم صبحانه برای کرد اسرار مهربان خاله

 .بگیریم... و مربا تا رفتیم نون گرفتنه بعداز و

 . مهربان خاله بدون تنها اینبار برگشتیم رو نانوایی به رفته راه

 ...ابادی این مرده ترین تنها...ببین بهبوده اقا اون: شکیلا

 کردم نگاه بود نشسته حلبی روی که پیر خیلی مرد پیره به

 بود سرش رو رنگی مشکی بافته کلاه

 نداره بچه و زن_

 نشز با که.بودن دختر دوتا  داشته هم بچه تا دو بهبود اقا اونموقع.میاد سیل اینجا قدمیا: شکیلا

 یگهد اونموقع از بهبودم اقا نشده پیدا جنازشونم هنوز میگفت مهربان خاله.میشن سیل گرفتاره

 .بوده زنش عاشق میگن نمیکنه ازدواج

 تاریک و بود مانند غار تقریبار که ای مغازه به سیدیم ر

 بهبود اقا سلام: گفت بلند شکیلا

 پرید ازجا بود لک تو انگار که مرد و

 کرد نگاه ما به گنگ
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 شناختی اقابهبود: گفت معمول حد از بلندتر شکیلا

 ارومتر: گفتم و پهلوش به زدم

 سنگینه گوشاش: شکیلا

 دخترم نه: بهبود اقا

 محمد حاج نوه مهدی دختر ام شکیلا بهبود اقا: گفت و رفت مغازه کنار شکیلا

 کرد نگاه بهش متفکر بهبود اقا

 شد بلند زده زنگ حلبی روی از و زد لبخندی تلخ اخر در و

 شدی بزرگ چقدر اومدی خوش حاجی نوه خوبی:  بهبود اقا

 نه یا شدم خانم حالا بهبود اقا ممنون: گفت زنون لبخند شکیلا

 دخترم بودی خانم: بهبود اقا

 سلام _

  باشه دیده انگارمنو تازه

 داد مهربونی با سلاممو جواب

 بگذرونه خوش اینجا تا اوردم خواهرمه این بهبود اقا:  شکیلا

 دخترم اومدی خوش: گفت زدو لبخندی بهم بهبود اقا

 بهبود اقا ممنون: گفتم خودش متقابل

 دخترم داری لازم چی: بهبود اقا

 حبوبات چای قند مربا کره پنیر روغن برنج: گفت همونجا از و مغازه تو رفت شکیلا
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 دخترم تو بیا: گفت من به رو بهبود اقا

 شدیم وارد باهم و

 اومدبیرون پرچونگی و کردن حساب و خرید کلی از بعد شکیلا و

  کنه کمکتون بیاد حامد بذار سنگینن اینا: بهبود اقا

 زد اشاره میومپ بالا سراشیبی از که نوجوونی پسر به و

 اورده در ریشیم چه ماشالله حامده این ووووواوووو:  شکیلا

 کرد اکتفا لبخندی تک به فقط بهبود اقا

 رسید  ما به پسر و

 ابجی بریم: گفت و بیچاره خر روی گذاشت خریدامونو همه بهبود اقا با زدن حرف بعداز و

 شکیلا کیه این: گفتم پسره پشته رفتن راه حین

 بهبود اقا  زاده خواهر:  شکیلا

 چیدیم چیو همه چوبی چهارنفره میزه روی....کردم بسند کردن نگاه به راهو باقی دادمو سرتکون

 عروسی بریم بنظرت: گفت ریختن چایی حین شکیلا

 نه: گفتم بیتفاوت

 میگذره خوش بهت خیلی ها قشنکه اینجا های عروسی خیای: شکیلا

 میشه چی ببینم نمیدونم: گفتم کلافه

 نشست روم روبه و گذاشت میز روی دارو دسته بزرگ های لیوان

 شکر از لیوان کردن پر به کرد شروع همیشه مثل و
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 بودم ها بچه فکر تو عمیق و میگرفتم لقمه حرف بی

 !     :(ها بچه بابای فکر تو هم کمی فقط شاید یانه

 میداد قورت رو کره و مربا های لقمه باولع شکیلا

 میگما: گفت پر دهنه با

 هوم_

 جنگل یا دریا بریم امروز: شکیلا

 جنگل_

 دریا میگی الان گفتم ذوق بی: شکیلا

 نگفتم چیزی خندیدمو

 کردم جمعمیزو من و بشه اماده که رفت شکیلا صبحان خوردن بعداز و

 کردم کشی اب رو لیوان دوتا بعد و

 کردم باز اتاقمو دره و رفتم بالا ها پله از

 پوشیدم مشکی شلوار و کلفت نیمه مشکی مانتو یه و

 کردم جمع سرم بالای محکم  موهام م ساده سفید شال پوشیدنه از قبل

  پایین رفتم و

 بود منتظرم بزرگ پشتی کوله بایه شکیلا

 چیه کوله اون
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 خون و اجنه گیر اگه یا نمونیم گشنه که باشه چی یه باید موندیم جنگل تو ما وقتیه اگه: شکیلا

 دیگع باشع چیزی چاقوی یه باید افتادیم دیگع بهترونه ما از هر و گرگینهاشامو

 زد چشمک یه که دادم تکون سر توهماتش این به و پایین اومدم هم رو پله اخرین

 کنی خفتش میتونی چاقو با مگه باشه جنم که گیریم اخه_

  ونبخ کتاب چهارتا نمیاری سردر چیزا  اینجور از کهتو: گفت هاش کتونی پوشیدن حین شکیلا

 اومدم بیرون در از کردمومحکم کتونیامو بند

 چاقو با ببری گوششو میخوای مثلا میترسه چاقو از جنی کدوم نمیدونم من خنگول اخه_

 عقل بی میترسه تیز اهن از جن خب:گفت کردو قفل درو

 دیگه حلهبگو الرحیم الرحمن الله بسم یه کردی اویزون خودت از بار اینهمه کاریه چه خب_

 باشه چاقوباید که بگیرتمون دزد اگه خب: شکیلا

 معیوبه مغزت تو: گفتم کردمو پوفی

 شدن زده جن خیلیا اینجا: شکیلا

 بارونیو بود گرفته شدت به هوا اما بود ظهر

 کیا مثلا: گفتم پوزخند با

 پسره اون: گفت و زد اشاره جلو به اشاره انگشته با

 کردم نگاه میخندید بلند بلند که پسری به کردمو دنبال انگشتشو مقصد

 و میزنه حرف خودش با همش اونموقع از و برگشته بعد دوماه و کوه رفته شب یه میگن: شکیلا

 ببین میخنده

  کردم نگاهش دقت با
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  رفتیم جلوتر یکم

 زدتتا دیدی یهو جلونرو: شکیلا

 نبود متعادل کردم نگاه میزد مشت بهش گاهی و میزد حرف روش روبه خالی دیوار با که پسر به

  نبود هم زده جن ولی

 داشته دلیلی شاید

 نداشتم قبول رو شکیلا حرفه این من

 کرد نگاه ما به و یهوبرگشت

 بریم بیا: شکیلا

 بهم بود زده زل

 اون به منمو

 خندید بلند و زد لب چیزی اخر لحظه ودر

 رفت دیدم از

 گرفتیم پیش در جنگلو راه ما و

 رسیدیم ربع دو بعد

 کشیدم نفس عشق با

 بود خوب خیلی  پاک هوای اینهمه

 شدیم جنگل وارد

 بذارم توپ کردم دانلود جدید اهنگ دوتا: شکیلا
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 کرد پلیاهنگو شکیلا کردمو تایید حرفشو سر با

 خندید بلند که کردم نگاش چپچپ اهنگ شدنه پلی با

 جدیده این_

 حالاخب: گفت کردو قطع خندشو

 دادیم گوش باهم رو خسروانی سیروان اهنگو

 تمشکن اینا_

 میریم ایناعه از تر ترش و تر قرمز هم تمشکاش زیاده هم هست بالاتر درخت چندتا اره: شکیلا

 میچینیم

 کردیم پیدا درختو رفتن راه کلی بعداز

  سنگی تخته کنار گذاشترو کوله شکیلا

 چینمب تمشک برات میخوام کهبهم بد کیف تو از پلاستیکو اون دادا: گفت و بالا زد استیناشو و

 نیوفتی: گفتم زدمو لبخندی لوتیش لحن به

 تو نمیشناسیتارزانو منه یعنی:  شکیلا

 بود داده بهش رو تارزان اتریسا که بود رفته بالا درخت از انقدر

 بود رفته یادم: گفتم زدمو لبخند تلخی با اتریسا اوری یاد با

  زده گند فهمید انگار شکیلا

 فعلا عشقم: گفت و دراورد کیف از رنگو سفید پلاستیکه خودش

 رفت بالا درخت از شالش کردن سفت  بعداز میمون مثلو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1264 

 خندیدم اروم

 رسید درخت بالای به شکیلا و

 بذار اهنگو اون ارام: گفت بلند نشستو ای شاخه وروی

 وندنخ بااهنگ بلند بلند و تمشک چیدنه به کرد شروع شکیلا کردمو پلی گوشیشو توی اهنگه

 کردم نگاه بهش رو روبه درخت به تکیه

 دارم ست دو دخترو این چقدر میدونه خدا

 بذاااار اهنگ ارام: زد داد شکیلا و شد قطع اهنگ دقیقه چند بعداز

 اون به بدم تکیه بازم برم ستم خواو برگشتم کردمو پلیرو بعدی اهنگو گوشی طرف رفتم اروم

 زد خشکم دیدم که ای صحنه با که کنم نگاهرو شکیلا و درخت

 زد یخ بدنم و ترسیدم

  جنگل این تو

  تنها

 دختر دوتا

 اس زده جن دارن ادعا همه که پسری بااین

 نگام اروم خنده با داره و داده تکیه بودم داده تکیه درخت به که جایی دقیقا روم روبه حالاو

 میکنه

  میگه راست شکیلا شاید اصلا

 شده زد جن

  میزد سوت بالا اون از حواس بی شکیلا
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 بزنم حرف اومدم

 نیومد صدای اما خورد تکونلبام

 میشد نزدیکم

 میلرزیدم بیشتر من و

 بود ترسناک کثیف دندونایهو زخمی و گرد صورته و کچلسره بااون

 وایساد روم روبه

 ابی چشم: گفت باخنده اما  ای  گرفته صدای با و

 میکردم نگاه بهش مسخ

  بود زده یخ تنم

 خورد سر کمرم از یختری عرقو

 ابیه چشمات: گفت دوباره

 بستم چشمامو ترس با نگفتمو چیزی

 خندید و بیارم در چشماتو باید..میاد بدم ابی از: گفت و خندید

 خندید وخندید و

 کردم نگاش بغض با کردمو باز چشم

 نمیشهمتوجه چرا شکیلا

 جنگلاومدیم چرا

 وای
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 عقب رفتم قدم یه

 جلو اومد قدم یه

 عقب قدم یه من

 جلو قدم یه اون

 عقب دوقدم من

 جلو دوقدم اون

 عقب قدم سه اشک با من

 جلو قدم سه باخنده اونو

 ام میدو ترس با من

 دنبالم افتاد اررررام بزنه داد بلند شکیلا شد باعث که بلندی خنده با اونو

 پاهاشومیشنیدم صدای

 میخوردن صورتم به اویزون های شاخه

  بده رنگه بده ابی بشه قرمز باید چشمات: میگفت بلند اون و

  افتادم و خورد پیچی پام

  پیچید پامتو بدی درده

 درد از چشماموبستم

  کردم باز

 بود پسر اون برای که دیدم رو سیاه کتونی جفت یک
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 بود سرم بالای

 شم بلند نتونستم کردم هرکاری

 اومد جلو اونکشیدمو عقب عقب زمین رو خودمو و

  اورد در شلوارش جیب تو از رو چاقویی

 بودم افتاده سکهسک به ترس از

  کن ولم....توروخدا: گفتم بریده بریده

 خندید بلند

 بشه قرمز باید چشمات.ابیه بده رنگش ببین.دربیارم چشماتو بذار: گفت و

  بودن شده زخم زمین روی...و شیشه با برخود با دستام

 درخت ی تنه به خوردم

 کردم نگاه بهش باترس و

 گریه زیر زدم بلند

 توروخدا بذاربرم_

  زد زانو روم روبه

 شدم جمع خودمتو بیشتر

 بروکنار: گفتمو

 بده ابی...میگیره درد کنی شلوغ اگه: گفت و بالا گرفترو چاقو

 دهنمه تو قلبم میکردم فکر
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 میکوبید محکم

 نزدیکم اورد چاقورو

 گرفتم چشمامو دستام  با

  میبرم انگشتاتو: گفت و خندید

 چشمام از دستام کردن جدا برای میکرد تقلا اون و زدم جیغی

  میزدم جیغ بلند بلند

 میخواستم کمک و

 ...بشه قرمز باید  ابیه بده چشمات رنگه: میگفت اعصبانیت با فقط اونو

 کردم نگاش بدبختی با منو گرفت دستامو

  خوندم خودمو اشهده

 میخندید بلند بلند اون و

 میکنی چیکار علی: گفت کلفتی صدای دفعه یه

  کرد ول پسردستامو

 رفت عقب زود و

 میداد تکون وحشتناکسرشو

 بودم ندیده رو صدا صاحب هنوز

 هیچکار: پسر

  برو: صدا همون
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 لرزیدم بازم که شد پخش جنگلتو صداش و زد داد بلند انقدر

 شد غیب درختا لایه به لا و دویید اونو

 شدم جمع خودم تو بیشتر ترس با

 دردمیکرد زانوم

 ارام: شکیلا

 کردم نگاه بود گنده پسره یه کنار که شکیلا به و بالا گرفتم سرمو تند

  کرد بغلم و جلو اومد

 در چشمامو داشت: گفتم باشه فعمیده شکیلا دارم شک که بطورنامفهوم و شد تازن  دلم داغ

 دیوونست اون میاورد

 بریم پاشو شد تموم باش اروم.فداتشم: شکیلا

 پاشدم شکیلا کمک با

 افتادم راه لنگون لنگون و

 روش بودم انداخته وزنمو تقریبا و بود گرفته بازومو شکیلا

 میومد سرمون پشته داشت کلفتی صدای که مردی

 کیه این بپرسم نداشتم نا دیگه حتی

 میسوخت بودم کشیده که جیغایی ازشدت گلوم

 روستا ب رسیدیم ساعت نیم بعداز

 باایستم کنارش شدم مجبور منم و وایستاد شکیلا
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 ...فرستاد خداشمارو کردی لطف کامران اقا: گفت مرد به رو شکیلا

 بفرمایید.بود وظیفه: گفت صورتمون به کردن نگاه بدون مرد

 ممنون میریم خودمون ببعد ازاینجا: شکیلا

 ریخت دلم

  نه

 بیاد اونم کاش

 سرش بزنه داد اومد اگه پسر اون تا

 بیام باهاتون ویلا تا بهتره: کامران

 نداد ادامه دیگه شکیلا

 افتادیم راهو

 اینجا نمیومدم کاش

 گرفت ارامشمم یکم اینجا

 ویلا جلوی سیدیم ر

 موندم منتظر شکیلا و دیوار به تکیه

 بفرمایید کامران اقا ممنون: شکیلا

 جنگل تو برن دختر دوتا نیست خوب.باشید مراقب بهتر.میکنم  خواهش: کامران

 ممنون بله: شکیلا

 خداظ: کامران
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 رفت و برگشتو

 . بود طبیعی هیکلش بزرگی. دیدم قامتشو پشت از و

  اورد در اداشو بعد و پاستوریزه پسره نذاره عتیقه این منته زیر ادمو خدا:  شکیلا

 تو بریم شکیلا: زدم غر

 عزیزم بریم.. وای ای:  شکیلا

 تو رفتیم کردو باز درو و

 گذاشت مبل روی منو

 اوردم درشالمو

 دفعه یه چیشد: گفت کردو لمس گونمو شکیلا

 میلرزیدم بازم اوریش یاد از

 بیاد جا حالت بخواب یکم اتاقت تو بریم شو بلند: گفت بدم حاله بادیدن شکیلا

 متمشک تازه شه خوب تا کنم پانسمان میخوام برات اینم: گفت و داد تکون شلوارمو پاره زانویه

  چیدم

  زدم لبخند ارو

 رفتم بالا ها پله از سختی با شمو بلند کرد کمکم و

 ..و نبتادی و باند با دقیق چند بعداز و پایین رفت شکیلا اوردم در مانتومو کشیدمو دراز تخت روی

 اومد

  پوشیدم شلوارکی
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  کرد پیچی باند کردو پانسمانپامو زخمه شکیلا و

 کشید دراز کنارمو داد بخوردم اب لیوان یه

  گرفتم دستشو

 بود وحشتناک خیلی: گفتمو

 شی اروم بخواب... دیگه شد تموم نکنفکرشو:  شکیلا

 ...گرفت خوابم کم کم و

........... 

 سامیار

 ببند موهامو بابا: اتریسا

 کردم نگاه جلوم بود گرفته که ای شونه و مو کش به تعجب با

 ببند اسبی دم: اتریسا

 نیست خونه عمه_

 بیرون رفت عشقش با عمه: اتریسا

 باکی: گفتم و بالا دادم ابرومو

 دیگه عشقش: اتریسا

 میدونی کجا تواز_

 شد دیر دیگه ببند موهامو بابا: اتریسا

 نشست منتظر اینه جلوی صندلی روی و
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 زدم شونه موهاشو اول

  کردم جمع بعد و

 ریخت گوشه هر از که

 زدم شونه اول از دوباره

  کردم جمع و

 ریخت موهاش چپ طرف از که

 میادا بهت خیلی باز موهای اتریسا: گفتم کلافه

 دیگه ببند میشه قشنگتر بسته موهای با تیپم بابا: اتریسا

  زدم شونه دوباره

 دار نگهرو اینا اتریسا: گفتم کردمو جمعموهاشو چپ طرف اول

 من به بده: گفتم کردمو جمعموهاشو راسته سمته منم گرفتو موهاشو چپه اتریساسمته

 شد پخش موهاش همه دوباره کردو ول موهارو اتریسا

 نیستی بلد بابا: اتریسا

 دختری نه_

 بلده مدلم همه میکنه درست موهامو همش مامان: اتریسا

 میشیا تر ناز بزنی خوشگل تل یه: گفتم کردمو پوفی

 ندارم تل منکه: اتریسا

  بیا: گفتم گرفتمو دستشو
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 داره عمه: گفتم کردمو باز رو سومیتا اتاقه دره

 برداریم اجازه بی:  اتریسا

 میگیم بهش: گفتم گشتموارایششو میزه روی

 بگیم برداشتن از قبل باید: اتریسا

 میگیم باشه_

 میادا لباستم با این ببین: گفتم کردمو پیدا کشو تو از رنگ قرمز تل یه

 برام بزن اره: گفت خوشحال

 موهاش به زدم داشت گل کهقرمزو تل زدمو شونه موهاشو دوباره و اتاقم تو رفتیم

 قرمزی های کتونی و یخی لی شلوار و بود قلب عکس روش چه بود پوشیده قرمزی شرت تی

 بود پوشیده

 بابا خوبه: اتریسا

 عالیه_

 میپوشی چی تو: اتریسا

 نمیدونم: گفتم انداختمو بالا شونه

 بگم من:  اتریسا

 دخی بگو_

 این این این امم: گفت و کرد باز کمدو دره

 بردارم لباسارو نمیرسه قدم بابا: اتریسا
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 بیارم کدومارو: گفتم و رفتم

 قرمزه شرت تی بااون لیه شلوار اون: اتریسا

 اینا: گفتم رفته بالا باابروهای

 بده مگه: اتریسا

 رنگش یکم اره شرته تی_

 خریدی چرا بده اگه: گفت کمر به دست

 میپوشم خب خیلی: گفتم خندیدمو

 داری هم کتونیحالاشد: اتریسا

 اونجاعه_

 بپوشیا واینار بیا توام پایین میرم من: گفتو دستم داد قرمز سفید کتونی کمد توی جاکفشی تو از

 نی بچگونه یکم: گفتم و بالا گرفتم سارو لبا

 بااااابااااا: اتریسا

 چشم خب_

 فعلاااا: اتریسا

  بیرون رفت

 پوشیدم منو

 کردم نگاه اینه تو خودم به اکراه با

 شد باز لبخندم کم کم
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 بود عالی

 دادم جاجیبم توی گوشیمو و پولم کیفه بستمو ساعتمو

 بیرون رفتمو

  اومدم پایین تند ها پله از

 موند باز دهنم ها بچه بادیدنهو

 اریانا بودن پوشیده یخی شلوار و قرمز شرت تی همشون اتریسا و ساشا و اریانا و اریا و اریو

 اتریسا و اریانا شرت تی س خر بجای پسرا شرت تی روی و بود کرده درست اتریسا مثلموهاشو

 بود توپ

 خبره چه: گفتم خندیدمو

 بازی دختر بررریمعمو:اریو

 نگو بدیه حرف حرف این عمووو_

 .باشه: اریو

  شدی عالی توام عمو: اریانا

 کردی ست باما: اتریسا

 کشیدین لباسارو سته نقشه کی شما_

 بود من برنامه همش عمو: اریو

 گفتم من گو دروغ: اتریسا

  گفتم من میگی دروغ تو: اریو

 بریم...ها بچه عهههه_
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 گفتن ولی ای باهم همزمان

 چرخوند سرشون دور بیرون به ها بچه دوییدن حینو بیرون اومد  اسفند  با ون مامان

 ندارین لازم چیزی: گفتم رفتمو جلوش

 سلامت به برید.باشی زنده پسرم ممنون: جون مامان

 خدافظ_

 و بیرون اومدم

 ماشین طرف میرفت اروم اروم که دیدم رو ساشا

 بغلم تو کشیدمش حرکت تویه کشیدمو اهی

 خوبه بابا مرپه_

 نشدم چرا میشم خوب عملبرم گفت مامان: گفت ناراحتی با

 هداشت زیاد تحرکت میکنه درد عملت جای یکم الان بشی خوب کامل تا بگذره یکم باید چون_

 باشی

 ماشین به رسیدیم  نگفتو چیزی

 میشینم جلو من: زد داد اریو

 عقب تا سه شما میشینیم جلو اریا و من نمیشیم جا نخیر: اتریسا

 چیشده_

 میکنه جیغ جیغ میشینم جلو من میگم این به من: اریو

 میکنی جیغ جیغتو: اتریسا
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 عقب شما ترن میزه ریزه بشینن جلو دخی دوتا این.زیاده تعدادمون ببین اریو_

 ساشا بعد و اریا بعد نشستو رفت کرد بغ اریو

 نشستنجلو پیروز اتریسا و اریانا

 سامیار..سینما طرف به افتادم راه من و

 داشتم ها بچه با خوبیو روزه

 وایمیستم دست به گوشی  پنجره لب خسته

 نیست ارام از خبری

  میکنم لمس اسمشو روی

 بخوره بوق تا میمونم منتظر لبخند با و

 شد محو لبخندم است خاموش نظر مورده مشترک دستگاه میگفت که زنی صدای شنیدن با و

 مزخرف صدای همون بازهم و گرفتم بار چند

  کردم پوفی

  شدم خیره ماه به

 کرده خاموش گوشیشو چرا

 جونم به افتاده خوره مثل نگرانی

  چسبوندم یخ شیشه به سرمو

 چشماموبستمو

 نشده تن ها بچه برای دلش یعنی
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 برگرده نمیخواد

 کردم باز سریع چشمامو کردم فکری از...مرده بااون نکنه

  نه

  نه

 نمیکنه اینکارو اون

 نمیکنه ازدواج من از غیر کسی با اون

 شد گرم دلم من زنه هنوز اینکه فکر از

  کردم نگاه ماه به امید از پر و

 ....میکنه نگاه ماه به من مثل الان اونم شاید

 ارام

 بودیم کشیده دراز شکیلا کنار

 میترسیدم هنوز

 شکیلا: گفتماروم

 هوم: شکیلا

 بود کی مرده اون_

 کدوم: شکیلا

 اومد باهامون در جلو تا همونکه_

 ازش نمیادخوشم مذهبیاعه ازاین داووده اسمش بود زهره اون داداشه اون..اون اها: شکیلا
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 شدم خیره سقف به کشیدمو عمیقی نفس

 میشد نبودچی نمیومدمعلوم اگه دیگه مدلیه یه کس هر خب: گفتم و

  تمشک چیدن برای اونجا بود اومده.اوهوم: شکیلا

 نگفتم چیزی

 دیدم ماهو گوشه یه میخورد تکون باد بغل تو پردش که ای پنجره از

 بود تنگ ها بچه برای دلم

 زیاد خیلی

..... 

 میگذره خوش بخدا ارام: شکیلا

 نمیتونم میکنه درد پام شکیلا: گفتم کلافه

 بود کرده تنش موقع همون از شکیلا و بود اورده برامون مهربان خاله که ای محلی لباس بااون

  نامرد: سمتم اورد هجوم

 برو تو خب_

  شدم پشیمون زدم که حرفی از لحظه یه

 چی بیاد پسره اون دوباره اگه

 بود حرفا این از تر موذی شکیلا اما

 داشت شومی نقشه و

 شاید من کن درست چی یه خودت برای شام میرم من پس باشه: گفت و زد باری شیطنت لبخند

 نداری کاری اومدم دیر
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 بود؟ مهم عروسی انقدر شکیلا برای یعنی

 نه: گفتم دادمو قورت دهنمو اب

 فعلا پس خب: گفت

 کردم نگاه رفاتنش به ترسون من و رفت

  وای

  نه

  چی سراغم بیاد بازم پسره اون اگه

  ان عروسی تو که هم همه

 ندارم شک میکشه منو اینبار

 شکیلا: گفتم که در به بود رسیده شکیلا

 کرد نگام پیروز بالبخنده برگشت

  میام منم_

  اونو بپوش: گفت و کرد اشاره مبل روی رنگارنگ محلی  لباس به

  خندید اروم و

 . عروسی بریم و بپوشملباسو تا اتاقم تو رفتم شدمو بلد حرص با

 بود باغی توی عروسی

 بود سبز هم ماه اسفند توی حتی اینجا

 بود شده چیده باغ وسط رنگ قرمز هایه صندلی میز
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 بودن نشسته اونا روی گروع گروه ها وخانواده

 بود داوود دیدم که نفری اولین ورودمون با

 داد تکون دست برامون ای دیگه پیره زن کنار مهربان خاله و چرخوندم چشم

 بهمون بودن زده زل که جمعی به توجه بی شکیلا

 کنارشون رفتیم و گرفت دستمو

 خواهران سلام: شکیلا

 دخترم  اومدی خوش: گفت شادی دل با بود مهربان خاله  ساله سنو هم تقریبا که دیگه زنه

 تری جوون من از ماشالللله خانووووووم اذر: شکیلا

 زدن ای قه قه حرفا بااین مهربان خاله و اذرخانم و

 بود ناب دوستیشون و میکرد زندگی اذر با مهربان خاله

 اومدن داماد عروس  که نکشید طولی

 داشت تن به زیبایی محلی لباس هم داماد و محلی لباس هم عروس

 داشت تازگی برام که گروهی رقص برای رفتن پسرا و دخترا گروهه و

........ 

 سامیار

  میز روی انداختم خودکارمو کلافه

 بستم محکم تابمو لب

 دستم تو گرفتم محکم سرمو
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 کردم روشن دیگه باره یک گوشیمو

 گرفتم ارامو شماره هزارم باره برای و

 بود خاموش بازم و

 میز روی جلوم گذاشتمگوشیو

 بهش زدم زل و

 زد ای جرقع ذهنم و 

  گرفتم رو مهدی اقا شماره و برداشتم گوشیو دوبارع

 الو: داد جواب بوق تا چند بعداز و

 سلام..الو_

 بفرمایید سلام: مهدی اقا

 م سامیار من اقامهدی_

  کرد سکوت لحظه چند

 سامیار اقا هستی خوب.بله: گفت رویی خوش با بعد و

 خوبین شما ممنون_

  خوبن ها بچه.میگذره ممنون: داوود اقا

 دارن سلام خوبن بله: گفتم اصلی بحث نگفتنه از کلافهو صندلی رویدادم لم

 سامیار اقا درخدمتم من خب.خداروشکر: مهدی اقا

 بپرسم حالتونو خواستم فقط هیچی: گفتم کنان من من
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 پسرم ممنون: مهدی اقا

 کشیدم محکم موهامو

 فرستادم خودم به زیرلب لعنتی یه

 دیگه بپرس لعنتی

  کردن پیجم بیمارستانم برم باید من جان سامیار: مهدی اقا

 خدانگهدار.بله: گفتم ناامید

 خدانگهدار برسون سلام ها بچه به: مهدی اقا

 شد قطع تماس و

 میزرو کردم پرت گوشیو محکم

 بزنی بلوف بلدی فقط احمق: گفتم و

 هوووف

 کردم جمع وسایلمو

 ارشام تواتاق رفتم و

 تو رفتم بفرماییدش با و زدم ای تقه

 بود شده چاق کمی

 تر بانمک مطالعش عینک بااون و

 بود روش روبع های برگه درگیر سخت

 ارشام: گفتم بلند
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 بالا گرفت سرشو

 دادا بله: گفت و اورد در عینکشو و

 بکن کارارو بقیه...جایی دارم کار من_

 شو غیب چشمامجلو از....میکنی کارارو همه باشی نکه حالا: ارشام

 اتاق از بیرون اومدم زدمو محوی لبخندع

 بود کامپیوترتو سرش منشی

 .راد اقای واسه ببرید رو نگین شرکته با داد قرار: گفتم وایسادمو جلوش

 چشم: گفت پریدع جا از منشی

 خوبه_

 بیرون اومدم شرکت ازو

 ...ها بچه بقیه و ایدا و ارمان پیش رفتمو

 ارام

  میگذره تند تند روزا

 میشیم جدید سال وارده و

 تازه عید

 شکیلا جز نبود کنارم هیچکس که عیدی

  بده عیدی بهمون قران لای از که عمونبود

 کنه دعا برامون عشق با نبود خالهو
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  مبگذره فروردینم

  میشینم دریا کنار شب نه تا نه ساعت از روز هر فقط من و

 میکنم فکر و میکنم فکر و میکنم فکر و

 نمیزنم دم و میکنه خفه دلمو دلتنگی

 شدیم اردیبهشت وارده

 شده پخش ویلا توی برنج بوی و گل بوی

  خوابه همیشه مثل شکیلا

 میپوشم شستمو تازه که ابی مانتوی

 همیشگی جایع برم میخوام بازم

  موهام رو میندازم مشکیمو شال

 میپوشم خاکیمو مشکی کفش و

  بستم ویلارو دره

 کوچهتو از بیرون  رفتم و

 رویی خوش با همراهه جوابش و میدم سلام بهش میبینم هرکیو همیشه مثل

 میکنم رد رو کوچه دوتا

 میکنم لرزی و میکنه نفوذ پوستم زیر هوا خنکی

 دریا بع میرسم

 طوفانیه دریا امروز روز چند این برعکس
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 برمیگردن رو اومده راه و میکوبن ساحل با خودشونو عصبانیت با موجاش

 میرم همیشگیم جای طرف به

 نیست دید تو زیاد که سنگی تخته

 میشینم سنگ تخته لایه لابه

 میکنم اویزون اب توی پاهامو

 میده قلقلک پاهامو اب بودن یخ و

 میکنم نگاه اطراف به

 نیست کسی

  میذارم پاهام روی و میارم در شالمو

 میده انتقال بهم خوبیو حس و گرفته بازی به موهامو باد

  میبندم چشمامو

 تصورم میاد ها بچه چهره و

 ایم میدو هم دنبال داد و جیغ با

 میکنیم بازی اب و

 دوییدن از میشم خسته

 میکشم دراز ساحل های شن روی

 میشه باعث علاقم مورده ی مردونه خنده صدای با همراه ها بچه های خنده صدای بعد کمی و

 کنم نگاهبهشون بشینمو
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  میکنه خیس هارو بچه سامیار

 میکنن داد و جیغ ها بچه و

 میخورین سرما: میزنم داد

 پیشم میان لبخند با سه هر حرفم بااین و

 کنارم میشینه سامیار

 بغلش اتریسا و

 من بغله ساشا و

 میزنه موج اروم که دریا به میزنیم زل نفری چهار و میکنه حلقه کمرم دور دستشو

 بیرون میام هپروت از صورتم روی ابی قطره افتادن با

 میشه تر محو و محو کردن جاخوش لبم رو قشنگم تصوراته از که لبخندی

 میزنه برقی و رعد

 میباره نم نم بارونو

 میکنم نگاه نیست معلوم که دریا انتهایه به بارون به توجه بی

 میدم جون بهش تخیلم تو روز هر که ام نفره چهار خوشبختی این محتاج من

 باشمش داشته واقعیتتو میخوام

 هامم بچه عاشق من

 زندگیمم تعادله بی مرده عاشق من

 شمالم من نگفته عمو و زده زنگ عمو به بار هزار میدونم که مردی
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..... 

 سامیار

 کجاست بهم نمیگن نیست سومیتا نیست_

 نداد درستی جوابه پرسیدم هرچی زدم زنگ شکیلا به منم: سومیتا

 میچرخم خودم دوره کلافه

 ارام نبودن از شدن افسرده دیگه هام بچه حتی

 نمیزنه غذا به لب دیگه ساشا

  نمیکنه شیطنت دیگه اتریسا و

 نیست ارام از خبری بازم و

  مشهد میرم_

 مشهدن کجایه نمیدونیم ماکه: سومیتا

 کنم چیکار میگی_

 کن صبر: سومیتا

 نیست کردم صبر ماهه سه ؟ چقدر_

 بگم چی نمیدونم:  سومیتا

  میزنه صدامون نهار خوردن برای بلند مامان

 بریم بیا: سومیتا

 ....میز سره رفتیم دپرس و دادم تکون سر
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......... 

 سومیتا

  داریم که وضع این تو

 فرشادو موضوع بگم بهش نمیتونم سامیار بودن فشار تو و

 سامیار به بگم من منتظره لحظه هر فرشاد و

 میترسم میبینم عصبیشو های حالت وقتیو

  مشکلا این شدنه حل فقط و

 ارامه بااومدنه

....... 

  ارام

 ویلا سمته رفتم بلند قدمایه با و شدم بلند سنگ تخته روی از  بارون شدنه شدید با

  وایساده تراس روی که دیدم رو شکیلا و رسیدم مین چند بعداز

  داد تکون دست برام

 دادم لبخندی با جوابشو و

 بود شده خیس کاملا لباسام

  کردم باز ویلارو دره

  اتاقم تو رفتم مستقیم و

 عشقم سلام: گفت و بست تراسو در من وروده با همزمان شکیلا
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 بودم گذاشته کثیف لباسایه برای در کنار که سبدی توی انداختم خیسمو شاله

 خوبی سلام_

 اوردم در مانتومو گرد های دکمه

 تو رفتی کی مرسی: شکیلا

 نه ساعت: گفتم و انداختم شالم پیش مانتومو

  شد پهن تخت روی

 رسیدی نتیجه به: گفت و

 اوردم در کمد تو از ای راحتی شلوار

 تخت رو چرخید من به پشت شکیلا و

 بذاریم چی نهار.اره: گفتم شلوارم تعویض حین

 برگردم؟ کردی؟ عوض: شکیلا

 اره: گفتم نشستمو کنارش

 میخواد اش دلم: گفت برگشتو شکیلا

 کردم نگاش باتعجب

 نیستم بلد منکه_

 میگیریم تصمیم نهار برای که خوردیم صبحونه ما مگه: شکیلا

 نهار تو میکنم اماده رو صبحانه من: گفت و خندیدیم ریز

 نیستما بلد اش من_
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 بلدی که هرچی: گفت و پاشد تخت روی از شکیلا

 باشه_

  بیرون رفت

 شدم تنها اتاق تو من و

 گرفتم ازش نگاه میزد چشمک بهم اینه جلوی گوشیم

 کردم انهدام گوشیمو کردنه روشن وسوسه

 بیرون اومدم سریع اتاق از

 خونه اشپز رفتم و پایین اومدم باریک های پله از تند تند

 اورد می در خامه یخچال تو از داشت حواس بی شکیلا

  زدم شیطنتی پر لبخنده

 زدم جیغ بلند و سرش پشت رفتم پاورچین پاورچین و

 زد جیغ من با همزمان و برگشت بااینکارم

 خندیدم بلند بلند من و

 شد قطع جیغش صدای کم کم

 کرد نگام حرص با و

 گرفتم انگشت نوک با خندهامو از ناشی اشک

  بیشعوووور: شکیلا

 بود باحال خیلی: گفتم خندم های مونده ته با و نشستم صندلی روی
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 شد جمع درد از چهرم کع سرم تو زد محکم

 داد حال اینم: شکیلا

 سنگینه چقدر دستت نمیری الهی_

 برام بیار چای یه... حااالا خب: گفتم که کمرم تو زد دیگه یکی

 نده دستور: گفت و کمرم تو زد

 کن سوراخ منو کمره هی تو حالا_

 چه تو به میخواد دلم: شکیلا

 کنارم نشست خودشمو روم به رو گذاشت چایی لیوان و ندادم جوابی

 گرفتم ای لقمه خامه با خودم بره و گفتم الهی بسم

 میگم: شکیلا

  کردم نگاش پرسشی  پر دهنه با

 نگرفتی نیم و دوماه این تو ای نتیجه هیچ: شکیلا

 دادم قورت لقممو

 میزنم زنگ بهش امروز: گفتم مختصر و

 میگی چی خب: گفت هیجان با

 اخه فضولی تو مگه_

 زهرمار: گفت کردو نگام چپ چپ

 ....دهنم تو گذاشتم دیگه لقمه یه باچشمک شدش چپ چشمایع جلوی خندیدمو
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 سامیار

 !نکنم احترامی بی تا باشم اروم کردم سعی

 همه...کرده قایم بچهامو و نبوده سال شیش کنم شکایت ازش میتونم من منه زنه ارام مهدی اقا_

 باشه باید ها بچه شناسنامه برای کنار به اینا

 میرسید گوشم به تلفن پشته از عمیقش های نفس صدای

 بگم چیزی نمیتونم نخواد خودش تا ام شرمنده: اقامهدی

 برای دلتون نه من ندارن خواب نمیزنن غذا به لب ها بچه این رفته کجا شما انصاف اخه:  زدم داد

  بسوزه ها بچه این

  نداد جوابی

  شدم تر عصبی منو

 کردمو قطعگوشیو

 کردم نگاه اتریسا پریده رنگ قیافه به

 اتاق تو اومد اروم اروم

 نداره دوست مارو دیگه مامان: گفت بغض با و وایساد جلوم

  شدم خم

 داره چرا: گفتم گرفتمولاغرشو بازوهای

 نشده دوشب مگه الان میاد دوشبه گفت نمیاد چرا پس: اتریسا

 شده بیشترم. شده_

 نمیزنه زنگ: اتریسا
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 کردم نگاش مات

 بخوری غذا لقمه ی کنار بذاری قهرو میشه. شدی لاغر چقدر_

 سوخت خودم برای دلم خودم که بود مظلوم لحنم انقدر

 بیاد مامان: اتریسا

  ندادم جوابی

 نمیزنه حرف بامنم ساشا: گفت و

 غُد ی ساشا

 میکنم درک دیگران برای خودمو گنده اخلاقه تحمل  الان شاید

 خودمه کپی اخلاقش که ساشا وجود با

  لجباز

 دنده یک

 غد

 مغرور

 اخمو

 ها بچه بقیه و ایدا پیش بریم_

 میخوام مامانمو فقط: اتریسا

 اتاق از بیرون رفت و

 نمیخواد رو بابا کسی نیست ادم که هم بابا: گفتم زانو رو نشسته حالت همون تو
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 اومد در صداشون دندونام که دادم فشار محکم فکمو دادمو تکون سر

......... 

 ارام

 تو داوم قابلمه یه با دقیقه پنج از وبعد کرد باز درو رفت شکیلا و زدن ایفونو زنگه دوازده ساعت

: گفت و بالا اورد رو قابلمه که میکردم نگاش سوالی کنم درست میخواستم که اشی سبزی بسته با

 فرستاده اش برامون مهربان خاله  نهار

 یخچال تو کردم پرت رو سبزی زدمو لبخندی

 حسین اقا باغ تو بریم برداریم اشو نظرم به: شکیلا

 ببین بارونو احمق_

 شد حیف اره: شکیلا

 دست به قابلمه که شکیلا به و بیرون اومدم خونه اشپز از نمک و قاشق دوتا و کاسه دوتا با

 گهقشن خیلی بده میخواد سینمایی فیلم یه اینجا بیا کجایی الوووو: زدم تشر بود زده خشکش

 مبل به دادم تکیمو و زمین روی نشستم کنترل برداشتن با خودمو

 کرد دراز پاهاشو و نشست کنارم اومد حرف بی

 رو کاسه اون بده: شکیلا

 چند بعداز و کردم بالاپایین هارو شبکه نظرم مورد فیلم دنبال خودم و دستش دادم هارو کاسه

 کردم پیداش دقیقه

 ...........کردیم نگاه رو اورد در اشکمونو که غمگین فیلم اخر تا هم با و

......... 
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 سامیار

  بهم کوبیدم محکمرو روم به رو های پرونده

 میز رو گذاشتم سرمو و

  کردم اویزون کنارم دستامو

 کردم لرز کمی و داشت تضاد بدنم گرمایه با میخورد بهم اتاق باز پنجره از کن بادی

  شدم بلند اتاقم توی کاره میز پشته از خستگی با

  کردم باز کمرنگمو ابی لباس های دکمه و

 زمین روی انداختمش و

 انداختم تخت روی خودمو بعد و

 موندم سقف به خیره

 سوخت نزدنپلک براثر چشمام که سقف به کردم نگاه انقد

 بستم چشمامو اینبار

  جیبمتو انداختم دست

 کشیدم بیرون سختی به  وگوشیمو

  کردم باز چشمامو

 کردم باز گوشیمو قفل و

 کردم لمس رو ارام شمارع روی بعد و انداختم تبلیغاتی پیامکایه به کلی نگاه یه

 باشه روشن گوشیش که کردم ارزو گوشم روی گوشی  گذاشتن از قبل
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 ویر نشستم ها گرفته برق مثل خورد که بوقی با که گوشم طرف گرفتم امیدی نا با رو گوشی

 تخت

 دادن صدا تق تق بدنم های ماهیچه که بود تند حرکتم انقدر

 من نکردن باور و دوم بوق

 گوشیم صفحه به من کردن نگاه و سوم بوق

  چهارم بوق

 من استرس و

 ارام.....بود کشیدنم نفس دلیل  که زنی کشیدن نفس صدای بعد و پنجم بوق

 نیم و دوازده کردم نگاه ساعت به

 کردم روشن گوشیمو تردید با

 و رعد و میبارید نم نم بارون وایسادم پنجره پشت گوشیم صفحه به خیره و بستم اتاقمو بازه دره

 میزد صدایی بدون برق

 و اومد گوشیم انتن

 ها پیام سیل بعد

 کردمچک پیامارو قلب تپش با

 سامیار از رفته دست از های تماس همه

 بود هفت ساعت امروز برای تماس اخرین

 لبم رو اومد لبخندی

 کجایی: سامیاربود از که کردم باز رو بعدی پیام
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 خاموشه گوشیت چرا: بعدی پیام

 ...چرا: بعدی پیام

  بخونم پیامشو ادامه نذاشت بود سامیار از که تماسی و

 گرفت عمق لبخندم

 جونم به افتاد استرس

 ور کوچه کوچه سالش هیجده عشقه دیدنه استرس و ترس با که ای ساله شونزده بچه دختر مثل

 ....میکنه طی

 شد برقرار تماس و کشیدم میزد نبض که انگشتی با گوشیمو روی سبز نشون

 دادم فشار دستم تویرو پرده

 اومد پرده های گیره شدنه کنده صدای و

 اخه بود قشنگ کشیدنشم نفس

 :( دنیا موزیک قشنگترین! کشیدنش؟ نفس صدای

 الو: سامیار

 !میشنید؟ قلبمو صدای

 میکنه؟ تیکه تیکه قلبمو محکمش گفتن الو این میدونست صلا ا

 الو: گفتم لرزون صدای با

 ارام: گفت دادم جون که مکثی با

 جانم_
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 میکرد کشش پیش جونمو همه جانم این نبود معمولی جانم یه فقط جانم این

 نمیشد باورش انگار

 ....تو: سامیار

 :(نمیزنه؟ حرفو صداشم محتاج من فهمیده

 کجاییتو: سامیار

 !بود؟ بلنده زیادی صداش تن که نبود مهم

 سامیار:گفتم اروم

 جانم: گفت اینبار اون و

 بود داشت جانمش که قشنگی حسه بخاطر بود بینمون که سکوتی

 ....هنوزم_

 !میکشم خجالت ساله شونزده دختر یه مثل هنوز

 دارم دوست هنوز: سامیار

 بشه اروم تا میخواست سامیار از رو جمله همین فقط قلبم

  خونم خانومه بشی میخوام برگردی میخوام دوستدارم هنوز: سامیار

  لبخند لبخند لبخند

 نداشت ترس برقم رعدو این دیگه صلا ا

 خندیدم اروم

 توچی: سامیار
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 .هنوز منم_

 چی هنوز: سامیار

 گفتی خودت همونکه_

 گفتم؟ چی: سامیار

 ها داره عالمی عشقتم کردنه اذیت

 میاد خوابم من_

 کجایی؟ ؟ کجا: سامیار

 دنبالم میای_

 کجا بگو فقط میام: سامیار

 دارم حرف کلی_

 کجابگو فقط حرفاتو میدم گوش دل جونو با: سامیار

 .....روستایه شمال_

  چشماتم جلوی صبح: سامیار

_..... 

 بزن حرف: سامیار

 بگم چی_

  بزن حرف برام سال شیش اندازه بزن حرف برام فقط هرچی نمیدونم: سامیار

 دوستدارم_
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  سکوت

  سکوت

 سکوت

 ! کرد تکمیل سالو شیش تموم جمله این: سامیار

 .. بیا_

 اونجام بذاری روهم چشم: سامیار

_.... 

 بخواب برو: سامیار

 بخیر شب_

 خانمی...... بخیر شب: سامیار

 ..میخواستمگفتنشو خانمی این صلا ا

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

 سامیار

 بود بیفایده کردنش کمرنگ برای تلاشم هر که بود رنگ پر انقدر لبخندم

  پوشیدملباسمو تند تند

 بشم اروم تا  نکردم بیداد و داد

 کرد ارومم ممکن حالت قشنگترین به

  پایین اومدم ها پله از تند تند برداشتمو و سویچ
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  باشم خواب نکنه

  دیدم خواب نکنه

  بود واقعی نهنه

 ارام:( بود منتظرم اونجا ارام که شهری رفتم سرعتم اخرین با شدمو ماشین سوال

 بودم کشیده دراز تخت روی صاف

  بود شیش ساعت

 نذاشتم روهم چشم هم دقیقه یه دیشب از منو

 کردم فکر بازم

 چی همه به

  خودم به

 سامیار به

 اتریسا به

 ساشا به

  بود بینمون که عشقی به

 ...فرصت این به

 خوشبختی فرصت این

 نداشتم خبر ازش که نیمی دوماهو این به

 دوستدارم دل جونو با هنوب سامیارو فهمیدم که نیمی دوماهو این به
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 باشه قشنگتر میتونه زندگیم فهمیدم

  کردم فکر چیهمه به

  انداختم ساعت به نگاه

  اورد می در حرکت به هاشو عقربه اروم اروم و بود کرده لج من با امروز که ساعتی

 شدم فکرام غرق بازم

  میشم خوشبخت اینبار

 هست چی همه به کامل حواسم اینبار

 مردم این محتاج بار هر از بیشتر اینبار

 .پاره افکارمو خطو کنم باز چشمامو شد باعث گوشیم پیامک صدای

 زدم غلیظی لبخند سامیار اسم دیدنه با

 طرف کدوم بیام باید الان...روستا به رسیدم من: کردم باز پیامکو

 میکشیدم نفس تند تند هیجان از

 دریا کناره بیا: نوشتم

  شدم بلند سریع جام از شدنش سند بعداز و

  برداشتم کوتاهمو ولی گشاد سفید مانتو وسواس با و کردم باز کمدو دره

  و ابی شال و ابی شلوار

 کشیدم چشم خط سریع خودم برای اخر در

 قرمز لب رژ و زدم نازکی چشم خط و موهامرو انداختم شالمو وریختم اطرافم باز موهامو
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  بیرون رفتم تند قدمایه با اتاق از گوشیم برداشتن وبا پوشیدمسفیدرو های کتونی

 کردم باز ها پله از رفتن پایین حین رو بود اومده برام پیش دقیقه ده که پیامی

 منتظرم خانم باشه: بود فرستاده سامیار

  جونم به بود افتاده باهم همه علجه عشق هیجان استرس

  برداشتم میز روی از کیلیدو

  کردم باز رو خونه دره و

 صورتم تو خورد خورده خیس خاک بوی و خنک باده

  شدم کوچه وارد در بستن بعداز و کردم طی رو حیاط

 بیرون میدادم تند تند نفسمو

 فشاموک فاتحه بعد و کردم نگاه شده گل کوچه به افسوس با میکوبید معمول حد از محکمتر قلم و

  خوندم

  و کردم تند قدم

 ساحل به رسیدم مین چند از بعد

 گذروندم نظر از و ساحل کله  هیجان با

  بود اشنا برام قامتش هم پشت از

 بود دریا به خیره جیباشتو دست من به پشت

  کردم نگاش چقدر نمیدونم

 صورتم تو زد زل و برگشت که
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 بودیم زده زل هم به کمی فاصله با دوتایی

  منرو بعدی قدم و برداشت من ب رسیدن برای اون و اول قدم

 وایسادیم  هم روبه به رو قدم چند بعداز و

 نگاه فقط حرف بی

  کنم نگاه چشماش به نتونستم

 لباسش شده کج یقه به زدم زل و پایین اوردم چشم

 ودتخ... رفتی بازم و برگشتی بردی که هامم بچه رفتی سال شیش الکی جا نابه قضاوته: سامیار

  کنم تنبیهت چجوریبگو

 میزد حرفو این جدیت با که کردم نگاش تعجب با

 کنی تنبیهم اومدی: گفتم و پایین انداختم سرمو

 بغلش توی کشیدتم منتظره غیره خیلی دفعه یه و نزد حرفی دقیقه چند

 شد گرد چشمام اول

 بود اومدن در صداشون استخونام که بود کرده بغلم محکم انقدر

  بستم چشمامو

  شدم اروم وجودش از و

 کنم عاشقی برات اومدم دوستدارم بگم اومدم ببرمت اومدم: گفت گوشم زیر

 عشقش با خوشبختی جز میخواد چی دنیا از دیگه دختر یه

  بمون بمون نکن فرار دیگه نرو دیگه: سامیار
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 همیشه واسه میمونم.....نمیرم_

  بیرون اومدم بغلش از

 کن نگام: سامیار

  کردم نگاش

 بگو: گفتو

 رو چی_

 کردم نگاش شیطونی خنده بامن و کرد ریز چشماشو

 نمیگی: سامیار

 نچ_

 کشوندتم دریا سمته به و گرفت دستمو

 بود بیفایده کردنم فرار برای تلاش و زدم جیغی شومش فکره از

 میسوختگلوم زدم جیغ انقدر

 روم میپاشید اب خنده با اون و

 بودیم شده خیس

 نبود کسی اینجا ساعت این که بود خوب

 میگممیگم باششششه_

  گرفت دستمو دوتا

 پایین میریخت قطره قطره موهاشرو از اب
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 نکردم غرقت تابگو: سامیار

 .....دو_

 خب: سامیار

 میکرد نگام منتظر

 دو_

 دوستداررم:گفتم تند که برداره اب مشتی تا شد خم

 وایساد صاف

 عاشقتم: گفت چشمام به خیره و

 .میزد رقم زندگیمو های صحنه قشنگترین که محکمی بغل و

 ارام

 زدیم قدم ساحل تو یک ساعت تا

 گفتیم ها نگفتع ازو

 دوری سال شیش از

 ها بچه با خاطراتم از

  عشقم ازو

  گفتم

 گفتو

 گرسنمه چقدر فهمیدم تازه شکمم صدای با
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 بریم بخور نهار برو: سامیار

 کردم نگاش تعجب با

 میری کجاتو_

 خانمم منتظرتم همینجا: سامیار

  نخورد تکونی کشیدم دستشو

 میای من با توام ببینم بیا..زیاده وزنت چقدر_

 ....مرد خونه بیام من: سامیار

 پیشت دیگه نمیام خونه برم تنها من_

 تهدید؟: سامیار

 گفتم جدی نخیر_

 ... میکنم زندونیت دیگه... برو میتونی: گفت و بغلش تو کشیدتم

  خونه تورفتیم زنون قدم و خندیدم اروم

 میداد شکیلا بودن خواب از خبر خونه سکوت و کردم باز سالنو دره

 تو اومد من سره پشته سامیار

 میکرد نگاه جا همه به دقت با

 میموندی تنها اینجا: سامیار

 ....ن_
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 ینجاا دختر این نمیگه رفتی کجا صبح کله ارام نمیری ارام....ارام: میزد داد که شکیلا بلند صدای و

 برم بعد بذارم نون لقمه یه براش حداقل نمیگه..عقل کم دریا تو میره پامیشه تنها

 ممیکردی نگاه میزد حرف ما به حواس بی و بود ها پله بالایه که قیافش به متعجب سامیار منو و

 جنگلی موهای

 گشاد خواب شلوار و

 قرمز گشاد و بلند شرت تی و

  دید مارو و چرخوند سرشو موهاش خواروندن حین

  گرفت چشم

 کرد نگامون گشاد چشمایع با دوباره سریع و

 شده خشک هوا تو دستش

 ثانیه چند بعداز

 بالا پریدیم متر ده سامیار منو و زد بلندی جیغ

 وردینا گیر غریب بیرون برو سرم تو خاک هستی کیتو: گفت ایش دقیقه پنج جیغ بعداز شکیلا

  تو اومدی چجوری اینجا

 میکرد نگاش گنگ سامیار

 شکیلا سامیار ؛ سامیار شکیلا: گفتم و کردم جمع خندمو

 اوردی کجا از اینو سرت تو خاک کیه سامیار: شکیلا

 کردم اشاره بهش ابرو و چشم با

 بالا رفت ها پله از جیغ با بعد کردو نگاه سامیار به یکم
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 داره مشکلی دختره این: سامیار

 خواهرم به نکن ادبی بی: گفتم و بازوش به زدم

  خونه اشپز تو رفتم

 اومد دنبالمو

 بگم تو تو به کنم غلط من: سامیار

 گفتی الان_

 نگفتم: سامیار

 کردم نگاشچپ چپ

  نشست صندلی روی رویی پر با و

 چیدم نافذش و خیره نگاه زیر میزو

  خونه اشپب تو اومد شال و مانتو با زیر به سر شکیلا و

 داد ارومی خیلیسلام خجالت با

 هستین خوب سلام: گفت و پاشد جاش از سامیار

 بفرمایید اومدین خوش ممنون: گفت ریزون عرق شکیلا

 بود شدن قرمز صورتم خنده از

 صندلیش رو نشست و گفت ارومی ممنون سامیار

 میای لحظه یه ارام: گفت اروم شکیلا

 برمیگردم الان: گفتم سامیار به رو و دادم تکون سر
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 وایستادیم هم روی روبه خونه اشپز از فاصله با کمی و خونه اشپز از بیرون رفتمو

 بیاد میخواد بگی میمردی: گفت اخم با

 خندیدماروم

 شد تر عصبی اون

 اومده واسه...مرگ: شکیلا

 برگردونتم اومده_

 شد گرد چشماش

 درووووغ: گفت و

  نهههه_

 شد باز اخماش

 لباش رو اومد خنده و

 دستت از میشیم راحت میبره تورو خداروشکر وااای:  شکیلا

 بیشعور کوفت_

 ؟!زدم حرفارو اون نه شد بد خیلی: شکیلا

 بودی خواب خب..بابا نه_

 ... ایندفعه: شکیلا

 دارم دوسش که کردم ثابت خودم به دفعه این... میکنه فرق ایندفعه_

  خیلی...ارام برات خوشحالم خیلی: کردوگفت بغلم
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 عزیزم برم قربونت: گفتم کردم بغلش محکم

 زشته موند تنها...بریم بهتره: شکیلا

 نگفتم چیزی

 شدیم اشپزخونه وارده باهم و

 میز روی گذاشت کردو خاموش گوشیشو سامیار

 ...مهربان خاله پیش میرم من: شکیلا

 ...باما کجا_

 فعلا دارم کار باخاله نه: شکیلا

  رفت تندی و

 ... دان قدر منو

 ...کرد بهونه رو خاله بذاره تنها مارو اینکه بخاطر ممنون و

 بیا:  سامیار

 زد اشاره پاهاش به

 بالا دادم ابروهامو

 چی دیگه:گفتم و

 بازی لج هنوز: سامیار

 شدم اویزون گردنش از.پاهاش روی نشستم

 .مغرور هنوز تو و: گفتم و
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 تو برای نه: سامیار

 رحم بی_

 تو برای نه: سامیار

 عصبی_

 تو برای نه: سامیار

 دارم ورژنت از دوتا_

 کی: سامیار

 ساشا و تو_

 کرد ای مردونه و اروم خنده

 شدی پیر: وگفتم کردم اشاره بود شده سفید که هاش شقیقه کنار موهای به

 شده دوبرابر جذابیتم: سامیار

 من برای فقط: گفتم کردمو ریز چشمامو

  گرفت کمرمو محکم

 تو برای فقط: گفت و

......... 

 شد تموم سامیار های لقمه با صبحانه

  شستم لیوانو اخرین

 بود من خیره هنوز سامیار و
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 کردم خشکدستامو

 بریم: سامیار

 کجا_

  منتظرن ها بچه خونمون: سامیار

 ...الان_

 اره: گفت و بالا داد ابروهاشو

 بمونه؟ تنها اینجا شکیلا_

 میره اونم..نه: سامیار

 کجا_

 میان دیگه دوساعته یکی تا اونام... گفتم مهدی اقا به پوووف: سامیار

 گفتی کی_

 ...کن جمع لباساتو برو خانم کنار بذار تعجبو: سامیار

........ 

 ساک توی میذارم هم لباسمو اخرین

 میبندم درشو و

 در کنار میذارم ساکمو

 میکنم نگاه خوابیده میشه ساعتی یک که سامیار به برمیگردم و

 گذاشته صورتش روی قائم دستشو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM حمیدی آیما و هریارش افسانه -کابوس شب  

telegram.me/romanhayeasheghane 1316 

 میشینم تخت روی کنارش

 صورتش به میشم خیره و

  میبرم جلودستمو گونش لمس برای

 میندازم دستمو پشیمون راه بین و

 بخوابه راحت میذارم و

  میشم بلد تخت روی از اروم

 میرم بیرون اتاق از و

  میبندم صدا بی درو

 پایین میرم ها پله از و

 اومده شکیلا

 گوشیشه تو سرش و نشسته رومبل

  میشینم کنارش

 میخوره جا کمی

 چهرش میشه عادی زود ولی

 کجاست شوهرت: شکیلا

 خوابه_

 میان دارن ایناهم مامان: شکیلا

 گفت سامیار میدونم اره_
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 نمیده جوابی

  ناراحته میدونم و

 نمیدونم چی از ولی

 شکیلا_

 هوم: گفت اروم بهم کردن نگاه بدون

 شده چیزی_

 بشه باید چی نه: میگه گوشیش صفحه به خیره

 میشناسمت که من به حداقل...نگو دروغ_

 :.....شکیلا

 نمیگی_

 شده چیزی اینکه از میشم مطمئن و میمونم جواب بی بازم

  میگیرم دستش از گوشیو

 میکنم خاموشش و

 من به بدش دای چیکار گوشیم به چته: شکیلا

 بگو اول_

 میکنه نگام چپچپ

 داری اینا به چیکار میری امروز دیگه که تو داره ربطی چه تو به دیگه: شکیلا

 میکنم نگاش تعجب با
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 برام هسخت...کردم عادت بهتون من....پیشمون از میرید اینکه از ناراحتم....نکن برداشت بد: شکیلا

... 

 نرم میخوای: میگم بغض با خودش مثل

 برو گمشو نه: شکیلا

  زهرمار: میگم و پهلوش به میزنم

 کنید زندگی مشهد بیاین نمیشه: شکیلا

 منداشت وقتهیچ که برام بود بابایی مثل مهدی عمو شماها؟ از دوری اسونه من برای میکنی فکر_

 بچه از گفتم ازش برات سال شیش که ایمایی.... ایما مثل تو.. جونم مامان مثل شکوه خاله و

 ....رمب نمیتونم.. میشه تر سخت باشی ناراحت اینجوری ام تو اگه...سخته منم برای بخدا....گیامون

 ازافیهک ما برای بشین خوشبخت ها بچه و تو که همین...عزیزم نیستم ناراحت: میگه و میکنه بغلم

 ... مامانو بابا منو خوشی یعنی شما خوشبختیه میگم دلم ته

 ...میکنم بغلش محکم

 دوست بهترین

 خواهر بهترین

  دختر این برای بود کم بهترین

 ....کم خیلی

 میشیم جداهم از سرفه صدای با

  اومد پایین ها پله از سامیار

  بیرون از بوقی صدای همزمانو
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  اومدن مامانو بابا: شکیلا

 بیرون دویید سریع و

 ...ببرمت میکنم شماری لحظه دارم: گفت و وایساد کنارم سامیار

 بگیری اجازه مهدی عمو از باید الکیه مگه_

 ؟ رستم خان هفت: گفت و بالا دادابروهاشو

 ..دقیقا_

 ..خانمم نمیذارمش تلافی بدون...چشم ام یکی این: سامیار

 اقا بخونی رجز میتونی هم بعدا پیششون بریم نیست بهتر: گفتم خندیدمو اروم

 نه یا بود رجز که بهت میدم نشون موقعش به: گفت گرفتو کمرمو

  خندیدم

 ....خالهو عمو استقبال به رفتیم باهمو

... 

....... 

 بود سنگین خیلی خونه جو

 سامیار به بودن زده زل حرف بدون و بودن نشسته سامیار روی به رو شکیلا و عموو خاله

 بود دوخته چشم زمین به خونسردی با سامیارو

 میکردم نگاه بقیه به استرس با شکیلا کنار من و

 شکست سامیار سکوتو
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 ببرم ارامو امروز من بدین اجازع شما اگه...خب: سامیار

 چیه نظرش تو خودش ارام:  عمو

 زدن زل من به عمو و سامیار

 :( نداشتم استرس انقدر هم خواستگاری روز تو حتی

 نگفتم چیزی دادمو قورت دهنمو اب

 موافقه ارامم: خاله

 کردم نگاه بهش خاله از ممنون

 طرفی من با کنی ناراحتش یا بگه اخ تو خونهتو اگه باش مطمئن منه دختره مثله ارام: عمو

 بودم محتاجش چقدرو نداشتم که هایی پدرانه بخاطر کردم بغض

 

 میکنم خوشبختش باشین مطمئن نباشین نگران: گفت غرور با سامیار

 ...  سقف یه زیر برین باهم میخوایین تازع انگار: شکیلا

 میرسه منم کردنه تلافی نوبت: گفتم و کردم نگاش چپکی

 دانه پنبه بیند خواب در شتر: شکیلا

  ندادم جوابشو

 دخترمو ببری خواستی که وقت هر میتونی...خوبه: گفت عمو و

 بریم زودتر میکنن ارامو تابی بی ها بچه: گفت کردو نگاه بهم سامیار

 شو اماده برو پاشو پاشو ارام....وای ای: خاله
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 شدم بلند جام از اروم

  بااجازه: گفتم و

 اتاقم تو رفتم و

  پوشیدم رو... و مانتو تند تند

 داشتم خوبی حس

  بشه ابدی میخواستم که حسی

 برداشتم ساکمو

  میکنم شروع جدیدمو زندگیه اینکه از خوشحالو

  وایسادم در پشت

 تو امیده به خدایا: گفتم کنان زمزمه و

 بیرون رفتم انرژی با و کردم باز درو

  شد بلند مبل روی از دیدنم با سامیار

 بقیه بعد و

  وایسادم خاله کناره

 کرد نگام پر چشمایه با خاله و

  کمکمو

 شد پر منم چشمایه

  بغلم تو گرفتم رو خاله محکم
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  بستم چشماموو

 کشیدم هام ریه تو تنشو عطرو

 .....شد رد چشمامجلو از فیلم مثل هاش مادریتموم و

 ...نکی فراموشمون....نیایا دیگه نری: خاله

 بیاین شماهم....کنم فراموشتون میشه مگه_

  بوسید گونمو خاله

 جلو اومد اینبار شکیلا

 بغلم بعدو

 ترکید بغضش

 بیاد در اشکم منم شد باعث و

 پیشما نیای اگه بمیری ایشالله کصافت: شکیلا

 خندیدم گریه میون

 میایم خواستگاریت برای: گفتم و

  کمرم به زد

 نبینمت برو نیا بشی زلیل: گفت و

  خندیدم

 بیرون اومدم بغلش از و

 عمو به رسیدم
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 بغلش تو کردم پرت خودمو بار اولین برای و اینبار و

 مدیونتم عمرم تااخر...کنم تشکر چجوری نمیدونم بخدا...ممنون عمو_

 و بود وظیفم کردم کاری هم اگه نکردمو کاری من شکیلایی مثل تو بگم چقد هیسسسس: عمو

 یه گفتم بهت خونمون اومدی تو که روزی.....میکنم هرکاری هات بچه خوشبختی تو برای بازم

 یه شیلا یمیش برام تو گفتم....مرد سالگیش پنج تو کردو تصادف که داشتم شکیلا از بزرگتر دختر

 ...بیامرزم خدا

  بگه چیزی نذاشت بغض

 ها پدرانه این از بود گرم دلم چقدر من و

 رفت وجودم از سال شیش این تو پدر نداشتن های عقده چقدر

 دنیایی پدره بهترین....شما_

 باش ها بچه و خودت مراقب: عمو

 عمو همچنین_

 بازه روت به همیشه من خونه دره: عمو

_.... 

 نذار منتظر شوهرتو برو: عمو

  بیرون اومدم بغلش از

 سال اینهمه اینکه از ممنون: گفت و وایساد عمو روی به رو دستش تو گرفت ساکمو سامیار و

 نمیکنم دریغ براتون کاریهیچ از اما ناپذیره جبران کارتون میدونم....  بودین بچم و زن مراقب

  دادن دست باهم مردونه و
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 کن خوشبخت هامو نوه دخترمو فقط:گفت عمو و

  میدم قول: سامیار

  بیرون رفتیم همگی و کردن ول همو دسته

 به پیششون میرم که قول و خداحافظی اخرین بعداز و عقب صندوق تو گذاشتساکمو سامیار

  شدیم ماشین سوار زودی

  ریخت ابی کاسه خاله و

  بیرون اومد کوچه تو از بوقی با سامیار و

  میکردم نگاه جارو همه دقت با

 کنم ثبتش م خاطره تو تا

  کمکم و

 شدیم تر دور و دور روستا از

 ...نوشت برام و جدیدی ورق زندگیو

 کردم نگاه بهش و گرفتم کنارم پنجره از چشم دستم روی دستش گرمی با

 بگو چیزی یه:گفت و انداخت بهم کوتاه نگاه یه

 کجاست محدثه....دختره اون_

 کرد مکث کمی

  کردم نگاشو برگشتم

 ومدا پیش مشکلات سری یه و...کردم صیغش ماه شیش بشم نزدیک محمد به اینکه برای: سامیار

 باند عضو محدثه بابای...شد تموم چی همه خب ولی.نشد اجرا هام نقشه و شد خراب چی همه و
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 و موند تنها محدثهو شد دستگیر همایونم کرد اعتراف محمد اینکه بعداز....همایون محمدبود

 نابودش نمیخواستم کع حسی و بودی تو هم طرفی از و باشه بهش حواسم مدت یه شدم مجبور

 مرد کردو سکته زندان تو همایون پی در پی دروغایه گفتنه شد دادنت دست از ترس و کنم

 وامت خدمته در الانم....میدونی که بقیشم.....تیمارستانه تو الان و شد روانی موقع همون از محدثه

 بانو

 محدثه برای شدم ناراحت

 میکنم شروع نو از زندگیمو... کردم صاف همه با دلمو من

 بهشون بده خبر  میای داری نمیدونن ها بچه...میکنی روشن گوشیمو: سامیار

 دادم فشار چپو سمته روشن دکمه برداشتمو گوشیشو

 ۵۶۵۶۲۹۱۵: گفت و بپرسم تا نموند منتظر

  زدمو و رمز

 بزنم زنگ کی به:گفتم

 سومیتا به...خانم ببند کمربندتو: سامیار

  زدم زنگ و کردم پیدا رو سومیتا شماره و بستم کمربندمو

  قهره من با ماهه یک ساشا: گفت اروم سامیار

  زدم لبخندی

 اومد تلفن پشت از سومیتا جیغ صدای و

 یتگوش خاموشه یا زدم زنگ هزاربار توان نگران حالا ها بچه این...سامیار تو کجایییییی: سومیتا

 نمیدی جواب یا

 سلام:گفتم اروم
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 .....سلامو مرگ سلامو درد و سلام: سومیتا

  زد جیغی و کرد مکثی

 تویی ارااااااااااااام: گفت و

 کردم کوتاهی خنده

 خوبی: گفتم و

 ارام خودتی زدی زنگ سامیار گوشی با... تو...تو: سومیتا

 خودمم_

 کردین اشتی... خدا وای: سومیتا

 بله_

 ساشاااااااا اتررررریسا... خداررروشکر: سومیتا

 رفت گوشم: سامیار

  خندیدم

 دادم گوش گوشی پشته از بقیه های صدا به و

 مامانییی: اتریسا

 من به بده رو گوشی: ساشا

 میای داری مامان: اتریسا

 ها بچه_

 مامان: ساشا
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  جانم... جانم_

 میای داری میگع راست عمه مامان: اتریسا

 بگردم دورت اره_

 توعه پیش هم بابا: ساشا

 عزیزم اره_

 نری دیگه پیشمون میای: اتریسا

  دخترم اره_

 کنیم زندگی چهارتایی: اتریسا

 میرسی کی: ساشا

  میرسم شب_

 .میکنه گریه داره جون مامان: اتریسا

 بیام تا کنه گریه نذار_

 مامان منتظرتم: ساشا

 مامان منم: اتریسا

 بگردم دورتون_

 مادر ارام: جون مامان

 بود گفتنش مادر و صدا این تنگ دلم چقدر

 جون مامان جانم_
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 میای....دختر تو کردی لبم به جون: جون مامان

 جون مامان میام دارم...بشم بغضت قربون_

 دلتنگتم که بیا دخترم بیا...شکر مرتبه هزار صد خدارو خداروشکر: جون مامان

 شم فدات چشم_

  زدم حرف ها بچه با کمی

 کردم قطع تلفنو بعد و

 بودن خوب: سامیار

 سامیار... اره: گفتم ارامش با

 سامیار جان: سامیار

 اومد کش لبام

  میخواد ارامش دلم: گفتمو

 میشم ارامشت: سامیار

 میکنه ارومم بودنت_

 میشی اروم همیشه: سامیار

 نذار تنهام_

 هرگز: سامیار

 شدم حرفاش از گرم دل

 بزنم بهت باید حرفی یه: سامیار
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 کردم نگاش منتظر

 بسازم سرپرست بی های بچه برای میخواستم ساختمون یه یادته: سامیار

 یادمه_

 ....شد بچه چندین سرپناه و ساختم: سامیار

 خب؟_

  کرد دست دست کمی

 ارمان و ایدا....بودن مرده تصادف تو باباش مامان اوردن رو بچه دوتا بعدش سال یک: گفت و

 به و ارمان و ایدا اینگه با مشکلی تو.....اونا به من و ان وابسته من به خیلیو ندارنرو کسی....

 نداری؟ کنیم قبول سرپرستی

  شدم شوکه

 کردم نگاهجلو ماشینایه به کمی و

 میشی عاشقشون بخدا هستن ساشا و اتریسا همسن: سامیار

  کردم مکث کمی

  فکر و

 نه که چرا

  نبود مشکلی

 کنم بزرگ رو بچه چهارتا نتونم اینکه از میترسیدم فقط

 ...میترسم من سامیار_

 خانمم چی از: گفت و گرفت دستمو
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 یانه کنم بزرگ رو بچه چهارتا بتونم نمیدونم من_

 تارپرس بود سخت برات خیلی اگه و میکنم ؟کمکت نتونی چرا هستم منم نیستی تنها:  سامیار

 الس شیش تو بخدا نداره ترس....منه وابسته میکنی فکر که اونچه از بیشتر ایدا ارام....میگیریم

 کنی بزرگ رو بچه چهارتا من کمک با  نمیتونیو کردی بزرگ تنهارو بچه دوتا

 ...باشه_

 :( بشم بچه چهارتا مادر نمیکردم فکرشم حتی

 ....میکنم بهش براتون رو دنیا....زندگیم مرسی خانومم مرسی: گفت و زد لبحندی

  زدم لبحند

 بودم خوب حس از پر

 تهران برسیم زود میخواستم فقطو

 بالا بردم نفسمو به اعتماد

 رنگ وجودمو عاشقشم نهایت بی که مردی و دارم سال و همسن پسر دوتا و دختر دوتا اینکه فکر

 ....میزد

 

  کردم نگاش اسانسور اینه تو از و گذاشتم شونش روی سرمو

 سفیدش دست یک موهای

 عالیش هیکلو

 صورتش های چروکو چین و

 بهم زد زل عسلش رنگ به چشمایه با
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 میزنه بهم عشقی از پر لبخنده

 میره ضعف چشمش کنار های چروک برای دلم من و

 چهرشم محو هنوز من و وایساده اسانسور

 بیرون نمیری خانم تپل: سامیار

 میکنم نگاش حرص با

 چاقم یکم فقط من میکنن مسخره منو میگی ها بچه جلو هی تپلم؟ من: میگم و

  میشه داغ بدنم میبوسه لبمو کنار و میشن خم و میکنه جمع خندشو

  شیرینه من برا بودنتم تپل تو.. زندگیم چشم خانومم چشم: میکنه زمزمه گوشم کنار

 وایمیستیم کنارهم سریع ما و میشه باز اسانسور دره

 ...میمونه نصفه عاشقونمون های نجوا و

 بیرون اسانسور از دادن جواب بعداز ما و میده سلامی همیشگیش خجالت با کناریمون همسایه

 میایم

 میشیم خونه وارده دوتایی و میکنه باز درو بزرگش دستایه با سامیار

 تاریکه جا همه

 جا همه خاموشه چرا میرن جایی بودن نگفته ها بچه: میگه کنارم سامیار

  میزنم چراغو کیلید و میگم نمیدونمی

 شمعو کیک و دست و  جیغ با میشه همزمان که

  میکنم نگاه خونه توی جمعیته به
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 میشه اشک از پر چشمام و

 مباااارک ازدواجتون سالگرده میزن داد بلند بلند اریاناومحنا و ایدا و اتریسا

 میچرخونن رو جادویی های فشفشه ارمان و ساشا و

  میده قر ملودی با سفیدش نیمه موهای بااون گردش عینک با ایما

  میزنه دست براشون ارشامو

 الهس پنج و بیست پسر یه که انگار نه انگار و میکنه داد و جیغ شیطنت با گیاش بچه مثل اریو

  شده

  میزنه دست و وایسادع خانمانه همیشه مثل مروارید و

 ....محدثه و

 رضا محمد و میگه تبریک چشماشتو کرده لونه همیشه غم با رضا محمد همسرش کناره محدثهو

 (محنا) خوشگلش زیادی دختره مزون حرکات به زده زل

 زیادی دخترکه برای جذبه با سومیتا شوهر فرشاد و میرقصن( سام)نوجونش پسره با و سومیتا

 میزنه دست(سارا)  زبونش شیرین

  میزنه ذوقم تو بهترینام از نفر دو خالیه جای و

 شده فوت وحبوبه مامانو جون مامان

  بیام کنار مرگشون با نتونستم سال پنج بعداز هنوز

  میام خودم به اتریسا توسط دستم شدن کشیده با

  میزنم زل بهش

 شده خودم کپیه
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 جوونیم دوران شیطنت همون با

  خودمه مثل صداش حتی و

 زده خشکش که مامانم با کردی چیکار بابا: میگه خنده با

  میزنه خندی لب سامیار

 عمو دختر نمیخورع تو سن به حرفا این: میگع اریوو

 سالگرد بود یادتون: میگمو میکنم مداخله اتریسا و اریو همیشگی بحث نگرفتن بالا برای

 ازدواجمونه

  بیا بپوش برو بدو کردن اماده لباس برات دخترا: میگه همه از زودتر مروارید

 میترکه داره دلم بخوریم  کیکو این بیا بپوش لباستو برو توام دادا:  ارشام

 نمیکشی دست جات شیرینی از بازم داری که قندی همه بااین تو جان ارشام: فرشاد

 شدیم خسته خودمون دادیم تذکر بهش انقد دیگه فرشاد اقا: میکنه گله ایما

 دارهن رژیماش واندام توی تاثیری سنشم رفتن بالا حتی و داره قبلیشو اندام هنوز ایما من برعکس

 مبری بیا مامان: میگه حرفاش صداو توی دادی خدا ناز با و میکنه تر درشت درشتشو چشمای ایدا

 دیگه بپوش لباستو

 قلبم وای: میگع لوچ اریو

 میشه قرمز خجالت از ایدا و

 میکنه نگاه بیخیال اریو به اخم با سامیار و

 میپوشیم لباسامونو و اتاقمون به میریم مهمونا به تعارف بعداز

 طلاییه لباسم
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 ایماس کاره میدونمو

 تنگه کاملا و زانومه پایین تا قدش

 میدرخشه و داره بلندی استین

 خوشگله زیادی سادگی عین در

  میپوشملباسو

 و

 میزنم شونه شدمو رنگ موهای

 میشه دیگه توشون رنگ سفید های تار هنوز

  میکنم جمع سرم بالای موهامو

  میشونم صورتو روی ارایشی و

  میده بودنو بچه چهارتا مادر از نشون صورتم های چروک و چین

 میشه قفل دستاش حصار توی پشت از کمرمو

  میکنم نگاه بهش

  اینه توی از

 خانمم شدی خوشگل: سامیار

 تو اندازه به نه_

 مبارک شدنت من خانمه سالگرده: سامیار
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 دوباره...دیدمت که روزی همون به برگردم کاش: میگم و میکنم تعریفش این از ارومی خندن

 نگقش های دوباره این دوباره... کنم زندگی باهات دوباره و بیوفته اتفاقا همه دوباره بشم عاشقت

 بشن تکرار

 نونمم...من کردنه تحمل بخاطر...بودنت خاطر به ممنون....زندگیمی اتفاق قشنگترین تو: سامیار

 چجوری...کنارمی اینکه از ممنون...دادی هدیه بهم بچه چهارتا اینکه از ممنون...عشقت بخاطر

 بگم بهت دوستداشتنمو

  برمیگردم

 پیشونیش به میچسبونم پیشونیمو و

  دوستدارم دوستدارم: میگم میبندمو چشمامو

 خانمم دوستدارم: میکنه زمزمه

 لباش گرمی و

 میشه زده اتاق دره

 دیگه بیاید بابا مامان: میگه بلند اتریسا و

 ازاره مردم خودت مثل درست: میگه اروم سامیار

 میایم الان: میگم و میخندم

 عشقه از پر های نگا و ایدا از اریو خواستگاری و شادی و شوخی با جشنمون و بیرون میریم باهم و

 ...ومیگذره محناساشابه

 میان حتما دیگه وقت چند تا میدونم و تنگه عمو و خاله و شکیلا برای دلم

 داد نشون خوش روی بهم روز همو از زندگی

  کنارمون ها بچه
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 عالی چیهمه

  شدن ساله سه بیستو ها بچه اینکه تا و

  گرفتگرافیکشو مدرک اتریسا

 شد زبان معلم ایدا و

 میخونه پزشکی ارمان و

 کاره به مشغول سامیار کنار در مدیریت ساشا و

........ 

 سومیتا

 برگشت ارام اینکه بعداز

 برگشت خودش روال به چیهمه

 مارا که زمانی تا شد مواجه سامیار های کتک با که بماند و کرد خواستگاری منو سامیار از فرشاد

 و ارامش از پر...بود قشنگ خیلی فرشاد پیش زندگیم...شد رسمی ما ازدواج بالاخره کردو مداخله

 ...شد بیشتر و ابدی اینارامشم پسرم دخترمو وجود با

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

 مروارید

 موندیم تنها ملودی منو و کرد فوت سال پنج بعداز بابا

  کنم مجدد ازدواج دوستنداشتم

  کردم دخترم کردن بررگ وقف زندگیمو و فکرم تموم و

  دخترم حالا و
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 ....خودش برای شده مهندسی

......... 

 محدثه

  شدم مرخص تیمارستان از بعد دوسال

 گشتم سامیار و ارام دنبال در دربهو

 بشه اروم وجدانم تا بخوام حلالیت ارام از میخواست دلم

 گشتن کلی بعداز

 خونشون رفتم صبح روز یه

  گفتم ارام به رو چی همه من و نبود سامیار

 نیستم عاشقش بگم دروغ ب سامیارم عاشق اینکه وجود با بود سخت

  کرد خواهری ارام

  میکنه تخم و اخم هنوز سامیار که بماند شد شروع ما های امد و رفت موقع همون ازبخشبدو منوو

  بود روانپزشک...شدم اشنا رضا محمد با سال همون و

  میرفتم پیشش درمان برایو

 نه نشدم عاشقش

 داشت جا قلبم تو اون فقط و بود سامیار عشقم من

  اما

  نمیخواستم
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  بدم جواب لطفی لی با کردو حقم در ارام که لطفی

 میکرد راهنماییم و میکفتم بهش حرفامو همهو بود خونسردی و مهربون ادم رضا محمد

 داد ازدواج پیشنهاد بهم بعد سال یک

  بودم کرده پنهون سامیارو به عشقم بازم من و

  کردمو قبول پیشنهادشو

 کردیم شروع زندگیمونو و

 داد خوشگل خیلی دختر یه بهمون خدا و

  میگذره ها سال

 سامیارم عاشقه من هنوز ولیو

  دوستدارم بودنم عاشقش پنهانی حتی

  اما و

  ارومه زندگیم رضا محمد کناره اینا همه با

  بودم محروم سامیار از خودم بااینکه و

 زندگی مبخواستم دلم ته غز فقط و بودم باخبر بود سامیار کپی که ساشا و محنا عشق از اما

 ....برسه عشقش به دخترم حداقل....نشه من مثل دخترم

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

 ایما

  میشدن بزرگ روز به روز ها بچه
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 بود خوب چی همه و

 نمیره یادم از دادکه بهمون بزرگیو غم محبوبه مامان و جون مامان ناگهانی مرگه فقط و

 اما

  میکرد کم غمامو این همه...و هام بچه و خواهرم ارشام وجود

 کمکم کارا تو باعشق که دخترم درکناره اینبار میکنم تلاش لباسم شو برای دارم هنوز من و

  میکرد

 میکنم شکر داده ماها به که خوشبختی همه این برای خدارو و

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

 .پایان

 شب کابوس: رمان نام

 حمیدی آیما و شهریار افسانه: قلم به

 ۲۱۹۶/۱/۲۲: پایان

 مدت این تو اینکه از ممنون. حمایتاتون از ممنون.....باشه اومده خوشتون رمان از امیدوارم)

 بودین کنارمون

 ما اراختی در نوشتنو طلاییه فرصت این اینکه برای میکنم غلامی علی اقای از دیگه تشکر یه و

 کاورهای طراح و برنامه های ناظر همه از دیگه تشکر و...نقصشون بی برنامه با گذاشتن

 .....(کنم جبران لطفتونو همه بیشتر رمانای با بتونم امیدوارم.....عزیزمون

 

@k 
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ارمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مربرای دریافت 

 

www.romankade.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


