


 بسم هللاا الرحمن الرحیم

 چو آمد خروشان بتنگ اندرش

 بجنبید و برداشت خود از سرش

 رها شد ز بند زره موى اوى

 درفشان چو خورشید شد روى اوى

 بدانست سهراب کو دخترست

 سر و موى او از در افسرست

 شگفت آمدش گفت از ایران سپاه

 چنین دختر آید به آوردگاه

 سواران جنگى بروز نبرد

ا ما چه گناهیشایان:بسه دیگه سرم رفت اي خد  

 کردیم که بخاطر سنمون آدم

 حسابمون نمیکنن و باید بشینیم به صدایه نخراشیده

 این گوش بدیم

 نگاهی خشمگین که میدونستم کارسازه بهش انداختم

 تا بفهمه نباید با بزرگتر از

 خودش اینجوري حرف بزنه مثال من عمه اش بودم و

 سه سال ازش بزرگتر

د عزیز منو مامور کردهخودمم دهنم خسته شده بو  

 بود تا سر نوه هایه وحشی و

 بیش فعالشو گرم کنم تا مراسم امروز آبرومند برگزار



 بشه چون من تنها

ساله ام برام مهم35شخصی بودم که ازدواج خواهر   

 نبود نه اینکه مهم نباشه

 ولی من اهل این مراسما و خودنماییا نبودم

 شایان:آخیش

دم و یکی کوبوندم پشتدیگه فرصت رو از دست ندا  

 گردنش که آخش در اومد

 شایان:آخ سوختم چیکار میکنی نگار؟؟ پوزخندي

 زدم میدونست اگه عمه خطابم کنه بدترش نسبیش

 میشه

 نیکا دختر ده ساله بهروز برادرم مشغول الك زدن

 ناخن برادر چهارسالشه

 و شایان با ساشا و کارن و نیال که همشون بردارزاده یا

 خواهر زادم هستند

 مشغول پچ پچمیشن

 رو به دختر بهروز نیکا میگم

 نگار:با این بچه چیکار داري مگه دختره ناخناشو الك

 میزنی؟

 نگاهم نمیکنه همونطور که سرش پایینه با همون زبون

 شیش متریش میگه

 نیکا:تو رو خدا تو دیگه بیخیال شو االنکه مامان



 نیست بزار کارمو

ه مامان گفتم من آبجیبکنم صدبار من ب  

 میخوام هربار که ناخنایه نیکانو الك

 میزنم چند ساعت غر میزنه میگه تو و پدرت باالخره

 نیکانو میکنین لنگه نگار

 چشمام از حرص جمع میشن حاال این الله هم برایه

 من آدم شده حقشه به زهره

 بگم براش خواهر شوهر بازي در بیاره
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 با حرص میغرم

من چمه؟؟نگار:مگه   

 اینبار نگاهم میکنه وهمونطور که به چشماش تاب

 میده بحرف میاد

 نیکا:اتفاقا بابا بهرزومم همینو میپرسه مامانم جواب

 میده وهللاا بگو چش

 نیست؟؟نه معلومه دختره نه پسر من نمیدونم آقاجون

 و عزیز جون آخر عمري

 بچه میخواستن چیکار؟ حتما بخاطر سنشون بوده که

ر اینجوري از آباین دخت  

 در اومده اونیکی خواهرت که مثل دخترا رفتار میکرد

 و یکم برو رو داشت



 داره تو این سن ازدواج میکنه دیگه واي بحال نگار

 بیشتر حرصم میگیره برات دارم الله

 نگار:هه نه که خواهرایه خودش یه پا جنیفر لوپزن

 نیکا آهی میکشه و دوباره مشغول ناخن برادرش

 میشه

ز حرصم دوباره به شایان گیر میدم و یکی دیگها  

 میکوبونم پشت گردنش

 شایان:آخ نگار منکه حرفی نزدم

 نگار:حرفی نزدي ولی من یک ساعت پیش ازت چایی

 خواسته بودم

 اعتراضی نکرد چون جراتشو نداشت بلند شد و از

 قوري که رو سماور عزیز بود

 یه استکان چایی برام ریخت

دریا ته تغاري حاج سلطانعلی من،منم نگار نگار  

 دریا و خاتون که همه مون

 عزیز صداش میزنیم دوتا خواهر دارم و دوتا

 برادر که اختالف سنیم با

ساله و فردا شب16آخرین بچه که میشه خواهرم   

 عروسیش من به گفته بقیه

 متفاوتم و این سبک منه حاال یه لشکر خودشونو هم

 بکشن من همینم و عوض بشو



 هم نیستم من گرد آفرید بابامم البته به قول

 خودش من عاشق داستان گرد

 آفریدم،ازبچگی بابام انقدر این شعر از شاهنامه رو برام

 خونده که همشو حفظ

 کردم و اما مامانم عزیزجون که هر پنجشنبه میره

 امامزاده و اونم به قول

 خودش برام سفارشی دعا میکنه که سر عقل بیام و

یزاد زندگی کنممثل آدم  

 ولی واقعا مگه من چمه؟؟زندگی خودمه و من اینجوري

 دوست دارم که شلوار

 جین و تیشرت پسرونه بپوشم و موهامو کوتاه

 کنم یعنی خیلی کوتاه البته که

 درست سه ماهه اجازه کوتاه کردنشو ندارم عزیز هر ماه

 با خط کش اندازه

و کوتاهمیگیره تا مطمعن بشه یه میلیمترم از موهام  

 نکردم من نه عالقه اي به

 مانتو و الك و شالهایه رنگارنگ دارم و نه کفش هایه

 پاشنه بلند نه چیزي از

 عشوه هایه دخترونه سرم میشه همه میگن رفتارم

 شبیه پسرات خب منم همینو

 میخوام که اونا بدونن من دختر نیستم جسمن چرا



 ولی فکري نه و از همون

 بچگی هم اینجوري بودم

 گاهی اوقات خودم اتاقمو تمیز میکنم چون نمیخوام

 عزیز وسایالمو ببینه و

 قایمشون میکنم دفعه پیش که یه کلکسیون از

 فندکامو انداخت دور و اینبارم تهدید

 کرده پیپ گرون قیمتی رو که ساناز دوستم بهم هدیه

 داده رو میشکنه درسته

 ازش استفاده نمیکنمیا سیگار نمیکشم ولی همین

اشتنشون دوست دارمد  
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 عزیز همونطور که لنگ میزنه وارد آشپزخونه

 میشه دارم میبینم چقدر کت و

 دامن با پارچه گیپور سبز یشمی با روسري همرنگش

 بهش میاد

 رو به ما لبخندي میزنه و میره سمت یخچال

 عزیز:عه وا نگار چرا این طفل معصومارو گشنه و تشنه

 اینجا نگه داشتی؟

فته به نوه هایه مثال طفل معصوم عزیز که بانگاهم می  

 دیدنش مثل گرگی بودن تو

 لباس بره برایه مظلوم نمایی



 نگار:عزیز تو رو جون هرکی دوست داري بیخیال من

 یکی شو مگه من مربی

 مهدیا ناظم مدرسه ام؟؟

 همونطور که داره با شیره پرتقال شربت درست میکنه

 سري تکون میده و به

 جونم غر میزنه

 عزیز:نمیدونم با تو دیگه چیکار کنم تو که به قول

 خودت تو فاز خونه تمیز

 کردن و پذیرایی از مهمونا نیستی الاقل به بچه هایه

 خواهر برادرات برس

 پوووف کالفه اي میکشم

 چند دقیقه بعد با یه سینی شربت مقابلم وایمیسته

ردا عصرعزیز:درضمن از آرایشگاه برات وقت گرفتم ف  

 میري جایی که آدرسشو

 بهت میدم اعظم خانوم گفت با مویه کوتاه یه شینیون

 درست میکنه بیاو ببین

 اخمام تو هم میره دوباره با خشم نگاهی به اون مثال

 طفل معصوما میندازم

 همگی خودشونو سرگرم نشون میدن هم چشمام

 حرف میزنن هم لبام

عزیز من موهامونگار:اه تو رو خدا بیخیال ما یکی شو   



 خودم درست

 میکنم اصال دوست ندارم رو موهام گلکاري بشه تو

 که میدونی من از این ادا

 اطفارا خوشم نمیاد عزیززز

 تا حرفمو میزنم متوسل میشه به سبک خودش روشو

 میگیره باال و مثال با خدا حرف میزنه

 عزیز:اي خدا من آخه چه گناهی به درگاهت کردم که

داري با این آخر عمري منو  

 بچه امتحان میکنی
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 بعد منو نگاه میکنه

 عزیز:آخه بچه منکه تورو اگه ول کنم همینجوري پا

 میشی میاي تاالر

 میرسیم به مرحله مهربونی

 عزیز:آخه دخترم عزیزم زنگوله پایه تابوتم تو

 دختري ،قشنگی،ظریفی،یکم

 به خودت برس مادر شاید به چشم کسی اومدي

رف تکرایش بودم یهو از جام بلندمنتظر همین ح  

 شدم و با ناراحتی و حرص

 گفتم

 نگار:همین همین حرفاتون منو روانی میکنه من



 اصال قصد ازدواج

 ندارم آخه برم به کی بگم دردمو کاري نکن عزیز

 فردارو نیاما

 به طفل معصوم هایه عزیز و خودش پشت کرده و از

 آشپزخونه خارج میشم ولی

 اون در حال زدن آخرین تیره صداشو میشنوم

 عزیز:هه مگه دست خودته من دیگه باهات کار ندارم

 میسپارمت دست حاجی

 بتفاوت میخوام از پله ها باال برم که زهره خواهر بزرگم

 که داره از پله ها پایین

 میاد جلومو میگیره

 زهره:کم خون به جیگر اون پیر زن بکن گناه نکردن

صاحبکه آخر عمري   

 بچه شدن

 نگاهی از سرتا پاش میکنم پوزخندي میزنم درست

 عین عزیز لباس پوشیده تا

 مثال نشون بده حاج خانومه مثال میخواد خودشو

 بیشتر تو دل حاج بابا جا کنه

 نگار:یه کلمه هم از خواهر عروس امروز حوصله

 هیچکسو ندارم نه سراغم

 بیاین نه بهم گیر بدین



حرصی میگهاز کنارش که میگذرم   

 زهره:آره دیگه برو بچپ تو کاخ پادشاهیت نگار

 خانوم تو خونه بابات کم بهت

 نمیرسن که انقدر پر رو زبون دراز شدي

 گاهی اوقات فکر میکنم فکر که نه مطمعنم اون

 حسودي منو میکنه ولی من

 توجهی بهش نمیکنم

 وارد اتاقم شده و درو قفل میکنم اصال من با هیچکس

 کار ندارم

 ولی انگار اونا با من کار دارن که بیخیالم نمیشن چون

 درست نیم ساعت بعدش

 بهروز میاد سراغم

 بهروز:بیا این درو باز کن نگار تا اون رویه سگمو باال

 نیاوردي

 پوزخندي میزنم و رنگ قهوه اي رو رویه بوم

 میکشم در حال کشیدن چهره یه

یه جزمرد بودم البته که عزیز میگفت به همه چیز شب  

 چهره آدمیزاد

 ضربه محکمی به در میخوره

 بهروز:بیا درو باز کن دختره چش سفید باز به عزیز

 چی گفتی که فشارش رفته



 باال؟؟

 دوباره پوزخند میزنم

 نمیدونم اینا پیش خودشون چه فکر میکنن هر بال و

 فکري که میخوان سر حاج

 بابا و عزیز میارن و بعد بخاطر یه رفتار من میان

اغم واسه بازجویی وسر  

 صدایه الله هم میاد

 الله:عه بهروز مگه نمیبینی چقدر مهمون پایین

 نشسته با این دختره چیکار داري

 بیخیال شو دیگه

 بهروز:نه این دختره کم آبرویه منو نبرده مگه ندیدي

 با چه وضعی اومده بود

 پیش مهمونا

 کالفه با خشم قلمو رو میکوبم به بوم میرم سمت در

 بازش نمیکنم و از همون

 پشت در میگم

 نگار:بابا دیگه با چه زبونی بگم دست از سرم بردارید

 بهروز خشمگین تر ضربه اي به در میزنم میغره

 بهروز:میگم این درو باز کن تا نشونت بدم

 الله:بهروز بسه دیگه سکته میکنی انقدر با این دختره

 بیتربیت دهن به دهن



 نزار

 خون خونمو میخوره

 نگار:ببین آقا بهروز خدارو شکر حاج بابا زندست و

 سایه اش برقرار تو بهتره

 بري واسه زنت غیرتی بشی شماهم الله خانوم اون

 زبونتو بهتره غالف کنیو

 برسی به خواهرات که مامورا از خیابون و مهمونیا

 جمعشون میکنن ادبو تربیت

 بیشتر به کار اونا میاد

وت زنان رفتم سراغهردوشونو آتیش زدم و بعد س  

 باندم و فلشمو بهش وصل

 کردم صدایه آهنگو تا آخر زیاد کرده و خودمو پرت

 کردم رو تخت حاال بیشتر

 بسوزین

 هر دوتاشون کمی غر زدن و رفتن پی

 کارشون صداشونم نمیشنیدم که بفهمم چیا

 .گفتن اصال برام مهم نبود
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 شکالتارو میخورم و پوستشونو پخش میکنم تو

اق برام مهم نیست کثیف بشهات  

 چون حتما حتما عزیز زهره یا الله رو میفرسته واسه



 بازرسی بزار با تمیز

 کردن اینجا تنبیه بشن

 من اتاقمو بیشتر از حضور بین اون آدما دوست دارم

 آدمایی که نمیگم بدن ولی

 نگاهشون باعث اذیتمه

 ساناز دوستم که همسنیم و از دوران راهنمایی و

همکاري باباها با هم بواسطه  

 دوستیم همیشه به شوخی میگه بخاطر اینکه حاج بابا

 و عزیز تو سن باال بچه دار

 شدن کرموزما و ژن من قاتی پاتی شده و من اینجوري

 از آب در اومدم و یه

 نموره اختالل مغزي دارم

 ساناز تنها دوست منه که با شرایط و رفتارو اخالقم

 کنار اومده

 دختر خیلی خیلی خوب و پایه اي البته که فقط حاج

 بابا و عزیز ازش خوششون

 میاد بقیه آق باالسرا نه

 کنار پنجره وایستادم نگاهم خیره حیاطه که پیر مرد

 و پیر زن و مردو زن

 میانسالی باهم وارد میشن حاج بابا و عزیز با

 بهروزبرادر بزرگم به پیشواز



زهره کوچیکتر و یکم میرن برادر دیگم نادر که از  

 دستو پاچلفتیه هم بدو میره

 سمتشون تا حاال ندیدمشون دارم با فضولی نگاهشون

 میکنم که ضربه اي به در

 میخوره

 نگاهمو ازشون میگیرم این دیگه کیه مزاحمم شده

 صدایه ساناز میاد

 ساناز:عالیجناب اجازه ورود میدین؟؟

در طبق معمول داره مزه میپرونه ولی میرم سمت  

 وقفلو باز میکنم

 با نمایان شدن چهراه خندونش به چشمام تابی میدم و

 میرم سمت تخت

 وارد اتاق میشه

 ساناز:پس سالمت کو؟؟قیافتیجوریه پشیمون شدم از

 اومدنم

 نگار:سالم خوش اومدي ولی اصال حوصله ندارم لطفا

 اون درم قفل کن تا یکی

 دیکشون واسه نصیحت کردن نیومده

اتفاقی افتاده درو قفل میکنه و همونطورمیگیره چه   

 که شال ومانتو و شلوارشو

 از تنش میکنه سمتم میاد و کنارم روتخت دراز میکشه



 ساناز:آه پس بگو چرا مثل برج زهرماري باز

 چیشده؟؟
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 پووف کالفه اي میکشم و دستام بین موهایه کوتاهم

 چنگ میشه

چپ به لباسا وکالفه تر از جام بلند میشم و با یه نگاه   

 بعد به خوده ساناز غر

 میزنم

 نگار:مگه خونه باباته لباساتو اینجوري پخش و پال

 کردي؟ یوقت بد نگذره

 بهت

 بی توجه به ناراحتی و حرصم همونطور که تاپ و

 شلوارك صورتی تنشه و

 موهایه بلندش روتخت پخش شده آدامس باد میکنه و

 گوشیشو میگیره مقابل

 صورتش

رر بد نمیگذره خونه بابامم نباشه خونهساناز:نخیر  

 عموحاجی جونم که

 هست نه که اتاقت از تمیزي برق میزنه و تو هم خدایه

 سلیقه و تمیزي در

 ضمنیکم رو تربیت این بچه شایان بیشتر کار کنید هر



 دفعه که من میام اینجا

 مثل پسر بزرگا میاد سراغم و مثال میخواد مخ منو

 بزنه

 بعد این حرفش به خنده میفته و من به خودم قول

 میدم که دمار از روزگار اون

 شایان پدر سوخته در بیارم

 ساناز:اصال بیخیال همه اینا تو چرا انقدر پکري؟؟

 پوزخندي میزنم ومیرم سمت بوم و دوباره بیحال و

 بدون انگیزه و قلمو رو فرو

یممیکنم تو رنگ زرد و میکشم روموهایه مرد نقاش  

 نگار:طبق معمول حرفایه تکراري نصیحت هایه

 تکراري که هیچ کدوم از

 نصیحت کننده ها بهشون عمل نمیکنن عزیز گیر

 داده باید تیپ دخترونه بزنم و

 موهامو شنیون کنم و هزار جور گلو ریسه وصل کنم به

 موهام بهروز گیر الکی

 میده زهره هم ادا میاد نادرم که واسه اینکه نشون

ونم هست یه چیزي بارمبده ا  

 میکنه نگاه بقیه رو که دیگه نگم دیگه نمیدونم با چه

 زبونی بگم بابا دست از

 سر کچل ما بردارید زندگی خودمه تیپ و شخصیت



 خودمه

 همونطور که حرصی دارم قلمو میکشم رو بوم نگاهیم

 به ساناز میندازم که

 ناراحت نگاهم میکنه

اوتم نمیکنهفقط اونه که منو درك میکنه و قض  

 دوباره بی حوصله دست از کشیدن میکشم و قلمو رو

 میزارم کنار رنگا و میرم

 سمت پنجره همه در هیاهو هستن بهروز و نادر مثل

 اینکه تو مسابقه و رقابت

 هستن که به چشم حاج بابا بیان که اینجوري مشغول

 کار و خوشآمد گویی به

 مهمونان
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س تنهایی میکنم نگاهنگار:میدونی ساناز خیلی احسا  

 بقیه منو وادار میکنه همه

 اش به این فکر کنم که عجیبو غریبم میخوام همرنگ

 جماعت بشم ولی

. 

 نمیتونم وقتی به تغییر فکر میکنم حتی با فکرش

 عذاب میکشم من همینم

 نگار نگار پسر نما اینجوري دوست دارم مرد بودن



 بهتره وقتی پسر باشی

شم نمیاد میدونی کههرکار بدیم بکنی به چ  

 تا میچرخم که نگاهش کنم میبینم بازم رفته سراغ

 نقاشیم نمیدونم داره چیکارا

 میکنه ولی قلمو گرفته به دستش با عجله میرم

 سمتش چشمام گرد میشه

 برایه مرد نقاشیمیه سیبیل چخماقی کشیده با

 چشمایه به خون نشسته و گرد نگاهش

 میکنم

 ساناز:هان چیه؟؟چرا مثل شمر نگاهم میکنی!؟بده

 دوزار آوردم رو مردونگیش

 االن بیشتر شبیه مرداست

 نمیدونم چی بگم اونم بیخیال پشت میکنه بهم و

 دوباره میره سمت تخت ولی با

 ضربه اي که به در وارد میشه و بلند شدن صدایه عزیز

 میره سمت در

و با حرص ومنم دارم تابلو نقاشیمو نگاه میکنم   

 عصبانیت دارم به این فکر میکنم

 چجوري این دست گل ساناز رو پاك کنم گند زده به

 نقاشیم

 صدایه عزیز و سانازو میشنوم که دارن چه گرم باهم



 حرف میزنن

 عزیز وارد اتاق میشه و سمتم میاد

 وقتی نگاهش به تابلو میفته میخنده

ه مرداعزیز:واي خدا عمرت بده مادر االن بیشتر شبی  

 شد

 سانازم خودشو کنارم میرسونه و با دستش چند باري

 میکوبه به شونه ام

 ساناز:دیدي گفتم

 به هیچکدومشون نگاه نمیکنم و فقط خیره تابلو

 هستم که اون دو تا خط بعنوان

 سیبیل گند زده به نقاشی هنریم
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 عزیز:تو یچیزي بهش بگو ساناز جان این بچه که یه

ارزشذره واسه حرف من   

 قائل نیست بده میگم باید خودشو خوشگل

 کنه دختر که نباید مثل پسرا

 بگرده وهللاا پسرایه این دوره زمونه هم کم به

 .خودشون نمیرسن

 از بین عزیز و ساناز خودمو عقب میکشم و با همون

 ذهنی مشغول دوباره خودمو

 پرت میکنم رو تخت که عزیز به جونم غر میزنه



در بیار بچه رو تختیرو کثیف نکن عزیز:اول کتونیاتو  

 بی توجه سرمو فرو میکنم تو بالش با آرزویه خفه

 شدنم

 عزیز دوباره درد دل میکنه

 عزیز:میبینی دخترم تو رو خدا میبینی مثال عروسی

 خواهرشه و به خیالشم

 نیست بگو آخه این کتونیا مناسب توه؟؟تو باید

 صدایه تق تق کفشایه پاشنه بلندت

 تو این عمارت بپیچه

 عزیز پر از ناراحتی و غم داره گالیمو پیش دوست

 دستو پاچلفتیم

 میکنه ناراحت نیستم چون عادت کردم سانازم از

 خودمونه

 ساناز:الهی من دورت بگردم عزیز جونم شما خودتو

 ناراحت نکن من خودم

 آدمش میکنم خودم میبرمشیه آرایشگاه خوب

زیزو راضی کرده که عزیزساناز چرب زبون انگار که ع  

 براش دعایه خیر

 میکنه و بعد یه گفتگو کوتاه از اتاق خارج میشه

 تو همون حالت به صدایه خفه اي میگم

 نگار:من هیچ جا نمیام قول الکی دادي



 صدایه پوزخندشو میشنوم

 ساناز:میاي خوبم میاي
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 تا دستمو میبرم سمت گل سر کوچیک که کنار موهام

از دستامو بازده شده سان  

 دستاش قفل میکنه

 ساناز:تورو جون من گفتم جون مننن بهشون دست

 نزن حداقل یه

 امشبرو بزار عزیزمیکم خوشحال بشه

 با حرص میغرم

 نگار:ولم کن تو رو خدا عین دلقکا شدم اصال من

 نمیام تاالر

 بعد این حرفم صدایه خشمگین بهروز بلند میشه که

 داره با فریاد اسم منو صدا

 میزنه و میگه دیر شد

 ساناز:دلقک چیه بابا خیلیم خوبو خوشگل شدي یه

 دختر کوچولو موچولو

 خوردنی

 وقتی نگاه چپ و عصبیمو میبینه منو رها کرده وسراغ

 شال ومانتوش میره و

 میگه زودتر بریم



 و من دیگه نگاهمو از موهایه کمی پیچو تاب داده شدم

 که یه گلسر کوچیک نقره

ووس بهش وصله و از کتو شلوار رنگاي به شکل طا  

 آبی کاربنی کرپم و کفش

 اسپرت بندیم میگیرم

 مثل شکست خورده ها بعد سر کردن شالم از اتاق

 خارج میشم چون کت به اندازه

 کافی برایه تن نحفیف و ظریفم نقش مانتو رو ایفا

 میکنه

 از پله ها پایین میریم کسی تو عمارت نمونده عزیز هر

بار زنگپنج دقیقهیک  

 میزنه تا زودتر بریم عمارت بهروز وقتی میبینه

 حاضریم خودش جلوتر از ما

 .راه میفته

 نگار:اي خدا من دردمو به کی بگم من نمیخوام شبیه

 دخترا بشم

 تا دوباره با لج میخوام گلسر رو بکنم ساناز با حرص

 دستمو میکشه

 با وردمون به تاالر عزیز به پیشواز میاد و با دیدنم هر

 چند که زیاد راضی نیست

 لبخندي میزنه و به جون ساناز دعایه خیر میکنه



 زیاد راضی نیست چون من از بین لباس عروسکی و

 پرنسسی و ماکسی این لباس

 ساده رو انتخاب کرده بودم
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واهرمعروس و داماد هنوز نیومدن فکر نکنم زیبا خ  

 دست از سر آرایشگرو

 عکاس برداره هر چی نباشه بعد عمري شوهر کرده و

 میخواد همه چیز باب

 میلش باشه

 تو طول مراسم ساناز فقط میرقصه و شادي میکنه و

 این منم که دست راستم به

 گز گز افتاده چون عزیز هی از بازو و دستم کشید و

 منو به بقیه و بقیه رو به من

نم کنار پیرزن و زن میانسالی نشستهمعرفی کرد اآل  

 بودم که قیافشون آشنا

 میزد

 پیر زنه نگاه خیره اش به من بود و میوه میخورد

 خیاري به من تعارف کرد

 پیر زنه:اسم من فخریه اسم تو چیه؟؟

 بی حوصله نگاهی به عروس داماد انداختم که داشتن

 اون وسط جولون میدادن



 نگار:نگارم

از من و پیرزنه گرفت و از جاش بلندزنه میانسال نگاه   

 شد پیر زنه سرشو

 آورد نزدیکتر و گفت

 پیرزن:عروسمه خیلی فیس و افاده داره

 فقط سرمو تکون دادم خوب به من چه

 دوباره بحرف اومد

 پیرزن:مادر تو چرا انقدر تو خودتی مثال خواهر

 عروسی برو برقص و

 بخند جوونی زود میگذره

دادم بیروننفسمو حرصی از بینیم   

 نگار:بله حق با شماست

 پیرزنه خندید معلوم بود از اوناست که دلشون هنوز

 جوونه

 پیر زن:شنیدم مثل پسرایی ازت خوشم

 اومده حداقلش مثل این دخترا از این

 لباس از اینجا تا اینجاییها نپوشیدي

 وقتی میگفت از اینجا تا اینجایی با دستش از سینه تا

 رویه رونشو نشون

 داد منظورش دکلته و کوتاه بود

 پیرزن:اگه اهل کوه و شمالی منو دوستام ماهییکبار



 میریم میخواي با من و

 اکیپم آشنا بشی شمارمو بزن تو گوشیت

 چشمام گرد شد به ناچار گوشیمو از جیبم در آوردم و

 رمزشو زدم گوشیرو از

 دستم گرفت چه خوب با این سنش کار کردن با این

بود گوشیهارو بلد  

 پیرزن:ازت انرژي خوب گرفتم میدونم دوستایه خوبی

 برایه هم میشیم

 هنوز متعجب بودم خندمم گرفته بود

 من این پیرزنو نمیشناختم و عزیز به زور منو کنارشون

 نشونده بود

 نگار:میگم ماشاهللاا شما خیلی اهل دلیا

 دوباره خندید بخاطر صدایه بلند آهنگ باصدایه بلند

 حرف میزدیم

 فخري:حاال کجاشو دیدي شوهرم شادتر از منه یه

 نوه هم دارم گوش به

 فرمانمه که اگه نافرمانی کنه گوششو میپیچونم بیشتر

 از نوه هایه دیگه ام دوسش

 دارم برایه همه رئیسه واسه من پسرکوچولو

 از بچگی بهش میگفتم موش کوچولو اونم خوشش

 میومد ولی االنکه بزرگ و مرد



د ولی هرکیم حریفش نباشه منشده خوشش نمیا  

 حریفشم .دنبال یه دختر خوبم

 براش که ایشاهللاا پیدا میکنم

 خندم گرفته بود این پیرزنه اینارو چرا به من میگفت

 فخري:حاج سلطانعلی مرد خوبیه با حاجی و پسرمم

 شریکه خیلی ساله

 میشناسیمش

 نگار:بله حاج بابا که تکه

اشته بود که منه از آدماانرژي این پیرزن رو منم اثر گذ  

 فراري داشتم اینجوري

 باهاش حرف میزدم

 به خواسته حاج بابا و چاپلوسی بهروز و نادر مجلس

 زنونه مردونه جدا بود

 پس این شایان بزمجه اینجا چیکار میکرد؟؟با اشاره

 اي که شایان بهم کرد با

 ببخشیدي از کنار فخري خانوم بلند شدم

مایی که زده بود اصالرفتم سمتش تیپ مکش مرگ   

 بهش نمیومد آخه کت

 شلواري که تنش کرده بودن و معلوم بود دو سه سایز

 براش بزرگه تو تنش زار

 میزد و من میدونستم این سلیقه بهروز خانه که مثال



 میخواد پسرشو بچه مثبت

 نشون بده

 نگار:هان بنال؟؟چیهیساعته هی اشاره میکنی؟؟اصال

 تو تو مجلس زنونه چیکار

 میکنی؟؟

 شایان از دستم گرفت و کشید بیرون سالن تو راهرو

 نگار:کجا منو میبري شایان؟

 شایان:بیا بهت میگم

 حرصم گرفته بود وقتی تو قسمت تاریک و کم رفت

 آمد وایستادیم گوشیشو از

 جیبش در آورد و بعد روشن کردن صفحه اش مقابلم

 گرفت
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ابلم چشمامتا خواستم بهش بتوپم با دیدن تصویر مق  

 گرد شد

 شایان مثل مردایه غیرتی با چشم و ابرو به گوشی

 اشاره کرد

 این ساشا نامزد اسمی ساناز نبود که داشت با یه

 دختره دیگه غلط اضافی میکرد؟؟

 شایان:بفرما تحویل بگیر من صد دفعه به خودشم

 گفتم حیفه با این پسره هیز



این راه ازدواج کنه همین اآلنم پسره تو انباري زیر  

 پله ها داره کثافت کاري

 میکنه

 خشم سراسر منو فرا گرفت

 از گوش شایان گرفتم و محکم پیچوندم و از بین لبام

 غریدم

 نگار:تو که غلط اضافی زیاد کردي خبراش

 رسیده حاال اینش به کنار بدون

 هیچ سرو صدا و دادو هواري میریم سراغ این عوضی

 تو از پشت فیلم میگیري

در بیاد خودم خفه ات میکنم فقط صدات  

 شایان فقط آي و آخ اوخ میکرد و بعد تموم شدن

 حرفم گفت

 شایان:آي نگار،نگار،گوشمو ول کن باشه ،باشه هرچی

 تو بگی

 از پله ها پایین رفتم

 یه قسمت کم نور و ساکت از تاالر بود که رفت آمدي

 نداشت و وسایلی مثل بشقابو

و ناله اي ریزيصندلی و گذاشته بودن صدایه آه   

 میومد میدونستم این صدا

 ها و صحنه ها برایه سن شایان بد آموزي داره ولی



 میدونستم به لطف همون

 گوشی آخرین مدل تویه دستش بدتر از ایناشم

 دیده

 فضا خیلی روشن نبود ولی میدونستم تو فیلم همه

 چیز مشخص خواهد بود خون

 خونمو میخورد

 با خشم نزدیکتر رفتم
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 نگار:به به ببین کی اینجاست آقا ساشا

 با شنیدن صدام ساشا ودختره از هم جدا شدن و

 ترسیده نگاهم کردن

 رژ لب پخش شده دور لب هر دوتاشون داشت حالمو

 به هم میزد

 ساشا:من من داشتم

 نگار:غلط اضافی میکردي

 عصبانی شد

 ساشا:اصال اصال به تو ربطی نداره تو چیکاره اي

ز بزنیحرفی به سانا  

 خودم بحسابت میرسم

 وقتی نگاه ساشا به شایان افتاد که داشت فیلم

 میگرفت با حالت تهاجمی گفت



 ساشا:داري چیکار میکنی تو؟؟

 تا خواست سمت شایان بره بخاطر حرص و عصبانیتی

 که ازش داشتم با سر

 رفتم تو شکمش که آخش در اومد دختره جیغی

 کشید و از مهلکه فرار کرد

عوضی لیاقت سانازو نداري اون به زور حرفنگار:تو   

 باباش باهات نامزد کرده

 حاال تو چلغوز به ساناز خیانت میکنی؟؟

 صورتش قرمز شد سمتم هجوم آورد ولی من دست

 راستم و مشت کردم تا بهم

 نزدیک شد مشتمو کوبیدم پایه چشمش

 هیکل گنده و ورزشکاري نداشت که نتونم از پسش

میبربیام عصبانیتمم ک  

 شجاعم کرده بود ولی بازم اون مرد بود و قوي

 بهم فحش بدي داد که بیشتر جري شدم سمتش

 هجوم بردم خواستم چنگی به

 صورتش بزنم که از بازوم گرفت و پیچوند که آخم در

 آومد

 ساشا:تو عوضی میخواي نامزدي مارو به هم

 بزنی دستمو بیشتر پیچوند که

ز حرص نفسصدایه شکستن قولنج دستمو شنیدم ا  



 نفس میزدیم ولی منم از

 زبون نیفتادم

 نگار:عوضی تویی

 با آرنج دست چپم محکم کوبیدم تو شکمش که دوباره

 اخی گفت و کمی فاصله

 گرفت تا چرخیدم طرفش هنوز به خودش نیومده بود

 که یکی کوبندم جایه

 حساسش

 چند قدم ازش دور شدم اون از درد به خودش

که دستمپیچیده بود و من با این  

 بدجوري درد میکرد ولی دلم میخواست تیکه پارش

 کنم چون ساناز از برادر و

 خواهر خودم برام عزیزتر بود

 که نمیدونم کی از پشت منو گرفت دستی دور شکمم

 حلقه شده بود و منو باال

 کشید و من تو همون ژست داشتم تقال میکردم تا

 سمت ساشا برم و بحسابش برم
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 نگار:ولم کن ولم کن بزار بحساب این عوضی هوس باز

 برسم

 ساشا خودشو جمع کرد و با درد از کنارمون



 گذشت خون جلو چشمام گرفته بود

 و تنم عرق کرده بود سمتش چنگ انداختم ولی اون

 دوباره با فحشی، به قول

 معروف از چنگم گریخت

 موهام آشفته و جلو صورتم ریخته بود

زدمحرصی نفس نفس می  

 مقابل دیدم شایان قرار گرفت که ترسیده منی که تو

 هوا معلق بودمو تماشا

 میکرد

 کم کم داشتم به خودم میومدم اگه شایان اونجا

 وایستاده پس این کی بود که منو از

 پشت گرفته و سفت بهم چسبیده بود و نفسایه گرم و

 داغش رو گردنم می نشست؟؟

نو آرومطرف وقتی دید دیگه حرکتی نمیکنم م  

 گذاشت رو زمین و من چرخیدم و

 با گوریلی روبه رو شدم

 یه مرد جوون هیکلی و خیلی گنده سرمو بلند کردم و

 به چهره جدي و اخموش

 نگاه کردم دوباره چرخیدم سمت شایان

 وقتی نگاه عصبیمو دید بحرف اومد

 شایان:بخدا من نمیخواستم کسی رو خبر کنم ولی



 وقتی اون عوضی تو رو زد

 مجبور شدم برم بابارو صدا کنه که خدا عمو رعدو سر

 راهم قرار داد

 داشت لفظ قلم حرف میزد و توجیه میکرد

 عمو رعدشو نگاه کردم نگاه مغرورش به من بود

 پوزخندي زدم

 نگار:تو غلط کردي اگه این منو نگرفته بود که اون

 ساشایه عوضی رو تیکه پاره

 کرده بودم

که پوزخند زد اینبار این عمو رعد بود  

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 با درست کردن کتش از کنارم گذشت ولی صداشو

 شنیدم

 دوران:دختره بیتربیت وحشی

 رفت حتی پشت سرشو نگاه نکرد حتی فرصت نداد

 چندتا لیچار بارش کنم تا

 یکم از عصبانیتم کم بشه
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 منم وقتی کمی دقو دلیمو سر شایان خالی کردم رفتم

 تو سالن اصال دلم

 نمیخواست االن حال سانازو خراب کنم گرچه



 میدونستم اون واقعا از این

 موضوع خوشحال خواهد شد ولی هرچیم باشه اون

 ساشا بی همه چیزیه مدت

 نامزدش بود و نمیشه دهن مردمو بست

نوز حرصی بودمدستی به موهایه آشفته ام کشیدم ه  

 گوش شایانو هم پیچوندم تا

 حرفی به کسی نزنه اصال اون مرده کی بود منو محکم

 گرفته بود؟؟شایان گفت

 رعد؟؟

 تو فکر بودم که ساناز عین برق منو گرفت

 ساناز:باالخره کار خودتو کردي؟؟

 شوکه بهش نگاه کردم زبونم قفل شده بود حتما این

 شایان بیتربیت همه چیزو

گذاشته کف دستشرفته   

 ساناز:کجاست؟؟چیکارش کردي؟؟

 دستپاچه شدم گوشیو از جیبم در آوردم

 نگار:میخواستم میخواستم بعد مراسم بهت بگم

 پووف کالفه اي کشید و نگاه چپی به گوشیم انداخت

 ساناز:این چیه؟؟گلسرتو چیکار کردي؟؟ ناخودآگاه

 دستم رفت سمت موهام که ساناز بهش گلسر زده

ودبود نب  



 نفس عمیقی کشیدم پس منظورش به گلسرم

 بود حتما موقع درگیریم با اون

 ساشایه خیانتکار افتاده

 نگار:نمیدونم یعنی نمیدونم رفتم یه دقیقه بیرون

 نگاه دقیقی به چهره ام انداخت

 بهم نزدیک شد و از بازوم گرفت که آخم بلند شد با

 چشمایه گرد شده نگاهی به

 بازوم انداخت

ا چهره عصبی و آویزون گفتو بعد ب  

 ساناز:وحشی باز با کی دعوا کردي؟؟اونم تو عروسی

 خواهرت؟؟کدوم مادر مرده

 اي رو نیش زدي بیش فعال؟؟

 اگه میدونست مچ نامزد عوضیشو گرفتم و بحسابش

 رسیدم هم اینجوري باهام

 حرف میزد؟ البته ما با ساناز تعارف نداشتیم و

 فحشایه بدتري رو به همدیگه

 میدادیم
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 باالخره عروسی تموم شد و من سعی کردم تا جایی که

 میتونم خودمو از دید بقیه

 مخفی کنم تا این چند ساعته هم بگذره



 بقدري ذهنم مشغول بود که اصال نمیدونم چجوري

 گذشت فقط آخرین لحظه که

 عزیز و زهره چشمشون بهم افتاد گفتن حسابم بمونه

 برایه بعد عروسی

م ساناز با اصرار منو وادار کرد بریمدم آخر ه  

 عروسکشون ما تو ماشین بهروز

 بودیم منو ساناز و شایان عقب نشسته بودیم و عزیز

 صندلی جلو

 شایان و ساناز دست میزدن و میرقصیدن و شادي

 میکردن ولی من فکرم مشغول

 بود همینجوري خودخوري میکردم و لبمو میجویدم

ن میرفت بهروز وعزیز میخندید و قربون صدقشو  

 نادرم از سر رقابت و

 لجبازي تو خیابون انگار مسابقه گذاشته بودن

 و با هر حرکت مارپیچی ماشین دلو روده من تا حلقم

 میومد

 ساناز که وسط نشسته بود از دستم میکشید و میگفت

 چته بابا یکم شادي کن و

 ولی من انگار تو این دنیا نبودم و فقط حرص میخوردم

مرتیکه گوریل اگه اون  

 نرسیده بود حسابی به خدمت اون ساشایه عوضی



 میرسیدم حاال هرچند دست

 خودم انگار قلم شده و درد میکنه ولی بخاطر عزیز و

 بقیه صدامو در نمیارم و

 سانازم انگاري حواسش نیست

 رسیدیم که عمارت از همون دم در به عزیز گفتم فردا

 برایه پاتختی و کسی نیاد

من این قلمو دیگه نمیرمسراغم چون   

 هرچند که عزیز با ناله از خدا خواست عقلم بده و بابا

 حاجی لبخندي به صورتم

 زد و الله و بهروز حرص خوردن نادر و زنش که در

 حال چاپلوسی بودن و

 نتونستن تیکه اي بارم کنن

 ساناز همراهم اومده بود و گفت امشب مهمون اتاق منه

 از پله ها باال رفتیم دم

 در اتاقم رسیدیم که حضور شایان ذلیل مرده رو که

 چقدر عاشقانه سانازو نگاه

 میکرد فهمیدم

 وایستادم

 نگار:هان انشاهللاا؟؟ بیا تو دم در بده

 پنچر شد ساناز ریز خندید که شایان چشماش

 درخشید من نمیدونم این بچه



 پرو خجالت نمیکشه

 رو به ساناز توپیدم

 نگار:تو برو تو راحت باش

 ساناز بدون حرف وارد اتاقم شد و من پشت سرش درو

 بستم و خصمانه چرخیدم

 سمت شایان

 آب دهنشو قورت داد

 نگار:بادیگارد محافظ دستت درد نکنه رسوندیمون

 حاال بفرما که انگاري ننه

 بابات صدات میزنن

 شایان:نگار تو رو خدا اذیت نکن دیگه من میخوام

 امشب اینجا بمونم

 چشمام گرد شد

 از گوشش گرفتم و پیچوندم

 نگار:حرفایه جدید میشنوم آقا شایان فکر نکن

 نمیفهمم تو این مغز گچیت چی

 میگذره ها بچه پرو بازي در بیاري بد کالهمون میره

 تو هم بچه تو چقدر رو

 داري آخه؟؟

 شایان:آخ نگار نگار نگار گوشمو ول کن کندي

 رهاش که کردم یه قدم عقب رفت گوششو ماساژ



یداد با قیافه جمع شدش نالیدم  

 شایان:الاقل بالشت نرم بهش بده ساناز رو بالشت

 سفت خوابش نمیبره

 چشمام دیگه بیشتر از این جا نداشت که گرد بشه

 وقتی قیافه برزخیمو دید سمت پله ها رفت این بچه

 پرو این چیزا رو از کجا

 میدونست؟

 نگار:برو گمشو از جریان چند ساعت پیشم حرفی

نی میدونی چیکارتبز  

 میکنم

 شایان:بابا خیالت راحت

 تا خواست حرف دیگه اي بزنه ملکه الله با اخم و

 مشکوك از پله ها اومد

 باال شایان از دم الل شد

 الله:چشمم روشن حاال واسه بچه من خطو نشون

 میکشی بیا اینجا ببینم شایان

 گوشت چرا قرمز شده؟؟؟

له رو دیگههمینو کم داشتیم حوصله بحث با ال  

 نداشتم شایان با اخم رفت سمت

 مادرش و دستشو گرفتو کشید تا برن طبقه پایین

 شایان:بیا بریم مامان صد دفعه گفتم تو ارتباط من و



 عمه نگار دخالت

 نکن ناراحتش کردم گوشمو کشید

 دیگه وارد اتاق شدم که صداشونو نشنیدم همیشه

 همین بود شایان وقتی الله

 حرفی میزد که منو ناراحت کنه طرف منو

 میگرفت که اینم از بچه پرو بودنش

 بود به قول خودش منم یه ذره قدرشو

 نمیدونستم ولی واقعا از درون دوسش

 داشتم و بیشتر از بقیه بچه خواهر و برادرام با هم جور

 بودیم اون یجوري

 خودشو نوچه من حساب میکرد
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زه ساناز روبه رو میشم ازوارد اتاق که میشم با جنا  

 فرا خستگی با همون لباسا

 و صورت نشسته رو تخت دراز کشیده و خوابش

 برده

 صورتم از فکر به اینکه تن وبدن عرق کردش و صورت

 آب رنگی شدش رو

 تختی سفیدمو کثیف میکنه جمع میشه

 این چه زود خوابش برد

 بهش نزدیک میشم و خیره میشم به صورتش آب



ار لبشدهنش از کن  

 سرازیره دوباره صورتمو با انزجار جمع میکنم الاقل

 این مژه مصنوعی هارو میکندي دختره تنبل من و

 ساناز هیچیمون شبیه هم نبود نه تیپ و نه اخالق ولی

 خوب باهم راه

 میومدیمیعنی مجبور بودم گاهی اوقات به سازش

 برقصم شاید از ترس تنهایی و

د و شایدم هرشایدم اون خیلی دوست خوبی بو  

 دوتاش

 ترس از تنهایی البته که اآلنم احساس تنهایی و درك

 نشدن میکنم ولی اگه ساناز

 نباشه

 پووف کالفه اي میکشم و چنگی به موهام میزنم

 ساناز بجز خودش دوتا خواهر بزرگتر داشت که هر

 دوتاشون با خواسته و

 انتخاب باباش ازدواج کرده بودن ساناز ساشارو

ت پنج ماهم نمیشددوست نداش  

 که نامزد کرده بودن پدرش سانازو مجبور کرد و طی

 مراسمی اونارو نامزد

 اعالم کردن

 ساناز مجبور به اطاعت شد میدیدم چطور سعی میکنه



 رابطش با ساشارو

 خوب کنه ولی من از اولین بار که اون موزمار هوس بازو

 دیدم احساس خوبی

 بهش نداشتم

اناز شایان مریض شد و تبپس بگو چرا شب نامزدي س  

 کرده بود اي بچه

 پرو

 بگو آخه تو سن ازدواجته یا اصال سنت به ساناز

 میخوره؟؟این بچه اصال عجیب

 الخلقست
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 اصال خوابم نمیومد تا صبح تو اتاق راه رفتم و فکر کردم

 که این موضوع رو

 چجوري به ساناز حساس باید بگم یعنی باید میگفتم و

 نمیتونستم مخفی کاري کنم

 اگه االن میفهمید بهتر بود تا وقتی مادر یکی دو تا بچه

 میشد و با همونا بر

 میگشت خونه پدرش

 با روشنی هوا فضایه اتاقم روشن شد ساعت هشت

 صبح بود که ساناز به

 خودش کشو قوسی داد و به اندازه چند میل چشماشو



 باز کرد وقتی منو دید که باال

میخ نشستم و بهش خیره امسرش عین   

 از جاش پرید و چند بار بسم هللاا گفت

 ساناز:اي خدا اي خدا تو چرا اینجوري باال سرم

 نشستی منکه قبض روح

 شدم تف تو گورت نگار تف

 نگار:دیشب مچ ساشارو گرفتم تو انباري تاالر داشت

 با یه دختره کارایه

 خاکبرسري میکرد فیلمشم گرفتم

مثل شمرم و اصال احساسبه قول ساناز من   

 ندارم خبر بدو به بدترین شکل

 ممکن بهش دادم و اون بعد اینکه از شوك در اومد

 دهنشو اندازه اسب آبی باز

 کرد و زار زد که بدبخت شدم و رسوا شدم حاال همه

 دستم میگیرن

 دلم براش سوخت نمیدونستم چطوري آرومش کنم

 خودشو انداخت رو تخت و

 زار میزد

وم باش ساناز آروم باش دیگه اصال پاشونگار:آر  

 صورتمو آرایش کن یا

 اصال میخواي ناخنامو الك بزن هان؟؟



 فقط سعی داشتم آرومش کنم هر چند داشتم مزخرف

 میگفتم ولی دلیلشم اینه

 ساناز همیشه اصرار به انجام اینکار رو من داره

 از پشت دستاش که باهاشون صورتشو پشونده بود با

و گریونی نالیدصدایه خفه   

 ساناز:خیلی سنگدلی الاقل میزاشتی صبحانه

 بخورم همه اش تقصیر باباست من

 گفتم از این پسره خوشم نمیاد منو مجبور کرد مجبور

 کرد

 هق میزد

 ساناز:ساشایه هوسباز پس همه حرفاش الکی

 بود من میدونستم اونو باباش فقط

 بفکر پولن
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 ساناز همینجوري هی غر زد و گله شکایت کرد و در

 آخر حرصشو سر موهایه

 من خالی کرد چون عین جنگلی ها به منی که ساکت و

 به ناچار نشسته بودم و به

 گریه و زاریش گوش میدادم حمله کرده و از موهام

 میکشید تنها هدفشم این بود که

 ساشارو اینجوري میکنم، اینجوري بهش چنگ



از نمیدونم چی چیمیندازم   

 ساقطش میکنم

 باالخره به زور از دستش خودمو نجات داده و بعد

 برداشتن تیشرت و شلوار و

 از اتاق خارج شدم هیچ صدایی نمیومد

 دستی به موهام کشیده و وارد اتاق دیگه اي شده و

 بعد حمام و خالصی از اون

 لباسا و چند قلم رنگی که ساناز بهم مالیده بود از پله

پایین رفتم ها  

 گرسنم بود که رفتم سمت آشپزخونه تا یچیزي بریزم

 تو این خندق بال

 تا وارد شدم عزیزو دیدم که داشت برایه حاج بابا

 چایی میریخت

 نگار:سالااااام بر اهل خونه عزیز دستت درد نکنه

 یچایی مثل همینی که واسه

 حاجی ریختی هم واسه ما ردیف کن

هم رفت ولی بابا عزیز بخاطر لحنم اخماش تو  

 خندید

 بابا:صبح بخیر دختر قشنگم

 اخمایه منم بخاطر همون کلمه دختر تو هم رفت

 عزیز انگار قهر کرده بود که سر سنگین میزد یه



 فنجون چایی مقابلم رو میز

 گذاشت منم با توجه به مقایسه چشمی که کردم

 دیدم به خوش رنگی چایی حاجی

 نیست

 آهی کشیدم

عزیز پارتی بازي کنو تیریپ قهر نگار:عیب نداره  

 بیا اینو بدون بجز حاجیم

 کسی هست که نازتو بخره

 تا سمتش هجوم بردم که لپشو ماچ کنم منو با دستش

 دور کرد و گفت

 عزیز:نمیخواد منو تف مالی کنی بچه باید سیاهی

 میومد روزي که من تورو

 زاییدم

یمیدونستم قبل اومدنم کلی غیبتمو به حاجی کرده ول  

 بازم به در میگفت که

 دیوارم بشنوه رو به حاجی شروع کرد بحرف زدن

 منم مثل شکست خورده ها و با اخم نشستم سرجام

 عزیز:نمیدونی که تو حاجی این دختر چه بالیی سر من

 میاره دیشب مثال

 عروسی خواهرش بود نمیدونم کجا غیبش زده بود

 وقتی برگشت مثل خروس



 جنگی با کرك و پر ریخته شده بود منکه میدونم این

 بچه وحشی اهل دعواست

 به دختر و پسرشم رحم نمیکنه حاجی بخدا دیشب

 مردم از خجالت نمیدونم

 خانوم حاجی مروت از چی این خوشش اومده مدام

 سراغشو میگرفت
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 زن حاجی مروت کیه؟؟این برق چشمایه حاجی چی

رهمیگه؟؟همچنان با اخم نظا  

 گر بودم

 عزیز:حاجی تو رو خدا تو این بچه رو اهل کن اصال

 بحرف من گوش

 نمیده اینم از طرز لباس پوشیدنش

 با دستش منو نشون داد بابا با لبخند نگاهم کرد

 خودمم با اخم سرمو پایین

 انداختم و لباسمو نگاه کردم

 عزیز:آرزو به دلم موند مثل دخترا لباس بپوشه

 رو من غرید

خه ذلیل مرده بجز این پیراهن گله گشاد و اینعزیز:آ  

 شلوار ورزشی نمیتونی

 لباس دیگه اي بخري توکه تو رفاهی پول ماهیانه



 داري برو یه دامن صورتی

 یه تاپ بندي چیزي بخر تا من فکر نکنم یه مریضی

 چیزي به جونت افتاده

 حتی فکر پوشیدن دامن صورتی با تاپ و یا هر

ي منوکوفت و زهرمار اینجور  

 به مرز جنون میکشوند .و باالخره استفاده کرد از اون

 صالح دله سنگ آب

 کنش

 با گریه رو به ما دوتا گفت

 عزیز:من میدونم میمیرم و عروسی تو رو

 نمیبینم زهره که انقدر فیسو افاده

 اومد تو این سن ازدواج کرد تو هم که هیچی

 من هیچی؟؟

خوش شروعنگار:بابا عزیز چرا نمیزارییه روزمو   

 کنم بابا من

 همینم مریضم؟پسرنمام؟اصال مخم تاب داره؟؟باشه

 هرچی تو میگی ولی من

 عوض بشو نیستم چقدر بهت بگم من اهل ازدواجو

 و نیستم

 عزیز بیشتر به گریه افتاد قلبم از دهنم داشت میزد

 بیرون ولی از حقم که



 میتونستم دفاع کنم طاقت دیدن اشکاشو هم

 نداشتم

 عزیز:حاجی چرا ساکت نشستی نمیخواي به این دست

 پرورده نازدونت یچیزي

 بگی

 فکر کنم حاجیم خسته شده بود از این بحثا

 حاجی:گریه نکن خانوم سرش به سنگ میخوره مگه

 جوونی منو یادت

 نیست کافیه دلش سر بخوره اونوقته که

 ساناز:سالم

 با چشمایه گرد شده داشتم نطق حاج بابارو گوش

دادم که ساناز با ظاهري مرتبمی  

 ولی چشمایی پف کرده و قرمز وارد آشپزخونه شد و

 توجه ها سمتش جلب

 اصال چه بهتر حوصله غر زدن و جواب دادن نداشتم

 عزیز:عه وا خدا مرگم بده چشمات چرا اینجوري شده

 دخترم؟؟

 نمیخواستم حسادت بکنم ولی گاهی فکر میکنم ساناز

 ورپریده با اون ظاهر

خترونش و زبون چرب و نرمش بیشتر از من تو دلد  

 عزیز جا داره



 ساناز اومد کنارم نشست بیتربیت چایی منو برداشت

 گذاشت مقابل

 ..خودش جالبتر از اون واکنش عزیز بود

 عزیز:دخترم اون چاییرو نخور بزار یه خوش رنگ و

 طعمشو برات بریزم

نفکاصال با این حرفا و رفتارا حق دارم اخم جز الی  

 صورتم باشه یانه؟؟
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 حاج بابا:دخترم چیزي شده ناراحتی؟؟

 ساناز سرشو پایین انداخت حاجی به من نگاه کرد که

 شونه اي باال انداختم که

 یعنی بهتره خودش بگه ساناز کولی بحرف اومد

 ساناز:چی میخواستین بشه حاج عمو ساشایه بی همه

 چیز بهم خیانت کرد همین

شو گرفتن..شایان فیلمشو نشونمنگار و شایان مچ  

 داد من چقدر به بابا اصرار

 کردم زورم نکنه واسه این ازدواج

 شایان کی فیلمو نشون نگار داده؟؟

 شایان:سالم صبح بخیر

 نگاه خشمگینم سمت شایان جلب شد که با خنده وارد

 آشپزخونه شد مگه من



 دیشب نگفتم بره خونشون؟

 حاج بابا با صورت سرخ شده گفت

اج بابا:من چقدر به این ارسالن گفتم به این پسرهح  

 اعتمادي نیست حاال هم

 خودتو ناراحت نکن دخترم خداروشکر که زودتر

 فهمیدیم خودم با ارسالن

 حرف میزنم

 عزیزچایی رو مقابل ساناز گذاشت و دستی به موهایه

 لختش کشید و همونطور که

 نوازشش میکرد بهش دلداري داد

 عزیز:دختر من الیق بهتریناست خودتو ناراحت نکن

 عزیزم حتما قسمت این

 بوده تو هم که دلت باهاش نبود کارارو بسپر به

 حاجی

 و من چشمایه ریز شده و خشمگینم خیره شایان بود

 که از ترسش رفت کنار حاج

 بابا نشست و سعی داشت نگاهم نکنه

 ولی خودشم خوب میدونست که باالخره یجایی تو

 کوچه بن بستی که فقط خودمو

 خودش باشیم گیرم میفته

 نگاهم دوباره به ساناز گریون افتاد که داشت با



 آستین تونیکش چشماشو پاك

 میکرد خداروشکر انقدر دوتا خانواده با هم جور بودن

 و منو ساناز باهم صمیمی

 بودیم که اینجا هم لباس داشت خالصه برایه ساناز

 مدرسه خونه دوم نبود

 عمارت حاج سلطانعلی خونه دوم ساناز بود
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 همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد جدایی ساناز از ساشا

 مثل جدایی نادر از سیمین

 پر از دنگو فنگ نبود هم عقد نکرده بودن و همم

 مدرك برایه به هم زدن این

 نامزدي مسخره وجود داشت حاال بماند که پدر ساناز

 چقدر بخاطر بهم خوردن

کتش و از همه مهمتر ناراحتی ساناز و حق به جانبشرا  

 بودنش عصبانی بود

 ساناز هم تو همین خونه ما پاشو کوبید رو زمین و بین

 جمع خانوادگی رو به

 پدرش گفت دیگه قصد ازدواج نداره یعنی نه تا زمانی

 که آدم اهلش که دل اونو هم

 ببره پیدا بشه یکم وپریدگی بود ولی ساناز خوب شد

از حقش دفاع میکرد وکه   



 از همه جالبتر اینکه خوش خوشان شایان پرو

 بود مدام موز میخورد و لبخند

 تحویل بقیه میداد

 خداروشکر کسی از اهل خونه فعال بهم گیر نمیداد و

 موضوع ساناز نقل

 محافلشون شده بود

 ساناز ولی خودشو نباخت و شد سرزنده تر و شاداب

 تر

م و یا همدیگرو میدیدیمیهو هربار که بیرون میرفتی  

 آخیش از ته دل میگفت و

 نطق بعدیشم این بود که چه خوبه از دست ساشا راحت

 شدم

 بله اون راحت شد ولی ساشایه مریض به من گیر

 داد چون قرار بوده همین

 روزا ساناز و ساشا عقد کنن و ارسالن خان زمین

 نمیدونم کجا آبادشو بزنه به

 اسم ساشا که من کاسه کوزه هارو به هم ریختم

 داشتم از گالري نقاشییکی از استادا برمیگشتم، تو

 کوچه خلوت خودمون میرفتم

 کهیهویکی از پشت مانتو گشادمو کشید و پشت

 بندش صدایه ساشا



 ساشا:باالخره گیرت آوردم حاال منو میندازي تو

 دردسر دختره وحشی پسر

 نما دختره مریض

ودم بیام واکنشی نشون بدم منو چرخوند سمتتا به خ  

 خودش و مشتش نشست رو

 گونه ام

 گیج شدم و رو زمین افتادم منگ شدم از درد

 اصال این چطوري بهم نزدیک شد که من نفهمیدم

_ 25 

 دوباره سمتم هجوم آورد و از شال نخی سیاه سه مترم

 که دور گردنمم پیچونده

 بودمش گرفت و منو رو زمین کشید

فسم رفت و دستام رو زمین کشیده شد باالخرهن  

 خواستم به خودم بیام

 داد زدمو گفتم

 نگار: ولم کن عوضی از پشت

 حمله میکنی؟

 تو همون موقعیت تونستم لگدي به پاش بزنم با تمام

 توانم زدم که دستاش از رو

 شالم سست شد و من با هر جون کندنی از جان بلند

 شدم احساس میکردم گونه ام



م کردهور  

 خواهر مادرشو به عزاش میشونم اون رویه

 وحشیم بیدار شد

 نگاهم اطرافو کاوید حتی پرنده هم پر نمیزد سر ظهري

 ساشایه لجن با چشمایه به خون نشسته سمتم حمله

 ور شد ترسیده بودم ولی االن

 موقعیت فرار و جازدن نبود

 بهم رسید زورش از من بیشتر بود تا دستاشو سمتم

د و من با چشمایهدراز کر  

 گرد شده نگاهش کردم سیلیش بود که رو گونه سمت

 چپم نشست و منو منگتر

 کرد

 ولی تا خواستم سمتش هجوم ببرم و تالفی کنم صدایه

 ترمز ماشینی و پشت بندش

 صدایه فریاد مردي به گوشم رسید با اون گونه باد کرده

 و سري که زوق زوق

 میکرد دیدم که مردي هیکلی سمت ساشا رفت واونو

 زیر مشت و لگدش

 گرفت گیج بودم عقب عقب رفتم

 احساس میکردم از دماغم خون جاري شده

 چشمام سیاهی میرفت نمیشناختم این شبه سیاهی



 که داشت با قدرت ساشایه

 عوضی رو میزد جونم رو به تحلیل بود با برخوردم به

 دایوار دیگه جون تو تنم

 نموند و کنارش سر خوردم
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 با شنیدن گریه کسی باالسرم چشمامو باز کردم عزیز

 بود که داشت با گریه با

 کسی حرف میزد و اشکاشو با گوشه روسریش پاك

 میکرد

 عزیز:ببین چه بالیی سر بچه کم جون من آورده الهی

 دستت بشکنه نامرد

وتا خواستم تکون بخورم و حرفی بزنم سرم تیر کشید   

 از همه بدتر احساس

 بادکردگی و کوفتگی صورت و تنم بود

 عزیز که نگاهش بهم افتاد با چشمایه ستاره بارونیش

 گفت

 عزیز:عه بیدار شدي عزیزدلم؟؟

 عقل احمقم گفت کاش همیشه مریض میشدم و تو

 پرستاریمو میکردي عزیز االن

 شده بودم عزیز دلش

 صدایه ساناز از سمت دیگه اي اومد



عزیز من که گفتم بادمجون بم آفت نداره اینبارساناز:  

 ساناز و شایان باال سرم ظاهر شدن من نمیدونم این

 شایان خونه زندگی و

 خانواده نداره؟

 عزیز:خدا خیرش بده نوه حاج مروتو اگه نرسیده بود

 اون نامرد معلوم نبود چه

 بالیی سرت میآورد

 نوه حاج مروت همون شبه سیاهه؟؟

تالفی اینکار ساشارو سرش در نیارم ساناز:یعنی من  

 اسمم ساناز نیست

 عزیز:حاال که همه چیز به خیر گذشت مادر دیدي که

 دکتر گفت شکستگی

 مکستگی نداره هر کاري از اون مردك وحشی بر

 میاد بیخیالش بشین

 مثال من مریض بودم نگاهم تو نگاه خندون شایان گره

 خورد تو بیمارستان

ه بودم و این خرمگس نیش شلبودم و رو تخت افتاد  

 میکرد
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 نگار:تو چرا نیشت بازه خرمگس

 عزیز:نگار



 عزیز بود که شاکی اسممو صدا زد تا به نوه عزیزش

 توهین نکنم

 شایان با خنده و چشمایه شیطونش بحرف اومد

 شایان:آخ که عجب صحنه اي بود نگار تو که بیهوش

 شده بودي ولی من یکی

 شاهد بودم که عمو رعد چطوري مثل اون بوکسوره

 محمدعلی کلی بجون اون

 آشغال افتاده بود از همه مهمتر صحنه اي بود که تو رو

 که غش کرده بودي رو

 دستاش بلند کرد مثل یک قهرمان داشت تو رو نجات

 میداد و تو هم با همین

 بادمجون کاشته شده رو صورتت زبونت یه متر بیرون

دافتاده بو  

 چشمام گرد شد و با صدایه بلندي گفتم

 نگار:چیییی؟؟

 که ساناز و شایان از جاشون پریدن و از ترس کمی

 عقب رفتن

 با تنی که درد میکرد رو به ساناز گفتم

 نگار:این چی میگه ساناز؟؟

 ساناز آب دهنشو قورت داد به جاش عزیز جواب داد

 عزیز:چیز بدي نمیگه که بچم خیر از جوونیش ببینه



 مادر که جون تورو نجات

 داد

 سرمو که مثل خروس الري دراز شده بود بعد این

 حرف از حرص کوبیدم رو

 بالش که آخم بلند شد

 یعنی همون مرده تو تاالر که منو وحشی و بیتربیت

 خطاب کرده و نزاشته بود

 اون ساشایه هوس بازو بزنم نجاتم داده بود؟؟ حرصم

 گرفت اینا االن فکر

دستو پا چلفتیم این همه ادعام میشدمیکردن من   

 ولی در حد همون دختر بچه ها

 هستم که تاب شلوارك صورتی میپوشن و موهاشونو

 خرگوشی میبندن و اسکیت

 سواري میکنن پدر مادرشونم حواسشون بهش هست

 که یه وقت زمین نخورن

 نفس هایه حرصی میکشیدم با دردي که رو صورتم

 پیچیده بود دست زخمیمو

بزنم به گونه ام که عزیز نزاشت بردم  

 عزیز:چیکار میکنی نگار دست بهش نزن دکتر گفت

 کرم مخصوصشو بزنی و

 یخ بزاري چند هفته اي خوب میشه
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 خدا بزنه به کمرت ساشا

 عزیز که از خوب بودن حال من مطمعن شده بود آهی

 کشید و دوباره شروع کرد

فقطبه نصیحت کردن من میخواستم بگم عزیز من   

 نفس میکشم چون غروري برام

 نمونده و با یه مرده فرقی ندارم

 آه خدا چرا من باید به این حال روز بیفتم؟ چرا باید

 اون مرتیکه از من دفاع کنه

 و بدتر از همه من بیهوش بشم و مثل قهرمانا بیاد منو

 بغل بگیره حتی با فکر بهش

 تنم مور مور میشه و سیمایه مغزم اتصالی میکنه

 با صدایهیاهللاا حاج بابا که معلومه کسی همراهشه

 عزیز سریع شالی رو که

 فکر کنم از خونه آورده سرم میندازه آخه کی االن با

 هوس به این حال روز من

 نگاه میکنه هم فلجم هم صورتم داغون شده و اخالقمم

 که سگیه

 بله درست حدس زدم قهرمان ملی ناجی من همراه بابا

 بود

اسمش چی بود؟؟اذرخش؟؟رعدو برق؟همون مرده   



 حاجی با صورتی نگران سمت تخت اومد و بهم نزدیک

 شد

 حاج بابا:دخترم دختر قشنگم نگارم حالت خوبه

 بابا؟؟

 من اصال احساساتی نبودم ولی االن اگه کسی بجز حاج

 بابا اینجا نبود میزدم زیر

 گریه با باز کردن بیشتر چشمام اون اندك آبی هم که

بود محو شد جمع شده  

 سعی کردم حالمو خوب نشون بدم

 نگار:آره حاج بابا خوبم آخ من فدایت شم که نگرانم

 شدي

 با حرف حاج بابا بیشتر پنچر شدم و نگاه چپی به آقایه

 رعدو برق که داشت شرح

 ماجرا میداد برایه عزیز انداختم

 حاج بابا:خدا رعدو رسوند بابا تا تو رو از دست اون

ه همین االنپسره نجات بد  

 از کالنتري اومدیم ازش شکایت کردیم گرفتنش فقط

 تونستم ممنونی بگم اونم به حاج بابا

 صدایه شرمنده ساناز بلند شد

 ساناز:من پیش شما خجالت زده ام اینا همش بخاطر

 منه



 همهیه حرفی برایه دلداریش زدن اول از همه هم این

 شایان پر رو بود

شما که دیگه هیچ صنمی شایان:شما چرا ساناز خانوم  

 با اون یارو ندارید

 اخماشو نگاه بزمجه رو

 عزیز:تو خودتو ناراحت نکن دختر قشنگم مهم اینه که

 از دستش خالص شدي

 پس من چی ما اینجا بوقویم دیگه عزیزي؟؟

 حاج بابا:خجالتو دشمنت بکشه دخترم این حرفو نزن

 تو هم مثل نگاري برایه

 من

 یدفعه بیاین مثل گوسفند منو قربونی کنین جلو پاش

 دیگه خودم هیچ شکایتی

 نداشتم ولی امان از حسادت که بد خوریه

 همه نگاه ها سمت من چرخید که رومو برگردوندم و

 نگاهم به رعدو برق خان

 افتاد اینم از شانس من یکی باید به من دلداري

 میداد

اهم بین بقیهجرات پیدا کرد و بهم نزدیک شد تا نگ  

 چرخید دیدم چه با لبخند و

 چشمایی که میدرخشید مارو نگاه میکنن



 رعد:امیدوارم هرچه زودتر حالتون خوب بشه اومده

 بودم برایه حاجی چند تا

 رسید و مدرك ببرم که اتفاقی تو اون کوچه

 دیدمتون شایان بهم گفت عمه شین

 شایان غلط کرد صداش خشدار و مردونه بود سرد و

کم از اون مرداییمح  

 بود که تو هر کلمشون میخواستن بگن سمت من نیا

 فاصله رو حفظ کن

 از اون مردایی که به تن و بدنشون میرسن و خیلی

 تمیزن و به هرکسی اجازه

 نزدیک شدن بهشون رو نمیدن مغرور، خودپسند،و

 بد اخالق ناجی از نظر

 خانواده محترم بنده

و تونستم براتون رعد:خب خوشحالم که زودتر رسیدم  

 کاري بکنم

 اینیعنی اینکه خداروشکر زودتر اومدم از زیر دست

 پایه ساشا جمعو جورت

 کردم و نجاتت دادم کلی منتم سرت
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 الل شده بودم و اخمو نگاهش میکردم عزیز جوري

 نگاهم میکرد که انتظار



 داشت انگار از دست طرف ماچم بکنم

دستپاچه رو به وقتی دید بیتربیت بازیم گل کرده  

 مرده شروع کرد به تشکر کردن

 و من هم مثل همون گربهه تام بودم که کلی کتک

 خورده و دستو پاش شکسته و

 صورتش کبود شده رو تخت بیمارستان افتاده

 آقا رعده که بخاطر رفتارم اخماش تو هم رفته بود از

 حاج بابا اجازه مرخص

ن با اون تاشدن خواست بابا هم با یه نگاه اخمی به م  

 دم در همراه شد و چند

 ضربه دوستانه به شونه اش زد ولی اون بدون هیچ

 لبخندي مثل یخی که خیال آب

 شدن نداره رفتار میکرد البته که به حاج بابا بی

 احترامی نمیکرد

 با خروجش عزیز غرید

 عزیز:بچه تو ادبت کجا رفته یه تشکر خشک خالی

 هم از پسره نکردي ببین

 چقدر آقا بود که به روت نیاورد اي خدا این بچه

 همیشه منو شرمنده میکنه

 ساناز خم شده وکنار گوشم پچ زد

 ساناز:احمقی دیگه خلی کل دخترایه تهرون براش



 سرو دست میشکنن اصال

 میدونی طرف کیه بویه عطرش هنوزم تو فضا

 هست

 بعد این حرفش یه نفس عمیق همراه با شیفتگی

 کشید

.. 

ن هم غیرتی با اخم مثل ساناز خم شد و با همونشایا  

 هیکل الغر مردنیش رو به

 ما دوتا گفت

 شایان:ساناز خانوم اینکه رعد خان خوبه به کنار ولی

 خوب نیستیه خانوم

 باشخصیت مثل شما اینجوري با لبو لوچه آب افتاده از

 یه مرد نامحرم تعریف

 کنه

 ساناز رو به شایان اخم کرد جوجه رو نگاه

 ولی حوصله هیچکسو نداشتم هیچکس فقط حرص

 میخوردم مغرور خان یه

 عطري زده بود که خودش رفته ولی هنوز بویه عطر

 سردش تو فضا مونده و

 دارم خفه میشم اصال این آقا کیه!؟

 با حرص غریدم



 نگار:یکی نیستیه تیکه کمپوتی چیزي بزاره تو دهن

 ماا

وردن و کارتونشایان و ساناز بیخیال داشتن پفیال میخ  

 نگاه میکردن اونم چی

 کارتون همون مارمولکه اسکار

 دو روزي بود از بیمارستان مرخص شده بودم ولی بقول

 ساناز اون رویه سگیم

 شکوفا شده بود و مدام پاچه بقیه رو میگرفتم

 چند روزه آروم نشده بودم و خطو نشون میکشیدم نه

 برایه ساشا که بازداشته و

میدونم بابا اینا چیکار کردن که با وثیقهرضایتم نمیدم ن  

 و هم نمیتونه آزاد

 بشه

 عزیز تو آشپزخونه در حال پختن ناهار بود

 باالخره طاقت نیاوردم و دستمو دراز کردم کنترلو

 برداشتم و تلویزیون رو

 خاموش کردم

 ساناز و شایان کالفه دورو برشونو نگاه کردن تا بفهمن

 تلویزیون چرا خاموش

 شده

 وقتی منو کنترل به دست دیدن شاکی گفتن



 شایان:آه نگار چرا خاموش کردي روشن کن ببینم

 بقیش چی شد

 ساناز:کرم داري نگار روشنش کن تا نیومدم منم یه

 بادمجون دیگه رو اونیکی

 گونه ات نکاشتم

 اینجا مثال خونه بابا من بود

 نگار:شایان مگه تو خونه زندگی نداري چرا همش اینجا

ی زودتر بروپالس  

 خونتون تا یه بالیی سرت نیاوردم

 روبه ساناز گفتم

 نگار:تو قهرت با بابات تموم نشد؟؟

 هر دو اخمو نگاهم کردن

 شایان:نگار احترام خودتو نگه دار اینجا خونه بابا

 بزرگ منم هست

 میدونست بخاطر کوفتگی تنم به خودم زحمت نمیدم

 بلند شم نیشش بزنم اینجوري

میکردبلبل زبونی   
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 ساناز:با منم کاري نداشته باش اینجا خونه عمو

 حاجیمه ناراحتی راه باز جاده

 دراز اجازه دارم تا هر وقت که خواستم اینجا



 بمونم مارو نگاه موندیم اینجا تا

 تو حوصلت سر نره

 تا خواستم حرفی بزنم شایانیه متر دهنشو باز کرد و

 روبه آشپزخونه فریاد زد

زیزجون بیا ببین نگارو نمیزاره کارتونشایان:عزیز ع  

 نگاه کنیم

 دیگه نتونستم این بچه پرو رو تحمل کنم دوباره به

 زحمت خم شدم و سیبی از میوه

 خوري برداشتم پرت کردم سمتش که خورد به سینش

 و اخش بلند شد همونطور

 که اون قسمتو ماساژ میداد نالید

 شایان:آخ چرا میزنی؟؟

ز آشپزخونه خارج شدعزیز همزن به دست ا  

 عزیز:نگار کم به این بچه ها گیر بده تلویزیونو روشن

 کن تا تماشاش کنن

 منم حرصی بودم و این رفتارا بیشتر عصبیم میکرد

 نگار:عزیز کارتون همون مارمولکه رو میده همونی که

 ازش چندشت میشه

 عزیز نگاه چپی بهم انداخت

ه هامعزیز:اشکال نداره بزن بزار نگاه کنن بچ  

 چشمام گرد شد



 عزیز بی توجه به قیافه من دوباره برگشت تو

 آشپزخونه

 از حسادت با صدایه بلند گفتم

 نگار:تا دیروز که نمیزاشتی من نگاه کنم اآلنم

 ناسالمتی من مریضم عوض

 اینکه آسایش منو فراهم کنین دارین دقم میدین با

 حرص دکمه کنترلو زدم که تی وي روشن شد

 شایان دوباره مشغول تماشا شد ولی ساناز بلند شد و

 اومد کنارم نشست

 ساناز:بابا نگار بسه کم خود خوري کن اون بیچاره کار

 بدي که در حقت نکرده

 نجاتت داده

 با خشم نگاهش کردم

 حرف تو دهنش ماسید

 نگار:بسه دیگه گوشم از این حرفا پره اون از شب

 عروسی زیبا که نزاشت دمار

زگار ساشا در بیمارم اینم از چند روز پیش کهاز رو  

 باعث شده همه مثل دستو پا

 چلفتیا نگاهم کنن ندیدي الله و بهروز چیا بارم کردن
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 ساناز:بنظرم دیگه کافیه نگار تو داري قضیه رو زیادي



 بزرگش میکنی بنظر

 منکه آقا رعد یه جنتلمن واقعیه

تو هم بعد این حرفش آهی کشید که اخمام بیشتر  

 رفت شایانم که انگار گوشاش

 بیشتر اینطرف بود با غضب و اخم سانازو نگاه کرد

 حوصله بحث نداشتم و کاریم از دستم بر نمیومد

 شاید بخاطر اینکه فکر میکردم دیگه آقایه به قول

 ساناز جنتلمن رو نمیبینم ولی

 از قضا و قدر الهی و دسیسه خانواده افتاد اتفاقی که

اد اتفاقی که واقعانباید میفت  

 منو تا مرز جنون برد اتفاقی که باعث بحثم با حاج بابا

 هم شد

 شایان رفت خونشون چون دیگه اینجا سانازي وجود

 نداشت که کشیکشو بکشه

 سانازم با خانوادش آشتی کرد و نشون داد که نازو

 نوزشو تموم کرده من تنها

که موندم تو این عمارت بزرگ با عزیز و حاج بابایی  

 نمیخواستم مدام مزاحم

 خلوت دو نفرشون باشم پامو هم از خونه نمیزاشتم

 بیرون نه تا زمانی که این

 کبودي کوفتی از صورتم نمیرفت من مغرورم حتی



 وقتی برادرا و خواهرامم

 اینجا جمع میشدن پایین نمیرفتم

 هر از گاهی که برایه رفع نیاز هایه شخصی و پر کردن

خوريخندق بال و یا هوا  

 پایین میرفتم میدیدم حاج بابا و عزیز با دیدن من

 دستپاچه میشن و شروع میکنن

 به پچ پچ کردن

 ولی از اونجایی که آدم بیخیالی بودم پیگیر نمیشدم

 وفکر میکردم حداقل چند

 روزي هست که حاج بابا نصیحتم نمیکنه و عزیز به

 لباسا و رفتارام گیر نمیده

 حداقل بهروز و نادر پاپیچم نشدن
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 که اشتباه فکر میکردم با هجوم یکدفعه اي خانواده

 دریا به عمارت من در شوك

 فرو رفتم همه عروسا و دامادا و خواهر برادرام

 بودن تویه حیاط داشتم هوا

 میخوردم که در باز شد و همگی با ماشین شخصیشون

 وارد باغ شدن

ود ولی من بیخبر وقتیاینجا حتما یه خبرایی ب  

 خواستم سرك بکشم و بفهمم



 موضوع از چه قراره فقط فهمیدم امشب مهمون داریم

 عزیز بهمراه عروسا و

 دختراش مشغول تهیه و تدارك شام بودن فقط زیبا

 بود که همراه همسرش مجید

 تو باغ قدم میزدن و با حرکات عاشقانشون باعث حالت

 تهوع من میشدن

ا چیزي دستگیرم بشه اولین بارتو سالن نشستم ت  

 نبود که این عمارت مهمون

 داشت و همه جمع بودن ولییه چیزي این وسط واقعا

 مشکوك بود و حرکات

 چشم ابرو زهره و عزیز و بقیه منو دیوونه میکرد

 غروب بود که حاج بابا وارد خونه شد باهمون شلوار

 اسلش و تیشرت گله

م و روسري عزیزگشادي که تنم بود به پیشوازش رفت  

 رو که از سر لجبازي رو

 سرم انداخته بودم و سفت گره زده بودم و بفکر خودم

 داشتم اینجوري حرصمو

 نشون میدادم البته که قیافمو خیلی مضحک نشون

 میداد

 نگار:سالم حاج بابا خسته نباشی

 حاج بابا:سالم نگار بابا درمونده نباشی



فضولی هم کهاهل لوس کردن خودم نبودم ولی بخاطر   

 شده نزدیکش شدم و

 دستامو دور بازوش انداختم

 نگار:حاج بابا عزیز اینا سخت مشغولن که امشب

 مهمون داریم مهمونامون

 کیان

 انگار که حاج بابا دستپاچه شده باشه در ظاهر

 نمیخواست نشون بده ولی من اگه

 بابامو نشناسم الیق جرز دیوارم

یان خرمگس کهتا حاج بابا خواست حرفی بزنه شا  

 دوتا هندونه زیر بغالش

 گرفته بود وارد شد

 با دیدنم نیش شل کرد

 شایان:به به ببین کی اومده پیشواز سالم عروس خانوم
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 اینبار حاج بابا به وضوح دست پاچه شد و دستایه من

 شل شده و از بازو بابا سر

 خورد

 عروس کیه؟

 با حرص روبه شایان که انگار فهمیده بود گند زده نگاه

 کردم یکی از هندونه ها



 از زیر بغلش سر خورد و افتاد زمین و ترکید

 و به ثانیه نکشید که این من بودم به هر چی میرسیدم

 و بر می داشتم و میکوبیدم

 رو زمین جنون بهم دست داده بود شاید بخاطر فشار

 ها و استرس هایی که

ل میکردم اینجوري شده بودمتحم  

 دادو فریاد راه انداخته بودم همه به تماشایه من

 ایستاده بودن بهروز با قیافه

 برزخی و قرمز شده با دستیایی که مشتشون کرده بود

 راست وایستاده بود و مثل

 گرگی زخمی آماده حمله به من ولی نمیتونست چون

 حاج بابا اجازه نمیداد

؟؟اینجا چخبره؟همگی داریننگار:من من من عروسم  

 چیو از من پنهون

 میکنین؟؟

 زهره که خون خونشو میخورد از در آشپزخونه فاصله

 گرفت و چند قدم سمت

 منکه کنار پله ها نشسته بودم و تنو بدنم میلرزید

 برداشت

 زهره:خوبه خوبه خودتو جمع کن دختره

 وحشی میخواي چیکار کنی هان؟؟آره



د از خداتم باشه چرا هوچیداره برات خواستگار میا  

 بازي در میاري؟؟مگه

 چیشده؟

 به آنی گلوم خشکتر شد

 مدام جمله مگه چیشده تو کله ام تکرار میشد اینبار

 نوبت بهروز بود

 بهروز:صد بار بهتون گفتم حاجی این دختره خیره سر

 رو به عهده من بزار ببین

 چجوري آدمش میکنم

بردي بسه دیگه نادر:نگار خیلی پر رو شدي آبرومونو  

 خشک شده بودم داشتم منفجر میشدم اینا اصال

 هیچی حالیشون نیست چرا

 دارن این کارارو با من میکنن؟

 با خشم از جام بلند شدم
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 با فریاد و صدایی زخمی داد زدم

 نگار:دست از سرم بردارید چی از جونم میخواید من

 عوض بشود

کرنیستم همین خري میمونم که هستم شما بف  

 خودتون باشید چرا مثل مگس

 حرف آخر از دهنم خارج نشده بود که بهروز سمتم



 هجوم آورد و سیلی محکمی

 بود که تو دهنم کوبید

 نامرد حتی مجال نداد

 بخاطر سنگینی دستش گیج شده و عقب عقب رفتم و

 محکم افتادم رو پله هایه

 اول

 صدایهیا خدا گفتن عزیز مجال نداد دردو تو بدنم

 احساس کنم

 هجوم بقیه سمت جایی که حاج بابا وایستاده بود منو

 مجبور کرد هوشیار باشم با

 نگرانی نگاهی به بابا انداختم که دستشو رو قلبش

 گذاشته بود و چهره اش از درد

 جمع شده بود

 بهروز و نادر مثال دستپاچه شده بودن و مدام دادو

 بیداد میکردن که قرصایه

زهره اشک از چشماش میچکید و بابارو براش بیارن  

 هق هق میکرد

 این وسط زیبا هراسون وارد خونه شد و پشت سرش

 شوهرش

 عزیز رو پاش میکوبید و اسم حاج بابارو صدا میزد بابا

 با دست بهروز



 خودشیرینو کنار زد و با همون صدایه گرفته اش

 گفت

 حاج بابا:به چه حقی دستتو رو بچه من بلند میکنی بی

 وجدان

ابا هنوزم بفکر من بود حتی االن که حالش بده دیگهب  

 نتونستم این جو رو تحمل کنم بزور خودمو نگه داشته

 بودم تا گریه نکنم

 چشمام بخاطر فشاري که تحمل میکردم داشت از

 حدقه در میومد و لبام بخاطر

 ضربه دست بهروز میسوخت

قمبلند شدم و به زور از پله ها باال رفتم و خودمو به اتا  

 رسوندم
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 درو پشت سرم سه قفله کردم دیگه نمیخواستم هیچ

 کدومشونو ببینم عصبانی

 بودم و هیچی تو فکرم نبود جز فحش وبدو بیراه که

 نثار بهروزو زهره و اون

 خواستگار عوضی میکردم

بودم پس غرورمو کنار گذاشتم و گریه سر دادم با تنها  

بلند کرده وصدایه باز شدن در کمدم با تعجب سرمو   

 اون سمتم نگاه کردم



 شایان خرمگس با ترس و چشمایی قرمز شده از کمد

 لباسام خارج شد مثل بیچاره

 ها نگاهی بهم انداخت سریع تو جام نشستم با خشم

 نگاهش کردم

 توجهم به صدایه فریادها و فحشایه بهروز جلب شد

 معلوم بود حال حاج بابا خوبه

 که اینجور دور برداشته و از پایین داره برام خطو

 نشون میکشه که اگه تا

 اومدن مهمونا آماده نشم خودش بحسابم میرسه

 پس اینبار تصمیم داشتن باهام بجنگن حتی حاج بابا

 دوباره نگاهم به شایان افتاد تا خواستم همه خشممو

 سر اون خالی کنم سمتم اومد و

 کنارم نشست

محکم منو بغل کرد ولی من نه بعد گفتن اسمم  

 شایان:ببخش نگار بخدا نمیخواستم اینجوري بشه

 از ترسش اومده و تو کمد اتاق من پنهون شده بود

 شایان تقصیري نداشت برایه همین چیزي بارش

 نکردم محکمتر منو بغل

 گرفت

 که به عقب هلش دادم

 نگار:انقدر به من نچسب خرمگس از ترست اومدي



ي خاك تواینجا قایم شد  

 سرت کنن مثال مردي

 دوباره بغلم کرد از حرص نفس عصبی کشیدم حاال

 این خواستگاري سیاه اومده

 رو چیکار کنم؟
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 شایان:توروخدا نگار بیخیال شو منو وارد این بازیا نکن

 به دستاش که میلرزید نگاهی کرده و پوزخند زدم

هنگار:تو چرا میترسی من دارم فرار میکنم این مالف  

 هارو وقتی که رفتم

 میکشی باال

 از ترسش آب دهنشو قورت داد

 شایان:حاال میخواي کجا بري؟

 همون طور که مالفه هارو گره میزدم جوابشو دادم

 نگار:دارم میرم خونه ساناز اینا مطمعنی هیچکس تو

 حیاط نبود؟؟

 شایان با شنیدن اسم ساناز چشماش درخشید و انگار

 شجاع شد

یام منو اینجا تنها نزار اگه نمیخوايشایان:پس منم م  

 بی شایان بشی بهروز و

 الله منو میکشن



 شایان چند سالی بود که پدر و مادرشو به اسم صدا

 میزد حتی اگه تنبیهشم میکردن

 باز اسمشونو میگفت نه بابا و مامان

 با عصبانیت قوطی ژل موهامو از رو میز برداشتم و

 محکم پرت کردم سمتش که

ادجاخالی د  

 رفتم تو تراس از همونجا نگاهی به حیاط انداختم

 هیچکس نبود و همگی تو خونه

 جمع شده بودن

 سر مالفه رو به نردن ها گره زدم

 نگار:وقتی رفتم یادت نره اینارو بکشی باال

 وقتی جوابی نیومد پشت سرمو نگاه کردم که شایان از

 ترس خشک شده وایستاده

 بود دستمو تو هوا به معنی خاك بر سرت تکون دادم

 شالو رو سرم محکمتر کرده و دوتا بندایه کوله پشتیمو

 که توش پول و لوازم

 شخصیمو گذاشته بودم انداختم

 قبل اینکه پایین برم رفتم داخل اتاق نگاهی کلی

 انداختم گفتم شاید چیزییادم رفته

 که برنداشته باشم

ه و بزرگم به صورتم افتاد گلنگاهم تو آینه ایستاد  



 بود به سبزه نیز آراسته

 شد بهروز نامرد خواهرشو برایه خواستگاري امشب

 آرایش کرد

 پوزخندي به کبودي رویه گونه ام که داشت کم کم

 محو میشد ولی بهروز مجال

 ندادیه زخم و کبودي دیگه به این صورت اضافه کرد

 زدم و سریع رفتم سمت

جور مکافات ازش پایین اومدم حتیمالفه ها با هزار   

 پشت سرمو نگاه نکردم و

 دویدم سمت در
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 تا درو باز کردم با آقایه جنتلمن غول تشن مواجه شدم

 داشت میومد سمت من درو بستم خواستم از مهلکه

 فرار کنم که نمیدونم چرا

 چسبید بهم و منو کوبید به در

 نگار:آخ دستت بشکنه

 کمرم تیر کشید

باز کردم تا بهش بتوپم نگاهش تو صورتم بهچشمامو   

 گردش در

 اومد پوزخندي زد

 رعد:به به ببین کی اینجاست دختر وحشی حاج



 سلطانعلی دریا

 این کجاش جنتلمن بود؟؟اونروز که تو بیمارستان

 خوب ادا میومد

 نمیتونستم تکون بخورم آخه هیکل مورچه اي من

 کجا و هیکل مثل فیل رعد

 خان کجا؟؟

کردم تا عقب هلش بدمتقال   

 نگار:برو گمشو اونطرف عوضی خفه ام کردي

 به خشکی و با خشم نگاهم کرد پوزخندي زد

 این مردترسناك بود برام ولی منکه هیچوقت کوتاه

 نیومدم اومدم؟؟

 رعد:کجا داري میري موش کوچولو نمیخواي شب

 خواستگاري خواهرت باشی؟

 انگار که عصبانی بود و میخواست حرصشو سر منکه

 براش بیتربیت بازي هم

 در آورده بودم خالی کنه

 انگشت شستشو محکم رو زخم گوشه لبم فشار داد تا

 جیگرم سوخت چهره ام جمع شد این غریبه

 سادیسمی چرا به من گیر داده

 بود گفت خواستگاري خواهرم؟؟

 با حرص غریدم



ولم کن تا حالیت کنم دوباره نگار:دستتو بکش روانی  

 پوزخندي زد فشاري به سینه اش آوردم تا عقب بره

 ولی میدونستم تالشم

 بی فایده ست چون اون خیلی گنده منده

 بود خیلی

 با زنگ خوردن گوشیش نگاه ازم نگرفت و گوشیشو از

 جیبش در آورد تا الو رو

 گفت از فرصت استفاده کرده و محکم رو پاش کوبیدم

ون اندك فاصلهاز هم  

 ایجاد شده استفاده کرده و از زیر دستش فرار کردم

 چند قدم فاصله گرفتم پریدم تو خیابون چرخیدم

 سمتش با دستم عالمت بدي رو

 نشون دادم و با حرص گفتم

 نگار:ایشاهللاا بري به جهنم آقا غوله

 بعد این حرفم نفهمیدم اصال چیشد

حکمی بهچون صدایه بوق ماشین و منی که ضربه م  

 تنم خورد و انگار پرت شدم

 جایی باهم همزمان اتفاق افتاد

 و بعد صدایه شایان بود که شنیدم با فریاد اسممو صدا

 زد و بعد صدایه مردي نا

 آشنا که میگفت آقا بخدا ندیدمشیکدفعه خودشو



 انداخت وسط خیابون سرتاپاهم

 سیاه پوشیده آقا بخدا تقصیر من نبود

ایه تند و نبضی که زیر گونه امو بعد صدایه نفس ه  

 میزد این بو؟؟ دستایی که

 منو محکم بغل کرده بود؟؟

 دیگه چیزي نفهمیدم چون فکر کنم به دیار باقی

 شتافتم

 با دردي که تو سرم پیچید و بعد صدایه حرف زدن دو

 نفر تو جام تکون خوردم

 نگار:آخ سرم

 صدام خیلی ضعیف و گرفته بود انگار که گلوم زخمی

ده باشهش  

 تویه بینیمیه چیزي رو احساس میکردم

 چشمامو به سختی باز کردم اولش همه جارو تار

 میدیدم سرم داشت از درد

 منفجر میشد و درد تنم قوز باال قوز بود

 چشمامو چند بار بازو بسته کردم صدایه زنی اومد که

 گفت عه آقایه دکتر بیمار

 بهوش اومد

 تاري دیدم که کمی از بین رفت یه مرد جوون و خوش

 قیافه رو دیدم که داشت



 با لبخند نگاهم میکرد یعنی من تو بهشتم و اینیکی از

 اون فرشته هاست؟؟

 با صدایه زنه نگاهم به سختی سمتش کشیده شد ولی

 دوباره به همین مرده نگاه کردم وقتی دقت کردم و

 دیدم نه اینجا بهشته و نه

قا فرشته اخمام تو هم رفتاین آ  

 دکتر:خانم خوبین؟؟این چند تاست؟؟

 با دستش عدد دو رو نشون میداد این بدن درد داشت

 عذابم میداد با صدایه

 ضعیفی دو رو لب زدم

 نمیدونم این دکتر و پرستار داشتن چیکار میکردن

 ولی انگار مشغول بودن که

 بفهمن حال من خوبه

باهام حرف زدنپرستاره شروع کرد به آرومی   

 پرستار: عزیزم خداروشکر حالت خوبه تو تصادف

 کردي االنم فقط سرت و

 پات شکسته و دوتا از دنده هات ترك برداشته اگه

 درد داري عادیه برات

 مسکن تزریق میکنم تا بتونی دردارو تحمل

 کنی خانوادت بیرونن اما فعال کسی

گهرو نمیتونی ببینی آقایه دکتر گفتن چند ساعت دی  



 منتقلت کنیم بخش

 اگه سرم شکسته و پام و دوتا از دنده هام ترك

 برداشته که نمیتونم بخاطرش

 درست نفس بکشم من کجا حالم خوبه؟؟

 آره من تصادف کردم دیشبیا همین چند ساعت پیش

 بعد کلی معاینه و غیره و غیره منو رو تخت بردن

 بخش پرستار مدام دم گوشم

ن آروم باشم هنوزحرف میزد مثال میخواست م  

 نشناخته بود من چه جونوري

 هستم وقتی گفت سه روز بوده که بیهوش بودم نزدیک

 بود شاخ در بیارم اوضاع

 ظاهریم خیلی داغون بود هنوز نتونسته بودم صورتمو

 ببینم ولی این باند بزرگی

 که دور سرم بسته بودن و پایه راستم که کچ گرفته

 شده بود و یه چیزایی رو دنده

 هام پیچیده بودن داشت عذابم میداد

 تا جاگیر شدم عزیز و حاج بابا و بقیه ریختن تو

 اتاق شیطونه میگه خودمو بزنم

 به فراموشی و حال بهروز و بقیه رو بگیرم ولی حیف

 که نگران حال حاج بابا و

 عزیزم



 شایان و ساناز با گریه سمتم اومدن خودشونو انداختن

 رو من که آخ بلندي گفتم

 نگار:برین عقب خرمگسا تنم به اندازه کافی آشو

 الشه

 حاج بابا با نگرانی و ناراحتی و عزیز با گریه منو نگاه

 میکرد

 ساناز و شایان بی حرف عقب کشیدن

 عزیز:من فداتشم ته تغاري من آخه تو این روزا چقدر

 بدشانسی مادر یه جایه

 سالم تو تنت نمونده خدا جون منو بگیره و نبینم این

 حالتو آخ اونوقت شب

 تو،تو خیابون چیکار میکردي؟؟

 خدا نکنه اي گفتم

 ناراحت بودم،درد داشتم و همچنین شاکی بودم درست

 ولی فعال وقت تالفی و

 نبود و من بایدیجوري فرارمو ماست مالی میکردم

 بهروز و زنش و بقیه خواهر برادرام مثال اومده بودن

 عیادت نه حرفی زدن نه

ینکه دیدن من هنوز زنده ام کمی موندن وچیزي بعد ا  

 بعد رفتن ولی حاج بابا و

 عزیز مثل پروانه دورم بودن



 حاج بابا فقط نگران حالم بود انگار روزه سکوت گرفته

 بود و کنار تختم رو

 صندلی نشسته و نگاهم میکرد عزیز و ساناز میوه ها

 و کمپوت هایی روکه

که تقه اي بهآورده بودن تو یخچال جاسازي میکردن   

 در خورد و بعد یه عده اي

 وارد شدن
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 یه پیرمرد و یه پیرزن پشت سرشون یه زن و مرد

 میانسال من این پیر زنه رو

 میشناختم همونی بود که تو عروسی زیبا باهاش حرف

 زدم و پشت سر اینا آقایه

 غول تشن با دیدنش سیم هایه مغزم اتصالی پیدا

 کردن و اعصابم خرد شد

فقط به اون بود ب تر از همه وایستاده بود توجهمعق  

 همگی مشغول حرف زدن و دعا به جون من بودن و من

 جوابشونو میدادم ولی

 عین مار زخمی نگاهم به رعد خان بود

 شق و رق خشکه خشک مغرور و با ابهت وایستاده

 بود و نیم نگاهیم حوالم

 نمیکرد از همه بدتر این بویه عطر که مضخرفتر از



 خودش بود مثال اومده بود

 عیادت مریض فکر کنم بعد اینجا عروسی جایی دعوت

 بود

 پیرزنه بهم نزدیک شد

 فخري:سالم دخترم حالت خوبه؟؟منو یادته؟؟

 ناخواداگاه بود که با دیدنش لبخند رو صورت دربو

 داغونم اومد جواب سالمشو

 دادم و به گفتن بله اي اکتفا کردم

 اسمش چی بود؟؟

 پیرزنه چرخید سمت آقایه به ظاهر جنتلمن و روبهش

 گفت

 فخري:چرا اونجا وایستادي مادر بیا نزدیکتر بیا رعد

 با قیافه اخمو و جدي بهمون نزدیک شد رعد:مامان

 فخري بهتره ما دیگه بریم این خانومم حتما میخوان

 استراحت کنن

 با شنیدن صدایه این آقا که بقیه سکوت کرده بودن

م شدن حرفش عزمبعد تمو  

 رفتن کردن و گفتن هدفشون سالم دیدن من بوده که

 بنظرم منظورشون همون زنده

 دیدنم بود وگرنه با این اوضاع من

 همینجوري حرف میزدن و عزم رفتن میکردن که



 ماموري پرونده به دست وارد

 اتاق شد

 گفت که راننده اي که با من تصادف کرده بود بازداشته

یم وو ما شکایتی دار  

 یانه اون بیچاره که تقصیري نداشت من یهو پریده

 بودم وسط خیابون البته منم

 تقصیري نداشتم و این جتلمن خان مقصر بود وقتی

 نگاه خبیثم تو نگاه یخچالی

 رعد خان گره خورد اخماش بیشتر تو هم رفت این

 نگاه خبیث و تیز و برنده من

رفینشون میداد که نقشه اي براش دارم ولی از ط  

 بفکرم رسید اگه االن حرفی

 بزنم و تقصیرارو بندازم گردن این جنتلمن نما به

 عواقب بعدش نمی ارزه پس

 چراغ هایه شیطانی چشممو خاموش کرده و روبه

 ماموره گفتم شکایتی ندارم و

 و چقدر خانواده جنتلمن نما ازم تعریف و تمجید کردن

 که دل مهربون و رئوفی

 دارم

تاق رفتن ولی این پیرزنه انرژي مثبتهمگی تا دم در ا  

 که جنتلمن خان مامان



 فخري صداش زد بهم چسبیده بود

 فخري:از همون بار اول که دیدمت به دلم

 نشستی چقدر بده دیدن دختري به

 مهربونی و باکماالتی تو رو این تخت اونشبم قسمت

 نشد همو ببینیم فکر کنم

 رعد من تو این مورد شانس نداره وگرنه شب

 خواستگاریتون اینجوري نمیشد

 نمیدونم این شوکی که بهم وارد شد برایه حالم بد

 نبود؟؟

 دیگه کیف نکردم از تعریف کماالت نداشتم

 نگاه گیج و شوکه ام به رعد خوانی بود که چروك

 ناشی از اخم و تخمشو نمیشد

 با هیچ اتویی صاف کرد

 این این عوضی اونشب اومده بوده خواستگاري

 من؟؟

 نمیدونم کی فخري خانومو صدا زد که بعد خداحافظی

 رفت ولی این رعد خان هنوز بود

 مثال مارو تو اتاق تنها گذاشته بودن؟؟

 نفسام حرصی و تند بود

 خواستم از جام بلند شم که تمام تنم تیر کشید و

 جونم از دهنم زد بیرون



 نگار:آخ تو روحت

 با خشم نگاهم میکرد

ار عوضی تویی به چهنگار:پس پس اون خواستگ  

 جراتی اصال با چه فکري

 اومدي خواستگاري من

 جوشی شده بودم ولی اون خشک وایستادن بود و نگاه

 توام با نفرت بی نهایتش به

 من بود

 یه نگاه کلی به جسدم که رو تخت افتاده بود انداخت

 پوزخند زد

 رعد:هه حتما بشین تا بیام بگیرمت من اصال

رو برام نمیدونستم میخوان تو  

 خواستگاري کنن یه دختر پسرنما وحشی بد دهن

 دوباره پوزخندي زد و صورتشو گرفت و رفت سمت در

 دست چپمو بلند کرده و

 از رو میز کناریم اولین چیزي که اومد دستم برداشتم

 و پرت کردم سمتش از پشت

 خورد به شونه سمت راستش آبمیوه پرتقالی بوده

د عزیز به اتاق مجالبا خشم چرخید سمتم ولی ورو  

 هر کار و حرفیرو ازش

 گرفت
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 دو ماه از تصادفم گذشته بود حالم خوب شده و فقط

 گچ پام مونده بود که گفته بودن

 دو هفته دیگه بازش میکنن

 هنوز فراموش نکرده بودم هر روز داغ دلم تازه تر

 میشد اصال حاج بابا با چه

خواستگاري فکري قبول کرده بود اون غول تشن بیاد  

 من از نظر جسه چند

 برابر من بود ادب و تربیت که نداشت از همه مهمتر

 من قصد ازدواج

 نداشتم

 با اومدن خانواده اونا برایه عیادتم و رفتارایه حاج بابا و

 عزیز و پچ پچایه این

 روزهاشون منو به مرز جنون میرسوند که یعنی از خیر

 شوهر دادن من

 نمیگذرن

 با همون عصا تو اتاق قدم رو میرفتم و خود خوري

 میکردم باید چیکار کنم

 دیگه تا بیخیال من بشن

 چیکار باید میکردم؟؟

 باید میرفتم دیدن همون پسره باید کاري میکردم



 دست از سر کچل ما

 برداره اونکه معلومه دلش نمیخواد منو بگیره که

 خداروشکر ولی باید مطمعن

معن میشدممیشدم آره باید مط  

 زنگ زدم به ساناز گفتم اطالعاتی در مورد این رعده

 برام پیدا کنه ساناز تو این

 کارا زبرو زرنگ بود شب نشده بود که اومد عمارت

 تا وارد اتاقم شد با هیجان اومد سمتم

 ساناز:عه نگار بگو ببینم چی شده که میخواستی از

 رعد خان اطالعات جمع

 کنم

 پوزخندي زدم

خان؟؟اون گاو مشهدي حسنم نیست چه نگار:رعد  

 برسه به خان

 ساناز بخاطر اخالق سگیم و قیافه اخموم با ناراحتی

 اومد کنارم نشست

 ساناز:پوووف منو بگو فکر کردم آدم شدي و میخواي

 زن رعد بشی

 عصامو بلند کردم تا بکوبم فرق سرش که با خنده از

 جاش بلند شد و چند قدم ازم

 فاصله گرفت



شوخی کردم بخدا غلط کردم اصالساناز:  

 نگار:ساناز بنال حوصله این بچه بازیارو ندارم ساناز

 خرامان رفت سمت یخچال کوچیک تو اتاقم و

 دستبردي به میوه و کمپوت و

 آبمیوهام زد

 نگار:ساناز همونطوري که کوفت میکنی حرف بزن

 ساناز نشت رو صندلی و همونطور که برایه خودش موز

فتپوست میکند گ  

 ساناز:فکر نکن جمع کردن اطالعات راجب این رعد

 خان کار آسونی بودا پدرم

 در اومد تا تونستم از زیر زبون حسین حرف بکشم

 حسین برادرش بود
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.. 

 مثال االن انتظار تشکر داشت؟؟

 نگار:اونکه وظیفته حاال بنال تا این عصارو تو حلقت

 فرو نکردم

صم میداد تادوباره با لودگی خندید داشت حر  

 خواستم با کمک عصا بلند شم

 دوباره باخنده گفت

 ساناز:باشه باشه بشین حاال چه زودم جوشی میشه



 دختره دعوایی

 یه موز دیگه برایه خودش پوست کند

 ساناز:رعد مروت بزرگترین نوه پسري حاج قاسم

 مروت غول صادرات

 وارداته این رعد خان نگار تو نمیدونییه مولتی

 میلیادر که هیچ شک شبهه اي

 نمیشه تو کارش پیدا کرد از فرش بگیر تا خشکبار از

 محصوالت آرایشی

 بهداشتی بگیر تا لوازم تحریر این پسره صادر یا وارد

 میکنه حتی تو صنعت مدم

 یه دستی داره این بشر تا دلتم بخواد حریفو رقیبو و

 دشمن داره یه مرد مغرور

ر مردا و یه جنتلمن وو خشک و مغز متفکر از نظ  

 خوشتیب و همسر نمونه از

 نظر دخترا و زنا

 ساناز بعد این جمله آخرش چند بار پلک زد و آهی

 کشید و رفت تو عالم

 رویا منم دهنمو که بخاطر این اطالعات باز مونده بود

 بستم آخه این بشر با

 حاج بابایه من چه صنمی داشت؟؟ اینکه هزار پله

 باالتر از ما بود



گار:دیگه چی؟؟ن  

 با این حرفم ساناز از عالم رویاهاش بیرون اومد و با اخم

 گفت

 ساناز:دیگه خیلی چیزا من فقط همینارو

 فهمیدم خدا شانس بده همچین مردي

 گیر تو افتاده سهم من از دنیا همون ساشایه خیانتکار

 و عوضی بود

 یعنی؟اونوقت تو که اصال دختر بودنتو قبول نداري و

شوهر کنی همچیننمیخواي   

 کیس توپی به تورت خورده خدایا مصبتو شکر سري

 به تاسف تکون دادم

 نگار:میگم این غول خان شرکتی چیزي نداره کجا

 میشه دیدش؟؟

 ساناز همونطور اخمو جواب داد

 ساناز:چرا داره در ضمن یه برادر داره که پنج سال از

 خودش کوچیکتره ولی

خان نمیرسهیجوراییهرکاریم بکنه به گرد پایه رعد   

 زیر دسته صبر کن ببینم

 جایی که بشه دیدش؟؟؟تو تو میخواي؟؟
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 نگار:بله بله میخوام ببینمش از قرار معلوم با افلیج



 شدن من اوضاع تغییري

 نکرده حاج بابا و عزیز سر حرفشون هستن این رعد

 خانم که معلومه منو

 نمیخواد میخوام مطمعن بشم که این ازدواج کوفتی

 منتفیه

 با ضربه اي که به در خورد و پشت بندش ورود شایان

 که با چشماش دنبال ساناز

 میگشت نگاهم سمتش کشیده شد

 باز این فهمید ساناز اینجاست مثل جن ظاهر

 شد ساناز با دیدن شایان دوباره

انشخندید و مشغول خوردن شد شایانم خوش خوش  

 بود

 همه فکرم ذکرم پیش اون جنتلمن نما بود برایه همین

 به شایان گیر ندادم

 شایان صندلی آورد و کنار ساناز نشست و براش میوه

 پوست گرفت

 نگار:میگم شماره اي چیزي از شرکتش داري زنگ بزن

 یه وقتی بگیر

 ساناز که دهنش پر بود دست از جویدن برداشت و

 گفت

یگی؟؟ساناز:تو که جدي نم  



 شایان:به کی زنگ بزنین؟؟شرکت کی؟؟

 محلی به شایان نزاشتم رو به ساناز گفتم

 نگار:من دارم از درون متالشی میشم اونوقت تو

 میپرسی جدي نمیگم یاهللاا

 پاشو زنگ بزن ببین چی میگن

 شایان:به کی میخواین زنگ بزنین

 ساناز و من بی توجه به اون به همدیگه نگاه

 میکردیم

جدیم بگی من شماره شرکت رعد مروت روساناز:  

 ندارم داشتمم زنگ نمیزدم

 شایان:شماره شرکت عمو رعدو میخواین

 نگار:مثال دوستمییه کاري نمیتونی برام بکنی خب

 زنگ بزن از حسین

 بگیر ساناز مگه نمیبینی چقدر دارم عذاب میکشم

 شایان:اگه شماره شرکت عمو رعدو میخواین من

 دارم

ایان منو ساناز با تعجب به شایان که بابا این حرف ش  

 اخم نگاهمون میکرد خیره

 شدیم
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 نگار:الو سالم شرکت



 حرف تو دهنم ماسید وقتی صدایه ضبط شده زنی

 گفت سالم شما با شرکت

 گسترده ترمه تماس گرفتید نفر پنجاه هفتم لطفا

 صبور باشید

 چشمام گرد شد باید صبر میکردمیعنی؟؟

ی نگاه کردم که زده بودم روبا تعجب به گوش  

 اسپیکریه نگاه خشم اژدهایی به

 ساناز و شایان که دورم کرده بودن انداختم

 پوووف به کجا رسیدي نگار که باید صبر کنی تا با اون

 بی شخصیت پولدار

 حرف بزنی

 از خشم کف پایه سالممو میکوبیدم رو زمین و تو دلم

 جنتلمن خانو فحش بارون

 میکردم

 باالخره بعد از دو ساعت نوبت من شد

 صدایه پر از ناز و عشوه زنی اومد که خودشو منشی

 شرکت معرفی کرد

 نگار:سالم خانوم میخواستم با رع پوووف آقایه رعد

 مروت حرف بزنم

 منشی:بله خانوم لطفا بفرمایید از کدوم شرکت تماس

 گرفتید تا من راهنماییتون



 کنم

بودم بخاطر دو ساعت معطلی کفري  

 نگار:خانوم من با خوده آقایه مروت کار دارم و از هیچ

 شرکتی تماس نگرفتم

 فکر کنم منشی هم عصبی شد که گفت

 منشی:خانوم ما اینجا کلی کار داریم لطفا اگه کار

 مهمی ندارین قطع کنین آقایه

 مروت االن تو شرکت نیستن

 نگار:ببین خانوم محترم من به اندازه کافی بخاطر این

سان فیسان بازي شماچی  

 معطل شدم پس برایه من صداتو بلند نکن به اون

 رئیست بگو بیام اونجا شرکتو

 رو سرش خراب میکنما

 ساناز دم گوشم هینی کشید و ازم خواست آروم

 باشم

 منشی:بله بله شما کی باشین؟؟

 نگار:من هر کیم به تو ربطی نداره کار شخصی با

 رئیست دارم حاال به

ی زنگ زده که بیشتر از این معطل نشمرئیست بگو ک  

 منشی:همونکه گفتم آقایه مروت شرکت نیستن

 طبق برنامه اي که مدیر برنامه



 هاشون دادن باید االن باشگاه باشن شماهم اگه کار

 شخصی داري به تلفن

 همراهشون زنگ بزنین و مزاحم کار بار بقیه نشین

 بعد این حرفش تق گوشیرو گذاشت
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اناز بازوهامو میمالیدن و سعی داشتنشایان و س  

 آرومم کنن

 گوشیو بین مشتم فشردم از بین دندونام غریدم

 نگار:زنیکه وراج برات دارم گاومشهدي حسن

 شایان:من شماره همراه عمو رعدو دارم

 چشمایه به خون نشستم چرخید سمتش

 همون طور که دسته عصارو باال آوردم و کوبیدم رو

 شونه اش غریدم

 نگار:خبر مرگت همون اول نمیتونستی بگی؟ چند

 ساعته منو مچل کردین

 اینبار پا رویه غرورم گذاشتم یعنی خودمو مجبور

 کردم که به اون جنتلمن نما

 زنگ بزنم

 درست سه بار زنگ زدم ولی جواب نداد

 شایان:حاال یه بار دیگه زنگ بزن شاید برداشت

شوخون خونمو میخورد به ناچار دوباره شمار  



 گرفتم

. 

 اینبار بعد از چندتا بوق صدایه خشدار و یخیش تو

 گوشم پیچید

 رعد:بله

 آب دهنمو قورت دادم از استرس حاج بابا میفهمید

 دمار از روزگارم در

 میاورد عزیز که جایه خود دارد

 نگار:سالم منم

 دستم رو تخت مشت شد

 رعد:منم کیه؟؟

 نگار:نگارم

 مغرور گفت

 رعد:باید بشناسم؟؟

دایه آهنگی که از پشت خط میومد نشون میدادص  

 هنوز باشگاهه آقایه تن

 پرور حاال بگو تو به هیکل گاویت نرسی نمیشه؟؟

 نگار آروم باش آروم باش

 نگار:من دختر دختر حاج سلطانعلیم همونی که

 رعد:فرمایش

 مغرور عوضی از حرص احساس میکردم از صورتم



 گرما میرنه بیرون

م ببینمت حرف دارم باهاتنگار:میخوام میخوا  

 رعد:ولی من حرفی باهات ندارم

 و بعد فرت گوشیرو قطع کرد

 این االن چیکار کرد؟؟

 اینبار رو اسپیکر نبود خشممو نتونستم کنترل کنم

 که گوشیرو محکم کوبیدم به

 دیوار ساناز و شایان احساس خطر کردن که از مهلکه

 گریختن و از اتاق خارج

 شدن

ر گاو میکشمتنگار:عوضی مغرو  
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 تا شب خود خوري کردم و بد بیراه نثار رعد خان تا

 صبح نخوابیدم و نقشه

 کشیدم باید میرفتم شرکتش آره بایدیکاري میکردم

 حاج بابا از شوهر دادن من نا

 امید بشه

 ساعت نه بود لباس پوشیده پایین رفتم به ساناز پیام

 داده بودم بیاد اینجا شایانم

 اینجا بود اینم میبردم بهتر بود چون گاو مشهدي

 حسن اینو میشناسه



 حاضر و آماده مثل کسی که داره میره جنگ چهره ام

 متفکر و جدي شده بود

 وقتی ساناز اومد دنبالم عزیز و حاج بابا کلی دعا به

 جونش کردن که داره منو

 میبره بیرون برایه گردش و تفریح ساناز همونطور دم

خودشو برایهدر داشت   

 عزیز لوس میکرد که با خشم عصا زنان از بینشون

 گذشتم

 نگار:یاهللاا راه بیفت اگه نمیاي خودم میرم

 چند قدم ازشون دور شدم که ساناز پشت سرم اومد

 شایانم داشت کفشاشو میپوشید از همون در داد زد که

 صبر کنیم تا اونم

 بیاد عزیز داشت به جونش غر میزد که مراقب ما

 باشه

 هه اون جوجه مراقب من باشه؟؟عزیز مارو باش البته

 با این سابقه درخشان چند

 ماه اخیرم حتما میترسید اینبار دیگه قطع نخاعی

 برگردم خونه

 سویچو دادم دست ساناز برو رخش منو بیار ما جلو

 دریم

 ساناز:بابام ماشینو نداد بیارم زنگ بزن آژانسی



 جایی من با این لکنته تو جایی

 نمیرم

 خواستم سویچو از دستش بگیرم که بعد یه پشت

 چشم نازك کردن و یادآوري

 اینکه خیلی االغم رفت سمت پراید سفید و مدل

 پایین من

 شایان:اوووف با این قراضه تا اونجا که جایه روده و

 معدمون عوض میشه البته

 اگه شانس بیاریم برسیم
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این صاحب منشیه مثل رئیسش مغرور بود ولی انگار  

 اینجاست

 یه نگاه سرتاپا تحقیر به من انداخت مدامم نگاهش

 سمت عصایه زیر بغلم و پایه

 گچیم میرفت

 منشی:خانوم شما وقت قبلی ندارین پس نمیتونم

 کمکی بهتون بکنم االن براتون

 وقت مینویسم که میشه دو ماه بعد زنگ بزنین ساعت

 و روزشو هماهنگ

 میکنیم

ه من باید صبر کنم تا باچیییی؟؟دو ماه دیگ  



 اون اون جنتلمن نما مالقات داشته

 باشم

 مثل گاو وحشی نفسمو از بینیم دادم بیرون شیطونه

 میگفت با همین عصا بکوب

 رو میز شیشه اي تا هزار تیکه بشه ساناز که اوضاع

 رو دید و اخالق منم

 دستش بود دوباره بحرف اومد

 ساناز:نه خانوم نمیشه ما با آقایه رئیسیحورایی

 فامیلیم اگه میشه

 منشی نزاشت ساناز حرفشو ادامه بده لبو لوچه رو داد

 باال و مغرور گفت

 منشی:نخیررر نمیشه

 دیگه داشتم روانی میشدم

 نگار:نمیشه که نمیشه به درك به جهنم انگار اون

 عوضی رئیس جمهوري

اش میکنمچیزیه خودم از یه گوري پید  

 سر عصارو گرفتم سمت منشی

 نگار:ولی قبلش بحساب تو یکی میرسم

 منشی کمی ترسیده بود ولی نمیخواست نشون بده تا

 خواست حرفی بزنه صدایه

 شایان مجال نداد بیشتر بترسونمش



 شایان:سالم رعد

 منو ساناز چرخیدیم و پشت سرمونو نگاه کردیم
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ترسیدمیعنی اگه یه یه لحظه از ابهت این جنتلمن نما  

 مشت این به من میخورد من

 در جا مثل مین منفجر میشدم شلوار ورزشی مشکی

 و تیشرت گشاد توسی

 رنگی که تنش بود که قسمت یقه اش تا بخشی از

 سینه هاش عرق کرده و آثارش

 رو تیشرت نمایان بود و رگ هایه بیرون زده بازوهاش

 باعث شد آب دهنمو

گه بخواد زنشم ناز و نوازش کنهقورت بدم بابا این ا  

 بازم طرف راهی

 بیمارستان میشه، بیچاره

 منکه خشکم زده بود برایه اینکه از این موقعیت خارج

 بشم چشم غره اي به شایان

 که نگاهش به هیکل ورزشکاري رعد بود و هراز چند

 گاهی با نیش باز منو نگاه

 میکرد رفتم

ش شده بودسر چرخوندم ساناز که با چشم باز بیهو  

 سرشو گذاشته بود رو شونه



 من و چقدر رویایی رعد رو نگاه میکرد و هر از چند

 گاهی اینم،یه خاك بر

 سرت نگاري حوالم میکرد

 رعد:شما اینجا چیکار میکنین؟؟

 منشی فضول مجال حرف زدن به ما نداد

 منشی:آقایه مروت من گفتم شما تشریف ندارین و

 باید وقت قبلی بگیرن ولی انگار

 گوششون بدهکار نیست

 رعدیه نگاه جدي به منشی انداخت و بعد دوباره به

 ما

 دیه حرفی بزن نگار

 با اخم مثل خروس ضعیف و ریزه میزه که پرهاش

 ریخته با قلدري بهش گفتم

 نگار:باهات حرف دارم

 گفتم االنه که یچیزي بارم کنه و جلو این منشیه خیت

ما سرشو مثل گاو باالبشم ا  

 پایین کرد و رفت سمت اتاقش

 نفسمو محکم بیرون دادم

 چرخیدم عصا زنان پشت سرش برم که شایان و

 سانازم باهام قدم برداشتن با خشم

 چرخیدم سمتشون



 نگار:شما کجا همینجا منتظر باشین االنه میام

 هردوتاشون که معلوم بود از فضولی دارن میمیرن اخم

ه بهشونکردن بی توج  

 رفتم سمت اتاق آقایه جنتلمن نما

 وارد اتاق شدم همونطور که حدسشو میزدم اتاقش به

 اندازه بزرگ،شیک و مدرن

 بود که آدم وادار به تحسین میکرد

 خبري از خودش نبود حتی پشت صندلی ریاست
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 فشار رو پاهام افتاده بود و مخصوصا پایه گچ گرفته ام

 که بی توجه به توصیه

یه پزشک هرازگاهی روش راه میرفتمها  

 برایه همین رفتم رو صندلی نزدیک میز ریاست

 نشستم تا جنتلمن نما از یکی از

 این سوراخ سنبمه ها رخی نشون بده

 نگاهم به کره شیشه اي رویه میز جنتلمن نما بود

 حرفایی که میخواستم بهش بزنمو

 تو مغزم مرور میکردم ولی همه چی قاتی پاتی میشد و

 من از اول تمرین

 میکردم انگار منو اینجا کاشته بود داشتم دوباره

 کالفه میشدم



 بعد از چند دقیقه کت و شلوار پوشیده خیلی شیک و

 تمیز اومد نشست رو

 صندلی حموم کرده؟؟

 ظاهر و پوشش نشون میده اینجا خونه دوم جناب

 جنتلمن نما خانه یا ایشون

 هرجایی احساس راحتی میکنن

هرچند کوتاهش دیگه خیس از عرق و به همموهایه   

 چسبیده نبود و مرتب

 بودن

 دوباره خودشو با عطرش خفه کرده بود

 بابا المصب شاید کسی بیماري تنفسی آسمی چیزي

 داره شایدیه زمانی اینو

 بهش گفتم چون یه حسی به من میگفت ما بازم در

 آینده همو خواهیم دید چون

 این آدم یجورایی به حاج بابا وصل بود

 رعد:بگو

 لحن دستوري و خشکش باعث شد به غرورم بر بخوره

 ولی من باید خودمو

 کنترل میکردم باید

 نگار:ببین آقایه محترم اومدم اینجا در مورد همون

 موضوع موضوع



 خواستگاري باهات حرف بزنم

 پوزخند زد انگار که منو در حد این حرفا نمیدید

ام رو میز مقابلم مشت شدن و اون نگاهش بهدست  

 دستام افتاد و یه پوزخند دیگه

 این از اون آدماست که بی حرف با روح روان آدما بازي

 میکنه نباز

 نگار نباز

 نگار:اومدم اینجا بگم نه من ازت خوشم میاد نه تو از

 من پس این قضیه رو

 خودتیجوري منتفی کن من اصال اهل ازدواجو همچین

راهایی نیستمماج  

 یه پوزخند دیگه رو صندلیش صاف نشست و همونطور

 که با دستش در خروجی

 رو نشون میداد گفت

 رعد:اگه حرفات تموم شد خانوم کوچولو بهتره

 تشریفتو ببري چون ما اینجا کارایه

 واجب ترس داریم

 خانوم کوچلو؟؟

 بلند شدم با حرص غریدم

 نگار:از همون اولشم فهمیدم خیلی بی

صیتی مرتیکه مغرور گاو خانومشخ  



 کوچولو خودتی منو بگو

 عصبی بودم ولی کمی خیالم از بابت این ازدواج کوفتی

 راحت شده

 بود همونطورکه میچرخیدم تا سمت در برم خواستم

 ادامه بدم که با خشم از

 جاش بلند شد و سمتم اومد خیلی نزدیک بهم وایستاد

 باعث شد چشمام گرد بشه و

قب رفتم که پام به صندلی خورد وهینی بکشم ع  

 افتادم رو صندلی جنتلمن نما با

 همین هیکل فیلیش رو صورتم خم شد و دوتا دستاشو

 گذاشت رو دسته صندلی

 صندلی چرخدار بود عقب عقب هل داد که با دیوار

 برخورد کردم و مغزم تکونی

 خورد ولی اون حتییک ذره هم فاصله نگرفت

 با خشم غرید
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 رعد:ببین خانوم کوچلو هرکی میخواي باش ولی اینو

 بدون من هیچ تمایلی به

 ازدواج با یه دختر بچه لوس ننر بد دهن مثل تو

 ندارم یعنی حوصله بچه بزرگ

 کردن ندارم تو هم بهتره یه نگاه تو آینه به خودت و



 قد قوارت بندازي بعد مزاحم

 من بشی یه بار دیگه ببینمت دمتو میچینم دختره

 بیتربیت

 انگار که داشت واقعا با یه دختر بچه کوچیک حرف

 میزد اگه بگم نترسیدم

 دروغ گفتم ما برایه هرکی شاخ گوزن باشیم برایه

 ایشون شاخک مورچه هم

 نیستیم

 ولی نمیخواستم ترسمو نشون بدم

 با باز شدن صدایه در و پاشنه هایه کفش ینفر که

 معلوم بود یه زنه و پشت بندش

اباو و ضعیفیه زن که اسم این عوضی رو صداصدایه ن  

 زد این مردک

 چشماش گرد شد و نمیتونم برچه اساس و تصمیمی

 سرشو نزدیکتر آورد

 یه لحظه گیج شدم این نره غول االن چیکار کرد؟

 دختره با صدایه گریون و ناراحتی گفت واقعا که رعد

 بعد انگار که با دستش جلو هق هق و دهنشو گرفته

ایه پاشنه هایه کفششباشه صد  

 اومد که از اتاق خارج شد

 اینا همه اش تو چند ثانیه اتفاق افتاد حتی واکنش من



 که با تمام قدرتی که داشتم

 موفق شدم سر این عوضی رو از خودم فاصله بدم و با

 کله یکی بکوبم رو

 دماغش پیشونیم خیلی درد گرفت

 ولی از حرص نفس نفس میزدم رعد دستشو به

گرفت و راست وایستاددماغش   

 صدایه آخ از ته دلش جیگرمو خنک کرد

 هنوز تو شوك بودم االن قدرت اینو داشتم یه گاوو

 بلند کنم و بکوبم رو زمین

 گوشام سوت میکشید تفی رو کف اتاقش که از

 تمیزي برق میزد انداختم دو

 بار،سه بار،چهار بار

 آستین مانتومو میکشیدم رو لبام

به در ورودي افتاد دیدم سه تا کله نگاهم که یه لحظه  

 با چشمایه گرد شده مارو

 از خشم پس میفتادم

 احساس میکردم غرورم به بدترین شکل ممکن خرد

 شده نمیخواستم گریه کنم

 ولی این قطره هایه اشک ناشی از شکست غرورم بود

 و ورود یه شخص عوضی

 به حریم خصوصیم



 با حرص شکالت خوري وسط میز بزرگ کنفرانس رو

 برداشتم و کوبیدم رو

 زمین و پشت بندش جیغ بلندي کشیدم

 اون عوضی داشت از جعبه دستمال کاغذي دستمال

 میکند و میزاشت رو دماغش

 و سرشو باال گرفته بود ولی زبونش میچرخید ضربه

 ام کاري بوده

سر رعد:دختره وحشی روانی برات دارم حاال با  

 میکوبی رو بینی من؟؟؟

 تماشا میکنن از پایین به باال شایان بود بعد ساناز و

 بعدش منشی
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 با فریاد این مرتیکه اونا دستپاچه خارج شدن و من

 هوشیار

 رعد:برین گمشین بیرووون

 عصام زمین افتاده بود برش داشتم تمام تنم

 میلرزید با حرص غریدم

؟نگار:عوضی چطوري جرات کردي ؟  

 بایادآوریش دوباره تفی رو زمین انداختم

 قلبم محکم به سینم میکوبید تا حاال هیچ مردي

 اینقدر بهم نزدیک نشده بود داشتم



 قدرت انجام هیچ کاري رو نداشتم و این برام زور

 بود نمیتونستم بهش حمله کنم

 و با همین دستام تیکه پارس کنم یایه چیزي بارش

 کنم که دلم خنک بشه اون

وضی بدترین حرکت ممکن در طول عمرمو انجامع  

 داده بود

 بهترین راه حلو در این دیدم که این مکان نحس و

 کثیف رو ترك کنم باید فاصله

 میگرفتم باید دور میشدم باید فرار میکردم از این

 اتفاق

 با همون پایه چالقم با سریعترین حالت ممکن سمت

 در قدم برداشتم

شدم هیج جارو نگاه و از اون مکان نحس خارج  

 نمیکردم حتی نمیدونستم شایان

 و ساناز پشت سرم میانیا نه از اون ساختمون غول

 پیکر خارج شده و سمت

 خیابون رفتم سوار اولین ماشینی شدم که برام نگه

 داشت
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 سعی میکردم به خودم بقبولونم که هیچ اتفاقی نیفتاده

 و اینا همه اش کابوسه من



ی دوم تو اتاقم و رو تختم بیدارمیرسم خونه و م  

 میشم

 ولی تالشم بیهوده بود فکرم همه اش میرفت سمت

 اون عوضی راننده چند

 باري ازم آدرس مقصد رو پرسید و من فقط اسم منطقه

 رو گفتم

 وقتی میگن مثل سگ پشیمون شدم شرح حال من

 بود من نباید میومدم اینجا نباید

 میومدم

 چنگی به رون استخونیم انداختم و محکم فشردمش

 داشتم مثال خود زنی

 میکردم دندونامو محکم روهم فشار دادم

 من باید اون عوضی رو میکشتم و قاتل میشدم

 نمیدونم چقدر گذشته بود که باالخره رسیدیم دم در

 خونه فقط زحمت دادن

 آدرسو به خودم دادم و نمیدونم چقدر پول از جیبم در

دم دادم به راننده کهآور  

 صدایی ازش بلند نشد حتما مبلغ زیادي بود که حرفی

 نزد

 نمیدونستم دارم چیکار میکنم با بلند شدن صدایه

 گوشی ساده ام که بعد شکستن



. 

 گوشیم مجبور به استفاده ازش شده بودم خیلی غیر

 ارادي از جیب مانتوم درش

 آورم و بعد زدن دکمه کنار گوشم گذاشتم صدایه

 ساناز تو گوشم پیچید فریاد

 میزد صدایه ماشین هایی که با سرعت میگذشتن به

 گوش میرسید

 ساناز:کدوم گوري رفتی نگار اي خدا بگم چیکارت

 نکنه چرا صبر

 نکردي؟؟حاال مگه چیشده خیلیا حسرت اینو دارن که

 رعد مروت یه نگاه بهشون

 بندازه حاال اون یارویه ماچیم ازت کرده خدا لعنتت

 کنه نگار که این لگنت مارو

 تو راه گذاشته

 با خشم وسط حرفش پریدم

 نگار:به نفعتونه یه مدتی جلو چشمام آفتابی نشین
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 با خشم وارد خونه شدم به هر دري که میرسیدم درو

 باز کرده و بعد محکم

 میکوبیدم

 با ورودم به خونه عزیز با چشمایه گرد شده از



هآشپزخونه خارج شد مثل همیش  

 حتما مشغول درست کردن غذا یا مربا و یایچیزي مثل

 همیناست حتما

 نمیدونم چی تو قیافه ام دید که ترسیده چند قدم

 سمتم برداشت

 عزیز:چیشده نگار؟؟این چه حالیه؟چرا قرمز شدي؟؟با

 شایان و ساناز دعوات

 شده؟؟

 همه اش تقصیر خانوادمه سخت درك کردن من؟؟

 سخته بفهمن بابا من اصال

 هیچ تمایلی ندارم دختر باشم نمیخوام ازدواج کنم از

 اون رعد عوضی

 متنفرم

 با فریاد غریدم

 نگار:دست از سرم بردارید مردم خانواده دارن ماهم

 خانواده داریم من از اون

 مرتیکه متنفرم دوست دارم خودم خفه اش کنم

 عزیز:بسم هللاا جنی شدي دختر؟؟مرتیکه کیه؟کسی

 مزاحمت شده؟؟

فس نفس افتاده بودم اینبار قطره اشک بخاطربه ن  

 سوختن قلبم از چشمام چکید



 نگار:آره جنی شدم از اون رعد مروت متنفرم از اون

 عوضی وحشی آره

 کسی مزاحمم شده شماها شماها مزاحمم شدین

 صدایه حاج بابااومد داشت از پله ها پایین

 میومد پس خونه بود یه مدتی میشد

د دلیلشو هم نمیدونستمکه خونه نشین شده بو  

 حاج بابا:چیشده نگار؟؟این چه حالیه؟

 نمیتونستم خودمو کنترل کنم میدونستم بلند کردن

 صدام رویه پدر و مادرم و دادو

 هوارم کار درستی نیست ولییه چیزي باعث فورانم

 میشد شاید غرورم بود
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 نگار:از همه متنفرم از این دنیا متنفرم چقدر بهتون

نمیخوام ازدواجبگم من   

 کنم چقدر بهتون بگم راحتم بزارید

 حاج بابا اخمو از پله ها پایین اومد و کنار عزیز

 ایستاد

 نگار:کاش بدنیا نمیومدم کاش وقتی بدنیا اومدم

 میمردم من از اون رعد

 عوضی متنفرم از همه عالم و آدم متنفرم از همه

 مردایی که بخواین بزور منو



رم من آدمم احساسبهشون قالب کنین متنف  

 دارم میخوام تا آخر عمرم تنها

 بمونم از اون عوضی

 حاج بابا:نگاررررر

 با خشم و فریاد اسممو صدا زده بود این اولین بار بود

 که این رویه بابارو

 میدیدم

 با خشم غرید

 حاج بابا:ما تو تربیت تو چی کم گذاشتیم که شدي

 این یه دختر بد دهن حق

کنی مادرت راست میگه من نداري به رعد توهین  

آوردم اینجوري بارت  

 چشمایه اشکیم گرد شدن حاج بابا داشت از رعد

 طرفداري میکرد

 نمیتونم با چه فکري ولی حرفی رو که اصال بهش

 اعتقاد نداشتم و نباید میزدمو

 زدم خدا منو لعنت کنه

 نگار:باشه باشه پس من از این خونه میرم میرم تو

 خیابون میخوابم ولی

 جایزه من دیگه اینجا نیست از همتون متنفرم

 عصارو زمین کوبیدم عصبانیت تنمو گرم کرده بود و



 دردي رو تو پام احساس

 نمیکردم تا جایی که تونستم با همون پایه گچیم بدو با

 صورت اشکی سمت پله ها

 رفتم که صدایه جیغ عزیز باعث شد پشت سرمو نگاه

 کنم

شته بود و رو زمینحاج بابا دستشو رو قلبش گذا  

 افتاده بود

 عزیز کنارش نشست سعی کرد بفهمه حاج بابا در چه

 حاله

 عزیز:حاجی حاجی سلطانعلی تو رو خدا یه حرفی

 بزن نصف عمرم

 کردي

 با جیغ رو به من مات شده گفت

 عزیز:زنگ بزن اورژانس دختره خیره سر باباتو

 کشتی

ماز شوك همون جایی که وایستاده بودم پس افتاد  

 جمله باباتو کشتی تو مغزم چندین و چند بار اکو

 میشد
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 با همون حال آشفته رو صندلی راهرو بیمارستان

 نشسته بودم عزیز نیم نگاهیم



 حوالم نمیکرد و فقط اشک بود که از چشماش

 میریخت

 خدا منو لعنت کنه خدا منو بکشه تا اینا از دست من

 راحت بشن آخرین حرفایی

بانیت به بابا زدم عذابم میداد اوناکه از رویه عص  

 حرف دلم نبود

 نادر و بهروز و زهره خودشونو سریع رسوندن

 بیمارستان پیگیر بودن چی باعث

 شده حال حاج بابا بد بشه ولی عزیز حرفی

 نمیزد نگاه به خون نشسته بهروز رو

 حس میکردم میدونست هرچی هست زیر سر منه

امروز اشتباهترینحاج بابارو برده بودن اتاق عمل   

 کارهایه عمرمو کرده بودم

 یکی دیدار با رعد مروت بود و یکی دیگه اش دعوام با

 بابا حاجی و گفتن اون

 حرفایه مسخره خدامنو ببخشه

 بهروز بهم نزدیک شد تو یک قدمیم وایستاد

 بهروز:دعا کن دعا کن بالیی سر بابا نیاد وگرنه من

 میدونم با تو یکی چیکار

 کنم میدونم همه این اتفاقا از گور تو بلند میشه

 عزیز با صدایه گرفته مداخله کرد



 عزیز:بهروز پسرم اینجا جایه این حرفا نیستیکیتون

 بره یه خبري برامون

 بیاره دارم سکته میکنم بخدا

 بهروز پوف کالفه اي کشید و از من فاصله

 گرفت بگوخودت کم دردي هستی

ر کارات ناراحتش کردي بابرایه حاج بابا کم بخاط  

 آبروش بازي کردي

 ولی من االن بیگناه نبودم حتی اگه کتکمم میزدن

 منو میکشتنم اعتراضی

 نمیکردم چطوري دلم اومد اون حرفارو به بابا بزنم؟؟
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 یک هفته گذشته بود ولی حاج بابا هنوز حالش خوب

 نشده بود به سختی میتونست

گفت بخاطر کهولتچشماشو باز نگه داره دکتر می  

 سنه بابا بیست سالی از

 مامان بزرگتر بود گاهی اوقات عصا بدست میشد ولی

 همیشه میگفت از پایه

 سوم متنفره

 هر روز به مالقاتش میرفتم حتی اگه نمیزاشتن بهش

 نزدیک بشم از پشت شیشه

 تماشاش میکردم چند باري که چشماشو باز کرده بود



 به روم لبخند زده بود من

خواستم ضحاك باشم نمیخواستم مثل آدم بدیانمی  

 داستانهایه شاهنامه که بابا

 خودش برام میخوند باشم

 بهش نزدیک میشدم و دستاشو میبوسیدم دکترا

 گفته بودن فقط باید دعا

 کنیم عزیز حتییه کلمه هم باهام حرف نزده

 بود قربون قلب مهربونش بشم که

ن بود منغذا میزاشت جلوم و بفکر شکم وامونده م  

 حتی عاشق اون اخماشم

 دلم برایه شنیدن غرهاش تنگ شده برایه اینکه

 حاج بابا از من طرفداري کنه و

 اونم با حسادت برامون اخم کنه

 این روزا خونه برام مثل جهنم بود من حتی بهشتو

 نمیخوام فقط میخوام بابا

 دوباره حالش خوب بشه و عزیز دوباره بخنده

تم گچ پاهامو باز کردهدیگه عصا بر نمیداش  

 بودم موقع راه رفتن کمی درد

 میکرد ولی در مقابل درد قلبم هیچی نبود

 وارد حیاط عمارت شدم چند تا مردو دیدم بهروز و

 نادر کنارشون وایستاده بودن



 دو نفرشون داشتن حیاطو متر میکردن اینجا چخبر

 بود؟؟

 نمیخواستم به فکرام اجازه پیشروي بدم ولی

 نمیشد چیزي که عیان است چه

 حاجت به بیان است

 رفتم سمتشون

 نگار:اینجا چخبره؟؟

 بهروز با اخم نگاهم کرد

 بهروز:تو برو تو

 من ازش نمیترسیدم

 نگار:گفتم اینجا چخبره؟؟

 مردا به پچ پچ افتادن بهروز به نادر گفت تا آقایونو

 ببره و جاهایه دیگه عمارتو

 نشونشون بده
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ت بهم نزدیک شد من بدم میومد از اینبا عصبانی  

 برادر مثال دلسوز نزول

 خور

 بهروز:هان چیه باز چرا رم کردي؟؟

 نفسمو حرصی بیرون دادم

 نگار:اینا کین که آوردیشونو خونه رو بهشون نشون



 میدي؟؟داري چیکار میکنی؟؟

 بهروز:تو الزم نکرده تو کارایه من دخالت کنی بچه اي

 برو دنبال عروسک

ت دارم کاري رو میکنم که به نفع همهبازی  

 مونه عزیز خودش خبر داره

 دندونامو محکم رو هم فشردم

 کمی ازش فاصله گرفتم و غریدم

 نگار:آرزو به دلت بمونه بزارم اینجارو بفروشی بی

 احساس سنگدل بابا حاجی

 خداروشکر زندست خجالت نمیکشی؟؟

 اخماش بیشتر تو هم رفت چند قدم برداشت تا بهم

 برسه

 بهروز:وایستا ببینم داري چه گهی میخوري؟؟

 ولی نادر صداش زد اونم با یه نفس حرصی و نگاه

 خشمگین رو گرفت و رفت

 سمت اونا

 ..با حرص رفتم سمت خونه

 این روزا عزیز همه اش تو اتاقش بود و لباسایه حاج

 بابارو مرتب میکرد

 وارد اتاقشون شدم

ت کتاب حافظمثل این چند روز نشسته بود و داش  



 بابارو ورق میزد

 فهمید وارد اتاق شدم ولی توجهی بهم نشون

 نداد قلبم شکست ولی میدونم حق

. 

 داره من بچه ناخلفی بودم براشون

 نگار:عزیز تو نمیخواییچیزي به این بهروز و نادر

 بگی؟؟ خداروشکر حاج

 بابا زنده ست اینا چوب حراج زدن به زندگیمون بازم

 نگاهم نکرد جوابم فقط آهی بود که کشید نگار:عزیز

 چرا حرفی نمیزنی؟ جیگرم داره میسوزه بخاطر این

 بی

 محلیات بابا غلط کردم چیز اضافه خوردم

 به گریه افتادم فقط بخاطر حاج بابا بخاطر عذاب

 وجدانی که یقمو گرفته بود و

 ول نمیکرد..شاید نیم نگاهی از جانب عزیز کمی از این

یش درونمو خاموشآت  

 میکرد

 با بغض نالیدم

 نگار:عزیز تو رو خدا

 با صدایه گرفته اي جواب داد

 عزیز:اگه سلطانعلی نباشه نمیخوام این ثروتو من با



 حضور حاجیه که شوکت و

 مکنت دارم بهروز میخواد اینجارو بفروشه و بزنه به

 زخم زندگیش منم فقط یه

امید نیستممقدارشو میخوام که برسم به حاجی نا   

 ولی نمیخوام بخاطر چهارتا

 آجر پاره بچه هام به جون هم بیفتن پادشاه این قلعه

 نیست منم نمیخوام زندگیو
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 اینایجوري حرف میزدن انگار خدایی نکرده زبونم الل

 حاج بابا مرده

 نگار:من نمیزارم کسی چوب حراج بزنه به زندگی حاج

 بابا من نمیزارم

ز و نادر موزمار چیکار کردن حتمامیدونستم اون بهرو  

 اومدن پیش عزیز گریه

 و ناله کردن و دل عزیزم مثل پنبه نرم، زود راضی

 شده خوب شوحاج بابا

 خوب شو تا دوباره سایه ات باال سرمون باشه

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

 روزها میگذشت ولی حال حاج بابا همونطوري بود و

 فرقی نمیکرد

نجام میداد تا همه چیونادر داشت همه کارهارو ا  



 بفروشه زیبا و عزیز گریه

 میکردن و زهره اشک تمساح میریخت نادر و بهروز

 عین کفتار افتاده بودن

 رو مال و اموال حاج بابا ومن فقط حرص میخوردم

 فکر و ذکرم شده بود حاج بابا بهروز میگفت میخواد

 جایی سرمایه گذاري کنه

. 

روزي رو که منو ولی من چشمم آب نمیخورد میدیدم  

 عزیز باید تو خیابون

 بساط میکردیم و شبو به روز میرسوندیم میدونستم

 بهروز و نادر خیلی بی دستو پا تر از این حرفا هستن

 که بتونن یکی رو

 بکنن دوتا

 هر روز به مالقات حاج بابا میرفتم با خواهش و التماس

 میخواستم حالش خوب

 بشه

 عزیز دیگه چندتا کلمه رو هم نمیگفت همه مارو تنها

 گذاشته بودن و فقط وقتی

 حرف پول وسط کیشده میشد مثال میومدن به عزیز

 سر بزنن

 به چشم میدیدم بهروز داره بدبختمون میکنه اینا



 اصال به حاج بابا و عزیز

 نرفتن

 تو این گیرو دار اومدن خانواده مروت رو کم داشتیم

دش نمیومداون عوضی خو  

 ولی بابا بزرگ و پدرش و مادربزرگش هر چند روز

 یکبار به دیدن عزیز بی

 روحیه میومدنیا به عیادت حاج بابا میرفتن

 روز آخر بود نادر از صبح اومده بود اینجا تا ما و

 یخورده از وسایل

 شخصیمونو ببره خونه اش میدیدم الله چه با منت

 باهامون رفتار میکنه انگار

لطف میکردو به خونه اش راه میدادبه ما   

 از غصه کم مونده بود منفجر بشم هرچی به عزیز

 میگفتم جلوشونو بگیره گوش

 نمیداد اون ازم دلخور بود و منو دلیل بد شدن حال

 حاج بابا میدید

 ولی من از اینجا نمیرفتم من امید داشتم حال حاج بابا

 خوب میشه

میکرد ولی جوابی نادر از پایین داد میزد و اسممو صدا  

 بهش نمیدادم

 چند باري تا پشت در اتاقم اومد ولی بازش نکردم



 بهروز:نگار بیا این درو باز کن تا نشکستمش

 با حرص غریدم

 نگار:بهروز دست از سرمون بردار مارو به خاك سیاه

 ننشون من از این

 خونه جایی نمیرم خونه من اینجاست من اون برگه رو

ه ازامضا نمیکنم حتی اگ  

 حرص بترکی

 دوباره ضربه محکمی به در زد

 بهروز: امضا میکنی خوبم امضا میکنی

 صدایه کوبیده شدن چیزي به دستگیره اومد اون

 دیوونه داشت چیکار میکرد

 با اضطراب وسط اتاق ایستادم

 بعد از چند ضربه دیگه قفل در شکسته شد و نادر

 چکش به دست و با چشمایه

در نمایان شدقرمز شده تو چهارچوب   

با حرص جوري که هر از گاهی یک قدم عقب رفتم  

 چند قطره از بزاق دهنش

 پرت میشد بیرون غرید

 بهروز:دختره نفهم کاري نکن به زور متوسل

 بشم لجباز احمق دارم کاري

 میکنم ثروتمندترین دختر این کشور بشی االغی



 نمیفهمی یاال بپوش بریم

 یه قدم عقب برداشتم دستامو مشت کردم

 نگار:نمیام

 بهروز بیشتر عصبانی شد با همون چکش تویه دستش

 به سراغم اومد

 از بازوم گرفت منو سمت بیرون کشید

 با دادو فریاد خودمو عقب میکشیدم که نتونه منو

 بکشه ولی زورش به زور من

 میچربید

ينگار:ولم کن بهروز ولم کن عوضی تو چجوري پسر  

 هستی آخه؟؟نامرد

 حاج بابا هنوز زندست نفس میکشه

 گوشش بدهکار نبود منو به زور از پله ها پایین

 آورد به الله گفت برام مانتو

 شلوار بیاره

 این روزا غروري برام نمونده بود عزیز درست میگفت

 ما بدون حاج بابا

 شوکت و مکنت نداریم

اهبهروز:دختره عوضی وحشی بازي در نیار میگم ر  

 بیفت

 خودمو عقب میکشیدم تا ازش فاصله بگیرم
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 بازوم به درد افتاده بود از همه بدتر بخاطر تقال هام و

 حرصی که میخوردم

 نمیتونستم درست حسابی نفس بکشم احساس تنها

 موندن باعث ضعفم شده بود

 نگار:چی از جونمون میخواي نامرد عوضی مثال

 برادرمی

ور عصبانی شده بود اوننشستم رو زمین بهروز بدج  

 همین بود ذاتشو

 میشناختم

 از موهایه کوتاه سرم گرفت که آخم بلند شد

 صدایه عزیز باعث شد بهروز اون سمتو نگاه کنه

 عزیز:بهروز اینه برادریت اینجوري میخواي حامی

 خواهرت باشی ول کن بچه

 رو

 بهروز از خشم به نفس نفس افتاده بود از موقعیت

و از بازوش گازاستفاده کرده   

 محکمی گرفتم ولگدي به پاش زدم که فریادش بلند

 شد چند قدم ازش فاصله گرفتم

 تا جایی برم و پناه بگیرم ولی مثل یه بچه آهو اسیر

 شدم تو چنگال شیر



 خشمگین

 بهروز منو گرفت تا سمتش چرخوند سیلی محکمی رو

 صورتم زد که گیج شدم

 دوباره از موهام گرفت و محکم کشید

 بهروز:حاج بابا لی لی به الالت گذاشته خودم آدمت

 میکنم

 از درد و حقارت قطره هایه اشک از چشمم چکید با

 صدایه آشنایی که اومد بهروز دستشو که باال برده بود

 تا دوباره بکوبه به

 صورتم خشکش زد

 من هم همون سمت رو نگاه کردم مقابل در ورودي

ه کابوس باشه واولش از خدا خواستم اینا همه اش ی  

 دروغ ،چرا که اون عوضی

 داشت منو در حقارت آمیز ترین لحظه ممکن تماشا

 میکرد بله رعد خان دوست

 داشتم زمین دهن باز کنه و منو ببلعه ولی وقتی

 چشمم به دوست داشتنی ترین مرد

 زندگیم و تنها حامیم که رویه ویلچر نشسته بود افتاد

 دلم از شور هیجان تپید برام

م نیست حتی اگه رعد منو تو این حالت دیده باشهمه  

 چون همینکه حاج بابا



 اینجاست همینکه هرچند با رنگ رویه زردش ولی

 چشماشو باز کرده برام

 کافیه

 با سري که بخاطر ضربه هایه بهروز زوق زوق میکرد

 مثل پروانه اي که تازه

 از پیله اش در اومده سمتش پرواز کردم
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و زدم و سرمو گذاشتم رو پاهاش و هقجلو پاهاش زان  

 هق سر دادم

 نگار:حاج بابا بابایه خوبم باباجونم

 دستش که به نوازش رو موهام نشست مثل مسکنی

 بود برایه دردام

 صدایه عزیزو شنیدم که بهمون نزدیک شده بود و

 داشت خدارو شکر میکرد

 هیچ صدایی بجز صدایه گریه هایه عزیز نمیومد منم

بودمآروم شده   

 حاج بابا:من باهات کارها دارم بهروز به چه حقی

 اموال منو به هراج

 گذاشتی؟؟به چه حقی دست رو بچه من بلند

 میکنی؟؟اینه مردونگیت دلم خوش

 بود خدا هم دختر بهم داده هم پسر دلم خوش بود



 بعد مرگم آبرومو به هراج

 نمیزارید و مثل کوه پشت هم وایمیستید

ابهروز:حاج بابا بخد  

 حاج بابا:خفه شو مرتیکه الدنگ برو گمشو نمیخوام

 دیگه ببینمت

 عزیز:حاجی لطفا

 حاج بابا:حاج خانوم شما لطفا تو این مورد سکوت

 کنید از دست شماهم

 ناراحتم

 الله:وا حاج بابا ما فقط

 حاج بابا با همون صدایه گرفته اش غرید

 حاج بابا:بهروز زنتو بردار و از خونه من برید بیرون

 سرمو بلند کردم و حاج بابارو نگاه کردم جدیت نگاه

 وکالمش منو هم مات کرده

 بود تا باحال حاج بابارو اینهمه عصبانی ندیده بودم از

 جام بلند شدم و کنار

 عزیز وایستادم از بازوش گرفتم تا بهش دلگرمی بدم

 نگاهم به بهروز افتاد کارد میزدي خونش در

جنمیومد نگاه خشمگینش از حا  

 بابا به رعد افتاد

 االن نمیخواستم به اون اتفاق کذایی لعنتی فکر کنم



 ولی چه کنم که حضور این

 غول تشن منو وادار میکرد حتی در این موقعیت فکرم

 هر چند اندك به اون سمت

 سوها کشیده بشه عوضی هوسباز فرصت طلب
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 این مدت که گذشته بود انگار زندگی نکردم فقط زنده

شاهد کارهایی که بودم و  

 عذابم میداد ساناز و شایان رو از خودم رونده بودم

 ساکت مثل کسی که بعد کلی خودزنی و گریه آروم

 شده رو مبل نشسته بودم ولی

 این حالم باعث نمیشد با تنفر به اون غول تشن عوضی

 نگاه نکنم و اون جوابش

 اخمهایی بود که حواله ام میکرد

ه بود حالش زیاد خوب نبودحاج بابا رو ویلچر نشست  

 ولی نتونستیم از پیش بر

 بیایم تا استراحت کنه

 عزیز آروم کنارم نشسته بود

 حاج بابا:ببین به کجا رسیدم که بچه هام نمیزارن

 بمیرم تا سر مال و اموالم بیفتن

 به جون هم

 صداش ضعیف و بیمار گونه بود با نگرانی نگاهش



 میکردم

ی نگاه کردي تا دربه درحاج بابا:و خاتون تو نشست  

 بشین مگه من مرده بودم؟؟؟

 عزیز دوباره به گریه افتاد

 عزیز:حاجی خدا نکنه بالیی سر شما بیاد شما سایه

 باال سر ما هستین بخدا

 روزي نبود که به شما فکر نکنم چیکار کنم حاجی من

 دست تنها چیکار میکردم

 نمیخواستم آبروتون بره نمیخواستم بچه هاتون بخاطر

 پول به جون هم بیفتن و

 مردم بشینن به تماشا شما نباشین پول به چه درد من

 میخوره

 همه حرفایه عزیز با احترام ولی پر از عشق بود بابا و

 مامان عاشق هم

 بودن بهروز هرچیم باشه بچه عزیزه ومیتونه عزیزو

 گول بزنه

به رعد گفت حاج بابا رو  

 حاج بابا:همه مدارکی رو که بهت دادم پیش خودت

 نگه دار من حتییه چوب

 خشک از اموالمو نمیفروشم ولی بخشی از اموالمو بین

 بچه هام تقسیم میکنم تا



 حق کسی خورده نشه و به جون هم نیفتن اون اموالی

 هم که بهت گفتم رو

 صرف امور خیریه کن خودت داري زندگی منو میبینی

 آدم مطمعن تر از تو

 سراغ ندارم پسرم ببخش دیگه برات فقط زحمتم

 رعد عوضی سري تکون دادو گفت

 رعد:این حرفا چیه حاج آقا شما کم خوبی به من

 نکردین

 حاج بابا:پیرشی جوون

 یعنی دوست داشتم یه چاقو دستم بود و فرو میکردم

 تو اون اون شیکمش از

ده بودم اصال ایناون روز به بعد بیشتر ازش متنفر ش  

 آقایه میلیادر چرا پی حاج

 باباست؟؟از کدوم خوبی حرف میزنه؟ پس من چرا قبل

 عروسی زیبا این

 هوسبازو ندیده بودم؟

 حاج بابا:من حالم خوب نیستیکی کمکم کنه برم کمی

 استراحت کنم

 من و رعد همزمان بلند شدیم و سمت حاج بابا رفتیم

 و هر دو همزمان خم شدیم و

بازو حاج بابا گرفتیماز   
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 که صورتامون مقابل هم قرار گرفت

 من اخم کردم یعنی دستتو بکش عوضی بابایه خودمه

 چالق که نیستم کمکش

 میکنم

 اون اخم کرد یعنی برو بزار باد بیاد جوجه ریز

 میبینمت

 و چپ بشه چشماش که رفت سمت لبام و منو عین

 بوفالو خشمگین کرد

هل نامحسوس منو از میدون بدرباالخره رعد با یه   

 کرد بره خداروشکر کنه

 بخاطر حال حاج بابا مجبورم اللمونی بگیرم

 خون خونمو میخورد عزیز با روحیه از کنارم

 گذشت

 عزیز:بیا اینجا ببینم ذلیل مرده باید بري چند تا چیز

 بخري میخوام برایه حاجی

 سوپ بار بزارم

 خوبه خوبه که داریم میشیم مثل گذشته من گرمایه

 خانواده بودنو دوباره دارم

 احساس میکنم

 سریع لیست عزیزو گرفتم و رفتم وسایلی که نیاز



 داشتو خریدم عزیز مشغول

 پخت و پز شد فهمیدم اون جنتلمن نما هنوز تو اتاق

 حاج باباست یعنی داشتن

 چیا میگفتن به هم؟؟

رم کردم فهمیدم چند ساعتیوقتی مانتو شالمو س  

 بوده که من با همون تیشرت و

 شلوار و بدون شال جلوش مانور میدادم این اولین بار

 نبود که منو اینجوري

 میدید برامم اصال مهم نبود اگه عزیز به جونم غر

 نمیزد

 بعد از چند دقیقه مردي اومد که جنتلمن نما رفت به

 پیشوازش یعنی عمال

بود این مرتیکه اینجارو صاحاب شده  

 تا خواستن برن باال رفتم سمتشون بعد از سالم دادن

 به اون مرده هم قدمشون

 شدم

 وارد اتاق حاج بابا که شدیم بعد یه گفتگو کوتاه

 فهمیدم طرف دکتره

 گفت که حاج بابا به اصرار از بیمارستان خودشو

 مرخص کرد گفت چند روزي

ه ولی بازممیشه که حال حاج بابا رو به بهبودي میر  



 باید خیلی مراقبش باشیم و

 بهش برسیم نباید بزاریم فکرو خیال کنه یا ناراحت و

 عصبی بشه

 یعنی این جنتلمن نما شده بود محرم اسرارش
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 بعد رفتن دکتر جنتلمن نما عزم رفتن کرد سرم

 داشت میترکید قلم بشه دستو پات

 بهروز خوب حاج بابا خیتش کرد

فظی کرد ولی حتی نیم نگاهیمرعد با عزیز خداحا  

 حواله منکه مثل شمر نگاهش

 میکردم نکرد بعد بسته شدن در نفس حرصی کشیده

 و نفرین کردم آخرین

 دیدارمون باشه

 عزیز به تکاپو افتاده بود هرچی نباشه عشقش به خونه

 برگشته بود بی سر و

 صدا سري به اتاق حاج بابا زدم وقتی دیدم خوابه

خت کنارشدستشو که رویه ت  

 افتاده بود رو برداشتم

 نگار:خداروشکر که خوبی حاج بابا

 خواستم از جام بلند بشم و آروم از اتاق خارج بشم که

 حاج بابا دستمو



 چسبید ترسیده نگاهش کردم

 با چشمایه بیمارش نگاهم میکرد

 نگار:واي ببخشید حاج بابا بیدارت کردم؟؟

 با صدایه گرفته اي گفت

 حاج بابا:مگه میشه نگار کوچولو من مثل موش بیاد تو

 اتاق و من ندونم

 سرمو گذاشتم رو دستش واي انگار

 بهشتو یکجا بهم دادن

 حاج بابا:نگار دخترم باید با هم حرف بزنیم

 نگار:باشه حاج بابا منم کلی حرف دارم که بهت بزنم

 ولی اول باید حالتون خوب

حالتون خوب بشه آخه چرا به ما خبر ندادین  

 شده یعنی اون پسره از من محرم

 تره؟؟؟

 بابا به این حسادت بچگانم لبخندي زد

 حاج بابا:من حالم خوبه ولی میدونی که یه پام لب

 گوره تو هم بهتره حسود

 نباشی تو ته تقاري منی شیر دختر بابا رعد پسر

 خوبیه نگار

 آرهیه عوضی هوسباز گند اخالقه

باره با حاج بابا بحث نمیخواستم بازم در این  



 کنم منکه یه غلطو دوبار تکرار

 نمیکنم که

 حاج بابا:من نبودم ببین چجوري آتیش افتاد به

 زندگیم یه غریبه باید شاهد

 فروپاشی من باشه و همون غریبه کمک حال من تو

 زمان پیري من اینهمه

 خوبی به بچه هام کردم،هیچ حاللیو حروم نکردم یه

 تیکه لقمه حروم سر

 سفرمون نیاوردم و این شدن بچه هایه من

 میترسیدم حال حاج بابا بد بشه داشتم میدیدم چه

 با غصه حرف میزنه

 نگار:بابا لطفا به خودتون فشار نیارین شما نبودین که

 ببینین بخاطر بد شدن

 حالتون عزیز چه بالیی سرم آورد اصال بهم محل

 نمیزاشت

ب کنییا غیبتعزیز:اینجا اومدي حال حاج باباتو خو  

 منو به شوهرم کنی ذلیل

 مرده؟؟

 با چشمایه گرد شده سرمو چرخوندم و عزیزو نگاه

 کردم که چقدر مهربون و

 باعشق داشت بابارو نگاه میکرد



 خواستم بلند شم و تنهاشون بزارم حتما حرفایی برایه

 گفتن به هم داشتن ولی بازم

 حاج بابا با گرفتن دستم مانعم شد

 حاج بابا:گفتم باهات حرف دارم تو هم بیا اینجا عزیز

 میخوام شاهد حرفام

 باشی

 بابا انگار که میخواد وصیت کنه قلبم از نگرانی و

 آشفتگی محکم به سینه ام

 میکوبید

 عزیز رویه صندلی کنار تخت بابا نشست بدون هیچ

 حرف و اعتراضی

 حاج بابا:تو دختر منی هرچند کله شق و لجباز باشی

 پاره تنه منی درسته زمان

 پیري خدا تورو به من داد ولی بابتش شاکرم و اصال

 بخاطر حرف چند نفر

 شرمنده و خجالت زده نیستم نگار من پسر نیست

 خودشه مثل یک دختر

. 

 کامل کامل بودن آزادي داشتن به پسر بودن نیست

 باباکاش اینو بفهمی تو

از بد خودتی نگار یه دختر مستقل که میتونه خوبو  



 تشخیص بده وقتی میومدم

 مدرسه دنبالت میدیدم بابت داشتن پدر پیري مثل من

 خجالت نمیکشی مغرور

 سرتو باال میگرفتی و میدویدي سمتم میدیدم

 چطوري جواب دوستاتو وقتی با

 خنده و تمسخر نگاهت میکردن میدادي بهت افتخار

 میکردم تو شیر دختر

ه نگار منمنی جونم به تو وصله ذات تو درست  

 همیشه به داشتن تو افتخار

 میکنم ولی حرفایه اون روزت

 شرمنده سرمو پایین انداختم خجالت زده بودم

 نگار:غلط اضافه کردم حاج بابا بخدا اون حرفا

 حاج بابا:میدونم دخترم،میدونم جوونیو مغرور من

 فقط یه ترس دارم نگار

ناونم بابت توه میدونم از پس خودت بر میاي ولی م  

 پدرم تمام نگرانی من از

 بابت توه برادر و خواهراتو که من اینجوري دیدم برایه

 تو پشت نمیشن میترسم

 بمیرم و نبینم سرو سامون گرفتنتو من یه پام لبه

 گوره نگار مهمون امروز و

 فردام



 عزیز:خدا نکنه سلطانعلی نزن این حرفو

 نگار:بابا توروخدا از این حرفا نزنین

حال بیمارش به زور لبخندي زد بابا با همون  

 حاج بابا:اگه در موردش حرفم نزنم این اتفاق باالخره

 خواهد افتاد نزار دل

 نگرون از این دنیا برم و چشمم تو این دنیا بمونه نزار

 از غصه تو دق کنم

 بمیرم اگه مردم بزار با خیال راحت و سبک برم نگار

 رویه منه پیرمردو

 زمین ننداز تو لجبازي دختر ولی با زندگیت لج

 نکن من تو رو میشناسم

 نمیتونم تنها موندنتو ببینم

 قطره اشکی از گوشه چشم حاج بابا چکید و رو پوست

 چروکیده صورتش غلتید

 دل منو سوزوند
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 حاج بابا:من وقتی حالم خوبه که تو ازدواج کنی

م خراب شدبا این حرف حاج بابا انگار دنیا رو سر  

 حاج بابا:با رعد ازدواج کن تنها خواسته و آرزو من تو

 این دنیا اینه اگه قبول

 کنی که بزرگترین کارو برام کردي اگرم نه که



 با حالی آشفته نگاهش کردم

 سرشو سمت مخالف من چرخوند انگار که نمیخواست

 وقتی این حرفو میزنه منو

 نگاه کنه

ببینمت حاج بابا:تا زمان مرگم نمیخوام  

 ناباور اسمشو صدا زدم

 نگار:بابا

 ولی نگاهم نکرد عزیزو نگاه کردم ولی اونم چشم ازم

 دزدید

 انگار همه این حرفا واقعیه و شوخی نیست

 از جام بلند شدم نمیخواستم حرفی بزنم که حال بابا

 دوباره بد بشه اون بیماره و

 من نمیتونم باهاش بحث کنم بخاطر حال نزارم گفتم

ه که منو صدا میزنه واآلن  

 میگه همه حرفاش دروغ بوده ولی نه صدام نزد حتی از

 اتاقش خارج شدم ولی

 بازم صدام نزد

 مثل شکست خورده ها وارد اتاقم شدم هنوز اون

 حرفارو باور نکرده بودم اون

 عوضی چی داره که بخاطرش حاج بابا میخواد این بالرو

 سرم بیاره چرا



ام ازدواج کنم ازدواج کردننمیخوان بفهمن من نمیخو  

 من یعنی اینکه من

 شوهر خواهم داشت یعنی اینکه من یه زن خونه

 دارخواهم بود اونم با کی؟؟کسی

 که تا حد مرگ ازش متنفرم کسی که هیچ شناختی

 بجز چند تا اطالعات که میشه

 با چند تا پرسو جو ساده بهش پی برد ندارم من اصال

 با اصل قضیه مشکل دارم

ز همون بچگی تصمیم گرفتم ازدواج نکنم چرامن ا  

 حاج بابا داره منو میسوزنه

 چرا داره باهام دشمنی میکنه یعنی من شوهر بکنم؟؟

 شوهرم بشه رعد؟؟

 معدم به هم پیچید هجوم مایه اي رو به گلوم احساس

 کردم و دویدم سمت

 سرویس

 بخاطر فشار هایه عصبی که متحمل میشدم هر چی

 خورده و نخورده بودم رو باال

 آوردم

 نه نه من من با اون عوضی ازدواج نمیکنم من اصال

 نمیخوام ازدواج کنم

 محکم با دستم رو کاسه روشویی کوبیدم باید باال می



 آوردم این اتفاقارو،این

 مدتو
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 بر خالف همیشه تو این مورد که مخالف صد در صدش

 بودم ولی نتونستم حرفمو

بنشونم نتونستم خودخواه و سرتق باشمبه کرسی   

 هر فکري میکردم حاج بابا

 میومد تو نظرم

 اون سر حرفش بود و تا زمانی که با حالی نزار با

 خواسته اش موافقت نکردم

 باهام حرف نزد حتی نمیخواست منو ببینه دکترش

 میگفت حال حاج بابا به

 شرایط و محیطی که توشه بستگی داره باالخره اون

ازش گذشتهسنی   

 نمیخواستم باعث حال بدش باشم نمیخواستم دوباره

 اون عذاب وجدان هارو

 تحمل کنم اصال نمیتونستم دوري از بابارو تحمل

 کنم

 مثل مرده ها بودم بی ذوق بی انگیزه یک ذره هم

 خوشحال نبودم از همه

 بدتر اون عوضی بود اونکه گفت من اصال بهش نمیام



 اونکه معلوم بود مخالف

ین ازدواجه پس چیشد؟؟بعد اعالم موافقتم امیدم بها  

 این بود اون قبول نکنه با من

 ازدواج کنه ولی کرد آره قبول کرد حتی با خانوادش

 به خواستگاري من

 اومدن

 منی که نه آماده شدم برایه اون مراسمات و نه حرفی

 زدم همه راضی و

 خوشحال بودن فقط من بودم که معلوم بود مخالف صد

دم رعدي بود کهدرص  

 فقط اخم داشت و ساکت بود نه مخالفت میکرد و نه

 موافقت تنها فردي که

 ناراضی بود و با حرفاش اینو نشون میداد مادر رعد بود

 معلوم بود عاقل تر از

 همه ماست باالخره هرچی نباشه اون مادرشه و هزار تا

 آرزو برایه پسرش داره

مناسبی برایهو من خودمم اعتراف میکردم اصال کیس   

 پسرش نیستم و باهاش

 زندگی نخواهم کرد و برادر رعد بود که هر وقت منو

 میدید با نفرت نگاهم

 میکرد منم همچین ازش خوشم نیومدیکی بود لنگه



 برادر عوضیش

 فقط تحمل میکردم نه حرفی زدم و نه شرطی

 گذاشتم مثل گاوي بودم که میخوان

 بفروشنش و این گاو ترسی از اینکه ذبحش کنن

 نداشت حتی از قصاب چاقو به

 دستشم نمیترسید مرگ یکبار و شیون هم یکبار من

 داشتم مرگ خودمو به چشم

 میدیدم سوختن آرزوها و خیالهامو به هم خوردن

 برنامه هایه زندگیمو من

 داشتم به چشم میدیدم که دارن چه بالیی سرم میارن

یزدمولی دم نم  

 سکوت کرده بودم تا بابا از حرفش برگرده ولی انگار

 اون به همین سکوت منم

 راضی بود به قول خودش رعد قابل اعتمادترین فردي

 بود که میتونه منو بهش

 بسپره
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 برادر و خواهرامم همچین ناراحت بنظر

 نمیرسیدن خوشحالم بودن که دختر

ادب میشه زبون دراز و آزاد سلطانعلی باالخره داره  

 هیچ کاري نمیکردم گوشه گیر شده بودم به عزیز



 گفتم به حاج بابا بگه من هیچ

 مراسمی نمیخوام ولی اونا بازم به حرفم توجهی

 نکردن قراره عقدو که انداختن

 جلو هیچ در تدارك یه جشن بزرگ هم بودن

 کالفه شده بودم بازم ناچار به تحمل بودم و اینا همه

 عواقب موافقت من

ود رعدو فقط تو مراسم خواستگاري دیدم همونب  

 یکباري که اومدن و حاج بابا

 و پدربزرگ رعد در مورد ما حرف زدن همون روزي که

 مادر بزرگش انگشتر

 ازدواج خودشو به نشون دست من کرد و منو خرد تر

 کرد همون حلقه اسارتی که

 یک ذره از غروري که برام مونده بود رو هم خرد و

دخاکشیر کر  

 حلقه رو بعد چند دقیقه از اتمام اون مجلس کذایی از

 دستم در آوردم تنها شده

 بودم و محلی به ساناز و شایان که با هر بار دیدن من با

 ناراحتی نگاهم میکردن

 نمیزاشتم

 همه کار هایه منو عزیزو ساناز میکردن می شنیدم که

 ساناز چه با ذوق و شوق



ایی و الکچري مناز لباس عروس به قول خودش اروپ  

 حرف میزنه اونم انگار

 زده بود به سرش نمیفهمید با این حرفا داغ دله منو

 تازه میکنه شاید اونم به

 قول بهروز فکر میکرد اونهمه نمیخوام نمیخوام من

 فقط ناز و نوز دخترونه

 بوده بهروز بخاطر این ازدواج دوباره با چرب زبانی و

 منت کشی راهش تو

 عمارت باز شده بود
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 با این لباس ساده توري که باال تنه اش پر از شکوفه

 هایه ریز بود و کامال پوشیده

 و تور کوچیک بدون حاشیه و زرق و برقی که به موهام

 وصل بود و صورت

 ساده که کمترین آرایش ممکن رو داشت با همین

 موهایه کوتاهم به گفته ساناز

ولی خودم میدونستم مثلشبیه فرشته ها شده بودم   

 مترسک شدم

 توجهی به فیلمبردار و ساناز نکردم وقتی خبر آوردن

 اون ،مثال داماد اومده

 عصبی و ناراحت مقابل چشمایه متعجب آرایشگر و



 شاگردش و چند تا مشتریش

 با همون وضعیت از آرایشگاه خارج شدم توجهی هم به

 ساناز که ازم میخواست

 شنل سرم کنم نکردم

دیدن اون غول تشن و که دسته گل بدست با اخم و با  

 کالفه داشت به زر زرایه

 فیلمبردار گوش میداد وایستادم تا نگاهم کرد اخماش

 بیشتر تو هم رفت پوزخندي

 بهش زده و همونطور که با حرص پاهامو محکم زمین

 میکوبیدم سمت ماشین

 رفتم اولش خواستم عقب سوار بشم ولی میدونستم

با دیدن من اونم روحاج بابا   

 صندلی عقب خوشحال نخواهد شد سوار ماشین

 آخرین مدل جنتلمن نما شدم

 فیلمبردار اومد سمتم شیشه پایین بود

 فیلمبردار:عه عروس خانوم چرا سوار شدین پیاده

 بشین پیاده بشین اول باید

 دسته گلو از آقا داماد بگیرین کلی ژست هست که

 باید

 عصبی گفتم

له این ادا اصوالرو ندارم بهتره بزنی بهنگار:من حوص  



 چاك

 بعد این حرفم فیلمبردار ساکت شد و چشماش گرد

 حتما پیش خودش میگفت چه

 عروس بد دهن و بی اعصابیم

 ولی اونم با حرفش تالفی کرد روبه جنتلمن نما گفت

 فیلمبردار:خدا بهت صبر بده

 و جوابش شد سر رعدي که به طرفین تکون خورد و

 منی که با اخم بیشتري

 نگاهشون کردم

 خون خونمو میخورد

 رعد نشست رو صندلی راننده و دسته گلو پرت کرد

 طرفم منم حرصی گلو

 برداشتم و پرت کردم صندلی عقب

 دیدم که ساناز از در آرایشگاه خارج شد همونطور که

 کیف وسایالیه من دستش

بابودیه نگاه به چپ و راست انداخت و بعد دیدن ما   

 نیش شل شده اومد سمت

 ماشین

_ 73 

 سرشو خم کرد و رو به من گفت

 ساناز:خب شما برین من با آژانس میرم تاالر



 اصال میخواستم حرصمو سر عالم و آدم خالی کنم

 نگار:ساناز میاي میشینی صندلی عقب حرف اضافه هم

 نمیزنی

 لحن قاطع و عصبیم به ساناز اجازه نداد مخالفت کنه

به مغرور خانبعد نگاهی   

 که عینک آفتابی مارکشو به چشماش زده بود سوار

 ماشین شد

 آخهیکی نیست به اینا بگه این ازدواج مطمعنن

 سرانجامی نداره نیازي به انجام

 همه مراسمات و تشریفات معمول نیست ولی

 میدونستم همشون میخوان منو دق

 بدن لباس تو تنم سنگینی میکردیجور انگار تنم

گوشتمو میخورد نه میخارید و  

 اینکه پارچه اش زبر باشه و نه ولی از لجبازي و حرص

 من همچین حسی

 داشتم

 تو راه بودیم که ساناز گفت

 ساناز:اول باید برید آتلیه

 با حرص چرخیدم و نگاهش کردم وسط صندلی

 نشسته و سرشو آورده بود

 نزدیکتر که با این حرکت من ترسید و چسبید به



 صندلی

فقط همینو کم داشتیم من آتلیه و یا هیچ نگار:نخیر  

 جهنم دره اي نمیرم منو

 برسونین محل جشن تا این مراسم کوفتی تموم بشه

 الزم بذکره که ما چند روز پیش عقد کرده بودیم اونم

 تو یه محضر شیک ولی

 من فقط همون زمانی که عقدو خوندن اونجا بودم

 بعدش تنهایی از اونجا خارج

ض وحرف کسی گوش نداده بودم با یادشده و به اعترا  

 آوري حال و احوال اون

 روزم آرزویه مرگ میکنم

 بعد خوب شدن حال حاج بابا من قانعش میکردم که

 طالق بگیرم یا اون حتما با

 دیدن اینکه خوشبخت نشدم و رعد عوضیه خودش

 ازم میخواست طالق

 بگیرم آه خدایه من آخه چرا من باید ازدواج کنم که

 طالقم بگیرم هر دوتاش منو

 عذاب میدادن

 جنتلمن نما مثل برج زهرمار رانندگی میکرد و حرفی

 نمیزد اونم راضی بنظر

 نمیرسید خودمونیم جدا از اینکه من زیبا هستم و



 چیزي از نظر ظاهر کم ندارم

 ولی خدا منو نصیب گرگ بیابون هم نکنه آخه کدوم

 مردي حاضر میشه با دختري

و بلندي قابل توجهی داره و نه چیزي ازکه نه پستی   

 ناز و عشوه هایه زنونه

 سرش میشه و کال اهل زندگی نیست ازدواج کنه؟ با

 دختري مثل منکه کم از یه

 پسر ندارم
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 هوا دیگه تاریک شده بود چند متر مونده به تاالر

 ساناز از رعد خواست نگه داره

ماشین چون خجالت میکشه با ما جلویه در تاالر از  

 پیاده بشه

 نگار:الزم نکرده با این ریخت و قیافه اونم شب تا تاالر

 پیاده روي کنی

 رگ غیرتم بیرون زده بود

 ساناز:شما نمیخواد تو این لباسو موقعیت برایه من

 غیرتی بشی شایان اونجا

 منتظرمه

 بیشتر که دقت کردم شایان بزمجه رو دیدم که چند

 متر اونطرفتر منتظر ساناز



د ساناز قبل پیاده شدنش دسته گل کوچیک وبو  

 جمعو جورو گذاشت رو پاهام و

 دم گوشم پچ زد که حتما دستم بگیرم چون عروس

 بدون دسته گل بدرد حاج بابا

 نمیخوره و بعد پیاده شد و رفت

 دلمیک آن تنگ شد برایه روزهایه نه چندان دور که

 منو شایان و ساناز سوار

دور دور حتییکبار وسط پراید من میشدیم میرفتیم  

 خیابون مارو جوگرفت و

 گازشو گرفتیم و سه تایی رفتیم شمال اونم بیخبر از

 خانواده حاال بماند که ارسالن

 خان و حاج بابا و بهروز اومدن و مارو با تشریفات

 مخصوص مواقع

 عصبانیتشون دیپورت کردن خونه

 ماشین که حرکت نکرد به خودم اومدم رعد خان

ش نمیخواست حرکتانگار دل  

 کنه دل منم میخواست همین دسته گلو انقدر بکوبم

 تو سرش تا تمام گلبرگاش پر

 پر بشن بله همچین روحیه ظریف و لطیفی دارم

 بنده

 نگار:راه بیفت



 سرشو به آرومی سمتم چرخوند ولی این نگاهش کم

 از نگاه یه گاو خشمگین که

 پارچه قرمز جلوش گرفتن نداره

 برایه هزارمین بار به این فکر کردم حاج بابا پیش

 خودش چه فکري کرده که

 همچین مرد نیرومند و قوي هیکلی که من مقابلش

 عین جوجه ام رو برام در نظر

 گرفته

 رعد:تا االن تحملت کردم خیال برت نداره بیشتر با

 اعصاب و روان من بازي

 کنی برایه خودت بد میشه خانوم کوچلو

عوضیم دلش پره باز گفت، باز به من گفت نه پس این  

 خانوم کوچولو

 با حرص غریدم

 نگار:ببین من حوصله هیچکسو ندارم حوصله تو یکی

 رو که هیچ رقمه

 ندارم حاال هم برون این لگنتو تا زمان بگذره و تموم

 بشه این عروسی کوفتی

 وقتی ناگهان و با یه دست از یقه لباسم گرفت و منو

هینیکشید سمت خودش   

 کشیدم



 با همون دستی که دسته گلمو گرفته بودم محکم

 کوبیدم رو سینه عین سنگش

 نگار:هییارووو چیکار میکنی؟؟

 وقتی حرف میزد نفسایه داغش رو صورتم

 مینشست پوزخندي زد

 رعد:همین ادبو تربیتت در همین حده همچین

 انتظاري هم ازت ندارم هیچکدوم

ولی تو یکییه نمه از بچه هایه حاجی به خودش نرفتن  

 بیشتر از بقیه رو مخی

 حرصم گرفت تقال هم فایده اي نداشت پارچه این

 لباس زیادي مقاومه که تا حاال

 پاره نشده

 تا سرمو بردم عقب بکوبم تو دماغش انگار فکرمو

 خوند که منو به عقب هل

 داد محکم به در خوردم که آخم در اومد

نو بدونرعد:فکر نکن عاشق چشم ابروت شدم ای  

 مجبورم به تحملت

 انگار سر قضیه باز شده بود

 نگار:هه نه که من عاشقت شدم هزار بار توبه ببین

 کاري به من نداشته

 باش من عمرن پسري مثل تو رو میگرفتم



 دوباره پوزخند زد لعنت به این پوزخندات

 نگار:فقط منتظر یه فرصت میمونم تا طالقت بدم اینو

 همیشهیادت باشه یه بالیی

 سرت بیارم پشیمون بشی از این کارت

 بیتفاوت و خونسرد جواب داد

 رعد:آره منتظر همون روزم دختري مثل تو الیق جرز

 دیوارم نیست چه برسه

 زندگی با من

 حرفش ناراحتم که نکرد هیچ خوشحالمم کرد
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 با همون لباس عروس میرم زیر دوش به جهنم که

میشه دوستلباس خراب   

 دارم این لباس عذاب آور رو تیکه تیکه کنم

 آب سرد که رو سرم میریزه شوکه دهنمو باز میکنم و

 تند تند نفس میکشم

 لباسم خیس شده در آوردنشم سخت ولی با همه

 توانم لباس و تورو از تنم میکنم

 و با پام گوشه اي پرتاب میکنم امشب من فقط در

 ظاهر عروس بودم

امیالیه خودمون که رفتارایه من عادي بودخانواده و ف  

 براشون و همینکه ساکت تو



 جایگاه عروس نشستم خودش یک زمان طوالنی

 میخواست تا هضمش کنن ولی

 فامیالیه جنتلمن نما با تعجب و اخم به تماشایه ما

 نشستن من با عروس هایه دیگه

 فرق داشتم نه نازي میومدم و نه رقصی فقط عین میخ

خم نشسته بودم رواونم با ا  

 صندلی و هرکی که سمتم میومد رو پاچشو میگرفتم

 از جنتلمن نما خبري نداشتم یعنی از اول تا آخر

 عروسی تو قسمت مردونه بود و

 بابت این خدارو صد هزار مرتبه شکر بودن اون کنارم

 باعث عذابم میشد من

 عروس و اون داماد حتی فکرشم باعث حالت تهوع من

 میشد

سرم سرازیر میشد و سعی داشت مقابل نگاهموآب از   

 بگیره ولی من چشم باز

 کردم و با نفرت اون حجم جمع شده لباس سفید توري

 رو تماشا کردم آخرین

 باري که لباس سفید مجلسی تنم کرده بودم شش

 سالم بود عروسی پسر عموم

 فرهاد از اون روز به بعد دیگه لباس اینجوري تنم

 نکرده بودم



سرد حموم میشینم و تو خودم جمع میشم وروکاشی   

 آب انگار به تنم شالق

 میزنه

 از اون روز و با همون لباس عکسی دارم که عزیز هربار

 با حسرت نگاهش

 میکنه و به جونم غر میزنه

 نمیخوام به این چیزا فکر کنم ولی هربار آدمایه اطرافم

 سعی دارن بهم یادآوري

 کنن

 بعد از حموم، حوله تن پوش رو تنم کرده و با همون

 موهایه خیس از حمام تویه

 سالن خارج میشم

 نگاهم تو سالن خونه شیک و به قول ساناز الکچري

 رعد خان به گردش در

 میاد

_ 77 

 از تمیزي برق میزنه

 سمت آشپزخونه میرم همه وسایل اینجا مثال جهیزیه

 منه؟؟کوفتش بشه سنگ

عزیز و حاج بابا چند تا تیکه وسایلتموم گذاشتن   

 ارزون میخریدن



 خب اشکالی نداره بعد طالقم همه اینارو از حلقومش

 میکشم بیرون نچ نچ ببین

 تو رو خدا همه وسایال مارك و گرون قیمته با پول اینا

 میشد برایه چندتا دختر

 دم بخت نیازمند جهیزیه داد مثال با این کارشون

زندگی خواستن گره من به این  

 رو کورتر کنن چون حاج بابا دستش به خیر بودو

 همیشه بیشتر از خانوادش

 حواسش به نیازمندا بوده

 نگاهم که تو آشپزخونه به گردش در میاد دوباره آهی

 میکشم من حتی کاربرد

 خیلی از وسایالیه اینجارو نمیدونم

 سمتیخچال رفته و با دیدن بطري آب برش میدارم

رم و سرشیشه رو باال میا  

 میکشم دارم قلپ قلپ آب میخورم که

 رعد:آبو با شیشه سر نکش

 آب توگلوم میپره و به سرفه میفتم سر تخته

 بشورنت

 نگاهم که بهش میفته بیشتر به سرفه میفتمیه قدم

 عقب میرم که از سردیش میفهمم

 چسبیدم به یخچال گلوم به درد افتاده این چه



رار گرفته و مثل شمروضعشه با شلوار راحتی مقابل من ق  

 نگاهم

 میکنه از ظواهر امر پیداست

 حمومم رفته

 گلومو صاف میکنم

 نگار:داشتم خفه میشدم روانی

 به سرو وضعش اشاره کردم

 نگار:این چه وضعشه؟؟

 پوزخندي زد

 رعد:خونه خودمه منم عادت دارم اینجوري بگردم

 حتی تو زمستون در ضمن

 اینجا خونه منه

 رفت سمت کابینت و لیوانی برداشت

 نگار:عه اینطوریاست وسایلشم ماله منه

 دوباره بی اعصاب پوزخندي زد

 لیوانو گذاشت سر جاش

 رعد:ببین االن دیر وقته و من کلی امروز اعصاب

 خوردي داشتم بهتره هرکی

 به کار خودش برسه و دم پر اونیکی نشه

منکه کمصدایه خشدار و مردونه اش رو مخم بود ولی   

 نمیآوردم



 نگار:اینجا خونه منه ندیدي بابا بزرگت گفت اینجا رو

 به اسم من میزنه

 وسایالشم که ماله منه حق نداري حتی از یدونه لیوانم

 استفاده کنی تنها لطفی که

 بهت میکنم اینهیه مدت اون اتاقت ماله تو

 اینجا دوتا اتاق داشت یه اتاق ساده با تخت و و یه

شترك کهاتاق مثال م  

 عزیزو ساناز و زهره خیلی رمانتیک و رویایی چیده

 بودنش اول که وارد اتاق

 رمانتیکه شدم کفري شده و سریع ازش خارج شدم و

 اومدم تو این اتاق ساده که

 حمام و دستشویی جدا نداشت
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 با این حرفم نفس حرصی کشید انگار بدجور رفته

 بودم رو مخش و این دلمو

 خنک میکرد

ان تو دستشو که هنوز خالی بود ریلکس برد باال ولیو  

 آروم رها کرد لیوان اصل

 کریستال بود که هزار تیکه شدو خردو خاکشیر

 نگاه از تیکه هایه لیوان گرفتم و با خشم نگاهش

 کردم



 رعد:اینجا هنوز به اسم منه تو خواب ببینی دختره

 وحشی به اسمت بزنم

ی کالس نگاه میکنهانگار که داره به یه چیز کثیف و ب  

 چینی به صورتش داد و

 از آشپزخونه خارج شد ولی با صدایه بلند منو

 مخاطب قرار داد

 رعد:حاال که من از وسایالیه اینجا استفاده نمیکنم

 بهتره تو هم بفکر خودت

 باشی

 نمیدونستم داره در مورد چی حرف میزنه

 یه صداهایی میومد

ویی رو قفلاز آشپزخونه خارج شدم داشت در دستش  

 میکرد این عوضی داره

 چیکار میکنه؟؟

 با دهنی باز و چشمایی گرد شده تماشاش میکردم با

 دیدنم گفت

 رعد:اینجا خونه منه تنها لطفی که بهت میکنم اینهیه

 مدت اون اتاق ماله تو

 و بعد بی توجه به من وارد اتاقش شد فکر کنم به

 غرورش بر خورد که گفتم از

 وسایل من استفاده نکنه منم مغرور تر از این حرفا



 بودم که به زبون اعتراف

 کنم حاال من کجا برم خودمو تخلیه کنم

 از شانس بدم اتاق من حموم و دستشویی نداشت اي

 خاك تو گورت نکنن

 صاحب فعلی این خونه همین چند دقیقه پیشیه بطري

 آب خورده بودم خودمو

سفتر کردم و رفتم سمتسفت نگه داشتم کمر حولمو   

 اتاقم امشب بگذره خب

 فردارو چیکار میکنی؟؟

 یه تیشرت گشاد و شلوار ورزش پوشیدم گفتم خسته

 ام و تا سرمو بزارم رو

 بالشت خوابم میبره ولی زهی خیال باطل مثانه ام پر

 شده بود چند بار تصمیم

 گرفتم قایمکی برم اتاق رمانتیکه حتما که در حموم

جا قفل نبود ولیدستشویی اون  

 نمیتونستم ریسک کنم

 تا صبح رو تخت یک نفره انواع ژست هایه جلوگیري از

 ریزش رو امتحان کردم

 ولی فایده اي نداشت از فرت فشار کم مونده بود به

 گریه بیفتم صبح شده بود

 رفتم تو سالن شکممو گرفته بودم و راه میرفتم ودیگه



 کم کم داشتم بفکر راه هایه

یه خودم میفتادم کهدیگه تخل  
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 یه صدایی از بیرون اومد صدایی مردي که انگاري

 داشت با یه نفر حرف

 میزد سریع مثل مارمولک رفتم سمت در و چسبیدم

 بهش از چشمی نگاه کردم

 دیدمیه پسر جوونه همونطور که داشت با گوشی حرف

 میزد درو هم با کلید باز

 میکرد یعنی واحد روبه رویی ما

ن مخم اصال کار نمیکرد تا تا خودمو راحتمن اال  

 نمیکردم پس انجام دادم اولین

 فکري که به عقلم خطور کرد

 سریع دمپایی صورتی گلدار کنار درو که میدونستم

 اینم انتخاب عزیزه رو پام

 کرده درو باز کردم و پریدم بیرون مرده تا درو باز کرد

 عین تارزان رفتم

ی توجه بهش واردسمتش بیچاره هنگ کرد وقتی ب  

 خونه اش شدم با یه کنکاش

 چشمی و سریع فهمیدم مدل خونه اش مثل خونه اون

 عوضیه پس دستشویی کجا



 میتونه باشه؟؟خب سرجاشه هجوم بردم سمت دري که

 تو خونه اون بی وجدان در

 دستشویی بود درست حدس زده بودم

 دستشوییه نمیدونستم به جایی میرسم که

 با دیدن دستشویی اینقدر خوشحال میشم رفتم تو و

 کارامو انجام دادم

 آخیش خیلی راحت شدم اصال احساس سبکی میکردم

 همونطور که با دستمال کاغذي دستمو خشک میکردم

 از مقابل اون مرده جوون

 که وسط سالن ایستاده بود و با تعجب و خشک شده

 منو تماشا میکرد گذشتم

م که پشت سرم صداش بلندچند قدم ازش دور شد  

 شد

 افشین:ببخشید که یهویی پریدم تو خونتون و از

 سرویسش استفاده کردم

 چرخیدم سمتش راست میگفت بیشخصیت بازي در

 آوردم

 از باال به پایین و از پایین به باال نگاهی بهم

 انداخت انگار که داره به یه دیوونه

وارنگاه میکنه خب این تیپ من هم کم خاص نبود شل  

 اسلش پسرونه با تیشرت



 پسرونه و این دمپایی صورتی دخترونه که یه گل گنده

 صورتی روش بود و

 موهایه کوتاهم که آشفته بودن

 گلومو صاف کردم

 نگار:عه ببخشید نه که من عجله داشتم اصال حواسم

 نبود من همسایه واحد

 روبه رویتونم تازه اومدم در دستشویی عه یعنی

بود دستشوییمون خراب  

 اوضاع هم قاراشمیش دیگه خودتون میدونین که
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 مشکوك نگاهم کرد

 افشین:واحد روبه رویی؟؟خونه رعد خانو میگین؟؟شما

 باهاشون نسبتی دارین؟؟

 این دیگه زیادي داشت سوال میپرسید اگه بهش

 مدیون نبودم اونم از این نوعش

 جوابشو نمیدادم االن باید چی میگفتم بهش آقا

بگو باالخره که همسایهراستشو   

 ست میفهمه

 نگار:بله با رعد خان دیشب عروسیمون بود یعنی

 گرفتمش

 اول چشماش گرد شد و بعد قیافش مثل کسی شد که



 داره سعی میکنه جلو خندشو

 بگیره بنظرم نظر اینم این بود که منو اون عوضی اصال

 به هم نمیایم

 افشین:خوشبختم من افشینم مستاجر رعد خانم و

 اینجا تنها زندگی میکنم

 تا این کلمه تنها رو گفت دستپاچه شدم چرخیدم

 سمت در و سریع رفتم سمتش

 افشین:صبر کن

 درو باز کردم کمی خیالم راحت شد ولی مکث

 کردم چرخیدم سمتش

 بهم نزدیک شد نمیخورد آدمی بدي باشه یه پسر

 چهارشونه که از نظر قیافه

 میشد گفت خوشگله

یعنی دیگه سالهایه آخر افشین:من پزشکم  

 تخصصمه قلب خوندم هر وقت

 کاري داشتی میتونی رو من حساب کنی هرچی باشه

 من خیلی به رعد خان

 مدیونم

 پوووف اینم که طرفدار آقا گاوست

 سري تکون دادم و با عجله ممنونی گفتم و رفتم سمت

 واحد خودمون و پریدم



درتو اي همه پوالت تو آتیش بسوزه مرتیکه میلیا  

 جایه تعجب نداره اگه بدونم کل

 این ساختمون مال این جنتلمن نماست

 نه خبري ازش بود و نه سرو صدایی میومد حتما کپه

 مرگشو گذاشته ببین اصال

 به این فکر میکنه من باید کجا برم دستشویی؟ هیچ

 برنامه اي نداشتم عزیز اینا میدونستن که هیچ مراسم

 پاتختی و از اینجور

زیا نخواهیم داشت خودمم قبال اتمام حجتمسخره با  

 کرده بودم باهاشون

 خب من باید چیکار کنم؟؟

 بعد این فکرم صدایه شکمم بلند شد اول بایدیچیزي

 میخوردم

 همون طور تو آشپزخونه مشغول خوردن بودم که

 جنتلمن نما با سر وضع مرتب

 و شیک و کیف به دست از مقابل در آشپزخونه گذشت

نگردي عوضی انگار جدي گرفته بود که بري دیگه بر  

 گفتم حق استفاده از

 وسایالمو نداره واکنشاش که اینو نشون میداد
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چیزي همونطور که مرموز به تلویزیون نگاه میکردم و  



 از برنامه اي که پخش

 میشد نمیفهمیدم به فکر فرو رفتم

 تازه تازه داشتم به عمق فاجعه پی میبردم عه عه

سیمرغ قدرتمندببین چجوري   

 و انداختن تو قفس منظور از سیمرغ به خودم

 بودم عزیز و حاج بابا مثال االن

 منویه خانوم خونه دار کرده بودن؟؟

 البته که نه نگار چون تو نه اصال غذا میپزي نه خونه

 تمیز میکنی و نه لباسارو

 میشوري هیچیه هیچی

 نه هیچیه هیچیم نیست پس من االن دارم چیکار

 میکنم؟ من االن یا باید در دفاع

 از حقوق حیواناتیه شکارچی غیر قانونی روگیر انداخته

 بودم و داشتم بحسابش

 میرسیدم و یا تو گالرییکی از استادام انقدر فک زده

 بودم که دیگه از دستم

 بریده بودن یا با ساناز یه جایی مشغول خوش گذرونی

 بودیم و با پسرایی که

ختن دعوا میکردمبهمون تیکه میندا  

 واي خدا ببین به چه روزي افتادم من؟؟

 زندگیم چطوري به هم ریخت نه من آزادم هرکاري



 دلم بخواد میکنم تو نگاري

 تو نگاري فکر کن فکر کن

 من نباید بزارم عمرم به بطالت بگذره من بحساب اون

 عوضی میرسم ولی خوبه

 که کاري به کارم نداره

ي جور میکردم بایدیجوراییمن باید برایه خودم یکار  

 مگس میشدم دم گوش این

 رعد خان

 اول از همه زنگ زدم به عزیز تا همه تابلو هایه نقاشیمو

 برام بفرسته

 اینجا عزیز چیزي در مورد اتفاقایه شب عروسی ازم

 نپرسید حاال یا بخاطر

 اخالق سگیم در این مورد و یا اینکه خیلی حساب باز

ونکرده بود رو آدم بودن ا  

 عوضی

 حاال در دستشویی رو رو من قفل میکنی؟؟
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 رعد

 خسته از جلسه هایه پشت سر هم امروز، کلیدو از

 جیبم در آوردم که صدایه افشین

 از پشت سرم اومد



 افشین:سالم رعد خان خوبین؟؟

 چرخیدم سمتش خشک باهاش دست دادم و ممنونی

 گفتم پسر خوبی بود از

د و دنبال خونه میگشتزمانیکه کنکور قبول شده بو  

 تا بتونه تهران درسشو بخونه

 میشناسمش

 افشین:دستشوییتون درست شد؟؟

 اخمام تو هم رفت و سوالی نگاهش کردم

 افشین:صبح که اومدم خونه یه خانومی از خونتون

 خارج شد گفت شمارو یعنی

 همسرتونه از سرویس واحد من استفاده کردن

ن دادم و ممنونیقیافمو عادي نشون داده و سري تکو  

 گفتم خودش فهمید مایل به

 حرف زدن در این مورد نیستم کلیدو انداختم و وارد

 خونه شدم دختره وحشی

 میخواد آبرومو اینجا ببره

 با شنیدن صداهایی از راهرو گذشتم و وارد خونه

 شدم اینجا چخبر بود؟؟

 شایان و دوست اون دختره وحشی با دیدنم سریع از

 جاشون بلند شدن و ترسیده

 نگاهم کردن



 صداهایی از اتاق خواب دختره بد دهن میومد خودمو

 عجب تو دردسري انداختم

 با قبول کردن خواسته حاج سلطانعلی، این عجوبه کم

 دردسر درست نکرده بود

 برام حاال اینکه چند روزي بود از گیسو خبر نداشتم و

 مزاحمم نشده بود و

یشتر شده بود به کنار ولی تحملارزش سهام شرکتم ب  

 این دختره وحشی صبر

 ایوب میخواد

 رفتم سمت اتاقش درش نیمه باز بود

 نگار:اوستا قربون دستت کاشیارو خوب نصب کنیا دیگه

 بعد یه مدت کنده نشه

 مرد میانسالی که لباس خاکی و گچی شده تنش بود با

 اخم جواب داد

ا تو دستو پایهاوستا:من کارمو بلدم خانوم شماهم لطف  

 منو شاگردم نباشید

 یه پسر جوونم با لباس کارش مشغول جابه جایی

 وسایل تو اتاق بود دم در

 خشکم زده بود وسایل این اتاق کجاست؟؟این دختره

 داره چه بالیی سر خونه من

 میاره؟؟



 دختره با دیدنم چشماش گرد شد اومد سمتم با اخم

 غرید

تماشا میکنی؟؟نگار:اینجا چرا وایستادي؟؟چیو   

 خیلی حق بجانب رفتار میکرد حقش بود یه جوري

 ادبش کنم از اتاق کشیدمش

 بیرون و همونطور که بازوشو بین دستام میفشردم و

 اون تقال میکرد از بین

 دندونام غریدم

 رعد:دقیقا اینجا داري چه غلطی میکنی؟؟

 تا خواست جواب بده نگاهم به شایان و دختره افتاد

نشسته و سرشونوکه رو مبل   

 چرخونده بودن سمت ما و بجایه تلویزیون مارو تماشا

 میکردن

 دختره رو کشوندم سمت اتاقم درو باز کرده و هلش

 دادم داخل و درو بستم
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 کیفمو انداختم رو تخت غریدم

 رعد:تو دقیقا داري چه بالیی سر خونه و زندگی من

 میاري؟؟

 با همون قد کوچیک ولی زبون چند متریش با اخم و

 تیز جواب داد



 نگار:هه خونه زندگی تو؟؟اینجا که قراره به اسم من

 بشه اصال خونه خودمه

 دوست دارم حموم و دستشویی جدا تو اتاقم داشته

 باشم تا مثل عهد بوق که برایه

 حموم میرفتن خونه همسایه و حموم عمومی منم

م توقع دارياونجوري نشم یا ه  

 بگندم؟

 بعید نبود این دختره وحشی که از دستشویی خونه

 افشین استفاده کرده از حمومشم

 استفاده کنه حوصله سرو صدا نداشتم میدونستم این

 دختره رو اگه جلوشو نگیرم

 مثلیه بچه بیش فعال سقف اینجارو رو سرم خراب

 میکنه

 کلید دستشویی و حموم تو راهرو رو سمتش پرتاب

ردم کارم ناگهانی بود ولیک  

 سریع تو هوا گرفتتش چشماش درخشید

 نگار:خب اینکارو از اول میکردي جنت

 حرفشو خورد سرم به درد افتاده بود من چرا خودمو

 انداختم تو این

 دردسر؟؟سرکله زدن با یه دختر بچه زبون نفهم واقعا

 کار سختیه



 رعد:از اتاقم گمشو بیرون اون بساطم سریع جمعو

رش کن وگرنه همراهجو  

 وسایالت پرت میشی بیرون

 بعد زدن یه پوزخند از اتاقم خارج شد این دختر بچه

 مثال میخواست با رفتارش

 نشون بده بزرگ شده ولی موفق نبود اگه بخوام

 باهاش سروکله بزنم و هر

 حرکت و حرفشو تالفی کنم میشم مثل خودش

 یعنی این دختر بچه لوس و وحشی االن زنم شده

 بود کارم اشتباه نبود که بعد

 اون اتفاقات که بین من و گیسو افتاد خودمو انداختم

 تو این چاه

 مطمعنم این ازدواج عجیب و بی پایه و اساس زندگی

 نخواهد شد برایه من فقط

 باید کمی صبر کنم این دختره گورشو از زندگیم گم

 کنه ولی اگه خدا بهش رحم

کشته نشه چون کنه و تا اونموقع به دستایه من  

 عفریته اي برایه

 خودش نمیخواستم وقتمو با بحث و دعوا با این دختر

 بچه تلف کنم
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 نگار

 از الیه در اتاقم داشتم کیشیک میکشیدم در کمال

 تعجبم رعد دیروز کوتاه اومد و

 کلید دستشویی و حموم رو بهم داد فکر میکردم

 بحث ها خواهیم داشت با این

 جنتلمن نما ولی انگار اشتباه فکر میکردم

 تا حاضر و آماده از اتاق خارج شد کولمو برداشتم و از

 اتاق خارج شدم داشت

 کفشاشو میپوشید همون عطر مضخرفشم تو هوا

 پخش شده بود

 نگار:خب بریم

 مکثی کرده و منو نگاه کرد و بعد کوله کوچیکی که

 پشتم انداخته بودم

نمت مدرسه با آژانس برورعد:من نمیتونم برسو  

 چشمام گرد شد

 رفتم نزدیکتر از کمد کتونیامو برداشتم

 نگار:مدرسه دیگه کجاست؟؟

 پوزخندي زد

 رعد:مدرسه مکان یادگیري علم و دانش

 بعد این حرف بی توجه به من از خونه خارج شد منم

 پشت سرش خارج شدم و



 درو بستم توجهی به من نمیکرد دکمه آسانسورو زد و

ها باز شدن تا داخلدر  

 رفت دکمه دیگه اي رو فشار داد درها داشتن بسته

 میشدن که خودمو انداختم داخل

 کابین آسانسور با اخم داشت با گوشیش کار میکرد

 حرصی گفتم

 نگار:من نوزده سالمه دیگه مدرسه نمیرم رعد

 خان من میخوام بیام تو شرکتم

 کار کنم

و بعد تو یه بعد این حرف نگاه اخمو بهم انداخت  

 حرکت آرنجشو گذاشت زیر

 گلوم و منو عین سوسک چسبوند به دیوار

 رعد:دیگه داري بدجور مانور میدي دیگه داري

 حوصلمو سر میبري کاري نکن

 دستم به خونت آلوده بشه

 هه فکر میکرد ازش میترسم دست رو من بلند میکرد

 حاج بابام بحسابش میرسید

یختم اصال این قانونقبل اونم خودم زهرمو بهش میر  

 منه، چون ضعیفم کتک

 میخورم ولی اون وسطا منم دقو دلیمو خالی میکنم و

 طرفو میزنم که
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 با ایستادن آسانسور مجبور شد ازم فاصله بگیره

 باز بی توجه به من تو پارکینگ پیاده شد و رفت سمت

 ماشین مدل باالش یعنی

ر شده ؟ماشین خوشگلم االن چه به چه سرنوشتی دچا  

 دویدم سمتش و تا خواستم درو باز کنم و بشینم درارو

 قفل کرد کوبیدم رو

 شیشه

 نگار:در این لگنو باز کن

 یه نگاه پر از تحقیر به معنی آدم حسابت نمیکنم

 انداخت و جلویه چشمایه من

 ماشینو روشن کرد و رفت مشتمو کوبیدم تو کف

 دسته دیگه ام

 نگار:به حسابت میرسم عوضی میشم فرشته مرگت

 حاال ببین

 سه درصد از سهام شرکت رعد به اسم من شده بود

 اونم به خواسته پدر بزرگ و

 مادربزرگش و من این موقعیتو هیچوقت از دست

 نمیدادم برایه چزوندنش

 آژانس گرفتم و رفتم شرکت هه حاال منو قال میزازي

 عوضی؟؟



م بهم نپرید و با آرامش بیشترياینبار منشی با دیدن  

 باهام حرف زد

 نگار:به رئیست بگو میخوام ببینمش

 منشی:قبل اومدن شما گفتن کسی رو داخل راه ندم و

 مزاحمشون نشم

 نگار:عه اینجوریاست؟؟

 هجوم بردم سمت در اتاق جنتلمن نما و یکدفعه درو

 باز کردم داشت یه چیزایی

نگاه گذراییمینوشت فقط سرشو بلند کرد و بعد   

 دوباره مشغول کارش شد

 ولی با صدایه خشک و بی رحمش گفت

 رعد:خانوم صالحی مگه نگفتم کسی رو راه ندین؟؟

 صالحی:بخدا آقایه مروت من بهشون گفتم ولییکدفعه

 پریدن سمت در

 جنتلمن نما پرید وسط حرفش

 رعد:مشکلی نیست میتونین برین ولی وقتی پنجاه

وندرصد از حقوق این ماهت  

 کسر شد میفهمین باید چجوري انجام وظیفه کنید

 صالحی بیچاره بخاطر لحن بی رحم و تصمیم این

 عوضی به گریه افتاد

 صالحی:بخدا آقایه مروت



 خشک و جدي بازم اجازه نداد منشی حرفی بزنه

 رعد: بیرون

 منشی بعد یه نگاه کینه توزانه به من از اتاق خارج

 شد آخی دلم براش کباب

 شد

ر:اون تقصیري نداشتنگا  
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 عذاب وجدان گرفتم درسته اخالق نداشتم ولی

 بشدت آدم دلرحمی بودم

 جوابمو نداد یه پیرمرد عینکی سینی بدست وارد اتاق

 شد و فنجون قهوه رو

 مقابلش گذاشت رفتم سمت صندلی هایی که مقابل

 میز ریاست به ردیف دور میز

 بزرگترین چیده شده بود

 پیرمرده:آقا دیگه چیزي نیاز ندارین؟؟

 بیشعور فقط دستشو تکون داد

 نگار:ببخشید چندتا بیسکوییت و یه لیوان چایی اینجا

 پیدا میشه من بخورم

 پیرمرد لبخند مهربونی زد

 صبحونه نخورده بودم و داشتم ضعف میکردم

 پیرمرد:چرا پیدا نمیشه دخترم االن براتون میارم



ه میز خورد پیر مرد بیچاره و منبا ضربه محکمی که ب  

 .تو جامون پریدیم

 رعد:آقا حبیب مگه نگفته بودم تا من دستوري ندادم و

 چیزي نخواستم از افرادي

 که به این اتاق میان سفارش نمیگیري و باهاشون

 حرف نمیزنی؟

 حبیب:بخدا آقا گفتم حتما مهمونن خواستم

 فریاد زد

فتی میفهمیرعد:بیرون وقتی حقوق این ماهتو نگر  

. 

 این عوضی داشت چیکار میکرد؟؟پیر مرد بیچاره بدون

 اینکه حرفی بزنه با سري

 به زیر از اتاق خارج شد این مثال میخواست با انداختن

 عذاب وجدان به جونم

 بدون دردسر از شرم خالص بشه

 از صورتم آتیش میزد بیرون انگار

هنگار:میشه بپرسم شما دارین چیکار میکنین؟؟ اینک  

 داشت عالم و آدمو با من دشمن میکرد

 رعد:بخاطر حضور تو تا وقتی اینجایی تقاصشو بقیه

 پس میدن

 خون خونمو میخورد به همین خیال باش



 نگار:فکر اینکه با اینکارات منو از اینجا بندازي بیرون

 از کلت خارج کن

 با خشم از جام بلند شده و از اتاق خارج شدم منشی و

اهم حرفپیرمرده داشتن ب  

 میزدن

 قیافه آقا حبیب آویزون بود و صالحی داشت اشک

 میریخت با دیدن من اخم

 کردن و زیر لب غریدن رفتم سمتشون

 نگار:من نمیخواستم مشکلی براتون پیش بیاد حاال

 اتفاقیه که افتاده آقا حبیب

 حقوق این ماهتون با من شماهم خانوم منشی بگین

 پنجاه درصد حقوقتون چقدر

من خودم میدممیشه   

 هر دو کمی بشاش شدن

 آقا حبیب با دعایه خیري رفت به کارش برسه ومنشی

 گفت

 صالحی: ماله من میشه سه تومن

 با چشمایه گرد شده نگاهش کردم

 نگار:مگه اینجا چقدر بهت حقوق میدن
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 صالحی:ماهی شش میلیون



 چشمام گرد شد چخبره؟؟؟مگه یه منشی ساده

 چیکار میکرد که اینهمه حقوق

 بهش میدادن نگار این بیچاره همینکه اخالق چیز

 مرغی اون عوضی رو تحمل

 میکنه خودش خیلیه

 افکار خبیثی که تو فکرم میومدرو سعی داشتم پس

 بزنم من اگه منشی اینجا

 میشدم

 صالحی:هی هی بهتره فکر اینکه منو از کار بیکار کنی

 از فکرت بنداز بیرونا

ر زبرو زرنگی بود فهمید دارم به چی فکردخت  

 میکنم

 خنده مضحکی کردم و نشستم رو صندلی مقابل میزش

 نگار:نه بابا چه فکري من عمرن بتونم اخالق چیز این

 رئیستو تحمل کنم

 صالحی هم آروم نشست رو صندلی

 صالحی:پس چطوري زنش شدي؟؟

 بهیک آن اخم کردم

 نگار:من زنش نیستم

م و اخالقم که تو این دوبار مالقاتفکر کنم از ظاهر  

 باهاش آشنا شده بود فهمید



 چه جور آدمی هستم صالحی دختر بدي نبود حداقل

 میدونست من و اون بیرحم

 چه نسبتی داریم و چاپلوسی نمیکرد معلوم بود دختر

 زحمتکشیه

 نگار:همونطور که گفتم کسري این ماهتون رو من

 میدم

ا ورقو جابه جازیر لب تشکري کرد داشت چند ت  

 میکرد ولی میدونستم فکرش به

 منه خب خیلیم بد نمیشد صمیمی شدن با منشی

 اون جنتلمن نما یچیزایی ازش

 میفهمیدم

 نگار:خب صالحی جان اسم کوچیکت چیه؟؟چند سال

 اینجا کار میکنی؟؟

 آره نگار داري خوب پیش میري صالحی انگار کمی

 نرم شده بود انگار من

م که با عصا میخواستم بکوبم وسطهمون آدمی نیست  

 میزش و

 صالحی:اسمم فرشته ست دو ساله اینجا کار

 میکنم ولی گیسو خانوم گفتن اینجا

 نباید همدیگرو به اسم کوچیک صدا بزنیم بجز آقا

 حبیب که قبل اومدن من هم



 همه به این اسم صداش میزدن

 سوال اینجا بود این گیسو خانوم کیه؟؟
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 بیسکوییتی از پیش دستی مقابلش برداشتم و شروع

 کردم به خوردن

 نگار:گیسو خانوم؟؟

 صالحی:بله البته یعنی خانوم فرخنژاد من االن اسمش

 از دهنم پرید

 یه بوهایی به مشامم میرسید ولوم صدامو آوردم پایین

 خیلی پایین تر

 نگار:خب این خانوم فرخ نژاد کیه؟؟

یه من جلو آورده بود عقبسرشو که برایه شنیدن صدا  

 برد و ترسیده نگاهم کرد و

 آب دهنشو قورت داد پس درست حدس زدم یچیزایی

 این وسط بود دردشو

 فهمیدم

 نگار:ببین اصال الزم نیست بترسی من یجورایی

 سهامدار این شرکت حساب

 میشم یجورایی حرفم برو داره

 حاال وقت یکم تعریف از خود بود

القم هر چی باشه راضی نمیشمنگار:منو که دیدي اخ  



 کسی بخاطر من ضرري

 بهش بخوره خیالت راحت تر حرفی بینمون زده بشه

 اینجا میمونه خب من باید

 یکم از کارایه رئیست سر در بیارم

 برایه بیان جمله بعدیم نیاز به سوزوندن کالري بیشتر و

 کنترل اعصابم داشتم

 نگار:خودت که میدونی ما ازدواج کردیم

ی کمی سرشو نزدیک آورد و پچ زدصالح  

 صالحی:فکر نکنم آدم بدي باشین ولی ولی گیسو

 خانوم دختر شریک آقایه

 مروت هستن و و دوست قبلی آقا همون

 خانومی که اونروز اونروز

 شما اومده بودین اینجا؟؟

 متفکر تنمو عقب کشیدم و به صندلی تکیه دادم

تآهااااان پس که اینطور گیسو فرخ نژاد دوس  

 رعد مروت همون

 دختري که اونروز این عوضی آه اصال نمیخوام

 بهش فکر کنم چون

 جنون بهم دست میده

 صالحی:خانوم دریا لطفا به آقایه مروت نگین من این

 حرفارو بهتون زدم



 با صدایه صالحی از فکرو خیال در اومدم

 نگار:نه بابا خیالت راحت باشه فرشته جون در ضمن

 منو نگار صدا کن

الحی:ولیص  

 نگار:دیگه ولی نداره کسی حرف زد خودم جوابشو

 میدم
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 از صبح تا وقتی که کارهایه جنتلمن نما تموم بشه من

 بیکار کنار منشیش نشستم

 و فقط از درون حرص خوردم انگار نه انگار که من

 اونجا بودم عمال هیچ محلی

 بهم نزاشت موقع برگشت هم یجورایی من آویزونش

 شدم و سوار ماشینش شدم

 یعنی خیلی سریع و تو چشم بر هم زدنی چپیدم تو

 ماشین

 رو صندلی جلو با اخم وهمونجور که کوله پشتیمو بغل

 کرده بودم نشسته بودم و

 جلورو نگاه میکردم جنتلمن نما حرفی نمیزد و

 عینک به چشم با ژست خیلی

 خشک و مغرور رانندگی میکرد

قرمز شد زد رویه ترمز دخترتو چهار راهی که چراغ   



 کوچولو با موهایه آشفته و صورتی سیاه شده به

 شیشه کوبید جنتلمن نما

 شیشه رو داد پایین

 نه پس یکم رحم و مروت داره

 دختره بچه زبون دراز با خواهش رو به رعد گفت

 دختر بچه:عمو عمو لطف ا تورخدا حداقل یه شاخه گل

 بخرین گل بخرین برایه

 دخترتون

این حرف کم مونده بود از خنده منفجر بشم وقتی با  

 رعد پنجاه تومنی رو داد به

 دختره و گفت گل نمیخواد و شیشه رو باال کشید و اون

 اخماش بیشتر منو تحریک

 میکرد برایه خندیدن بیچاره فکر کرده بود من دختر

 رعدم

 نتونستم خودمو کنترل کنم و ریز خندیدم

ابا عینکت ماروبا اخم سرشو چرخوند سمتم ب  

 کشته مارك باز

 همونطور که چراغ سبز شد و راه افتاد غرید

 رعد:بهتره خفه شی تا از ماشین ننداختمت پایین اوه

 اوه چقدر خشن ولی دلم خنک شد حرص بخور

 این مسیري که داشت میرفت مسیر خونه من نبود بله



 خونه من پس چی؟؟

جلونخواستم ازش بپرسم میپرسیدمم جواب نمیداد   

 خونه حاج بابا زد رو ترمز

 و از ماشین پیاده شد منم سریع پیاده شدم با ریموت

 ماشینو قفل کرد عین جوجه

 پشت سرش راه افتادم هنوز ازش متنفر بودم یعنی

 کاري نکرده بود که نظر هر

 چند اندك ولی مثبتی بهش داشته باشم بشدت ازش

 بدم میومد مخصوصا با فکر

یدیجور مریضی باشه ولیکردن به اون کارش شا  

 همینکه حرص میخورد دل

 من خنک میشد بدجور به خودش میبالید و مغرور

 بود

 پست سرش ادا در میاوردم و فحش میدادم ولی با

 دیدن عزیز و ساناز و شایان

 که مقابل در به انتظار ما وایستاده بودن خودمو جمع

 جور کردم
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 عزیز منو جوري بغل کرد که انگار چند ساله منو ندیده

 خیلی خوشحال بود یعنی

 همگی خوشحال بودن عزیز همه خواهرا و بردارامو



 دعوت کرده بود ساناز

 بغل گوش من فک میزد ولی من همه حواسم به رعد

 خان بود یجوري مغرور و

 خشک نشسته بود انگار رئیس جمهوري چیزي

میپرسیدنهستش تا سوالی ازش ن  

 جواب نمیداد و از همه بدتر بهروز بود که مدام از دخل

 و خرجش میپرسید مگه

 اون شرکت حجره آقا جونه؟؟

 سرمو چرخوندم سمت ساناز حرصی پچ زدم

 نگار:میشهیه لحظه فکتو ببندي؟؟واقعا میشه؟؟

 خشک شده منو نگاه کرد و با قهر رو برگردوند شایان

 بزمجه هم مثل همیشه

ه کوفت میکرد و سانازو نگاه میکرد بقیه نوهداشت میو  

 هایه وحشی حاجی هم کم

 مونده بود عمارتو سرمون خراب کنن

 زیبا کنارم نشست

 زیبا:خب نگار خانوم زندگی متاهلی چجوریه؟؟ بیخیال

 نگاهش کردم

 نگار:خیلی مضخرف و حوصله سر بر

 سانازم داشت به حرفایه ما گوش میداد من نظر

خودشونم میدونن واقعیمو میگفتم  



 من مخالف این ازدواج بودم

 زیبا:عه چرا عزیزم؟ شوهر به این

 خوشتیپی باکالسی پولداري دیگه چی

 از خدا میخواي؟؟

 نگار:زیبا جان بهتره این موضوع رو زیاد کشش ندي

 چون من اختیار معدم دست

 خودم نیست

 زیبا ایش کشداري گفت و با نظر اینکه خیلی بی کالس

تم از کنارمو بی شخصی  

 بلند شد

 ساناز از بغل بهم چسبید و صدایه فس فس خندش تو

 گوشم پیچید همون کلمه

 شوهر واسه پاچه گرفتن من کافیه حاال داره از کماالت

 نداشته اون عوضیم

 تعریف میکنه اصال با خواهرا و برادرام آبم تو یه جوب

 نمیره

 دوباره نگاهم کشیده شد سمت رعد من اگه میدونستم

 تو اون کله گندش چی میگذره

 راحت سرمو میزاشتم زمین و بعد میمردم فقط موقعی

 که با حاج بابا حرف میزد

 یکم نرم برخورد کرده و اون اخمایه المصبش باز



 میشد

 نگاهم که به حاج بابا افتاد دیدم با لبخند منو تماشا

 میکنه عه مچ نگاهمو

 گرفته دستپاچه نگاه ازش گرفتم

اومده بود عزیز میگفت دکترش گفته رنگ به صورتش  

 حالش رو به بهبودیه
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 تو راه برگشت به خونه بودیمیجورایی بق کرده بودم،

 من اتاق خودمو

 میخوام من میخوام برگردم خونه حاج بابا

 هنوز باورم نشده چند روز پیش عروسیم بود به یک

 آن تصمیم گرفتم همه چیو

این بازیو فقط بهم بزنم ولی پس حاج بابا چی؟ من  

 بخاطر بابا شروع کرده

 بودم وگرنه این نبود آینده اي که من میخواستم این

 مرتیکه هم که مثل سنگ میمونه عه عه تا وقتی

 نرسیدیم خونه حاج بابا من

 نمیدونستم برایه امشب مارو دعوت کردن خالصه

 بگذریم از نصیحت هایه

برایهعزیز که با دیدن تیپم کلی غر زد به جونم که   

 شوهرم خودمو خوشگل



 موشگل کنم

 ایییی حالم به هم خورد

 من باید کاري میکردم که اینیارو طالقم بده یا من

 یجوري طالق بگیریم یا

 حاج بابا از این مرتیکه متنفر بشه

 خیلی راها بود و من همشو میرفتم البته کار آسانی

 نبود با اون نور امید و خنده

ردم؟وقتی بهم نگاه میکردواقعی حاج بابا چیکار میک  

 خجالت میکشیدم از اینکه

 باعث ناراحتش بشم واي خدا چه گیري افتادم من

 عزیز مثل پروانه دورم میگشت و غذا به خوردم

 میداد و از هر نوع غذا برایه

 این جنتلمن خان میکشید که باعث حسادت و

 عصبانیتم میشد

مباالخره رسیدیم من اینجارو خونه خودم نمیدونست  

 همش حسم این بود که همین

 زودیا از اینجا میرم و راحت میشم

 جلو در بازم بی توجه به من کلیدو انداخت تا قفلو باز

 کنه که در واحد روبه رویی

 بازشد همون پسره که خودشو افشین معرفی کرده بود

 اومد بیرون با دیدن من



 لبخندي زد و اومد سمت ما لباس راحتی پوشیده بود

 پاکتی رو به جنتلمن نما داد و گفت خونه نبودین و من

 از پستچی گرفتم رعد با

 همون اخمایه المصبش تشکري کرد و وارد خونه شد و

 مارو تنها گذاشت خب

 خداروشکر که طرف سیب زمینیه و غیرت نداره

 افشین با لبخند نگاهم کرد

 افشین:حالتون خوبه؟؟

اختماخم کردم و نگاه نمایشی به خودم اند  

 نگار:بنظر میرسه حالم بد باشه؟؟

 دوباره آروم خندید

 افشین:نه ولی اممم چطوري بگم انگار همه اش دارین

 به این فکر میکنین دخل

 ینفرو در بیارین یجورایی انگار از عالم و آدم شاکی

 هستین

 زده بود تو خال

 صدامو آوردم پایین و از جلویه در سرکی به داخل

رو بهشخونه کشیدم و آروم   

 گفتم

 نگار:آره همین روزاست که صداش در بیاد اگه یه روز

 از خونه ات خارج



 شدي و دیدي منو کت بسته دارن میبرن اصال تعجب

 نکن و فکر نکن بی گناهم

 چون من مطمعنا همون روز مرتکب قتل شدم

 چشماش گرد شد و پر از شیطنت ولباش بیشتر کش

 اومد

 اونم آروم پچ زد
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یانا مقتول که رعد خان نیست؟؟ انگشتافشین:اح  

 شستمو بهش نشون دادم و لبامو کج کردم

 نگار:خدایی بهتون میاد دکتر باشین باهوشین این

 آدم خوش خنده باز خندید خواست دوباره حرفی بزنه

 که رعد خان با صدمن

 اخم ناگهان دره نیمه بازو کامل باز کرد و یه نگاه جدي

 به افشین انداخت

تپاچه شب بخیري گفت و رفت هه باهوشاونم دس  

 ولی ترسو

 رعد:بیا تو

 وارد خونه شدم نه بخاطر خواسته اون همین قصدو هم

 داشتم

 کفشامو در آوردم از کنار مبل میخواستم رد بشم که

 از همون فاصله کیفو



 انداختم رو مبل

 رفتم سمت آشپزخونه طبق معمول شیشه آب رو از

 یخچال برداشتم و سر

س کردم وارد آشپزخونه شد بخاطر همینکشیدم ح  

 صداشم منو نترسوند

 رعد:با شیشه آب نخور منم از اون استفاده میکنم

 حوصله بحث سر اینکه این ماله منه و رو نداشتم

 بیخیال شیشه رو تو یخچال

 برگردوندم مطمعنن که غیرتش به جوش نیومده بود

 که اونجوري اومد جلو در

 یا فضولیش گل کرد یا هم میترسید آبرشو جلو افشین

 ببرم بقول خودش من یه

 دختر بد دهن وحشیم هه خواستم از آشپزخونه

 خارج بشم که سد راهم شد

 رعد:با افشین چیا به هم میگفتین؟؟

 نگفتم؟؟؟

 نگار:بکش کنار بابا قوزمیت

 نفس حرصیشو از بینیش داد بیرون

ه خیابونی حرفرعد:درست حرف بزن مثل دخترای  

 نزن

 این داشت چی میگفت؟؟از لجش بیشتر اونجوري



 حرف زدم

 نگار:خیابونی خودتی عوضی بکش کنار بزار باد

 بیاد به تو ربطی نداره من با

 کی؟؟و در مورد چی حرف میزنم؟؟

 مثال میخواست آرامششو حفظ کنه آستینایه پیراهن

 مردونشو که تا آرنج باال زده

ایه بیرون زده دستش و نبضبود و من شاهد رگ ه  

 زدن رگ رو پیشونیش

 بودم

 رعد:گفتم درست حرف بزن تو مثال دختر حاج

 سلطانعلی هستی اجازه نمیدم با

 این شخصیت پایین و بی فرهنگی که داري آبرومو

 ببري

 پوزخندي زدم و آویزون وایستادم

 نگار:هه نه بابا یچیزي بگوبهت بیاد تو مثال فرهنگت

و عوضیخیلی باالست ت  

 اگه وارد این بازي نمیشدي من االن اینجا نبودم ببین

 نه باهات حال میکنم و نه

 گوشی برایه شنیدن اراجیفت دارم بکش کنار من ننه

 آینده بچه هات نیستم که

 نگران باشی نترس همین زودیا من از شرت خالص



 میشم
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 دهنمو باز کرده بودم ونطق میکردم اصال نتونستم

شو ببینم ولی وقتیحرکت دستا  

 محکم کوبیده شدم به دیوار فهمیدم جنتلمن نما یه

 حرکتی زده شوکه چشمام و دهنم

 باز مونده بودن کفریش کرده بودم از بین دندوناش

 غرید

 رعد:دختره چموش گفتم درست حرف بزن

 تکونم داد مثل پدري که مشغول تنبیه دخترشه

 رعد:این چه طرز صحبت کردنه دختره وحشی

 با دستش گلومو گرفت و کمی فشرد سمت دیوار خفه

 ام نمیکرد فقط سعی داشت

 منو بترسونه

 رعد:ننه بچه هام؟؟میخواي واقعیت این زندگی کوفتی

 رو نشونت بدم یه بالیی

 سرت بیارم که نتونی اینجور بلبل زبونی کنی؟؟

 گذشته گذشته ترسیده بودم ترسیدم آره

 من نگار دختره بد دهن و وحشی

سیدم چون دست گذاشت رو زخم قدیمیم نفسمتر  

 رفت



 دستش فشار زیادي به گلوم وارد نمیکرد ولی نفس

 کشیدن برام سخت شد

 فکر کنم فهمید سیاهی چشمام داشت میرفت باید

 ازم دور میشد حمله عصبی

 بود که من داشتم دچارش میشدم

 از بازوهام گرفت و تکونم داد

 رعد:هی دختر دختر حاجی تو چت شد؟

 تنم سست شد داشتم میفتادم جونی تو تنم نمونده

 بود که منو

 گرفت محکم آغوشش گرم بود ولی همین منو

 میترسوند منو باال

 کشید صورتم فرو رفته بود تو گردنش تو همین

 حالمم اعتراف کردم

 مضخرفترین عطریه که تا حاال بوییدم

 منو برد تو سالن ودرازم کرد رو مبل نمیدونم کجا

ی با یه لیوان آبرفت ول  

 برگشت

 حالم داشت خوب میشد

 دیگه صدایه جیغی نمیشنیدم سوگند سوگند

 چند قلپ از آبو به خوردم داد نه پشیمون بود و نه

 واکنش دیگه اي نشون میداد



 همچنان اخم داشت من ازش نترسیدم رعد منو

 نترسوند ولی ولی

 رعد:حالت خوبه؟؟

 سري تکون دادم

 رعد:میخواي

یدمبا حرص غر  

 نگار:فقط تنهام بزار

 بدون حرف اضافی رفت سمت

 اتاقش عوضی بی وجدان

 سوگند با برداشتن کیفم چپیدم تو اتاقم
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 رعد

 قهوه اي برایه خودم آماده کردم مشغول چک کردن

 ایمیل هام بودم باید تا نیم

 ساعت دیگه شرکت باشم بخاطر حضور اون دختره

 وحشی فکر میکنم برنامه

 هام به هم ریختهیه مدت که عالف اون مراسمات

 کذایی بودم و این چند روزه هم

 که هیچی

 نگاهم به در اتاقش کشیده شد یعنی خوابه؟؟

 سري به طرفین تکون دادم من چمشده بود اون یه



 دختر بچه وحشی و بیتربیته

 که حاجی از پسش بر نیومده و نتونسته خوب تربیتش

 کنه دیشبم خودشو زد به

وش مردگی یا شاید من خیلی تند پیش رفتم؟؟م  

 پوووف ازدواج با یه دختر بچه که از قضا شیش متر

 زبون داره از کجا در

 اومد؟؟

 دختري که فقط یه هیکل ریزه میزه داره و کلی

 ادعا نه کدبانویی بلده و چیزي

 از خانوم بودن سرش میشه

 ولی حال دیشبش بد جور منو به فکر میبره نکنه

چیزي داره اصرارمریضی   

 هایه حاج سلطانعلی بی مورد نبوده پس ولی نه

 حاجی هدفش یه چیز دیگه ست

 اون جوونمرد تر از این حرفاست این بچه از اون پدر

 بعیده

 گاهی اوقات به این فکر میکنم من اگه زودتر ازدواج

 کرده بودم باید االن با بچه

کنهخودم سر کله میزدم نه با این دختر زبون دراز ن  

 دیشب طوریش شده

 باشه من همیشه سعی کردم خود دار باشم ولی این



 بچه منو خیلی زود جوشی

 میکنه

 با باز شدن در اتاق و دیدن اونکه حاضر و آماده

 مشغول درست کردن نیم متر

 شال رو سرشه نگاه ازش گرفتم نه انگار این دختره

 آدم بشو نیست همت کرده

یی سرش بیارم از همهکاري کنه از کوره در برم و بال  

 جالبتر تیپشه که بیشتر

 شبیه پسرا میکنتش و موهایه کوتاهش هرچند که

 ادعا داره مثل پسراست ولی

 بویه ظریفی ازش به بینیم خورد آره دیشب بین اون

 بحثا یه چیزي توجهمو جلب

 کرد بویه خاص و مالیمی که از موهاش میومد باعث

 میشد بیشتر بخوام اون بو

یه هام بکشمرو به ر  

 آه چه چیزي باعث میشه من به این چیزایه الکی فکر

 کنم
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 نگار:توکه ماشاهللاا تمیزي و وسواسییه صبحونه هم

 آماده میکردي اون چیه

 طعمش مثل زهرماره میریزي تو خندق بال



 نه انگار حالش خوب بود که موتور زبونش دوباره شروع

 کرده بود بکار مثل

 اینکه همون دختري نیست که دیشب کم مونده بود

 غش کنه

 جوابی بهش ندادم همونطور که با نی از پاکت کوچیک

 آبیموه میخورد اومد

 کنارم سرشو خم کرد مقابل لپ تاپم و مشغول نگاه

 کردن شد با کار دیشبم فکر

 کردم تا حدي ترسوندمش ولی مثل اینکه اشتباه فکر

 کردم این دختر شبیه هیچکس

 نبود اصال قابل پیش بینی نبود

 این دختر با این کاراش مثال میخواست صبر منو لبریز

 کنه که فکر کنم داشت

 موفق میشد

 گاهی فکر میکردم به جایه کیسه بوکسم میتونم ازش

 استفاده کنم و این چه لذت

 زیادي برام داشت

 سعی داشت با سرك کشیدن تو لپ تاپم فضولی کنه

 ولی سوادش قد

اد همونطور که زیر لب غر میزد با دستم هلنمید  

 کوچیکی بهش دادم و که



 باعث شد کنار بکشه لپ تاپم بستمو و با برداشتن

 کیفم خواستم از کنارش رد بشم

 که اونم کولشو برداشت و دنبالم راحت افتاد واقعا

 دیگه داشتم کالفه میشدم توقف

 کردم که انتظارش و نداشت و از پشت بهم برخورد

ولی سریع عقب کشید با کرد  

 اخم چرخیدم سمتش

 رعد:ازت میخوام تو خونه بمونی و دنبالم راه نیفتی تو

 اون شرکت کاري نیست

 که تو بتونی انجام بدي

 اونم اخم کرد مثل یه دختر کوچولو لجباز

 نگار:چشممم امر دیگه اي باشه داداششش

 میدونستم بیشتر مواقع با این لحن حرف نمیزنه ولی

یخواست لج منو دراون م  

 بیاره تنها لقبی که برازندش بود اسب چموش بود

 البته یه اسب خیلی جوون که

 سعی داره با یالو و سماش نشون بده اصیله و قوي

 یک قدم سمتش برداشتم فکر کنم ترسید که یه قدم

 عقب رفت اصال دوست نداشتم

 قدرت بدنیم رو به رخ یه دختر بچه بکشم و یا اون

که در مقابل منبخاطر این  



 ضعیفه ازم بترسه کار دیشبمم اصال دست خودم نبود

 یعنی از اولین روزي که من

 این دختر بچه رو دیدم افسار زندگیم از دستم در رفته
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 نگار

 نگار:ایشاهللاا به زمین گرم بخوري رعد ایشاهللاا نسلت

 منقرض بشه عوضی

 روانی مرتیکه سادیسمی

 جیغی کشیدم در تقال بودم تا بتونم دستمو آزاد کنم

 اون روانی دستمو محکم با

 طناب به صندلی بست و فکر کنم دره خونرو سه قفله

 کرد و رفت

.. 

 حرصی و وحشیانه سعی داشتم با دندونم گرهو باز کنم

 داشتم موفق هم میشدم ولی

 با جیغ به اون عوضی فحش میدادم و نفرینش میکردم

نفهمیدم اون من چطور  

 قصد همچین کاري رو داره حقش بود بخاطر کار

 دیشبش بالیی سرش بیارم

 اونورش ناپیدا البته تو فکرشم بودم

 باالخره موفق شدم گره رو باز کنم دور مچم قرمز شده



 بود ، فقط یه دستمو محکم

 به صندلی بست از اینکارشم حتما هدفش این بود که

 من بتونم خودمو آزاد کنم تا

 شب گشنه و تشنه نمونم یا خونه عتیقشو البته

 خونمو به گند نکشم

 تا رفتم سمت در چند ضربه به در خورد و پشت بندش

 صدایه اون پسره افشین

 بلند شد

 افشین:رعد خان رعد خان نگار خانوم

 به این فکر کردم من خودم اسممو به اینیارو گفتم یا

 چی؟؟

 افشین:نگار خانوم خونه هستین؟؟

کردم سرو صدایی ایجاد نکنم تا نفهمه منسعی   

 اینجام فکر کنم این پسره از اون

 سریشاست که دوست داره مدام به اینو اون کمک

 کنه

 از دست اون جنتلمن نما عصبانی بودم اي که با همون

 کراوات مارکت خفه

 بشی غول تشن عوضی دستت درد نکنته دیگه

 نه؟ عوضی بازي دیشبتو به

 روت نیاوردم



ی رفتم سمت اتاقش همون اتاق رمانتیکه با بازحرص  

 کردن در و ورودم به اتاق

 بویه عطر مخصوص اون به بینیم خورد حاال لجبازي به

 کنار ولی عطرش نابه

 آدمو ترغیب میکنه نفسایه آروم و عمیق بکشه

 اطرافو نگاه کردم خیلی تمیزه برعکس اتاق منکه عزیز

 همیشه میگه انگار آشغال

 دونیه
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 همه چیز سرجاشه و این باعث اعصاب خوردي

 منه اینیارو از اوناست که

 همه چیزو با خط کش اندازه میگیرن که یا بخورن یا

 بپوشن

 یه میز بزرگ کاري تو اتاق وجود داشت که چند تا

 پرونده و پوشه و کتاب روش

 بود االن فقط وقت وقت فضولی و گند زدن به کار

 جنتلمن نماست که میشه

 همون تالفی

 اول رفتم سمت تختش به پشت خودمو پرت کردم

 روش و دستو پامو مثل پروانه

 بازو بسته کردم



 اینکارم باعث شد بویه عطري که رو مالفه تخت بجا

 مونده بود به بینیم

 بخوره ناخودآگاه نفس عمیقی کشیدم اي لعنت بهت

 عجب بویه مضخرف

 جذابی

رده سریع نیمتا فکرایه دیگه اي به ذهنم خطور نک  

 خیز شده و دل از اون تخت

 گرمو نرم کندم

 رفتم سمت میز کارش پوشه هارو باز کردم و خونده و

 نخونده برگه هایی از

 بینشون میکندم و چند تیکه میکردم و مینداختم تو

 سطل آشغال ولی بین کار کمی

 تعلل کردم اگه سگ بشه و بیاد سراغم چی؟؟

ه بیخیال به کارم ادامهنه بابا نمیتونه هیچ کاري کن  

 دادم

 من نمیخواستم این سگو گربه بازي ها ادامه داشته

 باشه ولی اون خودش

 خواست رفتم سمت کمد لباساش درشو باز کردم با

 تعجب سوتی کشیدم اوه اوه

 چخبره

 پیراهنایه مردونه و کت و شلوار در انواع رنگ و



 مارك

 داشتم لباساشو برسی میکردم که چشمم خورد به

 جعبه کاغذي آبی رنگ این

 دیگه چیه؟؟خواستم چشم پوشی کنم و از خیر فضولی

 بیشتر بگذرم ولی اي لعنت

 به شیطون که وسوسه ام کرد

 سریع جعبه بزرگ رو برداشتم و گذاشتم زمین و

 خودم نشستم رو کف زمین

 پارکت شده

 دره جعبه رو باز کردم چند تا وسیله قدیمی بود با دو

ازتا سر رسید که   

 تاریخشون معلومه ماله عهد بوقه عهد بوق از نظر من

 یعنی همین ده سال یا

 پانزده سال پیش
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 یه ساعت مچی ساده مردونه یه ماشین اسباب بازي

 فلزي سیاه رنگ که رنگو

 روش رفته بود یه کیف پول چرم قهوه اي رنگ که

 معلوم بود ازش خیلی کار

 کشیده شده چون قسمتی از چرمش کنده شده بود و

 در آخر یه دفترچه کوچیک



 که تعداد کمی از برگاش مونده بود اینا دیگه چین؟؟

 چند تا تیکه آشغال اونم بین

 اینهمه لباس مارك و گرون؟؟

 اي بازم لعنت به همون شیطون که وسوسه ام

 کرد یکی از دفترارو برداشتم و

وشته بود خاطرات تلخ وبازش کردم صفحه اولش ن  

 شیرین روزهایه قریب رعد

 فیلم نامه ست؟؟

. 

 بازش کردم با خوندن هر کلمه از این دفتر چشمام

 گرد میشد این این دفتر

 خاطرات رعد مروته

 آب دهنمو قورت دادم من االن داشتم وارد حریم

 شخصییه آدم میشدم اونم

 کی؟؟رعد مروت معروف به جنتلمن نما

دنمو میزنه من خودم اگه کسی دفتراگه بفهمه گر  

 خاطرات نداشتمو بخونه

 بحسابش میرسم

 نه نگار تو که هدفت اینه سر از کار این بشر در بیاري

 بهترین موقعیت و

 آسونترین راه همین فضولی تو دفتر خاطرات جنتلمن



 نماست

 دوباره شروع کردم به خوندن و دست نکشیدم

جمله ها که انگار یعنی اینارو رعد نوشته این کلمه و  

 از قلم یه نویسنده عاشق و

 دلباخته تراوش کرده

 میخوندم و ورق میزدم انگار همراه رعد داشتم اون

 اتفاقارو زندگی میکردم

 از ورودش به دانشگاه تا کارهایی که اون دوران کرده

 همینجوري سرسري

 میخوندم که رسیدم به جاهایه خوب خوبش

ه اصال امکان ندارهبا تعجب میخوندم امکان ندار  

 رعد مروت عاشق بشه

 محاله

 قسمتی از خاطرات رعد

 اصال فکرشو نمیکردم حرفایه حاج سلطانعلی

 درست از آب در بیاد آخه منو

 عاشقی؟؟

 ولی چه کنم که انگار بندو آب دادم وقتی میبینمش

 همه اش به فکرم میاد که ما

 آینده مشترکی باهم داریمیجورایی اونو مکمل خودم

 میبینم وقتی حتی حرکات



 ابروهاش باعث میشهیه چیزي ته قلبم تکون بخوره

 مطمعن میشم اون خودشه

 آخ زیبا زیبا زیبا نمیدونم چطوري این حسمو بهش

 ابراز کنم اون مثل بقیه

 دخترا نیست اون یجورایی خاصه،و من عاشقش

 شدم آره عاشق دختر خجالتی

دوسشو با حجب و حیا کالسمون چجوري بهش بگم   

 دارم؟؟چجوري پیش قدم

 بشم!؟

 اگه پسم بزنه چی؟؟

 اگه جوابش نه باشه بقیه اش چی میشه؟؟بقیه روزهایه

 عمرم؟؟بقیه آرزوهام؟؟

 من بدون زیبا هیچ آینده اي ندارم

 آخ که من عاشق صدایه ریز خنده هاش شدم وقتی به

 بهانه جزوه جلو راهشو

 میگیرم و اون صورتش از خجالت سرخ میشه من

 عاشق سرخی لپاشم

 چقدر سادست این دختر و چقدر خواستنی چقدر تو

 ذهنم رویاسازي میکنمیعنی

 من به وصال لباش میرسم وقتی میخنده انگار

 گلسرخی شکوفا میکنه دارم



 عذاب میکشم از این فاصله عذاب میکشم بخاطر این

 تعللم من ترسو ترین آدم

 رویه زمینم

کن یاهللاا رعدتو چته رعد یاهللاا پسر یکاري ب  

 همینجوري ورق میزنم و با تعجب و شگفتی دارم

 خاطرات اون عوضی رو

 میخونم اصال باورم نمیشه

 اصال باورم نمیشه اینا خاطرات اون جنتلمن

 نماست این چقدر نازك نارنجی

 بوده به دخترایه تی تیش مامانی گفته زکی

 این بشر مگه حسی به اسم دوستی و عشق و عاشقی

وجودهم درش   

 داره؟ میخونم ولی باور نمیکنم آخه اون سنگدل

 چجوري عاشق زیبا نامی شده؟

 خوندم و خوندم تا رسیدم به آخرین برگ نمیدونم

 کی اشکم جاري شده ولی دلم

این بحال رعد نسوخته دلم بحال احساسی سوخت که  

 وسط پر پر شده دلم بحال

 آدمی سوخت که یه حس اشتباه باعث تغییرش شده

شکست خورده از دختري که فقط ظاهرشورعد   

 میدیده از دختري که بخاطر



 یه نفر دیگه رعدو بازي داده

 من گفتم از این دفتر چیزي گیرم میاد که بتونم باهاش

 رعدو از بازي به در کنم

 ولی تنها چیزي که فهمیدمیه احساس ناب بوده که

 سوخته و خاکستر شده

 دختره عوضی و خوش شانس چطوري دلت اومده

 اینهمه عشقو نادیده بگیري؟؟

 جایه ساناز خالی که این دختره رو فحش بارون کنه و

 در آخر بگه مردمم شانس

 دارن ماهم شانس داریم

 با صدایه چرخش کلید و ورود یک نفر به خونه میفهمم

 که شب شده و رعد

 برگشته؟؟کی شب شده؟؟

این فکر چشمام گرد میشه و وسایلوحتما که رعده با   

 جمع میکنم میریزم تو

 جعبه اش و میندازم تو کمد

 این وسط میفهمم گرسنمم هست من چجوري گذر

 زمان رو احساس نکردم؟

 تا میچرخم که بدو از اتاق خارج بشم تو اون تاریکی

 هیکل رعد بین چهار چوپ

 در نمایان میشه چه هیبت ترسناکی وقتی قیافه اش



نیست مشخص  

 آب دهنمو قورت میدم با این شب خواب کوچیکی که

 روشنه چیز زیادي قابل

 رویت نیست

 این اگه بفهمه من تو این اتاق چیکارا کردم باید االن

 زنگ بزنم به عزیز بگم بفکر

 تدارکات ختمم باشه که

 بهش نزدیک شدم خودش دست دراز کرد و کلید برق

 کنار در رو زد نور

مین ناخودآگاه چشماممو بستمچشممو زد برایه ه  

 وقتی بازش کردم بوفالویی رو

 دیدم که اول منو از نظر گذروند و بعد یه نگاه کلی به

 اتاق کرد

 االن فقط به چند ثانیه نیاز دارم که از کنارش فرار کنم

 و بچپم تو اتاق و درارو

 قفل کنم ولی آخه گشنمه

 اخم داره و جدیه مثل موش از کنارش میگذرم ولی

 حرفی نمیزنه سرتاسر منو

 تعجب فرار میگیره متعجبم از اتاقش خارج میشم

 ولی بازم حرفی

 نمیزنه میخوام مثل مارمولک سر بخورم و برم تو اتاقم



 که صداش بلند میشه و

 من سنگ کوپ میکنم باالخره هر چی نباشه من گند

 زدم اون پرونده ها اون

ین چیدفتر خاطرات اون جریانا اون اتفاقات میفهم  

 میگمیانه

 رعد:وایستا

 و من واي میستم و واي خواهم ایستاد چون پاهام

 لمس شده

 من فقط وقتی از کسی میترسم که مطمعن حق با

 اونه

 اومد مقابلم وایستاد و مشکوك نگاهم کرد

 و من با همین چشمام که فریاد میزدن من یه غلطی

 کردم نگاهش کردم

 رعد:برات شام گرفتم حتما گشنته

 چشمام گرد شد رعد مروت؟؟برایه من شوم

 خریده؟؟یعنی شام خریده؟؟

 آره کبابم خریده بوش همه جارو برداشته اووف

 لعنتی گشنمم هست

 خودش رفت سمت آشپزخونه تو که انقدر میترسی

 غلط کردي به وسایالش

 دست زدي



 اصال خوب کاري کردم اونم منو تو این خونه زندونی

 کرد و دستمو به صندلی

ست کارش خیلی بد بود ولی نگار اون برات شامب  

 خریده وظیفشه آره آره

 این حرفارو بزن تا عذاب وجدانت کم بشه و خودتو

 آروم کنی ولی خودتم میدونی

 گورتو کندي
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 بهترین راه اینه خودمو بزنم به همون کوچه معروف

 رفتم سمت آشپزخونه رعد

هنوز خیلی شیک و مجلسی نشسته بود سر میز ولی  

 چیزي نمیخورد

 چه میزیم چیده همونطوري خواستم بشینم که هشدار

 داد

 رعد:لطفا اول دستاتو بشور

 بخاطر لحن خشک و سردش لبو لوچه چپ کردم که

 جدي نگاهم کرد فقط

 نگار:چشم باباجون

 بعد شستن دستام نشستم و مثل چی شروع کردم به

 خوردن .این چند روزه اصال

خورده بود آخ کجایین روزایی برنامه غذاییم به هم  



 که عزیز شامو ناهار و آماده

 میکرد و من حاضروآماده فقط زحمت نوش جان

 کردنشو میکشیدم

 بعد تموم شدن غذام خواستم از جام بلند بشم که

 گفت

 رعد:بشین

 تازه تازه داشت مغزم بکار میفتاد نمیدونستم بخاطر

 کار صبحش یچیزي بارش

تو اتاقش کردم جیم بزنمکنمیا بخاطر کارایی که   

 رعد:میخوام باهات حرف بزنم

 بیتفاوت گفتم

 نگار:خب بزن

 پووف کالفه اي کشید این رعد خیلی مبادي آداب

 بود ببین چطوري شیک و

 مجلسی داره غذا میخوره این دیگه کیه بابا سري

 تکون داد

 رعد:خب پس میرم سر اصل مطلب چون حوصله قصه

 گفتن ندارم

 پوزخندي زدم

 نگار:کار خیلی خوبی میکنی چون منم حوصله قصه

 شنیدن ندارم بابا جون



 اخماش تو هم رفت

 رعد:پس بهتره ساکت بشی تا من بتونم حرف بزنم

 تا خواستم دوباره حاضر جوابی کنم انگشت اشارشو

 گذاشت مقابل بینیش و

 عصبی هیسی گفت

 و منم دیگه الل شدم خب ببینیم رعد خان

شک و سرد ومروت این مرتیکه خ  

 مغرور و عاشق پیشه قدیمی چی میخواد بگه آخه من

 االنم باورم نمیشه اون متن

 هایه عاشقانه و در آخر پر از دردو نفرتو این بشر

 نوشته باشه
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 رعد:ببین دختر جون

 نگار:به من نگو دختر جون

 تونسته بود عصبیم کنه

 نگاه تاسف باري بهم انداخت

 رعد:ببین پسر جون

پسر جونش پر از تمسخر بود مثل شیر زخمیاین   

 نگاهش کردم

 رعد:معلوم نیست این اتفاق شوم تا کی ادامه

 داره میفهمی که چی میگم همین



 جریان ازدواج ما تو راضی نیستی میدونی منم راضی

 نیستم ما دوتا اصال

 به هم نمیخوریم نه از نظر سنی نه تحصیالت و نه

 غیره و غیره

دم اگه تو مود ازدواج بودم ازبا چندش نگاهش کر  

 لجمم که شده االن بهش میگفتم

 حتما زیبا خانوم بود ولی چه کنم که باید جنبه داشته

 باشم و اسرار فاش نکنم

 رعد:نمیتونیم تا آخر که مثل موش گربه باشیم باید این

 زندگی که هر چند الکیه

 برنامه داشته باشه

ه درسی بدنمثل معلما حرف میزد که میخواستن برنام  

 پریدم وسط حرفش

 نگار:هیچیه این زندگی برام مهم نیست منم اهل

 برنامه مرنامه نیستم فقط یه

 دلیل و بهونه میخوام برایه خالصی از این جهنم من

 نه آشپزي بلدم و نه کار

 خونه .بلدم بودم نمیکردم چون دوست ندارم انجام

 بدم یادم نرفته صبح

 چجوري منو اینجا زندونی کردي

 من با نفرت و اونم با نفرت همو تماشا میکردیم



 این وسط نمیدونم چرا ذهنم کشیده شد سمتی که

 اصال دوست نداشتم یعنی

 زندگی با رعد چطوري میتونه باشه؟ بعد اون همه

 ادعایه عاشقی و اون همه

 نفرتی که در آخر نوشته بود رعد اگه عاشق بشه

؟؟رعد اگه حامیچجوري میشه  

 بشه چجوري میشه؟؟این بازوها میتونه پر از امنیت

 باشه؟؟

 سري به طرفین تکون دادم این افکار احمقانه چیه که

 من دارم بهش فکر

 میکنم؟ من چم شده؟؟کم کم دارم دیوونه میشم انگار

 رعد:باتو ام حواست کجاست؟؟

 گیج نگاهش کردم

کارهایهرعد:پس من مجبورم خدمتکار بگیرم واسه   

 خونه و

 شونه اي باال انداختم اصال به من چه

 از جام بلند شدم حرفی نزد ولی من بایدیچیزي

 میگفتم

 نگار:دیگه حق نداري منو تو این خونه زندونی کنی

 واسه من یکاري تو اون

 شرکت دستو پا کن
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 نگاهم نمیکرد سرش پایین بود منتظر جوابی ازش

زنموندم و این دفعه واقعا ا  

 مهلکه فرار کردم

 یکم دیگه و شایدم فردا گندي که زدم در میاد

 اصال چرا بازخواستم نکرد که تو اتاقش چیکار

 میکردم؟؟

 یعنی این شام خریدنشو بزارم پایه معذرت

 خواهی؟؟هه چه دل خوشی داري تو

 نگار مگه اون جنتلمن نما اهل معذرت خواهیه اونم از

 کی از تو؟؟

من باید هر چه زودتر خودمورو تخت دراز کشیدم   

 خالص میکردم از این

 زندگی نکبت آره بایدیکاري میکردم اول از همه

 انتقاممو از این رعد باید

 بگیرم

 با ورودم به شرکت خیلی کارا باید بکنم نگار تو باید

 تغییر کنی آره من برایه

 جدایی از رعد بایدیچیزایی رو موقتن فدا کنم

تو تمبونت رعد مروت براتاز فردا میشم کک میفتم   

 دارم



 خب دلم کمی سوخت برایه اون عشق عاشقیت که

 گیریه عفریته افتاده بودي ولی

 نمیتونم کاري که باهام کردي رو فراموش کنم زندگیم

 رو به هم ریختی

 صبح زود بیدار شدم وقت کمی تغییر بود اگه اون

 گیسو جونم امروز تو

 شرکت باشه میشه نور علی نور آدمایه اطرافم منو

 انداختن تو مسیري که اصال

 دلم نمیخواست حاال من باید حقمو از این زندگی بگیرم

 مانتو و شلوار دخترونه اي که عزیز زحمت خریدشو

 کشیده بود همراه نیم تنه

 قرمز رنگی از کمد در آوردم و پوشیدم نگاه چپی به

 لوازم آرایش تو کشو

نداختما  

 نه نه نگار این دیگه کار من نیست اینیه قلمو دیگه

 نیستم

 نه تو باید بخاطر هدفت هرکاري بکنی بفکر تالفی

 کارایه رعد و بقیه

 باش قوي شو نگار قوي شو

 وقتی ساناز از این وسایال استفاده میکرد با تأسف به

 تماشاش می نشستم حاال



 خودم به چه روزي افتادم این روزا میگذره

 یه ریمل به مژه هام و رژ لب سرخ رو به لبام مالیدم

 دیگه نتونستم بیشتر از این

 پیش برم

 رفتم سراغ کفشا

 نه نه پوشیدن این کفش بلندا که اصال کار من نیست

 من به همین کتونی سفید

 دخترونه اکتفا میکنم

 بعد برداشتن کوله ام از اتاق خارج شدم

نده و پوشه هایهبا دیدن رعد که فکر کنم همون پرو  

 دیروزي رو تو کیفش جا میدا

 مقابل در کمی مکث کردم
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 ساناز میگفت آرزویه خیلی از دخترهاست که رعد

 مروت بشه شوهرشون این

 هیکل مردونه و ورزشکاري با کت و شلوار خوش دوخت

 و گرونی که الحق

 خیلی خوب به تنش نشسته شاید آرزو خیلیا باشه ولی

از ازدواجمن نه منی که   

 فراریم و از مرد ها متنفر رعد میتونست با این قیافه و

 موقعیتی که داره با هر



 کسی بخواد ازدواج کنه ولی اون با ازدواجش با من تمام

 آرزوها و رویا هایه منو

 به هم ریخت

 رفتم سمتش

 متوجهم شد نگاه گذرایی بهم انداخت ولی دوباره

 نگاهش با تعجب به روم

 برگشت تعجب میکرد از این تغییر

 نگاهش تو صورتم به گردش در اومد شاید مثل فیلما

 و رمانا انتظار داشتم بگه

 رنگ رژ لبمو کمرنگ کنم ولی اون مثل همون حیوون

 گوش مخملی با همون

 خستگی تو نگاهش سرشو پایین انداخت و به راه

 افتاد

لاعتراضی نمیکرد چرا دارم دنبالش میرم شاید قبو  

 کرده یکاري تو اون شرکت

 بهم بده یعنی باید قبول کنه

 بیحرف منو تا شرکت رسوند خودمو با عطر خفه کرده

 بودم

 اولین نفري که بعد از نگهبان دیدیم حسام برادر رعد

 بود خب اسم اینم میزاشتید

 آذرخشی چیزي



 نگاه سراسر نفرتی بهم انداخت و مشغول حرف زدن با

 رعد شد دستام از

مشت شدن بی توجه و جلوتر از من راه میرفتنحرص   

 و در مورد قرار مدارایه

 امروز حرف میزدن و منم مثل جوجه اردك پشت

 سرشون

 دستام از حرص مشت شده بودن

 رعد سمت اتاقش رفت و تا خواستم دنبالش برم و بشم

 مویه دماغش حسام سد

 راهم شد

 حسام:تحویل نمیگیري زن داداش؟؟

هم فشردم تو االن خانومی دندونامو محکم به  

 نگار پس خانومی کن آروم

 باش راست گفتن جواب ابلهان خاموشیست

 با نفرت گفت

 حسام:منتظر روزیم که رعد مثل یه تیکه آشغال از

 زندگیش پرتت کنه بیرون اون

 موقع حال حاج سلطانعلی دریا دیدن داره

 اخمام تو هم رفت دلیل نفرتش از خودم رو

ون دیدار اول نهنمیدونستم از هم  

 من ازش خوشم اومد و نه اون از من



 یجورایی منه نترس از چشماش میترسیدم پر بود از

 نفرت و شرارت باید

 اعتراف کنم رعد اینجوري نیست
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 پوزخندي زدم

 نگار:موفق باشی

 و از کنارش گذاشتم برو به درك آدم حسابش

 نمیکنم

دم بهش کهبا دادن سالمی به صالحی وارد اتاق رعد ش  

 نزدیک شدم فهمیدم در

 حال بررسی همون پوشه و ها و پرونده هایه معروفه

 االنه که دادوقال راه

 بندازه

 تو دلم داشتم میشمردم دستاش رو میز مشت شده

 بود

 سرشو بلند کرد مطمعنم فهمید من گند زدم به

 کارش آروم بود و خونسرد ولی

 اون دریایه طوفانی چشماش همه چیو لو میداد

 از استرس مانتومو کمی پایین کشیده و لبامو به هم

 مالیدم

 نگاه گذرایی به لبایه سرخم انداخت ولی دوباره به



 چشمام نگاه کرد معلوم بود

 عصبیه

 رعد:تو کار میخواستی دیگه؟؟

 آب دهنمو دوباره قورت دادم یعنی چی؟؟

 فقط سري تکون دادم

با فریاد اسم صالحی رو صدا زد که  

 خب با تلفنم میشد بهش خبر بدي که کارش

 داري گوشام سوت کشیدن نامرد

 صالحی با ترس و استرس وارد اتاق شد

 صالحی:بله بله آقایه مروت

 رعد نگاه عصبی بهم انداخت و بعد روبه صالحی

 گفت

 رعد:خانوم دریا از امروز تو این شرکت

امیري بگو استخدامن قراردادشو به  

 تنظیم کنه بعد امضا خانوم برام بیاره

 نگاهم بین صالحی و رعد در گردش بود

 صالحی با تعجب پرسید

 صالحی:ولی آقایه رئیس ظرفیت شرکت

 تکمیله خانوم دریا سمتشون چیه؟؟

 رعد با فریاد گفت ببرش بایگانی

 و صالحی منو برد بایگانی



مه پروندهاي خدا لعنتت کنه رعد حاال من بین این ه  

 و کاغذ چیکار کنم تو یه

 اتاق کوچیک و با پنجره کوچیک که نباشه هم توفیري

 نمیکنه از همه بدتر بویه

 کاغذ هایه قدیمی

 وسط اتاق خشکم زده بود و صالحی منو با شغل

 جدیدم تنها گذاشت

 باید برگردم به اتاق رعد یکی بکوبم وسط میز

 ریاستش و بگم خودت و شرکتت

كبرین به در  
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 ولی نه اون منتظره یه بهونه ست منتظر اینه من جا

 بزنم

 خب من منتظر یه فرصت بودم تا بتونم تو این شرکت

 بمونم موندگارم نیستم که

 فقط برایهیه مدت کوتاهه صبر داشته باش نگار

 رفتم سمت میز کوچیک رنگ رو رفته اتاق بایگانی

 همچین شرکتی باید اینقدر

 دربو داغون باشه؟ اصال با وجود کامپیوتر و چه

 نیازي به این کاغذا و

 پرونده هاست؟؟



 خشک شده نشسته بودم رو صندلی کوچیک و در

 ورودي رو نگاه میکردم من

 االن باید چیکار بکنم؟؟

 چند ساعتی همونجوري نشستم که سرکله صالحی

 پیدا شد

بوندتعداد زیادي پرونده بغلش گرفته بود همه رو کو  

 مقابلم رویه میز و نفسشو

 بیرون داد

 صالحی:اوووف کمرم شکست اینارو آقایه رئیس گفتن

 بیارمشون براتون بر

 اساس سال و در آمد تنظیم میکنین در ضمن گفتن یه

 سرو سامونی هم به اینجا

 بدین

 اخمام تو هم رفت

 نگار:خوشم باشه دیگه چی؟؟

تتابی به چشماش داد و شونه اي باال انداخ  

 صالحی:و دیگه اینکه گفتن اگه اعتراضی داشتین

 حکم اخراجتون صادر بشه

 از شدت تنفر کم مونده بود خلو چل بشم

 نگار:به رئیس دانشمندتون بگین من هنوز اینجا

 استخدام رسمی نشدم هنوز



 قراردادي امضا نکردم

 صالحی ساده لوحانه با ناراحتی جواب داد

شونم جوابصالحی:منم همینو بهشون گفتم ای  

 دادن چه بهتر پس بدون دردسر و

 کاغذ بازي از شرش خالص میشیم

 تو جام نشسته جابه جا شدم و راست نشستم

 نگار:نه نه اینجا خیلیم خوبه اصال شغل مورد عالقه و

 رویاهامه منکه

 راضیم
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 مشکوك پرسیدم

 نگار:قبل من کی اینجا کار میکرد؟؟

زبونشو بگیره جواب صالحی که انگار سعی داره جلویه  

 داد

 صالحی:ببخشید ولی رئیس گفتن اطالعاتی بهتون ندم

 وگرنه در مرحله اول حقوقم

 قطع میشه و بعدش منو از اینجا پرت میکنه بیرون و

 اینکه آقایه مروت گفتن

 بعد تنظیم هر سال از پرونده ها بهشون گزارش کار

 بدین

 سري به معنی فهمیدن براش تکون دادم خواست بره



 که گفتم

 نگار:ببین تو رو جون هرکی دوست داري به آبدارچی

 بگو یه چیزي بیاره من

 بخورم دارم ضعف میکنم

 اونم باشه اي گفت و رفت اي خدا ببین به چه روزي

 افتادم اي حاج بابا ببین ته

 تغاریتو چجوري بدبخت کردي من یه آهو مظلوم و

 ضعیفم که تو دست یه

 شکارچی نامرد اسیر شدم آره ارواح عمه ام

 پس کی بود زد پرونده هایه رعدو ناقص کرد؟ کی بود

 دفتر خاطراتشو خوند؟؟

 اصال خوب کاري کردم

 بعد شکستن قلنج دستام شروع کردم به کار کردن

 من یکی رویه تو رو کم میکنم

 رعد خان مروت غول مرحله آخر بازي هایه

یوتريکامپ  

 بین کار که غرقش شده بودم صالحی اومد و منو صدا

 زد تا برم تو آشپزخونه و

 املتی که آقا حبیب درست کرده رو بخورم داشتم

 ضعف میکردم پس هجوم بردم

 سمت آبدار خونه شیک و الکچري این شرکت حتی



 آبدار خونه هم از اتاق کار من

 بهتره

ه راهرو کوچیکاتاق بایگانی ته یه راهرو بزرگ که به ی  

 منتهی میشد بود که

 اصال تویه دید نبود

 همونطور که لقمه میگرفتم و تند تند میخوردم آقا

 حبیبو که داشت چایی دم

 میکرد سوال پیچ کردم
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 نگار:خب آقا حبیب چند ساله اینجا کار میکنید؟؟

 بدون اینکه نگاهم کنه مشغول کارش بود و اینبار

تداشت لیوانا و رو میشس  

 مهربون جواب داد

 آقا حبیب:پنج ساله

 نگار:از کارتون و اینجا راضی هستین؟؟

 سریع جواب داد

 آقا حبیب:چرا نباشم؟هم حقوقش خوبه هم صاحب

 کارم آدم منصف و خوبیه

 تو دلم گفتم آره خیلییی

 نگار:راستییه کولر کوچیکی پنکه اي چیزي ندارین من

 بزارم تو اون اتاق از



ه اونجاگرما من میپزم ک  

 آقا حبیب سرشو سمتی کج کرد و جواب داد

 آقا حبیب:وهللاا دخترم آقا گفتن بجز غذا چیز دیگه اي

 خواستین بهتون ندم وگرنه از

 کار بیکارم میکنه ولی من دلم طاقت اینچیزارو نداره

 اینجایه پنکه کوچیک دارم

 اونو میارم براتون

 دست از جویدن غذا کشیدم اي تف تو گورت رعد

 عوضی همه اینارو تهدید

 کرده اگه من سوختمم یه قاشق آب روم نندازن اي

 خاك تو گورت نکنن

 نگار:نه نمیخواد شما بخاطر من دوباره تو دردسر

 بیفتین راستی شماره کارت

 بدین کسري حقوقتون رو کارت به کارت کنم اولش

 قبول نمیکرد ولی من به زور هم که شده ازش شماره

 کارت گرفتم از

الحی هم همینطورص  

 تا خواستم وارد اتاق بشم مردي جعبه ابزار به دست از

 اتاق خارج شد

 خواستم حرفی بزنم که از اون سالن کوچیک خارج

 شد این کی بود؟؟اینجا



 چیکار میکرد؟؟

 وارد اتاق شده و مشکوك همه جارو از نگاهم گذروندم

 همه چی سرجاش بود

اق و گرمیرفتم نشستم پشت میز بخاطر کوچیکی ات  

 هوا عرق کرده بودم آقا

 حبیب گفت که میتونم اینجا راحت باشم چون سال به

 سالم کسی اینجا سر نمیزنه

 پس شال رو از رو سرم کندم و مانتومو در آوردم با یه

 تاپ نیم تنه که تنم بود

 نشستم پشت میز آخیش االن یکم بهتر شد موهایه

گ زدم باکوتاه چسبیده به پشت گردنمو با دستم چن  

 این حال بازم گرم

 بود

 دوباره مشغول کار شدم ولی ذهنم همه اش حول حوش

 رعد میچرخید با به صدا

 در اومدن گوشیم کیفمو برداشته و گوشیرو از داخلش

 خارج کردم

 شماره عزیز رو صفحه خودنمایی میکرد جواب دادم

 نگار:جونم

 عزیز:جونت بی بال عزیز دلم دختر قشنگم حالت

ادر؟چیکارخوبه م  



 میکنی؟؟شوهرت خوبه؟؟

 عزیز با همین جمله آخر همه حس خوبی که از حرفاش

 گرفته بودم رو از دماغم

 در آورد

 صورتم از انزجار جمع شد

 نگار:خوبم عزیزم اون یاب رعد هم خوبه شما

 چطورین؟؟حاج بابا خوبه؟؟

 دیشب که نفهمیدم کی به کیه از بس حرص خوردم

 صدایه حاج بابا از اونور اومد داشت به عزیز میگفت

 ببینه واقعا حال خودم و

 زندگیم خوبه

 اي من بفدایه دل مهربونت که بچه اتو انداختی تو

 دردسر

 عزیز:تو نگران حال ما نباش ما با خوشحالی و

 خوشبختی بچه هامون خوبیم

 االن وقت گله از رعد نبود باید جوري رفتار میکردم که

فکر نکنن با این اونا  

 جنتلمن نما بنایه ناسازگاري گذاشتم برعکس اینجانب

 خیلی بساز تشریف دارم

 نگار:آره دیگه چرا بد باشین مزاحمو از سرتون دك

 کردین دارین مثل دوتا



 مرغ عشق حال دنیارو میکنین

 خندیدم خنده هامم این روزا مصنوعی بود

 عزیز غرید

ه عه حاجییکمعزیز:حرفایه اینجوري نزن ورپرید  

 صبر داشته باش میپرسم

 مخاطب جمله دومش حاج بابا بود انگار که عزیزو

 کالفه کرده بود

 نگار:به بابا بگو من حالم واقعا خوبه زندگیمم رو به

 راهه رعدم خداروشکر

 مرد خوبیه

 خدایا منو ببخش بخاطر این دروغام دستمو تو هوا به

 معنی خاك بر سرت سمت

دمدفتر رعد تکون دا  

 نگار:داریم با رعد میسازیم دیگه داریم همو

 میشناسیم

 اینبار دستمو تو هوا به معنی التماس به خدا تکون

 دادم خدا یا بخاطر این دروغا

 نزنی به کمرم اي رعد لعنتی

 صورتمو بازم سمت در کچو کوله کردم انگار که رعد

 اونجاست

 عزیز نفس راحتی کشید



شکر نمیگم هر روزعزیز:خب خدارو صد هزار مرتبه   

 بیا به ما سر بزن سر

 زندگیت باش حواست به شوهرتم باشه

 نگو عزیز نگو این کلمه شوهرتو به زبون نیار دله

 رودم داره به هم میپیچه

 نگار: چشم عزیز جونم چشم

 عزیز:چشمت بی بال دختر قشنگم ما دیگه مزاحمت

 نمیشیم برو به کار و

 زندگیت برس خداحافظ

ینکه منتظر خداحافظی من باشه گوشیو بعد بدون ا  

 رو قطع کرد

 گوشی رو گرفتم مقابل چشمم و با تعجب نگاه

 کردم گوشیرو آروم کوبیدم به

 پیشونیم

 ببین چقدر بدبخت شدم باید برایه همه نقش بازي

 کنم کجاست اون نگار لجباز و

 خود راي؟؟ کجاست اون آدم آزاد و بیخیال از دنیا؟؟

 رعد

 با دقت این دختره رو زیر نظر گرفته بودم دختره

 دیوونه

 وقتی دختره رفت تو آبدراخونه تا غذا بخوره سپردم



 دوربین مدار بسته کوچیک

 تو اتاقشو فعال کنن این عجوبه خلقت هم اصال

 حواسش نبود

 با اداهایی که در میآورد کم مونده بود شاخ در

 بیارم این دختر بچه سرتق کجایه

من قرار داشت؟سرنوشت   

 وقتی گوشیشو برداشت فهمیدم داره با کسی حرف

 میزنه وقتی دستشو تو هوا به

 معنی خاك بر سرت تکون داد فهمیدم مخاطبش

 منم

 این منم که به اداهایه این دختر میخندم؟ این دختر

 بچه شیطون که خوده شیطونو

 هم درس میده هر روز از چشماش میخونم که برنامه

من داره و فکري برایه  

 چرخید و پشت به دوربین خم شد سمت میز نگاهم

 که کشیده سمت کمر باریک و

 جاهایه دیگه شیطونو لعنت فرستادم و نگاه ازش

 گرفتم

 این دختر هیچ جذابیتی برایه من نداره نه

 نمیدونم هدفش از تغییریهویش چیه با اون رنگ رژي

 که امروز رو لبایه



تر برعکس زنها وظریف و کوچیکش زده بود این دخ  

 دخترایی که تو زندگیم

 بودنه چه از لحاظ ظاهر و چه رفتار خیلی فرق

 ..میکنه

 دوباره که چشمم به صفحه افتاده تو همون ژست بود

 اینبار داشت خودشو تاب

 میداد

 گرمم شده بود درجه کولر رو بیشتر کردم و صفحه

 کامپیوتر رو خاموش

 من چشم شده؟؟

فهمم هدفش از اینکه اصراردوربین نصب کردم تا ب  

 داره اینجا کار کنه چیه ولی

 االن

 فرستادمش جایی که چند وقت دیگه همه پرونده هاي

 دور ریخته میشه و کاري

 بهش سپردم که بیهودست و وقت تلف کردن

 این دختر بچه فکر میکنه خیلی زرنگه؟؟

 بازم ذهنم کشیده شد سمت کمر باریک و دخترونش

 یه پرسینگ ناف چقدر

 میتونست شکمشو جذاب کنه اصال پرسینگ داره؟؟

 لعنت به ذهن مریضم
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 تقه اي به در خورد و پشت بندش حسام وارد اتاقم

 شد بردار کوچک من که به

 عالم و آدم مشکوکه و طلبکار

 نشستم پشت میزم دوباره نگاهی به صفحه مانیتور

 انداختم تا از خاموش بودنش

بشم دختره وحشیمطمعن   

 حسام:تو حال خودتی رعد انگار اصال متوجه ورودم

 نشدي؟؟

 دستشو به کمرش زده و کنار میز ایستاده بود

 گلومو صاف کردم نمیخواستم اعتراف کنم افکار رعد

 مروت حول هوش یه

 دختر بچه بد دهن میچرخه

 رعد:نه متوجه شدم کاري داشتی؟؟

ه کسی نمیآوردممن اینجوري بودم دلیل و توجیه برای  

 رعد:کار که خیلی دارم متوجهی داري چیکار میکنی

 رعد؟؟گیسو

 دستمو باال آوردم تا سکوت کنه نگاه جدي بهش

 انداختم که صاف وایستاد اینجا

 شرکت من بود خودم با تالشم به اینجا رسیده بودم اگه

 بخوایم رو راس باشیم حسام



نهبرایه ده درصد سهامی که از این شرکت داشت   

 تالش کرده بود و نه پولی داده

 بود

 رعد:نمیدونستم باید برایه هر کاري که میکنم بایدیه

 عده اي رو توجیه کنم

 نفسشو با حرص بیرون داد

 حسام:یه عده منتظر توجیه شدن نیستن برادر

 من خبر داري مامان داره هر روز

 بخاطر این انتخابت حرصو جوش میخوره؟ دیروز برده

گفتبودمش دکتر،   

 استرس و حرص براش سمه خورشید چی کم داشت

 که فروختیش به این

 دختره؟ رعد هدفت چیه؟؟منکه میدونم همچین

 دختري سلیقه تو نیست رعد من

 بردارتم خب خورشید رو نمیخواستییکی

 دیگه خودتم میدونی کم خواهان

 نداري ولی این دختره رعد این دختره

 پریدم وسط حرفش تا ادامه نده

سام لطفا تمومش کن کلی کار رو سرمونرعد:ح  

 ریخته اونوقت تو داري عین

 خاله زنکا غیبت اون دختره رو میکنی؟؟



 با حرص چند قدم بهم نزدیک شد وخم شد سمتم

 حسام:خودتم میگی دختره نه اسمشو میگی و نه

 عشقم و زنمی .رعد بنداز بیرون

 این دختره رو از زندگیت بزار همگی به آرامش

 اعصاب قبلیمون بر گردیم
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 وقتی دید الکی خودمو مشغول نشون میدم لعنتی

 گفت و از اتاق خارج شد

 مادر همیشه اینطوري بوده و هست وقتی چیزي باب

 میلش نباشه از این حربه اش

 استفاده میکنه و یکاري میکنه حسام خبر مربضیشو

 به گوش من برسونه

نمیکنه چه بسااما پدرم تو اینجور مسائل دخالت   

 خیلیم خوشحال شد که من با این

 دختره ازدواج کردم نگار نگار دریا نمیدونم چی تو

 فکر این دختر بچه

 میگذره ولی میدونم زندگیم از این دختره یاغی

 جداست

 .اون مطابق با سلیقه من نیست اما

 این اما داره فکرمو مشغول میکنه داره باعث میشه

 بشم دشمن این دختره



یه نیرویی منو جذب کنه سمت چیزیا کسی کهاگه  

 ازش متنفرم من اونو نابود

 میکنم چیزي که باعث بشه رعد کمی آشفته بشه

 الیق نابودي

 ناخودآگاه دستم میره و دوباره صفحه مانیتور رو روشن

 میکنم و کلیک میکنم رو

 دوربین اتاق بایگانی

مدختره با همون وضعیت پاهاشو دراز کرده رو میز و ل  

 داده به صندلی مشغول

 برسی پرونده اي اگه بفهمه همه این کاراش بیهودست

 چیکار میکنه؟؟

 با به صدا در اومدن صدایه تلفن جواب دادم منشی بود

 خبر داد که گیسو میخواد

 منو ببینه من هیچوقت از هیچکس فرار نمیکنم

 اجازه ورود که دادم گیسو وارد اتاق شد

یک آرایش کمیمثل همیشه ست خوشپوش و ش  

 هم به صورت داره

 با همون به اعتماد به نفس و غرورش اومد سمت میز

 بزرگ کنفرانس و صندلی

 کشید و روش نشست

 گیسو:سالم



 آروم سالم دادم
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 دستاشو که کاشت ناخن هم کرده بود رویه میز تو هم

 قفل کرد

 گیسو:اومدم اومدم در مورد سهام خودم و پدرم

 حرف بزنیم

تم میاد میدونم میخواد در مورد چی حرفمیدونس  

 بزنه

 ولی سوالی نگاهش کردم

 گیسو:ما یه قراري داشتیم تو تو بهش پایبند

 نبودي با پدرم تصمیم گرفتیم

 سهاممون رو بفروشیم

 اخمام تو هم رفت

 رعد:از کدوم قول و قرار و پایبند نبودن حرف میزنی؟؟

 پوزخندي زد میدونست از این رفتارا خوشم نمیاد

 گیسو:یجوري خودتو زدي به اون راه کسی ندونه فکر

 میکنه ما همین دیروز با

 همدیگه آشنا شدیم یه صیغه محرمیت بینمون

 نبوده

 بیشتر از این نمیتونستم صبور باشم

 با خشم مشتی کوبیدم رویه میز



دیگه حرفی رعد:بهت گفتم در مورد اون یه تیکه کاغذ  

 نمیزنی انگار حرف تو

 کله ات نمیره قبل اون جریان تو و پدرت سهام این

 شرکتو خریدید من بهت

 قولی ندادم این تو بودي که به بهانه افسردگی بعد

 طالقت بهم چسبیدي نکنه

 فراموش کردي خودت پیشقدم بودي نکنه فراموش

 کردي حرفامو که گفتم هیچ

 آینده اي با من نداري

همیشه اشکش دم مشکش بود با گریه نالید ازمثل   

 اون غرور موقع ورودش به

 این اتاق دیگه خبري نبود

 گیسو:اینکارو با من نکن رعد من عاشقتم دوستت

 دارم آخه اون دختره چی

 داره که من ندارم؟؟میدونم تو اونو نمیخواي یه حرفی

 بزن رعد یه امیدي بهم

تنتبده دارم دق میکنم تو این آتیش خواس  

 هه گیسو فکر میکرد منو اونو نمیشناسم گیسو

 عاشق من نبود گیسو عاشق

 موقعیت من بود به قول خودش میخواست چشم شوهر

 سابقشو در بیاره حاال هم



 به من نیاز داره که داره این حرفارو میزنه

 رعد:بهتره تمومش کنی گیسو چون خیلی وقته ارتباط

 ما تموم شده

 انگار دست بردار نبود

یسو:نه رعد تورو خدا این حرفو نزن اگه بگی صبرگ  

 میکنم فقط یه امید بهم

 بده میدونم تو این دختره رو نمیخواي میدونم

 دوسش نداري

 از جام بلند شدم

 رعد:بهتره از اینجا بري یه زمان دیگه در مورد

 سهامتون حرف میزنیم

 با این حرفم ناگهان از جاش بلند شد و سمتم اومد

 خودشو انداخت تو بغلم

 گیسو:رعد من دوستت دارم با من اینجوري رفتار

 نکن

 سرشو بلند کرد تا خواست فاصله رو به صفر برسونه

 خشمگین با کمی فشار به

 عقب هلش دادم این زنه دست بردار نبود چه اشتباه

 بزرگی کردم با حرف حسام

 با گیسو وارد ارتباط شدم

لهی از کجا نازل شد نگاراین بین نمیدونم این بالیه ا  



 ناگهان وارد اتاق شد و

 سعی میکرد رفتارش دخترونه باشه ولی اون توله شیر

 خفته تو چشماشو

 نمیتونست از من مخفی کنه

 نگاه اخموشو بین من و گیسو چرخوند سالمی به

 گیسو داد که بی جواب

 موند رژ لبشو پر رنگتر کرده بود

ار میکرد ولی االناین دختره تا دیروز مثل پسرا رفت  

 نگاهش پراز شک و ظن بود

 نگار:از دیدنت خوشحال شدم گیسو جون شما که

 جواب سالم منو ندادي

 لحن حرف زدنشم تغییر کرده بود

 گیسو اشکاشو پاك کرد و سکوت کرده بود

 نگار:انگار مزاحمتون شدم

 این حرفو با حرص زده بود خشمگین نگاهم کرد این

 رفتارش برام تعجب آور

 بود اونکه سایه منو با تیر میزنه حاال چرا خلوت من و

 گیسو براش مهم شده؟؟

 خشک و بدون جواب دادن بهش رو صندلیم نشستم

 منتظر بودم هر دوتاشون از اتاقم خارج

 بشن یکیشون مثل مرغ بق کرده بود و



 یکی دیگه که دختر حاجی باشه با اعصبانیت نگاهم

 میکرد
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که مانیتور دوربینارو خاموش کنم این بین حواسم بود  

 نگار اومد سمتم خم شد

 تعجب کردم خیلی

 خنده ریزي کرد و دستشو چند بار کشید رو صورتم

 نگار:عه عزیزم صورتت رژي شد

 صدایه خندش مثل نسیم مالیمی بود که خیلی

 دلپذیره انگار تو فضایی بودیم که

 فقط من بودم و اون

ند نگاهم میکرد و منتو واقعیت بود که داشت با لبخ  

 خیره اجزا صورتش بودم

 وقتی راست وایستاد و وقتی صدایه پر بغض گیسو

 بلند شد انگار از یه رویایه

 شیرین پرت شدم به واقعیت

 من چم شده؟؟

 گیسو:من دیگه میرم

 نگار:عه کجا گیسو جون رعد بهم قول داده برایه ناهار

 امروز منو میبره

 رستوران تو هم باهامون بیا خوشحال میشیم



 از دست کارا و حرفایه این دختر کم مونده بود شاخ در

 بیارم حرفی نمیزنم

 یعنی اعتراضی نمیکردم چرا که شاید نگار باعث بشه

 گیسو دست از سرم

 برداره

 گیسو با چشمایه اشکی و صورتی حرصی نگاهی بهم

 انداخت و بدون حرف دیگه

ارج شد شاید االن باید نفس راحتیاي از اتاقم خ  

 میکشیدم ولی نه نه تا زمانی

 که مأمور عذاب من کنارم وایستاده بود

 اخمام تو هم رفت کسی حق نداشت اینجور

 طلبکارانه نگاهم کنه

 رعد:که من بهت قول دادم میبرمت رستوران
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 با حرص خودمو ول کردم رو صندلی

شق از دستخوب زمانی سر رسیدم داشتن واسه ع  

 رفتشون مرثیه میخوندن

 خودم میشم قاتل دوتاتون و حلوا سر خاکتون پخش

 میکنم عوضی ها

 اون رعد عوضی اي بی همه چیز به خیالش میشینم

 تا بدبختر بشم من نقشه



 ها دارم برات یجوري زخمیت کنم فکر هیچ نقشه اي

 به سرت نزنه

 عه عه عه ببین منو چجوري مچل کردن این رعد از

زدواج با من یچیزيا  

 نصیبش میشه دختره ایکبیري با اون ناخنایه ،ناخن

 مرغیش

 هوووف

 فکر کردن من نمیفهمم دختره نشسته جلو اون بی

 احساس زار میزنه مثل مار

 منو نگاه میکنه رعد خانم بعد رفتنش برام خطو

 نشون میکشه

 خوب شد من یهویی رفتم و مچشونو گرفتم معلوم

چه غلطینبود قبل ورود من   

 داشتن میکردن آره رعد خان بخیالش به عشقو

 حالش میرسه و منم همینجوري

 میشینم و منتظر میمونم برات دارم

 حرف از عالم و آدم بشنو بعد مردي رو بگیر که داره

 بهت خیانت میکنه

 منتظر روزي هستم که اسمت از شناسنامم خط

 بخوره بمیري که بهتره الاقل

وه شد این کیه که تو مغزم میگهمیگن بیچاره فالنی بی  



 خدا نکنه؟؟

 دارم از حرص منفجر میشم

 بلند شده و تو اتاق شروع میکنم به راه رفتن

 دخترهیجوري منو نگاه میکرد کم مونده بود مثل خون

 آشاما بپره خرخرمو

 بجوه خدایا مصبتو شکر ببین به چه روزي افتادما

 پشت دستمو محکم میکشم رو لبم اي لعنت به من که

 فکرایه آشغالی به ذهنم

 میرسه تقاص این همه حقارتو پس میدي رعد مروت

 نگاهم به پشت دستمه که

 رنگی شد رنگ خون گرفته

 دوباره سر جام میشینم اصال حوصله کار کردن

 ندارم سرمو میزارم رو

هشونمیز برعکس خوابمم میاد چشمامو میبندم تا ب  

 استراحت بدم که نمیدونم

 کی خوابم میبره
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 با تکونایی که به شونه ام وارد میشد کالفه سرمو جا به

 جا کردم و زدم زیر دست

 مزاحم خوابم

 نگار:اه ولم کن بخوابم



 دوباره چند تا تکون و پشت بندش صدایه مردي که

 آشنا بود آره یه آشنایه

 غریبه هوشیار شدم

مزمه کردمزیر لب از قصد ز  

 نگار:اي بر خرمگس معرکه لعنت

 یه چشممو با شیطنت باز کردم تا موقعیت رو ارزیابی

 کنم که بله رخ همیشه

 اخمو،سرد،خشک و مغرورش نمایان شد

 وقتی چشم بازمو دید گفت

 رعد:دختره بیتربیت بلند شو بریم شرکت تعطیل

 شده

ریعنی باور کنم منو قال نزاشته و نرفته؟ مغز احمقم د  

 یک تصمیمیهویی

 خاموش شد و من چشمامو بستم تا ازش حمالی بگیرم

 ولی خوب رعد خانو

 نشناخته بودم

 خودمو زدم به خواب چند باري صدام زد وقتی جوابی

 نشنید از در تهدید وارد

 شد

 رعد:هی دختره دختره حاجی بلند شو اگه تا یه

 دقیقه دیگه بیدار نشی اینجا



 میزارمت و میرم

گذشت و من فقط صدایه پایی رو شنیدم چند دقیقه  

 خودمو زده بودم به موش

 مردگی نکنه منو اینجا ول کرد و رفت واقعا؟؟

 سریع چشمامو باز کردم و اطرافو نگاه

 کردم نبود رفته بود منو اینجا تنها

 گذاشت من بچگی کردم تو آخه چراااا نامرد سریع

 بعد برداشتن کوله ام از

 اتاق خارج شدم همه جا تاریک بود و فضا شرکت رو

 فقط چند تا چراغ و مهتابی

 کوچیک روشن نگه داشته بود

 با فکر تنها بودنم اونم تو شرکت به این بزرگی خوف

 برم داشت یا خوده خدا

 رفتم سمت در قفل بود یه لحظه بغضم گرفت نامرد

 عوضی

 فریاد زدم

؟رعدددنگار:رعدددد رعدددد کجا رفتی عوضی؟  

 یکی با پام محکم کوبیدم به در که آخ خودم بلند شد

 دوباره فریاد زدم

 نگار:میکشمت رعد مروت میکشمت عوضی جنتلمن

 نما بی احساس دختر



 باز عیاش
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 بخاطر فریادهام گلوم زخمی شده بود مثل سرباز

 لشکري که شکست خورده با

 شونه هایه افتاده از در فاصله گرفتم

مه کردمزیر لب زمز  

 نگار:نامرد روانی

 هنوز باورم نشده بود تنهایی تو این شرکت گیر

 افتادم ببین چقدر از من متنفره

 که منو تنها اینجا انداخت رفت البته حسمون

 متقابله..بگو تو که از من متنفري

 مادر و بردارت از من متنفرن آخه چرا باهام ازدواج

 کردي ؟؟این سوالیه که

به جایی نمیرسیم روزو شب میپرسم و  

 من اگه این کارتو تالفی نکنم، نگار دختر حاج

 سلطانعلی دریا نیستم

 حاال به کی زنگ بزنم بیاد به دادم برسه؟ ساناز که

 این موقع شب دلم نمیاد

 بکشونمش اینجا شایانام که آلو تو دهنش خیس

 نمیمونه بقیه هم که نمیشه

 روشون حساب کرد



دم و شماره رعدوگوشی رو از تو کیفم در آور  

 گرفتم شمارشو داشتم و به اسم

 جنتلمن نما ذخیره کرده بودم

 بعد از چند تا بوق صدایه بی حوصله اش تو گوشم

 پیچید

 رعد:بگو

 مثل توپ ترکیدم

 نگار:بگو زهر مار خدا لعنتت کنه عوضی خدا

 بکشتت بیمار روانی یاهللاا

. 

نههمین االن میاي این در کوفتی رو باز میکنی وگر  

 وگرنه

 رعد:یواشیواش دختر حاجی به کجا چنین

 شتابان؟ تا زمانی که دختر خوبی

 نشدي و بد دهنی و فحش روکنار نزاشتی تنبیه

 میشی برو تو اتاقت خوب به

 کارات فکر کن خیلی خوب فکر کنا وقتم زیاد داري

 فردا هم جمعه ست

 گوشم سوت کشید دیگه بقیه حرفاشو نشنیدم فردا

 جمعه ست؟ با لحنی هم که

 این داره محاله ممکنه بیادو منو از اینجا ببره بیرون



 فردا جمعه ست و یعنی من تا شنبه اینجا گیر

 افتادم؟؟یا خوده خدا

 با شنیدن صدایه بوق فهمیدم تماسو قطع کرده یابو

 عوضی
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 گرسنه ام بود دستبردي به یخچال حبیب آقا زدم و با

ونون چند تا سیب زمینی  

 لواش برایه خودم جشن گرفتم

 من اینجا دارم سیب زمینی سوخته سق میزنم اون حاال

 از بهترین رستوران غذا

 سفارش داده یا مونده و تو همون رستوران شیک غذا

 کوفت کرده اي تو گلوت

 گیر کنه تو یعنی چیزیت نمیشه من اینهمه نفرینت

 میکنم؟؟

م ازچند ساعتی همینجوري تو شرکت گشتی زد  

 شانسمم در اتاق رعد قفل بود از

 پشت در شیشه اي با حسرت به میز کار و پرونده هاش

 نگاه کردم اي که اگه

 دست من به اونا میرسید میدونستم چطوري نابودشون

 کنم

 خفه شو تو اي حس لعنتی که گاهی بهم عذاب وجدان



 میدي که دست از این بازي

 و لجبازي بردارم

اس کردم صدایی شنیدم فکرتو سالن بودم که احس  

 کردم از فکر و خیال توهم

 زدم

 ولی نه یه نفر داشت وارد شرکت میشدیعنی داشت با

 در کلنجار میرفت تا بازش

 کنه یه نور امیدي تویه قلبم گفت حتما رعده ولی

 وقتی صدایه دو نفر ناشناس به

 گوشم رسید اون نور امید رو خاموش کردم، یه نور امید

ومدههم به ما نی  

 بگم نترسیدم دروغ گفتم

 اینا دیگه کی بودن سریع رفتم سمت راهرو کوچیکی

 که اتاقم توش بود باید

 قایم میشدم

 با شنیدن صدایه دوتا مرد گوشامو تیز کردم

 ناشناس:تو مطمعنی نادر میتونی اون گاو صندوقو باز

 کنی؟؟

 ناشناس دوم:دیگه خسته ام کردي ابراهیم برایه بار

 هزارم آره،آره فردا جمعه

 ست تا بیان ببین جا تره و بچه نیست طول



 میکشه این نگهبانه هم از خودمونه

 ناشناس:نادر تو روخدا منو بدبخترم نکنا من چهار سر

 عائله دارم تازه از اون تو

 بیرون اومدم

 ناشناس دوم:خفه شو دیگه وگرنه خودم با همین تیزي

 صداتو میبرم

دم همراهشون دارن اگه متوجهتیزي؟؟پس سالح سر  

 حضور من بشن چی

 میشه؟؟مطعنا اونا این وقت شب اومدن دزدي

 بایدیکاري بکنم آخه چیکار میتونی بکنی؟؟یجوري

 خودتو قایم کن تا نبیننت

 من شجاع هستم و تو دعوا کم نمیارم ولی عقلم

 میرسه زور من به دوتا مرد که از

رن نمیرسهقضا چاقو و شاید سالح دیگه اي هم دا  

 بدون اینکه دست خودم باشه پاهام میلرزید

 آروم دره اتاقمو باز کردم و وارد اتاق شدم باید زنگ

 بزنم به رعد آره باید

 بهش خبر بدم

 گوشیمو در آورم شماره جنتلمن نمارو گرفتم چند بار

 شمارشو گرفتم ولی جواب

 نداد



 اون حتما االن خوابه خوابم نباشه نگار اون مگه جواب

 تماس تورو میده؟واي

 خدا باید چیکار میکردم بهش پیام دادم

 دوتا دزد وارد شرکتت شدن میخوان به گاو صندقت

 دستبرد بزنن

 اگه خواب باشه شانس اینکه پیاممو ببینه خیلی

 کمه یا اونا دزدیشونو میکنن و

 میرن و یا همزمان متوجه حضور من میشن و یه بالیی

 سر منم میارن

ه رعد عوضی حاال باید چیکار کنم؟؟خدا لعنتت کن  

 فقط صدایه ضربه و حرف زدنهایه ریزي میومد معلوم

 بود مشغول کارشون شدن

 حتما قفل در رعدو هم باز کردن

 چند بار دیگه شماره رعدو گرفتم ولی بازم هیچی به

 هیچی جواب بده لعنتی

 طبق عادت همیشگیم که با اشیا و وسایل اطرافم

 موقع عصبانیت کشتی

 میگیرم با حرص مشت محکمی به یکی از قفسه هایه

 لق زدم

 ،کلید روش بود قفلش کردم

 قفسه پرونده ها با صدایه خیلی بدي که با برخورد به



 زمین ایجاد کرد به پشت

 افتاد

 واي واي حتما متوجه حضورم شدن از رویه پرونده

 ها پخش شده رویه زمین

 خیز برداشتم سمت در

 صدایه اون دوتا به گوشم رسید جامو پیدا

 کردن بدبخت شدم

 ناشناس:فکر کنم صدا از این اتاق بود

 ناشناس دوم:یعنی صدایه چی بود من خودم داشتم

 نگهبانی میدادم کسی تو

 شرکت نموند که

 ضربه اي به در وارد شد

 ناشناس:درم قفله

 ناشناس دوم:بابا هیچکس تو شرکت نیست بیا زودتر

مون برسیم فرخبه کار  

 سرمونو از تنمون جدا میکنه ها

 ناشناس:آره بریم

 با بصدا در اومدن صدایه زنگ گوشیم من جان به جان

 آفرین تسلیم کردم یعنی

 روح از تنم جدا شد

 اسم جنتلمن نما رو صفحه گوشی خودنمایی



 میکرد صداشو خفه کردم دیر شده

 بود اونا یه بوهایی برده بودن

یدم و گوشی رو گذاشتم دمآیکون سبز رو کش  

 گوشم

 رعد:الو الو

 ناشناس:نه یه نفر انگار اینجا هست

 ناشناس دوم:صدایه زنگ گوشی بود انگار

 ضربه اي به در خورده شد

 ناشناس:هی کی اونجاست؟ یاهللاا این درو باز کن

 وگرنه خودم بازش میکنم و با

 این تیزي صورتتو خط خطی میکنم

گول این دروغتو رعد:فکر کردي بچه ام که  

 بخورم اصال شنبه هم شرکتو

 تعطیل میکنم تا تنبیهت بیشتر بشه دختره روانی
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 با ضربه هایی که به در وارد شد با ترس اسمشو صدا

 زدم اولین بار بود که به

 اسم صداش میزدم

 نگار:رعد

 در که تکونی خورد زبونم دوباره تو دهنم چرخید

دارن اومدن دزدي تو رونگار:اونا دو نفرن چاقو هم   



 خدا نجاتم بده

 با باز شدن در و نمایان شدن هیبت دوتا غول تشن تو

 چهارچوب در گوشی از

 دستم افتاد و عقب عقب رفتم گرگ بیابونم باشم

 نمیتونم از پس اینیابو ها و

 سیبیل کلفتا بر بیام

 یکیشون که زخم عمیقی رو گونه سمت چپش بود

 چند قدم سمتم برداشت با ترس

 منم چند قدم عقب رفتم

 نادر:عه عه ابراهیم ببین موش کوچولو تو تله

 افتاده پس تو بودي؟؟

 اونیکی انگار ترسیده بود

 ابراهیم:بیخیالش شو نادر بیا زودتر از اینجا بریم

 نادر با نگاه کثیفی که بهم انداخت منو بیشتر

 ترسوند

چند ماه رنگ زن یا دختر نادر:کجا بریم ابی میدونی  

 ندیدم؟؟

 از انزجار صورتم جمع شد بیشتر عقب رفتم من

 نگار نگار دریا کم مونده

 بود به گریه بیفتم ولی با این حال زبونم کار میکرد

 نگار:هر چی میخواین بردارین برین اصال نوش



 جونتون باهام کاري نداشته

 باشین

 نادر دستی به سیبیالش کشید

چشم مادمازل نادر:اونم به  

 سمتم که قدم برداشت فریاد زدم

 نگار:نیا سمتم نیا

 بیشتر عقب عقب رفتم اونیکی بحرف اومد

 ابراهیم:قرارمون این نبود نادر قرارمون ازاربه ناموس

 مردم نبود

 یادم نمیاد دقیقا کی تو همچین موقعیت دلهوره آوري

 بودم این ترس جنسش فرق

 میکرد
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دوستش بهم نزدیک شد تا نادر بی توجه بحرف  

 دستشو باال آورد که صورتمو

 بگیره زدم زیر دستش اون بلندقدتر و قوي تر از من

 بود که با دوتا دستاش منو

 گرفت

 به گریه افتادم تقال کردم فحش دادم جیغ زدم

 نگار:عوضی عوضی به همه چیز ولم کن ولم کن

 نگار دختر سلطانعلی به التماس افتاد مخاطبم مرد



ویه در بود که با ترس وجل  

 ناراحتی شاهد این اتفاق شوم بود

 اتفاقات اونشب دوباره مثل فیلم از جلو چشمام رد

 شد نفسم

 رفت سوگند سوگند

 نگار:تو رو خدا بهش بگو کاریم نداشته باشه بخدا من

 به کسی چیزي نمیگم

 باالخره اون مرد بحرف اومد وارد اتاق شد

ر داري ولش کنابراهیم: با دختر مردم چیکا  

 نادر نادر ولش کن

 نادر:عههه ابی تو برو به

 کارت برس من میام

 وگرنه خودم بحسابت میرسم

 اونیکی مرد انگار با وجدانتر از اینکی بود تو تقال

 بودم ولی این مرده سعی

 داشت تحت کنترلم بگیره

 نمیدونم این بین چی شد که با نفرت و درد اسم رعدو

 فریاد زدممم

 و بعد مرد مقابلم رو زمین افتاد به نفس نفس افتاده

 بودم نگاهم به مردي بود که

 بیهوش رو زمین افتاده بود و خون کنارش جاري



 بود خون از سرش میومد و

 بعد نگاهم کشیده شد سمت کسی که نجاتم داده بود

 مردي بود که این نامرد ابی

 صداش میزد با صندلی فلزي محکم کوبیده بود رویه

 سرش

 زنده بود که با درد داشت کمی تکون میخورد

 ابراهیم:آبجی بخدا من خودم ناموس دارم به ابلفضل

 من اهل این بازیا

 نیستم

 از ترس گلوم خشک شده بود چسبیدم به دیوار و

 کنارش سر خوردم صدایه

 جیغایه سوگند هنوز تو گوشم بود
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قهنمیدونم کی به پلیس خبر داده بود ولی چند دقی  

 بعدش مامور بود که ریخت تو

 شرکت تو شوك بودم

 هنوز نمیتونستم درست حسابی نفس بکشم مامورا

 دوتاشونم دستگیر کرده بودن

 وقتی ابی جریان رو گفت اون موقع بود که دلیل شوکه

 شدن من و اینکه چرا

 نمیتونم حرف بزنم رو فهمیدن



 اونا مشغول برسی شرکت بودن ولی من رو صندلی تو

رو نشسته بودم مامورراه  

 زنی کنارم بود و سعی داشت آرومم کنه

 رعد اومد ولی خیلی دیر رسید با چشمایه متعجب و

 وضعیت آشفته وارد شرکت

 شد اول از همه مأموري سمتش رفت نمیدونم بهش

 چی گفت که نگاهش رو من

 نشست

 با نفرت نگاهش میکردم

 حسام هم پشت سرش بود اون موند و با ماموره حرف

 زد ولی رعد اومد

 سمتم مقابلم وایستاد

 حرفی نمیزد کاري نمیکرد حتما ماموره جریانو بهش

 گفته

 مامور زن از کنارم بلند شد و شروع کرد بحرف زدن

 مامور:جناب سروان گفتن شما همسر نگار دریا

 هستین متاسفانه بخاطر ترس و

 شوکی که بهشون وارد شده فعال نمیتونن حرف

 بزنن همدست دزده به یه چیزایی

 اعتراف کرده ولی خانمتون هم باید حرف بزنن تا به

 صدق حرفایه متهم پی



 ببریم

 مامور زن مارو تنها گذاشت نگاهم هنوز به اون عوضی

 بود که مأمور مردي که

 داشت با حسام حرف میزد به ما نزدیک شد

 مامور:خب جناب مروت انگار بخاطر اینکه نگهبان

ن زود مارو خبر کردهدومتو  

 دزدي اتفاق نیفتاده از شما هم ممنونیم که بعد تماس

 ما زود خودتونو رسوندین

 این حرف بیشتر باعث آتیشی شدنم شد اون با حرف

 من اینجا نیومد..اون به داد

 من نرسید رعد عوضی حرف منو باور نکرد

 چیزي متوجه نمیشدم تقاص اینکارتو پس میدي رعد

ري اتفاقاتمروت با یادآو  

 چند ساعت پیش چشمامو محکم به هم فشار دادم که

 اشکی از گوشه چشمم چکید
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 با صدایه ماموره چشمامو باز کردم

 مامور:خب خدارو شکر که اون دوتا دزد به هدفشون

 نرسیدن از شما هم

 خواهش میکنم لطفا به خودتون مسلط باشین و اگه

 تونستین فردا برایه پاره اي از



حات به کالنتري مراجعه کنیدتوضی  

 اون مرد منو نجات داد وقتی رعد منو تنها گذاشت

 مردي که مثال من

 ناموسشم حرفمو باور نکرد اون دزد حامی من

 شد پس االن وقت سکوت و

 الل بازي نبود

 با صدایه گرفته بحرف اومدم که توجه مامور مرد به من

 جلب شد

کاري نگار:اونیکی اونیکی که اسمش اسمش ابی  

 نکرد اون اون منو از

 دست دوست عوضیش نجات داد زیاد زیاد راضی به

 دزدي هم

 نبود اون اون آدم خوبیه من زندگیمو بهش

 مدیونم

 ماموره سري تکون داد و گفت حتما رسیدگی میشه

 نمیدونم چقدر گذشت که بازجویی ها و رسیدگی ها

 تموم شد و من سوار بر

به خونه بودیم صندلی ماشین رعد انگار در حال رفتن  

 عقب سوار شده بودم اصال نه توجهی به حسام و نه

 رعد کردم

 میفهمیدم از آینه داره دیدم میزنه آره نگاه کن نامرد



 دلت خنک بشه بهترین

 موقعیت بود تا به حاج بابا بگم و از شرش خالص بشم

 بگم حاج بابا اینه همون مردي که سنگشو به سینه

 میزدي؟؟اینه همونی که مثال

 منو بهش سپردي؟؟اینکه رویه هرچی نامرده رو سفید

 کرده

 ولی میدونستم این نامرد حتما یه دلیل وشاهدي برایه

 خالصیش میزد و حرف زدن

 من فایده اي نداشت

 داشتم از درون میسوختم و آتیش میگرفتم اگه ابی با

 وجدان نبود و اون عوضی

خاك کجارو باید میریختم روبهم دست درازي میکرد   

 سرم؟؟
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 کلیدو انداخت و دره خونه رو باز کرد دوباره وارد

 جهنمم شدم این خونه و

 وسایالش همراه رعد برن به درك

 منتظر موند اول من وارد بشم هه آره حتما بایدیه

 غلطی بکنه که توش گناهکاره

 تا مثل آدم رفتار کنه

رد خونه شدم تابی توجه بهش با حالی آشفته وا  



 خواست حرفی بزنه وارد اتاقم شده

 و درو محکم بهم کوبیدم

 گریه ام بند نمیومد تنها دواي درد من االن گریه

 کردن بود اونم نه از رویه

 بدبختی بلکه از زور فشار و حرص و نفرت

 بعد از چند دقیقه تقه اي به در خورد رعد عوضی بود

 وقتی جوابی نشنید به

اد وارد اتاق بشهخودش اجازه د  

 رعد:هنوز نخوابیدي؟؟

 پشت بهش رو تخت نشسته بودم با این حرفش رو

 تختی زیر دستامو چنگ

 زدم

 صدایه قدماشو شنیدم اومد از کنارم گذشت لیوان آب

 و قرصی رو گذاشت رو

 عسلی کنار تخت

 رعد:بهتره اینو بخوري الاقل کمکت میکنه بخوابی

مت دیگه ايبهش نگاه نمیکردم ولی صورتمو س  

 چرخوندم چی شده رعد خشک

 مغرور روانی بد اخالق بفکر خواب منه؟؟هه حتما

 عذاب وجدان گرفته البته

 اگه وجدانی داشته باشه که من مطمعنم نداره جوابی



 بهش ندادم که دوباره بحرف اومد

 رعد:من فکر کردم اون حرفت بخاطر اینه که منو

 بکشونی شرکت من

و میگینمیدونستم داري راستش  

 بعد این حرفش سکوت کرد میدونست اگه منطقی

 ترین دلیل دنیارو هم بیاره بازم

 فرقی بحال و شرایط من نمیکنه
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 رعد:اختالفاتی که باهم داریم به کنار ولی من تو این

 موارد اهل جنگو و دشمنی

 نیستم نمیتونم درکت کنم چون یه دختر یا زن

 نیستم متاسفم اینو بدون من اگه

 مطمعن بودم اونجا داره

 نگار:خفه شو

 چونم لرزید آره جواب رعد فقط این بود که خفه

 شه ببره صداشو سرمو

 چرخوندم و با نفرت نگاهش کردم ولی اون نگاهش

 متعجب بود

 بلند شدم و تو صورتش فریاد زدم

 نگار:خفه شو خفه شو رعد مروت تاسفت بخوره تو

 سرت عوضی



ی اون همچنان با چشمایهبه نفس نفس افتاده بودم ول  

 گرد که توش رگه هایه قرمز

 وجود داشت بهم خیره شده بود

 نگار:بهتره خفه بشی تا با این دستام خفه ات

 نکردم تو متاسفی ولی من تو تمامی

 اون لحظات مردم و زنده شدم یا بهتره بگم آرزویه

 مرگ کردم اون عوضی

 میدونی میخواست چیکار کنه؟؟هان عوضی سنگدل؟

شتام حوالی سینه ستبرش شد چون تنها با فریادم  

 زدن خالی نمیشدم جیغ زدم و

 بهش فحش دادم ولی دریغ از یه کلمه که به زبون

 بیاره و یا دریغ از یه حرکت

 وقتی تنم بی حس شد مکث کردم پشت دستم رو

 دماغم کشیدم و عقب عقب رفتم و

 رو تخت نشستم هق هق امونم نمیداد

هنوز تو تنم بود احساس ترس چند ساعت پیش  

 تنهایی کردم دستامو دورم حلقه

 کردم که الاقل خودم خودمو دلداري بدم و همدم

 خودم باشم

 هنوز راست جلوم وایستاده بود منتظر بودم که حرفی

 بزنه یا کاري بکنه چند



 دقیقه طول کشید با صدایه گرفته و خشدارش فقط

 گفت

 رعد:قرصو حتما بخور

د قرصم بخوره تو سرتو از اتاق خارج ش  
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 وقتی به این فکر میکنم که چقدر با عجز صداش زدم

 به دادم برسه ولی اون نیومد

 از خشم نزدیکه منفجر بشم

 اون بخاطر من اونجا نیومده بود نگهبان بهش زنگ زده

 و گفته بوده دزد وارد

 شرکتش شده اون عوضی بخاطر مال و اموالش اومده

 بود

 چرا این موضوع باعث ناراحتیم میشه؟؟چرا من

 اینجوري شدم؟؟

 فردا صبحش اما من نگار همیشگی بودم درست مثل

 قبل کشتم هر احساسی رو

 در خودم بیخیال من فقط یکبار به عزایه اتفاق بد

 می نشستم افسوس و آه و

 ناله کار من نبود اینکه بازم به رعد نشون بدم چقدر

 ضعیفم کار نگار دریا

 نیست



 قرصو خوردم و سرمو گذاشتم رو بالشت و راحت

 خوابیدم راحت چون قرص

 باعث بیخبریم از این دنیا شد برعکس تصورم حتی

 کابوس هم ندیدم حتی

 خواب سوگندو هم ندیدم

 من عادت کرده بودم شاهد بدترین اتفاقا باشم و دم

 نزنم من من یه گناهکار

وان گناهی رو کهبودم و باید تاوان میدادم من باید تا  

 کردم بدم

 نزدیک ساعت یازده بود که از خواب بیدار شدم تنم

 سست و کرخت بود سوایه

 اثر قرص تنم بخاطر اتفاقات دیشب احساس خستگی

 میکرد

 سعی داشتم همه چیز رو عادي جلوه بدم انگار هیچ

 اتفاقی نیفتاده

 حاضر شدم تا سر کار برم لباسمو پوشیدم از اتاق

بري از رعدخارج شدم خ  

 نبود چرا نگاهم کشیده شد سمت اتاقش؟؟

 حتما باز منو گذاشته و رفته سر کار فحشی زیر لب

 نثارش کردم و از خونه

 خارج شدم که همون موقع همسایه روبه رویمون اون



 پسره اسمش چی

 بود؟؟از خونه اش خارج شد

 برعکس من اون اسممو خوب یادش بود ولی من اصال

 حوصلشو نداشتم

شین:سالم نگار خانوم خوبین؟؟اف  
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 ساکت نگاهش کردم این پسره یجوري بود انگار که

 میخواست بزور به آدم

 انرژي مثبت بده اعتراف میکنم تا حدودي موفق هم

 بود

 نگار:ممنون

 جوابش فقط این نبود ولی منکه گفتم اصال حوصله

 ندارم

 افشین:روز جمعه اي میخواین جایی برین؟؟منکه

 میخوام به کافه دوستم سر بزنم

 چون

 بقیه حرفاشو نشنیدم چون آگاهم کرده بود شاید من

 هنوز خواب بودم و اون بیدارم

 کرده بود روز جمعه اي؟؟آره آره امروز جمعه بود

 شونه هام افتاد احساس یاس کردم انگار که هیچ

 برنامه اي ندارم از وقتی



م که برمبیدار شدم هزار تا فکر و خیال کرده بود  

 شرکت اینکارو میکنم و این

 بالرو سر رعد میارم ولی

 افشین:نگار خانوم شما حالتون خوبه.؟

 ساکت فقط نگاهش کردم نه اصال خوب نبودم یه

 سیاهی داشت منو در بر

 میگرفت چرا اتفاق دیشبو فراموش کردم ولی اتفاق

 چند سال پیش فراموشم

 نمیشه

خیلی خوب و افشین:خب دیگه من برم کافه دوستم  

 دنجه

 انگار که داره به یه آدم عجیب نگاه میکنه به حرفش

 ادامه نداد چون فکر کرد

 اصال حواسم بهش نیست و حرفاشو نمیشنوم

 نگار:میشه منو هم با خودت ببري؟؟

 این جمله ام پر از درد بود مرد غریبه روبه روم چی

 در من دید که اینجوري با

بچه کوچیک ازشناراحتی نگاهم کرد مثل دختر   

 خواهش کردم منو هم با

 خودش ببره بیرون

 داشتم از کی و کجا فرار میکردم
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 وارد کافه که شدیم زنگوله باالیه در بصدا در اومد یه

 فضایه دلنشین با بویه

 قهوه و کیکی که تو فضا پخش شده بود

 به این آرامش که پر از سکوت باشه نیاز دارم رفتم

ه پنجره بزرگ بود و به خیابونسمت میزي که جلوی  

 شلوغ پر از رفت و آمد

 دید داشت

 تو طول مسیر حرفی نزدم همسایمون افشین هم که

 دوباره خودشو معرفی کرد

 حرفی نزد

 میدونستم االن داره پشت سرم میاد صندلی رو

 کشیدم و نشستم

 متقابال افشین هم روبه رویه من نشست گارسون یا

هبهتره بگم دوست افشین ک  

 صاحب این کافه بود برایه گرفتن سفارش اومد و من

 تمام حواسم به پیر مردي

 بود که اونور خیابون داشت چندتا اسکناس تویه

 دستشو میشمرد یاد حاج بابا

 افتادم من باهاشون قهر بودم اونا چرا یادي از من

 نمیکردن و به دیدنم نمی



 اومدن

 افشین که دوستشو معراج صدا زد داشتن باهم بگو

 بخند میکردن و حرف میزدن

 متوجه حرفاشون بودم ولی نگاهم میخ خیابون بود

 معراج:خب افشین خان شما نمیخواي خانومو معرفی

 کنی؟؟اولین باره با یه خانوم

 میاي اینجا کلک نکنه خبراییه

هافشین گلوشو صاف کرد فکر کنم منظورش این بود ک  

 به دوستش بگه خفه شه

 دوستش وقتی دید اصال حواسم بهش نیست و

 یجورایی عجیب میزنم واقعا خفه

 شد اشاره افشینم کار ساز بود که رفت و افشینم

 پشت سرش
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 بازم نگاهم به خیابون بود وقتی دختر بچه اي که تو یه

 دستش بادکنک صورتی

رد داشت و از دست مادرش گرفته بود و از خیابون  

 میشد رو دیدم

 دوباره ذهنم کشیده شد سمت کسی که از یاد و

 خاطراتش فراریم سمت آدمی که

 با هر حرف و خاطره اي ذهنم کشیده میشه سمتش



 نگار:سوگند میشه گلسرتو بهم قرض بدي به جون

 عزیز پست میدم

 سوگند دختر هشت ساله نوه عمو رحیم لبخندي بهم

 زد اون آخرین باري بود که

دشو دیدم دیگه از اونروز به بعد لبخند از رولبخن  

 لبایه سوگند کوچولو پر

 کشید

 سوگند:آره نگار بیا ماله تو

 چقدر مهربون بود که وسط عروسی موقع ورود عروس

 دوماد گلسر کوچیک

 صورتیشو از سرش در آورد و به موهایه بلند من وصل

 کرد

 سوگند:ولی نگار گمش نکنیا

 گمش نکنیا گمش نکنیا

ن جمله تو سرم اکو میشد که با شنیدن اسمم کهای  

 چند بار صدا زده شد توجهم به

 افشین جلب شد

 قهوه و کیک خیس رو مقابلم گذاشت با لبخندي

 آروم و با صدایه ضعیفی زمزمه

 کرد

 افشین:من تو آشپزخونه ام فکر کنم به تنهایی نیاز



 داري

 منم آروم زمزمه کردم

 نگار:ممنون

 چشماشو به هم فشرده و با زدن لبخندي از مقابلم

 گذشت آروم شروع کردم به

 خوردن چون صبحانه هم نخوردم ولی فکرم همچنان

 مشغول بود

 رعد مروت مردي که به خودش زحمت نداد بیاد ببینه

 حرفام راسته یا

 دروغ مردي که حاج بابا چقدر با اطمینان در موردش

 حرف میزد
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ه بود که باالخره از اون کافه دنج دلهوا تاریک شد  

 کندم افشین مردي که

 همسایه اي بیش نبود چه صبورانه رفتار کرد بدون

 گله و شکایتی تو کافه

 منتظرم موند

 بعد از تشکر و خداحافظی اون منتظر موند تا وارد

 خونه بشم

آوردن کفشام خواستم خونه غرق تاریکی بود بعد در  

 سمت اتاقم برو که صدایه



 رعد باعث ترسی شد که سعی کردم نشون ندم ولی با

 چشمایه گرد شده سمتی رو

 نگاه کردم که نشسته بود

 رعد:خوشگذشت؟؟

 این دیگه فازش چیه؟؟

 بی حرف دوباره خواستم سمت اتاقم برم که گفت

 رعد:مگه کري؟؟خوب داري به بهانه ناراحتی و ترس با

 پسر همسایه جولون

 میدي میگم کجا بودي؟؟

دونم دردش این نیست که غیرتی شده عالیجنابمی  

 رعد از این میترسید که

 آبروش و اون عزت و شکوهش پیش بقیه خدشه دار

 بشه

 دوباره خواستم بهش بی توجه باشم که با اون هیبت و

 هیکل سد راهم شد برایه

 دیدن صورتش سرمو باال گرفتم تو تاریکی هم میشد

 دید که چقدر عصبیه

اب دادمخیلی خونسرد جو  

 نگار:به تو اصال ربطی نداره من با کی و کجا میرم حاال

 هم برو اونطرف

 میخوام برم کپه مرگمو بزارم



 با خشم غرید

 رعد:میخواي تالفی کنی؟؟میخواي با این و اون پریدن

 آبرویه منو ببري یاهللاا بگو

 ببینم چیا به افشین گفتی؟؟

 نگفتم؟؟اون فقط بفکر خودشه

ن دادمنفسمو حرصی بیرو  

 نگار:دست از سرم بردار

 ولی اون ول کن ماجرا نبود تازه یه چیزیم بدهکاري

 بودم انگار

 رعد:بفهم داري با کی حرف میزنی دختر حاجی؟؟من

 خون جلو چشمامو بگیره

 دمار از روزگارت در میارم بچه بازي در نیار نمیخوام

 بشنوم مردم بگن زن

 رعد مروت داره با اینو اون میپره

 عصبی بود ولی من بیشتر، دلم از اون از این زندگی

 اصال از حاج بابا پر بود

 با دستم هولی به سینش دادم ولی دریغ از یه میلیمتر

 جابه جایی

 نگار:هرکاري بخوام میکنم علف هرز تویی

 عوضی دست از سرم بردار خدا

 لعنتت کنه من زن تو نیستم من زن تو نیستم



 جیغ میکشیدم

چه بخواي چه نخواهی رعد:جیغ نکش  

 تو زنمی اسمم تو

 شناسنامته

 داشت منو میچزوند

 نگار:خفه شو خفه شو عوضی

 خواستم خودمو از دستش خالص کنم و سمت در برم

 که محکمتر منو گرفت

 نگار:االن جیغ میزنم تا همه بریزن اینجا ولم کن ولم

 کن

 ولی اون دیوونه شده بود منو محکم تکون میداد و

مثل پدري که ازحرف میزد   

 دست دخترش عصبانی شده

 رعد:وقتی دارم باهات حرف میزنم به من نگاه

 کن داري کجا فرار میکنی؟؟از

 شوهرت فرار میکنی؟؟فکر میکنی حاجی خونه اش

 راهت میده؟؟اون به من

 اعتماد داره دختره بیفکر

 احساس ترس کردم احساس نا امنی انگار انتظار

 همچین رفتاري رو از رعد

نگدل نداشتم تو صورتم فریاد میزدس  



 با جیغ،عجز و شکایت اسمشو صدا زدم نمیدونم

 چیشد

 نگار:رعد

 ساکت شد حرکتی نکرد ولی منو رها هم نکرد

 چشم تو چشم شدیم انگار که خیلی وقته

 میشناسمش چشماش برام آشنا بود این

 .دیگه چه حس کوفتیه

 چرا رعد منو کشید سمت خودش

ال کردم و بعد غرق شدم چراچرا من فقط کمی تق  

 نترسیدم؟چرا کاري

 نکردم؟؟مگه رعد از نظر من خشک و مغرور وسنگدل

 و عوضی نبود؟؟

 مگه من حتی تو خلوت خودم از فکر نزدیکی جنس

 مخالف چندشم نمیشد؟؟

 جواب این چراهایه منو کی میده؟؟

 نگار این تویی ؟

 رعد:نترس من پیشتم

 مغزم قفل کرده بود و اصال کار نمیکرد من االن احمقانه

 ترین کار ممکن در

 دنیارو کردم اون وقتی دید من راضیم با حاج بابا

 همراه شد و من مجبور به



 ازدواج باهاش شدم

 اون اصال رفتار خوبی با من نداشت و همین دیشب

 منو تو شرایطی رها کرده

 بود که خدا قسمت هیچکس نکنه

حماقت کردم؟؟منکه ازمن چرا   

 جنس مذکر متنفر و فراریم

 چرا باهاش همراه شدم؟؟

 ترس رو تو چشمام دید منم هیچی تو چشماش

 ندیدم خنگ ترین آدم رویه کره

 زمین من بودم چون من اصال اهل خوندن حرف اونم از

 چشم ینفر نیستم

.. 

 خواست سمتم بیاد که ازش فاصله گرفته و دویدم

 سمت اتاقم فهمید

 ترسیدم فهمید که دنبالم نیومد وگرنه بیشتر وحشت

 میکردم وگرنه همین امشب

 اینجارو ترك میکردم خونه حاج بابا نمیرفتم حتی تو

 این شرایط و افکار

 درهم نمیخوام ناراحتش کنم

 من از رعد متنفرم

 دراز کشیدم رو زمین و رفتم زیر تخت فضایه زیر



 تخت این امکان رو بهم

دم جمع بشممیداد که تو خو  

 لبامو داخل دهنم کشیدم طعم سیگار میداد اینبار از

 خودم متنفر شدم

 از واکنش خودم شکه شدم چرا من به نزدیکی رعد به

 خودم واکنشی نشون

 نمیدم؟؟

 دستامو محکم تو هم قفل کردم و گذاشتم بین زانو

 هام

 اونکه از من متنفر بود

 گفت نترسم اون پیشمه؟ درست روزي که تصمیم

 گرفتم کار دیشبشو تالفی کنم

 اون بهم گفت بهش تکیه کنم

 بعد اون حرفا انتظار جنگ و دعوا داشتم

 دارم کم کم دیوونه میشم من چم شده؟؟نگار تو

 دختر نیستی مگه قرار نبود

 ازدواج نکنی؟مگه قرار نبود نزدیک هیچ جنس

 مذکري نشی؟؟پس چیشد؟

 همه اش تقصیر حاج باباست اون منو مجبور به

 ازدواج با رعد کرد

 آره با این حرفا اون کار احمقانتو توجیه کن نگار



 دیوونه

 احساس گناه میکردم ولی از رعد نترسیدم بعد

 جریان سوگند من همیشه از همه

 مردا میترسیدم ولی اینبار

 چرا آرومم چرا یه حسی درونم هست که شیرینه

 نکنه من مردم و این روحمه که سرگردانه

د از ازدواج با من چی بود؟؟اینکه تااصال هدف رع  

 دیروز از من متنفر بود

 اون داره تو رو بازي میده نگار

 نه چه بازي؟؟آخه چی گیرش میاد؟؟

 نگار گول کارهاشو نخور تو مستقلی بهش وابسته

 نشو اون

 مغروره خودپسنده..درگیرش نشو اون خیلی سرده

 دارم دیوونه تر میشم خدایا رفتم

بابا و عزیز دعوا کردم من با حرفام تو خونه با حاج  

 باعث شدم حاج بابا راهی

 بیمارستان بشه

 حاال چی عوض شده؟؟

 مگه رعد برات چیکار کرده که اونجوري تسلیم

 شدي؟؟که همه عقایدتو زیر پا

 گذاشتی؟؟هیچی هیچ کاري نکرده جز اینکه همیشه



 آزارت داده
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 رعد

دم سریشبرایه صدمین بار تماس گیسو رو رد کر  

 شده و چسبیده بود به یقه ام

 دست بردار نبود دختره نچسب

 برقراري ارتباط با گیسو احمقانه ترین کار عمرم بود به

 صالحی که بعد از چند تقه به در وارد اتاق شده بود

 نگاه خشمگینی انداخته و

 فریاد زدم

 رعد:کی گفت وارد بشی؟؟کی گفت هان؟؟ ترسیده به

 تته پته افتاد

ی:بخدا بخدا من در زدم شماصالح  

 پرونده اي رو پرتاب کردم سمت در که جاخالی داد و

 ترسیده هینی کشید

 رعد:گمشو بیرون گمشو بیرون ببینم

 ترسیده بود که بدون حرفی از اتاق گریخت و دره اتاقو

 محکم به هم

 کوبید دوباره سیگاري روشن کرده و گذاشتم بین لبام

صبی بودمبخاطر کار احمقانه دیشبم ع  

 از همه بدتر



 بهش گفتم نترسه و پیششم

 دستم بین موهام چنگ شد من دارم کم کم عقلمو از

 دست میدم کجاست اون

 رعد خشک با اعتماد بنفس باال؟؟

 به کجا رسیدم منکه شدم شیدایه یه دختر بچه؟؟

 منکه مدت زیادي نیست میشناسمش اصال من آدمی

 نیستم که به همین زودي

 درگیرینفر بشم

 چرا وقتی فهمیدم با افشین بیرون رفته بود ناراحت و

 عصبی شدم؟

 چرا نتونستم جلویه خودمو بگیرم؟؟

 اون دختره چیزي که توجهمو به خودش جلب کنه

 نداره اون فقط مثل یه پسر

 نوجوون با شرو شور خاص دوران خودشه

 از جام بلند شدم و سمت پنجره بزرگ رفتم و مقابلش

ادم شهر زیر پام بودایست  

 حاجی باهام چیکار کردي؟؟انگار طلسم شدم
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 تا صبح نتونستم بخوابم همه اش فکرم درگیر نگار

 بود دختري که اسمش تو

 مغزم دائما در تکراره شاید از همون شبی که اینجا



 رهاش کردم درگیرش شدم

 به دلم میشینه همه حرفاش هر چند نیش و کنایه

به دل رعد ست رفتارش نباید  

 مروت بشینه ولی اونم میشینه .موهاش رعد مروت

 از اینکه زنی موهاشو

 کوتاه کنه خوشش نمیاد ولی عطر موهایه این دختر

 بچه دیوونه کنندست اختیار

 میگیره ازم و لباش آخ که طعم لباش بی اراده ترم

 کرده

 لعنت بهت رعد

 خودتو جمع کن رعد تو نباید درگیر اون دختره

 بشی

ایه کاري؟؟اون زنه منهکج  

 اون دختري که از دیشب تو اتاقش چپیده و برعکس

 همه روز ،امروز نیومد

 شرکت منو درگیر خودش کرده

. 

 نه انکار کن آخه به همین زودي؟؟مگه چی تغییر

 کرده

 شاید دلیلش اون شرارت و خوي وحشی که من تو

 چشمایه اون توله گرگ دیدم



ا من عاشق نگاروقتی دختري مثل خورشید هست چر  

 شدم؟؟

 عاشق؟؟

 نمیدونم اسم این حسم چیه منکه تا حاال عاشق

 نشدم ببینم چجوریه

 دوباره سمت میزم میرم بدون اینکه بشینم لپ تاپمو

 روشن کرده و دوربین اتاق

 بایگانی رو روشن میکنم کسی تو اتاقش نیست فکر

 کردم از دست من عصبی و

 ناراحته که امروز باهام نیومد ولی انگار واقعا تصمیم

 نداشت بیاد اینجا

 بهیاد حرکات و اداهایی که برایه من در میآورد لبخند

 رو لبام نشست

 دختره وحشی بد دهن

 رعد این حسو همینجا تمومش کن تو نباید درگیر

 دختري بشی که فاصله سنی

 زیادي باهاش داري دختري که بواسطه اون صاحب

 سهم بیشتري از این شرکت

 شدي

 اصال چجوري تمومش کنم وقتی اون شرعی و قانونی

 زن منه به حاجی چی



 بگم؟؟
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 و زمینهایه اصفهان در حالیکه ساختو سازشو شروع

 کردن

 اینبار دوتا دستام تو موهام چنگ شد خودمو تو بد

 مخمصه اي انداخته بودم این

 حس کوفتی چی بود این وسط؟؟

ا در اومدن زنگ گوشیم برش داشتم دوبارهبا بصد  

 گیسو بود

 اینبار جواب دادم

 رعد:چی میخواي؟؟

 پوزخند زد

 گیسو:قبال که جانم و عزیزم بود االن چی میخوام

 شده؟قبال که به زور از تخت

 خوابم

 پریدم وسط حرفش داشت زیاده روي میکرد

 رعد:بهتره دهنتو ببندي گیسو چون فکرم این روزا بد

ه تو بیشتر اعصابمودرگیر  

.. 

 به هم نریز حرفایه گنده تر از دهنتم نزن چی

 میخواي؟؟



 پوزخنداش بدجور رو مخم رژه میرفت

 گیسو:دیگه به تماسامم جواب نمیدي رعد خان چی

 میخوام؟؟منو بابا میخوایم

 سهممون رو از شرکتت

 بفروشیم خریداري؟؟میفروشم

م خالیهخوب میدونست بخاطر پروژه اصفهان دستو بال  

 که اینجوري میتازوند

 رعد:ببین گیسو

 گیسو:ببین رعد مروت من حرفم همینیه که

 میگم راستی خورشید خانوم اونور

 آب میدونن شما مزدوج شدي؟؟گفتم هرچی نباشه

 پدرش یه حسابایی رو تو کرده

 بود که زمینایه اصفهانو باهات شریک شد

 این زنیکه هدفش از اینکارا چی بود؟؟

 خنده حرصی کردم

 رعد:گیسو گیسو آخه تو چقدر باهوشی دختر

 از بین دندونایه قفل شدم غریدم

 رعد:بهتره پاتو از گیلیمت بیشتر دراز نکنی

 زنیکه شوهر سابقت خوب گذاشت

 تو کاست خوب چزوندنت با خیانتی که بهش کردي

 مثل یه تیکه آشغال از



 !زندگیش پرتت کرد بیرون هه تو عاشق منی؟
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 رعد:تو یه دروغگو آشغالی گیسو تو حتی عاشق

 کامران نبودي زنیکه تو فقط

 بفکر پول و جاه و مقام هستی با من بجایی

 نمیرسی هرکاري دلت میخواد

 بکن سهمتم میخرم فروشنده اي بسم هللاا

 بعد حرفم تماسو قطع کردم ولی حرصم خالی نشده

 بود موبایلو محکم کوبیدم به

 دیوار

از عصبانیتم کم نشدولی بازم   

 میدونستم هیچکاري نمیتونه بکنه یعنی جراتشو

 نداشت گیسو ترسو تر از این

 حرفاست و اینکه خوب میدونه چه کارایی ازم بر

 میاد

 چیکار باید بکنم؟؟دستو بالم خالیه همه سرمایمو

 ریختم رو پروژه اصفهان رعد

 مروت بمیره هم از کسی کمک نمیگیره بایدیکاري

 بکنم

گهان به یاد قرار مدارم با حاجی افتادمنا  

 قبل عروسیم حاج سلطانعلی همه سهم االرث نگارو به



 امانت به من سپرده بود

 نه من نمیتونم در امانت خیانت بکنم

 رعد فعال کارتو با این پول راه بنداز از شر گیسو

 خالص بشو میتونی این

 پولو به نگار برگردونی

ی بد میشهولی اگه حاجی بفهمه چی؟؟خیل  

 از همه بدتر اون دختره هر آن منتظره یه فرصته که

 دقو دلیشو سرم خالی کنه

 ولی رعد نگار که از این پول خبري نداره حاجیم گفت

 سر فرصت خودش بهم

 میگه با این پول چیکار کنم

 حاجی میترسه بعد مرگش خواهر برادرایه نگار

 سهمشو بخورن و در حقش جفا

 کنن

ولو بعنوان قرض برمیدارمنه من فقط این پ  

 داشتم کارمو توجیه میکردم میدونستم کارم درست

 نیست ولی مجبورم خیلی

 سریع پولو بر میگردونم سر جاش جوري که آب از آب

 تکون نخوره جوري که

 اصال اون دختره نفهمه که منتشو سرم بزاره

 مشتامو آروم رو میز کوبیدم ببین بخاطر حماقتهایه



 زندگیم باید چه کارها که

 نکنم رعد مروت بجایی رسیده که باید در امانت

 خیانت کنه
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 کلیدو انداختم و وارد خونه شدم چراغ اتاق نگار

 روشن بود اندکی همونجوري

 وسط پذیرایی ایستادم خیره شدم به اتاقش

 یعنی داره چیکار میکنه؟؟

 وارد اتاقم شدم

ون دختر کم سن و سالشاید سلیقه ام فرق کرده که ا  

 الغر مردنی شده باب میلم که

 رعد سخت پسند بهش کشش داره

 دلم میخواست یکراست برم سمت اتاقش و درو

 یهویی باز کنم و دوباره کار

 دیشبمو تکرار کنم درش اگه قفلم باشه باالخره من

 راهی برایه ورود پیدا

 میکنم دلم خیلی میخواد ولی دارم خودمو کنترل

عنی بهترین کار اینه کهمیکنم ی  

 کنترل کنم

 بایدیکاري کنم که دیشبو فراموش کنه آخ که

 من چقدر حماقت کردم



 یعنی فراموش میکنه خودتو جمع کن مرد گنده رعد

 بهتره اجازه پیشروي به

 این فکرا و حسا رو ندي

 اصال فکرشو نمیکردم روزي ذهنم درگیر دختري مثل

 نگار بشه

جازه بدم اون دختره بیشتر ازبایدیکاري بکنم نباید ا  

 این منو درگیر کنه
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 نگار

 منتظر مونده بودم تا جنتلمن نما از خونه خارج بشه تا

 منم برم شرکت

 مثل مرغ بچپم تو لونه ام کاري از پیش نمیره من

 بایدیجوري تموم کنم این

 بازي احمقانه رو

 اصال از جلو چشمام کنار

نمیکنه من نباید نمیرفت االن چه فکرا که راجبم  

 اجازه میدادم اون اتفاق

 بیفته االن فکر میکنه من از خدام بوده عصبانی بودم بیشتر

 ازدست خوده احمقم

 به چیزایی فکر میکردم که باعث جنونم میشد که من

 خودمو بازیچه دست رعد



 کردم میخواستم من بازیش بدم و از زندگیم پرتش

 کنم بیرون ولی انگار برعکس

 شده و اونیکه داره بازي میخوره منم

 رعد معلومه چیکارست چطور مردي رو همراهی کردي

 که زن بازه معلوم

 نیست چه سرو سري با گیسویا امثال گیسو

 داره معلوم نیست اصال چرا به

 خواسته حاج بابا تن داد؟

 با ورودم به شرکت یاد اونشب افتادم تو قوي هستی

ونگار بدتر از اینارو دیدي ت  

 موقعیت بدتر از این بودي مثل همیشه فراموشی

 بگیر پس چرا نمیتونم کار

 رعد و حماقت خودمو فراموش کنم؟؟

 صالحی با دیدنم به پیشوازم اومد با نگرانی براندازم

 کرد

 صالحی:واي خدارو شکر نگار جون که حالت خوبه با

 بچه هایه شرکت کلی

 نگرانت شدیم

بهش بزنم و بعدسعی کردم لبخند حداقل کوچیکی   

 گفتم

 نگار:ممنونم جایه نگرانی نیست دره اتاقم بازه؟؟



 جوري اتاقمو تلفظ کردم انگار اتاق ریاست جمهوریهیا

 حداقلش مدیر عاملی این

 شرکت یه اتاق بایگانی فکستنیه دیگه

 صالحی:آره عزیزم

 سري تکون دادم و سمت اتاقم قدم برداشتم

ز کنار کسایی که باسینه ستبر کرده بودم و بی توجه ا  

 تعجب و کنجکاوي نگاهم

 میکردن میگذشتم

 خدا بگم چیکارت بکنه یا نکنه رعد مروت

 صالحی کنارم قدم بر میداشت قدش کمی از من بلند

 تر بود

 مقابل در اتاقم که رسیدیم دیدم همچنان کنارمه

 سوالی نگاهش کردم آب دهنشو

 قورت داد

و سالم صالحی:خب نگار جان خوشحالم که صحیح  

 دیدمت

 با شک نگاهش کردم اون میخواستیچیزي بهم بگه

 ولی بین گفتن و نگفتنش

 درگیر بود

 صالحی:میدونم شما همسر آقایه مروت

 هستین میخوامیچیزي رو بهتون بگم



 چون بنظرم دختر خوبی میاي

 کامل چرخیدم سمتش و بهش نزدیک شدم االن

 شیطانی شدم در لباس

کنم یا بهتره بگم یکاريفرشته سعی کردم گمراهش   

 کنم بهم اعتماد داشته

 باشه یه چشم و گوش کنار رعد خان مروت داشته

 باشم انگار التاري رو بردم

 دستامو گذاشتم رو بازوهاش با تعجب به دوتا دستام

 نگاه کرد االن حوصله

 حرف زدن باهاشو داشتم حاال که یه بوهایی به دماغم

 خورده

 نگار:خب فرشته جون بهتره با من راحت باشی از

 جانب من فقط خیر میبینی نه

 ضرر و زیان هرچی نباشه

 نمیخواستم این جمله رو بیان کنم ولی مجبور شدم

 نگار:من همسر رئیست هستم

 با همین جمله شهامت گفتن پیدا کرد

 فرشته:راستش من دلم برایه همه زنا میسوزه درست از

بهموقتی که نامزدم   

 خیانت کرد و بخاطر یه دختر دیگه منو رها کرد خیره

 بهش بودم



 صالحی:گذشته و حال آقایه رئیس به من ربطی نداره

 د بنال دیگه فرشته جون
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 صالحی:ولی ولی

 رعد:خانوم صالحی؟؟

 نگاه هردومون کشیده شد سمت ملک عذاب من یعنی

 رعد مروت

کرد فکرکه با اخم داشت منو و صالحی رو نگاه می  

 کنم اخمش بخاطر صمیمیتی

 بود که کامال بینمون عیان بود

 سریع دستامو پایین انداخته و از صالحی فاصله

 گرفتم

 وارد راهرو کوچیک شد و به ما نزدیکتر

 رعد:یکساعته من دنبال شمام کجایین؟؟ صالحی

 دستپاچه شده بود ترسیده مغنه سیاهرنگ رو سرشو

 و بعد لباس فرم

ادمجونیشو تو تنش صاف کرد و بعدسرمه اي و ب  

 اینکارش دستاشو تو هم قفل

 کرد

 رعد با شک و ظن داشت نگاهش میکرد و عصبی بود؟

 میخواست حتما به این پی



 ببره منو فرشته جون چقدر باهم صمیمی شدیم

 صالحی:بخدا آقایه مروت من تا همین چند دقیقه پیش

 دنبال پرونده هایی بودم که

نشما از من خواستی  

 رعد:پس کو پرونده؟

 صالحی:خودتون خودتون گفتین بفرستمش شرکت

 آقایه ارجمند

 رعد انگار نمیخواست پیش من صالحی رو بازخواست

 کنه با عصبانیت گفت

 صالحی:باشه حاال سریع برو سر کارت

 صالحی با چشمایه ترسیده نگاهم کرد و بعد نگاهش

 کشیده شد سمت رعد با گفتن

 چشمی سریع از کنارش رد شد و رفت

 رعد االن نقش خرمگس رو داشت

 یعنی صالحی میخواست چی بهم بگه که رعد سر

 رسید

 االن اون و من تو این راهرو باریک که بقیه دیدي

 بهمون نداشتن تنها شده بودیم

 ذهنم کشیده میشد سمت اونشب ولی سعی داشتم

 خودمو بیتفاوت و محکم نشون

پا در اومدن دشمن من فقط نیاز داشتمبدم برایه از   



 به صبر و شکیبایی و البته

 برایه خالصی از این جهنمی که توش گیر افتاده

 بودم
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 رعد:باالخره رخ نشون دادین خانوم دریا؟؟شما کارمند

 این شرکت هستینیا نه ما

 یه قراردادي رو باهم امضا کردیمیا نه؟؟

دیدي به ما نداشتناینارو با فریاد میگفت گفتم بقیه   

 ولی کر که نبودن

 با چشمایه گرد شده نگاهش میکردم چقدر حق بجانب

 بود رفتارش و حرفاش

 خاك بر سرت نگار کم مونده بود

 خودکشی کنی حاال طرفو

 نگاهیکم از پروییشیاد بگیر

 ساکت ایستاده بودم و نگاهش میکردم

 رعد:اگه میخواي نامنظم باشی و کارتو ول کنی به امان

 خدا بهتره استعفا بدي

 چند تا کله سر راهرو دیدم انگار چند تا از کارمندان

 داشتن فضولی میکردن این

 جنتلمن نما داشت منو سکه یه پول میکرد دستام

 مشت شد



 آخه این بایگانی خراب شده چی داره مگه؟؟برسی

 چندتا پرونده به درد نخور و

 قدیمی هم شد کار؟؟

رش خراب نشم آره نگارخودم کنترل کردم که رو س  

 دریا فرق کرده بود با قبل

 که با دادو بیداد و دعوا کارشون حل میکرد

 من االن باید با پنبه سر ببرم تالفی کاراتو سرت در

 میارم رعد عوضی

 نگاه سرتاسر تحقیري بهم انداخت و روشو گرفتو

 رفت

 جواب اینکارتو میگیري رعد مروت

ود که عصبیم میکردبیشتر از همه این قلب لعنتیم ب  

 انگار گذاشتمش رو دور

 تند چرا بیقراري میکنه
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 چند ساعت تو اتاقم قدم رو رفتم و حرص خوردم به

 رعد بدو بیراه گفتم ولی دیگه

 نتونستم خودمو کنترل کنم و رفتم پیش صالحی باید

 میفهمیدم میخواست چی بهم

 بگه که رعد سر رسید و نزاشت اون حرفشم بهم

 بزنه



 ولی صالحی حرفی نزد انگار که ترسیده بود یا شایدم

 رعد ترسونده بودتش

 نیم ساعت در مورد حقوق زنان و خیانت و حرف زدم

 ولی فایده اي نداشت

 میدیدم دلش میخوادیچیزایرو بهم بگه ولی بدجور

 میترسید نتونستم حرفی ازش

 بکنم من بودم تا حاال همه چیرو لو داده بودم ولی

خود دار بود صالحی خیلی  

 پس میریم سر نقشه انتقام و تالفی و خالصی از دست

 رعد

 وقتی پیش صالحی بودم فهمیدم رعد یک ساعت

 دیگهیه قرار ناهار مهم با چند تا

 از مدیرایه شرکتهایه دیگه داره که اگه نره خیلی ضرر

 میکنه

 و من خوب فهمیدم باید چیکار کنم خیلی ساده بود

ه سرنباید میزاشتم رعد بر  

 قرارش ولی انجامش خیلی سخت بود وقتی همه

 کارمندا برایه ناهار رفتن و من

 مطمعن شدم تو بخش ما کسی نیست رفتم سمت

 اتاقی که رعد اونجا مشغول

 بررسییه سري اوراق بود



 کسی نبود و اون انگار آماده میشد تا بره

 خواستم منصرف بشم ولی نه باید کمی از حرصمو

یکاريخالی میکردم باید  

 میکردم تا اون ازم خسته بشه و با میل خودش بزاره

 برگردم خونه حاج بابا

 درو کشیدم سمت خودم وبا دستگیره چرخونش

 محکم قفلش کردم

 با صدایی که ایجاد شد رعد سرشو بلند کرد و نگاهی

 سمتم انداخت ولی در کمال

 تعجب من بیتفاوت سرشو پایین انداخت ولی طولی

ایه گرد شدهنکشید که با چشم  

 سرش باال اومد

 هان خیالم راحت شد
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 با چشمام به قفل بودن در اشاره کردم

 بلند شد و اومد سمت در

 در اتاقی سرتاسر شیشه اي و بزرگ بود رعد با

 چشمایه بخون نشسته تماشا

 میکرد

 رفتم سمت در ورودي بستمش و به زور میزي رو

 گذاشتم پشتش تا رعد اگه



 زنگ زد نگهبانی کسی بیاد کمی باز کردن در طول

 بکشه بازم زور زدم و

 گلدون بزرگ و سنگین رو برایه اطمینان از دیر باز

 شدن در گذاشتم رو میز

 صندلی چرخداري رو کشون کشون بردم سمت دري

 که رعد پشتش وایستادن بود

 با چهار متر فاصله نشستم رو صندلی و تماشا گر

 حرکات رعد شدم

نگار که هنوز موقعیتو باور نکرده بود هه فکر نمیکردا  

 بتونم اینکارو باهاش

 بکنم؟؟بالیه بدتر از این سرش میارم

 با عصبانیت غرید

 رعد:ببین میایو این درو با دستایه خودت باز میکنی

 وگرنه وگرنه عواقب کاري

 کردي گردن خودته

 بیتفاوت پوفی کشیده و انگشت وسطمو بهش نشون

 دادم

بیشتر جري شد که  

 رفت سمت گوشیش و نمیدونم با کی تماس

 گرفت شاید با نگهبانییا شاید حسام

 ویا کسه دیگه اي



 رو صندلی چرخ دار خودمو تاب میدادم و لبخند

 میزدم

 جنس شیشه در جوري بود که به همین آسونیا

 شکسته نمیشد و از این بابت خیالم

وقتراحت بود من فقط به نیم ساعت تا یک ساعت   

 نیاز داشتم که رعد از قرارش

 جا بمونه که اونم دارم

_ 149 

 رعد داشت دور خودش میچرخید و با خشم فریاد

 میزد ولی من عین خیالم نبود

 اون مرد مغرور و پولدار و خونسرد االن تبدیل شده

 بود به یه شیر زخمی تو

 قفس

 اگه بگم نترسیدم دروغ گفتم باید خودمو از دستش

اگه رعد سالم از نجات میدادم  

 اون اتاق بیاد بیرون دیگه بعدش من سالم نیستم

 کراوات دور گردنشو با حرص در آورد و پرت کرد رویه

 میز

 صورتش قرمز شده بود اینبار نوبت کتش بود که در

 آورد و پرت کرد سمت

 در که کوبیده شد بهش و افتاد رو زمین



 اي لعنت به من فراموش کن

ا رها کرد اون با نقشه میخواداون تو رو اینجا تنه  

 بهت نزدیک بشه

 آره آره من ازش متنفرم

 پاهام که میخواست بلند شن و برن سمت در و دستام

 که میخواستن اون درو برایه

 اون مرد عصبی باز کنن کنترل کردم

 سرم چرخید سمت در ورودي انگار کسی سعی داشت

 درو باز کنه صدایه حسام

 میومد باید حدسشو میزدم رعد مروت راضی نمیشه

 کسی اونو تو این موقعیت

 .ببینه
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 رعد چند باري مشت محکمی به در کوبید و محکم درو

 به طرفین کشید ولی فایده

 اي نداره

 حسامم ناکام مونده بود

 نیم ساعتی گذشت رعد دیگه دیوونه شده بود که

 صندلی رو که پایه هایه فلزي

ند کرد و کوبید به در شیشه ايداشت بل  

 چند باري زد ولی فایده اي نداشت بارها تکرار کرد



 ولی وقتی رو در چند تا

 ترك افتاد آب دهنمو قورت دادم

 االن وقت فرار بود

 دویدم سمت اتاقم و کولمو برداشتم و خارج شدم

 بدون نگاه کردن به رعد رفتم سمت در وردي گلدون

 بزرگو به زور هل دادم که

 افتاد رو زمین سعی داشتم میزو هم از پشت در کنار

 بکشم

 رعد همونطور که فریاد میزد و با صندلی به در

 میکوبید فریاد میزد

 رعد:فرار نکن دختره عوضی فرارت فایده اي

 نداره دعا کن دستم بهت

 نرسه

 دستمو تو هوا تکون دادم و برو بابایی گفتم زبونمم یه

 متر بیرون آورده بهش

دادم شده بودم همون نگار شلوغ به قول عزیز نشون  

 وحشی

 باالخره میزو کناري هل دادم باز شدن در ورودي

 مصادف شد با شکسته شدن در

 شیشه اي

 و من ترسیده نمیدونم چطوري خودمو به پایین



 رسوندم و از دست نگهبان که

 سعی داشت جلومو بگیره در رفتم

فس نفسوقتی خودمو انداختم تو ماشین دربستی ن  

 میزدم

 از شیشه پشتی ماشین نگاه کردم کسی دنبالم نمیومد

_ 151 

 در جواب حاج بابا و عزیز که ازم پرسیدن خونشون

 چیکار میکنم و اصال رعد

 کجاست گفتم دلم براشون تنگ شده بود و اومدم

 چند روزي پیششون بمونم هر

 دو گفتن کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا

 ولی من دیدم اخمایه حاج بابا و عزیز رو یا فکر کردن

 رعد نمیدونه من اومدم

 اینجا و یا هم فکر کردن با رعد دعوام شده

 از من سوالی نپرسیدن خب اونا بچه خودشونو از همه

 بهتر میشناسن اگه از من

 سوالی بپرسن مطمعن هستن یا دروغ میگمیاهم جواب

 درست درمونی بهشون

 نمیدم

ه چرخ زدم و کلی کیف کردم و بعد کلی حرفتو خون  

 زدن با حاج و بابا و عزیز



 و سرهم کردن کلی دروغ که از زندگیم راضیم و دارم با

 خوب و بد رعد میسازم

 چپیدم تو اتاقم

 البته که نگاه حاج بابا بهم میگفت خر خودتی فقط دعا

 دعا میکردم رعد نیاد

ومدسراغم که دعام مستجاب نشد و اون درست ا  

 جایی که بودم

 داشتم اتاقمو زیرو رو میکردم که ببینم عزیز کدوم یک

 از وسیله هامو دور

 انداخته که صدایه شایان از پشت در اومد

 این کی اومده که من نفهمیدم

 شایان:نگار نگار

 فریاد زدم

 نگار:چیه؟چیه خرمگس؟؟

 چند روزي بود ندیده بودمش

 خبري که داد باعث شد خشکم بزنه

ن:رعد اومده عزیز گفت بهت بگم نگار ورپریدهشایا  

 شوهرت اومده دنبالت

 از کلمه شوهر لجم گرفت زیر لب غریدم

 سر تخته بشورنش که نمیشورنش چون بادمجون بم

 آفت نداره



 حاال بقیه ماجرارو چیکار کنم؟؟رعد اومده دنبالم؟؟

 یعنی چی واسه حاج بابا و عزیز سرهم کرده بود

اینجا قلمرو من بود پس رعد هیچاز اتاق خارج شدم   

 کاري نمیتونست بکنه

 شایان با لبخند دندون نما سمتم اومد خواست بغلم

 کنه
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 شایان:نگار دلم برات تنگ شده بود

 هه انگار چند ساله همدیگرو ندیدیم هلش دادم عقب

 و بی توجه بهش از پله ها

 پایین اومدم از رو نرفت و پشت سرم اومد

م منم دلم براش تنگ شده بود ولی ایناز حق نگذری  

 شایانیک پرویی بود که

 دومی نداشت اگه بهش رو میدادم میومد رو کولم سوار

 میشد

 سریع با اخم از پله ها پایین رفتم آماده بودم در مقابل

 هر حرف و نقشه رعد

 پاسخی بدم

 با اخم کنار حاج بابا نشسته بود خیلی شیک و

 مجلسی

 به جمعشون پیوستم اول از همه عزیز بود که از خجالتم



 در اومد

 عزیز:نگار من تو رو اینجوري راحت طلب بار آوردم تو

 که گفتی دلت تنگ شده

 اومدي به ما سر بزنی یعنی باید بخاطر غذا پختن و

 خونه تمیز کردن با شوهرت

 قهر بکنی و بیاي خونه بابات؟

ه بابا اونقدري بهنگاهم کشیده شد سمت حاج بابا بل  

 اون یالتاق اعتماد داشت که

 حرفشو باور کنه نفسمو حرصی از دماغم دادم بیرون

 و نگاهم کشیده شد سمت

 رعد که مثل مار نگاهم میکرد آره مثل ماري که

 منتظر نیش زدن بود

 رعد:نگار جان منکه گفتم خدمتکار میگیرم اصال

 غذایه خونگی نخواستم

چطوري منو پیش خانوادمعه عه اینو نگاه ببین   

 گناهکار جلوه میده

 حاج بابا اخم کرده بود و نگاهم نمیکرد منم سرپا

 خشکم زده بود رو به رعد

 گفت

 حاج بابا:نه پسرم خدمتکار چیه؟؟دختر من نباید سر

 هیچ و پوچ قهر کنه و بیاد



 خونه باباش
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 یعنی نگار همینجوري میخواي وایستی و رعد خوب

 بتازونه

ر:ببخشید حاج بابا سر هیچ و پوچ نبود اصال قضیهنگا  

 غذا نیست

 اینبار رعد بود که رنگ صورتش چند درجه تغییر

 کرد و منو به این باور

بده نیست حداقل بخاطر حاج رسوند که اون منو طالق  

 بابا و من دلیلشو

 نمیدونستم این وسط یه چرا بزرگ بود

 حاج بابا منتظر نگاهم کرد

م که رعد هنوز با دوست قبلیشنگار:من فهمید  

 در ارتباطه

 اینو دیگه از کجا آوردم؟؟

 نگار مطمعنی حسادتی این بین وجود نداره؟؟مثال

 گیسو نامی و

 عزیز:چی؟؟

 حاج بابا:ال اله اال هللاا

 یا ابلفضل

 آب دهنمو قورت دادم قضیه رو زیادي گنده نکردم؟؟



 یا دلیلم عواقبی نخواهد

 داشت؟؟

 رعد:حاجی من با هیچ زنی در ارتباط نیستم به

 وهللاا خودتونم در جریانید که یکی

 از شرکایه ما خانومه

 عزیز با چشماش برام خطو نشون کشید

 دیگه نمیدونستم چی بگم اگه بیشتر اصرار میکردم

 گند کار در میومد و لو

 میرفتم

 نشستم رو مبل و بق کردم تا مثال بابا دلش بحال منه

دیده بسوزه ولی خیانت  

 زهی خیال باطل

 از جاش بلند شد و رو به ما گفت

 حاج بابا:رعد و نگار بهتره دست از بهانه هایه بچگانه

 بردارین نگار بهتره

 غذایه گرم بزاري جلو شوهرت بجایه اینکه به عشقش

 شک کنی

 خنده دار بود حاج بابا از کدوم عشق حرف

 میزد؟وقتیکه بزور منو شوهر داده

 بود

 حاج بابا:من میرم باال استراحت کنم شماهم بعنوان



 مهمان میمونین قدمتون سر

 چشم وگرنه

 مخاطبش من بودم

 حاج بابا:نگار با شوهرت برگرد خونت
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 دلم میخواست همین وسط بشینم و بکوبم تو سر

 خودم که رعد شوهر من نیست

 که اونجا خونه من نیست

 رعد سریع بلند شد

یم بعدن حتما مزاحمتون میشیمرعد:بهتره ما بر  

 اینبار عزیز از جاش بلند شد

 عزیز:مزاحم چیه پسرم شما مراحمین شام بمونین

 میخوامیه چیز خوشمزه بپزم

 برایه عزایه دلم

 همگی سر پا بودن

 همانطور که عزیز و رعد تعارف تیکه پاره میکردن به

 فکر فرو رفتم

ا جوريمن دیگه اینجا جایی ندارم..عزیز و حاج باب  

 رفتار میکنن انگار من

 مزاحمم داشت گریه ام میگرفت

 سرمو چرخوندم نگاهم به شایان افتاد که با غم نگاهم



 میکردیعنی این بزمجه درد

 دلمو میدونه

 نگاه سرتاسر خشم و ناراحتیش خیره رعد شد یعنی

 شایان میدونست رعد باعث

 ناراحتیمه؟؟

 فهمیدم که نمیتونم تو خونه پدرم بمونم رعد جوري

 مثل شیطان بابارو گول زده

 بود که بهش خیلی اعتماد داشت تقصیر خودمه که با

 بچه بازیام کاري کردم بهم

 اعتماد نداشته باشه

 شاید حاج بابا میخواست با این کار زندگی منو حفظ

 کنه ولی بابا کدوم زندگی؟؟

و بین راه از دست رعد فراربهتره وسایلمو جمع کنم   

 کنم ولی کجا برم؟؟یعنی

 کجارو دارم که برم؟؟

 میرم پیش ساناز؟

 همین مونده طایفه من منو پیش خانواده ساناز بی

 آبرو کنن این رعدي که من

 میبینم عزمشو جزم کرده که یه بالیی سر من بیاره
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 نمیدونستم داره کجا میره هوا رو به تاریکی میرفت



بابا چطور دلش اومد منو بسپره به دست این گرگحاج   

 حرفی نمیزد و این از خشم بزرگش خبر میداد دیگه

 داشتیم بجایی میرسیدم که

 خبري از هیچ ماشین و آدمی نبود داشتیم جاده

 خاکی رو پیش میرفتیم

 ترسیده بحرف اومدم

 نگار:داري منو کجا میبري؟؟

 جوابی نداد

ري؟؟نگار:میگم داري منو کجا میب  

 تنم به لرزش افتاده بود

 رگ گردنش که باد کرده بود نشون میداد بدجور

 عصبانیه

 هوا عمال دیگه تاریک شده بود که وسط بیابون ماشینو

 متوقف کرد

 میلرزیدم اون میخواست باهام چیکار کنه؟؟من هیچ

 قدرتی در مقابل هیکل تنومند

 رعد نداشتم

شتم دنبالشبی حرف از ماشین پیاده شد با چشمام دا  

 میکردم

 ماشینو دور زد و اومد سمت در شاگرد ماشین درو باز

 کرد



 رعد:یاال بیا پایین

 چشمام از ترس گرد شد کولمو که تو بغلم گرفته بودم

 محکمتر چسبیدم

 سري باال انداختم

 نگار:نه نمیخوام نمیام پایین چیکارم داري؟؟

 با خشم نگاهم کرد رگ گردنش بیشتر باد کرده

 بود صورتش به سرخی میزد و

 پره هایه بینیش تکون میخورد حتی تو این تاریکی

 بیابون به کمک نور کمی که

 فضایه داخل ماشین رو روشن میکرد و به صورتش

 میتابید میتونستم ببینمش
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 رعد:منو بیشتر از این سگم نکن دختره زبون نفهم

 میگم بیا پایین

ادم این اوندوباره سرمو به معنی نه تکون د  

 رعدي نبود که بهم گفت نترسم پیشمه مگه نگار تو

 رو حرفش حساب باز کرده

 بودي؟؟

 از بازوم گرفت و منو بیرون کشید کمی شهامت پیدا

 کردم

 نگار:ولم کن ولم کن عوضی دست از سرم بردار اصال



 فکرشم نمیکردم جنتلمن نما این رفتار رو از خودش

 نشون بده

 فریاد زد

تی وارد زندگیم شدي روزامو جهنمرعد:از وق  

 کردي دختره زبون نفهم پرونده

 هایه منو پاره میکنی؟؟

 منو میکشوند دنبال خودش تقال میکردم ولی فایده

 اي نداشت صداشو بلند تر

 کرد

 رعد:منو تو اتاق زندونی میکنی؟تو از من متنفري؟ من

 بیشتر تو میخواي از این

میخوام اونزندگی کوفتی خالص بشی؟؟من بیشتر   

 چه حرفی بود به حاجی

 زدي

 تو این بر بیابون کم مونده بود از ترس پس بیفتم رعد

 االن کمتر از اون گرگ

 بیابون نبود

 رعد:تو چموشی وحشیی باید رام بشی

 منو پرت کرد رو زمین جیغی کشیدم نمیدونستم

 میخواد چیکار کنه و چه بالیی

 سرم بیاره



آب و علف تو اینرعد:وقتی وسط این بیابون بی   

 تاریکی شب تنها موندي بهتر

 میتونی فکر کنی

 اون میخواست منو اینجا ول کنه و بره؟؟نه اون این

 کارو نمیکنه

 رفت سمت ماشینش وقتی صدایه زوزه گرگ به گوشم

 رسید قالب تهی

 کردم شجاعتم تا زمانی بود که امیدي به نجات و فرار

 داشتم هیچکس تو این

ت مگه ما االن کجا بودیم؟؟چقدرموقعیت شجاع نیس  

 از شهر فاصله داشتیم؟؟
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 نه من من اینجا نمیمونم کولمو از رو زمین

 برداشتم دویدم سمت رعد

 نگار:نه نه تو منو اینجا ول نمیکنی؟؟

 بی توجه به من سمت ماشین میرفت همونطور که

 پشت به من راه میرفت

 فریاد زد

 رعد:بهترین راه که میتونم از دستت خالص بشم

 همینه به حاجی میگم بین راه

 فرار کردي حاال اگه جنازت پیدا شد یه دلیلی پیدا



 میشه که اینجا چیکار

 میکردي ولی اگه گرگا چیزي ازت بزارن بمونه

 از ترس زیاد حالت تهوع گرفته بودم دره ماشینو باز

 کرد تا سوار بشه با همه

دمو بهش رسوندم مانع شدم که دروتوانم خو  

 ببنده وقتی دیدم راستی راستی اون

 داره منو همینجوري اینجا رها میکنه نالیدم

 نگار:نه نه تو رو خدا منو اینجا ول نکن من از تاریکی

 میترسم ببین صدایه

 گرگا میاد

 دره ماشینو محکمتر کشید و بست زدم به شیشه

 ماشینش جیغ کشیدم

خدا منو اینجا ول نکن رعدنگار:رعد تو رو   

 خواهش میکنم

 تنم به شدت میلرزید وقتی صدایه گرگا نزدیکتر شد

 محکتر کوبیدم و فریاد

 کشیدم

 ولی اون ماشینو به حرکت در آورد

 کنار پنجره ماشینش منم راه میرفتم دیگه به گریه

 افتاده بودم

 نگار:رعد خواهش میکنم منو اینجا ول نکن عوضی



 به حاج بابا

گم نامردمی  

 ولی اون به ماشین گاز داد و رفت بیشتر به گریه

 افتادم اون نامرد عوضی منو

 اینجا ول کرد ترسیده به اطراف نگاه میکردم هنوزم

 موقعیتو باور نکرده بودم

 با شنیدن صدایه واق واق سگی جیغی کشیدم که

 گلوم سوخت وقتی چند تا چشمم

جاعتیدیدم که تو تاریکی برق میزد نفسم رفت ش  

 برام نمونده
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 عمق فاجعه اونجا بود که من خودمو خیس کردم از

 ترس نتونستم خودمو کنترل

 کنم

 هق هقم بلند شد نگاهم خیره خیسی شلوار جینم

 بود و میلرزیدم

 مثل دختر بچه اي بودم که خودشو خیس کرده بیشتر

 خجالت میکشیدم

 یاد روزي افتادم که کالس اول ابتدایی همکالسیم که

 دختر ریزه میزه اي بود وسط

 حیاط مدرسه خودشو خیس کرده بود و نشسته بود



 رویه زمین و گریه میکرد و

 بیشتر بچه ها با دست نشونش میدادن و مسخره اش

 میکردن

 من با همون کوچیک بودنم بردمش دستشویی مدرسه

 و کمکش کردم و یچیزي

ار کسایی میکردم که مسخرش میکردنب  

 با شنیدن صدایه ترمز ماشینی اون سمتو نگاه کردم از

 پشت اشکام ماشین رعدو

 دیدم

 اون برگشته بود؟؟برگشته بود ولی حاال چرا؟؟

 این وضعیت برایه من ننگ بود سرم گیج

 میرفت نزدیکتر شد ششیه ماشینو

 پایین کشید و فریاد زد

 رعد:یاال بیا باال

یده بودم بدون اینکه منتظر این حرفش باشمترس  

 سوار ماشین میشدم ولی االن

 پاهام انگار قفل شده بود

 سرم پایین بود دندونامو محکم به هم

 فشردم میلرزیدم

 رعد:نمیاي برم

 وقتی دید تکون نمیخورم از ماشین پیاده شد چراغ



 قوه اي دستش بود گرفت

 سمت من

 اونم سکوت کرد

 نزدیکتر اومد

ویه مرگ میکردمآرز  
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 بیشتر نزدیک شد

 رعد:خودتو خیس کردي؟؟

 لحنش جوري نبود که بدونم مسخرم میکنه مثل همون

 روزي که دخترایه مدرسه،

 همکالسیمو مسخره میکردن ولی انگار این حرفش

 کلید قفل زبونم بود

 با نفرت غریدم

 نگار:ازت متنفرم عوضی ازت متنفرم

خیس کردم همون موقعیآخرین بار تو بچگی خودمو   

 که تو کمد اتاق مرتضی

 قایم شدم وقتی روح سوگند کشته شد

 نگار:ازت متنفرم رعد مروت تو یه دیوونه روانی

 هستی تو هم مثل اون

 جالدي مثل سینا مثل اون جنایتکاري که راحت فرار

 کرد



 گیج و پشیمون نگاهم میکرد انگار قفل پاهامم باز

 شده بود که رفتم سمتش

 اینبار اون خشکش زده بود

 بهش نزدیک شدم قدش از من بلند تر بود ولی من

 دستمو بلند کردم و کوبیدم تو

 صورتش

 سرش چرخید ولی تکونی نخورد مشتهام حواله سینه

 اش شد

 نگار:جانی عوضی ازت متنفرم ازت متنفرم جالد تو

 منو اینجا ول کردي

 رفتی

ه بود اوندیگه به این توجه نمیکردم که اون برگشت  

 برایه تالفی بدترین راهرو

 انتخاب کرده بود اون بد بالیی سرم آورد

 از مچ دستام گرفت تا مانعم بشه وقتی دید تقال میکنم

 اینبار از بازوهام گرفت و

 منو کشید تو بغلش

 توجهی به خیسی شلوارم نکرد

 رعد:هیس آروم باش آروم باش معذرت میخوام

ودم توجهی نمیکردمدوباره گریه رو شروع کرده ب  

 پیش دشمنم نباید ضعف



 نشون بدم
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 رعد

 وقتی از آینه وسط ماشین پشت سرو نگاه کردم دیدم

 پشت ماشین میدوه خواستم

 ترمز کنم ولی گفتم بزار درس بگیره

 نمیخواستم اینجا رهاش کنم ولی این دختره دیگه

 زیادي چموش بود و رام

 نشدنی

نشون بدم که حسی بهشبیشتر با این کار میخواستم   

 ندارم و میتونم هر بالیی که

 بخوام سرش بیارم و ککمم نگزه ولی قسمت کوچیکی

 از قلبم اون گوشه موشه ها

 داشت میسوخت

 همین حس باعث شد جنون بهم دست بده و پامو رو

 پال گاز بزارم

 وقتی کمی دور شدم یکدفعه اي دور زدم

اندازه کافیآره رعد تنبیه دیگه کافی بود حتما به   

 ترسیده

 وقتی از ماشین پیاده شدم و تو اون وضعیت دیدمش

 لعنتی به خودم فرستادم



 نگارچموش و زبون دراز خودشو خیس کرده

 بود راهی که رفته بودم اشتباه

 بوده

 وقتی نزدیکتر شدم اون وحشی گري که به دلم

 مینشست دیگه تو چشماش نبود

 عوضش چشماش پر شده بود از نفرت

 من اینو میخواستم؟؟

 هنوز صداش تو گوشم اکو میشه که ازم میخواست تو

 این بیابون رهاش

 نکنم لعنت به من

 چیزي از حرفاش متوجه نمیشدم وقتی از سینا نامی

 حرف زد گفت مثل اون

 جنایتکارم

 چرا دلم آروم شد وقتی به آغوشم کشیدمش مثل

 بچه گربه به خودش میلرزید
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انی عوضی عقده اي جنتلمن نمایهنگار:مرتیکه رو  

 سنگدل

 رعد قبل تا جواب اون سیلی و این فحش هارو نمیداد

 آروم نمیشد ولی عین

 خیالمم نبود و فقط به این فکر میکردم ضعیف تر از



 خودمو آزردم و اینکه و

 اینکه این دختر تو بغلم گم شده چقدر بغلیه نگار

چه نگار چی گفت؟جنتلمن نمایه سنگدل؟این دیگه  

 فحشیه؟؟

 تقال کرد و منو به عقب هل داد بخاطر ناگهانی بودن

 کارش ازش فاصله گرفتم

 هنوز گریه میکرد ولی بیتوجه به من رفت سمت

 ماشین و در سمت شاگرد رو

 باز کرد و سوار شد

 بازم اگه رعد قبل بود میرفت از دستش میکشید و

 مانع سوار شدنش میشد چون

خیسی شلوارش میزاشتممحال بود با اون وضعیت و   

 سوار ماشینم بشه و همه

 جارو به گند بکشه هرچند تقصیر من باشه این

 وضعیتش

 ولی دلم برایه اون دختر چموش بد دهن پارتی بازي

 میکرد

 چنگی به موهام زدم و حرصمو با ضربه زدن به سنگ

 کوچیکی که جلو پام بود

 اندکی خالی کردم

تادم نگاهشبه سرعت سوار ماشین شده و راه اف  



 نمیکردم کمی سرد باش کمی

 خود دار باش

 نه دیگه هیچی مثل قبل نمیشه نتیجه خود داریم شد

 همین وضعیت چند دقیقه پیش

 که نگار از ترسش خودشو خیس کرده بود

 خب به تو چه؟

 بزار بترسه بزار ازت متنفر باشه

 اونکه متنفره و از من بدش میاد و دنبال راهیه که

زندگی خالص خودشو از این  

 کنه

 بزار متنفر تر باشه

 به صورت ناگهانی مشتی به فرمون کوبیدم که نگار تو

 جاش پرید و ترسیده نگاهم

 کرد

 من چیکار کردم؟چرا راضی نیستم؟؟
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 نگار

 انگار هر کار و تالشم برایه رهایی از این زندگی

 بیهودست و هر بالیی که

 میخوام سر رعد بیارم نتیجه اش برعکس میشه و

 بالیی بدتر سر خودم میاد



 به اندازه کل عمرم تو این چند روز بدبختی و فالکت

 کشیدم

 اون همه استرس و اضطراب سر امتحانا و کارایه

 قایمکی که بیخبر از حاج بابا و

 بقیه انجام میدادم در مقابل ناراحتی و ترسی که این

هیچ بودهچند روز کشیدم   

 ظرفیتم دیگه تکمیله قابلیت اینو دارم بشم یه قاتل

 بلفطره و رعد مروت عوضی

 رو از صحنه روزگار محو کنم

 بعد از یه حموم طوالنی و پوشیدن لباسام میرم رو

 تخت دراز میکشم و پتو رو

 میکشم روم حتی سرمو میبرم زیر پتو

 وقتی به این فکر میکنم لب هایه من به خواست خودم

 و بدون اعتراض لب هایه

 اون گنده بکو لمس کرده دلم میخواد این چهارتا شوید

 رو سرمو بکنم وبریزم

 زمینیا خودمو حلق آویز کنم

 من چرا نمی میرم و زنده ام؟؟

 نه دیگه اجازه نمیدم بشري به اسم رعد به من نزدیک

 بشه ازش متنفرم و هیچ

 چیز نمیتونه نظرمو عوض کنه



منو تو اون بیابون بی آب و علف واون چجوري تونست   

 پر گرگ و سگ رها

 کنه

 آخه بدبخت برگشتنت چی بود میزاشتی از ترس

 همونجا سکته رو بزنم یا سگا

 تیکه پارم کنن

 د آخه تو با برگشتنت باعث شدي من باهات دشمن تر

 بشم

 مطمعنی نگار پس اون حسی که تو قلبت

بلممن هیچ حسی تو قلبم ندارم من همون نگار ق  

 بر میگردم به آشیونه خودم رعد نمیتونه پر پروازمو

 بچینه
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 من هیچ حسی نسبت به اون رعد عوضی که تو این

 مدت فقط یادآور خاطره هایه

 تلخ و اتفاقات شوم و بدبختی هام بوده ندارم یعنی

 نمیتونم داشته باشم

 من نگارم نگار دریایه دختر مستقل و خودساخته که

 هیچ نیازي به رعد و امثال

 اون نداره

 بایاد آوري چند ساعت پیش دوباره اشک بود که به



 چشمام هجوم آورد من از

 ترس و بصورت غیر ارادي خودمو خیس کردم و رعد

 عوضی منو تو اون

 وضعیت دید

 این بدبختی من بود ولی منی که تقصیري تو این ماجرا

 نداشتم خجالت میکشیدم

و تو اتاقش زندونی کردم و پیشخب درسته من اون  

 حاج بابا حرفی رو زدم که

 ازش اطمینان نداشتم ولی اون نباید اینجوري جواب

 میداد

 من االن فقط بفکر راهیم که از شر رعد و این زندگی

 که حاج بابا ساخته خالص

 بشم دیگه بفکر تالفی و بال آوردن سر رعد نیستم

یخوام باید مناون منو نمیخواد و منم بیشتر اونو نم  

 تموم کنم این بازي مسخره

 رو

 باید کاري کنم حاج بابا خودش بگه نگار بیا از این

 عوضی طالق بگیر

 راه چاره چیه؟؟

 با فکري که به ذهنم رسید سریع پتو رو کنار زدم و

 خیره به سقف نفس عمیقی



 کشیدم

 نامردي نیست؟؟

 نه چه نامردي؟؟اون خودش انتخاب میکنه

ردي نیستآره اصال نام  

 سریع بی توجه به ساعت هجوم بردم سمت گوشی و

 شماره سانازو گرفتم

 جواب نداد منم لجاجت به خرج دادم و چندین و چند

 بار دوباره شمارشو گرفتم که

 صدایه خواب آلودش تو گوشم پیچید
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 ساناز:بله؟؟

 نگار:الو ساناز خوابی؟؟

ودانگار که کمی هوشیار شده که با صدا خواب آل  

 جواب داد

 ساناز:سرتخته بشورنت نگار این چه وقت زنگ

 زدنه اصال میدونی ساعت

 چنده؟؟خروس بی محلی به موال هه حاال چی شده

 یادي از ما فقیر بیچاره ها و

 بی شوهرا کردي؟؟رعد جونت خوبه؟؟ میدونی

 از بین دندونایه قفل شده ام غریدم

 نگار:عهههههه یه لحظه خفه خون میگیري؟؟



 و اون خفه خون گرفت

 پوفی میکشم نیم نگاهی حواله در میکنم و به این

 فکر میکنم هر چند احتمالش

 خیلی ناچیزه ولی شاید رعد فال گوش وایستاده میرم

 گوشه اتاق و پچ میزنم

 نگار:ببین ساناز به کمکت نیاز دارم ساناز لطفا کمک

 کن خالص شم از این

 زندگی کوفتی

شه ولی مثل همیشه کهصدایه ترسیدش بلند می  

 اینجور مواقع خنگ میشه میغره

 ساناز:خالصی چیه داري چی میگی من قرص مرص

 نمیخرم واستا

 پوووف این دوست من چند ساعت نه چند ساعت چیه

 چند روز از جامعه عقبه

 نگار:ساناز االن وقت این خنگ بازیا

 نیست فردا میگم فردا یعنی حتما حتما

ی که بی قید و بند باشه محضفردایه نفرو پیدا میکن  

 اطالعات زن باشه چون

 رعد هرچی باشه بنظرم هم جنس گرا نیست یه زنو

 پیدا میکنی میاري اینجا هر

 چقدر پول خواست بهش میدم بشرطی که خواسته منو



 انجام بده

 ساناز که انگار کم کم داشت به خودش میومد نالید

 ساناز:تو چی میگی نگار نصف شبی زده به

؟؟خوابی چیزي دیدي؟؟من زنسرت  

 خرا زن بی قید و بند از کجا گیر بیارم؟؟اصال تو چه

 کاري میتونی با همچین

 آدمی داشته باشی؟؟
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 اگه اجازه میدادم ساناز همینجوري حرف میزد و سوال

 میپرسید برایه همین از در

 خودم وارد شدم

 نگار:خوشگل باشه جوري که طرفو جذب کنه به

پس فردا نشهخودش فردا   

 ها

 و تماسو قطع کردم میدونستم کاري رو که خواستم

 انجام میده گوشی رو گذاشتم

 رو بیصدا چون چند باري زنگ خواهد زد چند بار یعنی

 تا خوده صبح تا سر از

 کار من دربیاره

 اصال عذاب وجدان نداشته باش نگار تو کاري میخواي

 انجام بدي که از این



خب حاال انتخاب اونه که اینزندگی نجات پیدا کنی   

 راهو بره یا نه

 این دلم چی داره میگه لطفا تو یکی هم خفه خون

 بگیر که کم منو تو منجالب

 ننداختی

 نفس عمیقی کشیده و دوباره رفتم رو تخت دراز

 کشیدم و خیره شدم به سقف و

 نقشه کشیدم

 این کار اگه جواب بده خیلی خوب میشه یعنی واقعا

 خوب میشه نگار؟؟

 فکر کردم بعد اون فکري که یهویی به مغزم خطور کرد

 راحت میگیرم میخوابم

 ولی زهی خیال باطل تا خوده صبح تو جام غلت زدم و

 خودخوري کردم

 که اگه این کار بشه چی میشه و اگه نشه چی؟؟

 اصال دوست دارم که بشه یا نشه؟؟

ود بعدبا چشمایی که از فرت نخوابیدن قرمز شده ب  

 شنیدن صدایه بسته شدن در از

 اتاق خارج شدم

 شکمم از گشنگی به قارو قور افتاده بود سمت

که با ویو دلپذیري آشپزخونه رفتم  



 روبه رو شدم
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 میزي که روش صبحانه کاملی چیده شده بود از

 عسلو کره و مربا گرفته تا نون

 بربري تازه و پنیر و چایی تازه دم و

ت دادم صد در صد که کار رعد عوضیهآب دهنمو قور  

 اگه خودش بود طاقچه باال میزاشتم و نمیخوردم ولی

 االنکه نیست و من گرسنمه

 یورش میبرم سمت میز که با تکه کاغذي مواجه میشم

 که روش یاد داشت نوشته

 بود

 درسته رفتار و کار دیشبم به تالفی زندونی کردن من

 تو اتاق کار و بقیه بچه

د و همچنین بخاطر اینکهیه دختر بچه لوسبازیات بو  

 بد دهنی ولی نباید تو رو

 تنهات میزاشتم متاسفم رعد مروت

 اول از همه اینکه حتی تو این نوشته هم حق بجانب بود

 حرصم میداد ولی اون

 جمله اش که نوشته بود نباید منو تنها میزاشت هی تو

 مغزم تکرار میشد

ه انگار پر از مفهومچرا برام شیرین اومد این جمله ک  



 بود و ذهن مریض منو

 کشوند به همون واقعه که ناخودآگاه با نوك انگشتام

 لبامو لمس کردم اونشبم گفت

 پیشمه

 یه لحظه به خودم اومدم و دستمو پایین انداختم و اخم

 کردم که چی؟؟

 اون اگه آدم بود دیشب اون بالرو سر من

 نمیآورد حتما تو فکر خودش تونسته

 بود منو تنبیه کنه آره ارواح عمه اش

 اون حتییه معذرت خواهی خشک و خالی هم ازم نکرد

 و فقط گفته متاسفه حتما

 وجدان نداشته اش بیدار شده هه بشینه به این فکر

 کنه بهم فهمونده وجدان

 داره منم که خرم گول میخورم هه

 رعد حتما از طریق من به یه سود و منفعتی میرسه که

زدواج کرده منکهبا من ا  

 باالخره میفهمم جریان از چه قراره دیگه از اونجا به

 بعدش قیامتی بر پا میکنم بیا

 و ببین
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 کاغذو چندین تیکه کرده و انداختم تو سطل



 آشغال هه آخرش چه خوش خطم

 نوشته رعد مروت انگار برایه کارمندش یاداشت

 گذاشته

 نخورنت با این دست خطت

م میگفت من مطمعنم تو با این دستساناز همیشه به  

 خطت دکتر میشی ولی نه

 دکتر شدم و نه دست خط خرچنگ قورباغه ایم درست

 شد

 باالخره که شب فرا میرسه

 نشستم پشت میز و شروع کردم به خوردن

 چه بیخیالم رفته سره کارش سر کار رفتن من دردي

 رو دوا نمیکنه ببینیم امشب

 چی میشه و چطور پیش میره

د صبحانه رفتم سراغ گوشیم درست حدس زده بودمبع  

 پنجاه تماس بی پاسخ از

 ساناز و چندین پیام که تو همه اش ازم پرسیده بود چه

 مرگمه و چه فکري تو این

 کله واموندم دارم

 هه بشین و تماشا کن ساناز خانوم باالخره یه آتو از

 اون رعد هوسباز میگیرم

ید خودمم شب بچپمباید تو اتاق دوربین میزاشتم با  



 تو اتاق و منتظر بمونم آره

 ولی این چه حسیه که میخواد منو از این کار منع کنه

 و چه حسیه که دوست نداره

 رعد تسلیم اون زن بشه

 چه مرگته نگار محکم باش خودتو نباز باالخره از این

 جهنم نجات پیدا میکنی

 بر میگردي به خونه حاج بابا تو اتاق خودت رو تخت

م و نرم خودت دوبارهگر  

 شیطنتاتو از سر میگیري نگار میمونه و زندگی

 مجردیش

 یکارایی من بکنم
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 رعد

 بعد اتفاقات و کار احمقانه دیشبم تصمیم گرفته بودم

 دیگه به حق االرث نگار فکر

 نکنم ولی وقتی صالحی گفت گیسو اومده شرکت و

 میخواد باهام حرف بزنه

 کالفه شدم و همه اون فکرا دوباره به مغزم هجوم

 آورد

 گیسو وارد اتاق شد و جوري که سعی میکرد تمام

 حرکاتش با ناز و عشوه باشه



 سمت میزم قدم برداشت

 چشماش میدرخشید میدونستم به چه منظور

 اینحاست به خیال خودش حتما فکر

 میکرد پولی ندارم که سهام خودش و پدرشو بخرم که

فکر کرده ولی انجام درستم  

 دادم کاري رو که نمیخواستم بکنم

 میزو کشید و روش نشست

 گیسو:سالم

 فقط سري تکون دادم برایه صدمین بار بخاطر اینکه با

 این زن وارد ارتباط شدم

 خودمو لعنت فرستادم

 رعد:اگه اومدي در مورد فروش سهامت حرف بزنی

 پرید وسط حرفم

موضوع حرف بزنم من گیسو:آره اومدم در مورد همین  

 دیگه وقتی برایه تلف

 کردن ندارم می

 اینبار من حرفشو قطع کردم خیلی جدي غریدم

 رعد:میدونی از اینکه کسی حرفمو قطع کنه متنفرم

 اخالقایه خاص منو میدونست میدونست میتونم تو

 عرض چند دقیقه نابودش

 کنم اینم میدونست تا صبرم لبریز نشه اینکارو



 نمیکنم

رو تو چشماش دیدمترس   

 رعد:شماره حساب بده و اینکه به حسام میگم کارایه

 انتقال مالکیت سهامو انجام

 بده

 وا رفت و ناباور نگاهم کرد
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 انگار باورش نمیشد بخاطر سرمایه گذاري هاي زیادي

 که امسال کردم پول خرید

 سهام اونو داشته باشم

 پوزخندي به احوالتش زدم

 گیسو:رعد من

اگه کار دیگه اي نداري ممنون میشم بري و بزاريرعد:  

 به کارام برسم

 مثل همیشه اشکش دم مشکش بود

 گیسو:آخه تو چطوري از کجا اینهمه پولو جور

 کردي؟؟

 رعد:اینش دیگه به تو ربطی نداره

 گیسو:رعد میدونی این پول و سهام برام ارزشی

 نداره تویی که برام

 مهمی من فقط میخواستم



 رعد:گوش من از این اراجیف پره همین االن گورتو از

 این اتاق گم کن

 با چشمایه اشکیش نگاهم میکرد

 گیسو:تو نمیتونی منو همینجوري از زندگیت حذف

 کنی؟؟

 مشت محکمی رو میز زدم که صدایه بدي ایجاد شد

 ترسیده تو جاش پرید

 رعد:میتونم خوبم میتونم گیسو تمومش کن این بازي

دونم هدفت چیهکثیفو می  

 پس کم چرتو پرت به هم بباف خوب شناختمت مثال

 میخواستی منو بزاري الیه

 منگنه که چی بشه؟؟بخیالت باهات ازدواج میکنم؟

 بعد این حرفم با عصبانیت نگاهم کرد

 رعد:همونطور که گفتم برو و دیگه بر نگرد

 با ناراحتی و عصبانیت از جاش بلند شد

میفروشیم ولی بدون این گیسو:باشه سهاممونو بهت  

 چرخو فلکی که سوارش شدي

 میچرخه

 پوزخندي به این حرفش زدم و با دست اشاره کردم که

 بره
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 مدام به دختري فکر میکردم که دیشب باعث ترسش

 شده بودم فکرش باعث میشد

 اصال به گیسو و حرکات و حرفایه احمقانه اش فکر

 نکنم

ه آماده کردهتویه تصمیم ناگهانی براش صبحان  

 بودم من رعد مروت که همه

 دخترا و زنایه زندگیش دربست در اختیارش بودن و

 هرکاري براش میکردن

 برایه اون دختر صبحانه آماده کردم

 دلم میخواست قیافشو وقتی داره یاد داشتمو میخونه

 ببینم از قصد جوري نوشتم

 که کمی حرص بخوره چون رفتارش باعث تفریحمه و

نمیخواستم فکر کنه حاال که براش صبحانههمینطور   

 آماده کردم حق با اونه

 احساس میکردم امروز کمی پر انرژي ترم حالم نسبت

 به بقیه روزا بهتره

 دلیلش چی میتونه باشه؟؟

 من که تا همین چند ساعت پیش مثل برج زهرمار

 بودم

 امروز حدس زدم نمیاد شرکت از کجا معلوم شاید هم

 بیاد



 اون توله گرگی که من شناختم کاراش معلوم نیست و

 تو یک آن بالیی سرت میاره

 که نمیفهمی از کجا خوردي

 وقتی منو تو اتاق زندونی کرد و اونجوري نشست به

 تماشا

 دوست داشتم دستم بهش میرسید و خرخرشو

 میجوییدم

 شایدم وقتی با چشمایه پر از خشمش به چشمام زل

دمیزد دستو پام شل میش  

 تا حاال دختري مثل اون یا بهتره بگم موجودي مثل

 اون تو زندگیم نبوده نگار یه

 چیز خاص و نابه خیلی متفاوته با خواسته و سلیقه من

 ولی پیش خودم اعتراف

 میکنم خواستنیه

 این باعث عذابمه رعد مروت دوست داره کسیرو که

 باعث فکرو خیالشه عذاب

تغییر دادنشهبده عذاب بده کسی رو که در حال   

 ولی هر کاري میکنم هر بار که بخاطر کاراش تنبیهش

 میکنم مثل پدري که بعد

 تنبیه بچه خطا کارش دلش میسوزه منم ناراحتی

 میکشم



 دلم میخواد خیلی چیزا رو باهاش تجربه کنم خیلی از

 خط قرمزارو رد

 بشم دوست دارم تو چنگم باشه مثل یه توله گرگ

 وحشی برام پنجول بکشه

 میدونم اهل موندن نیست دنبال راهی که آزاد بشه

 منم برایه مدت طوالنی و

 زندگی نمیخوامش میدونمیه مدت که باهام باشه دلمو

 میزنه مطمعنم رعد مروت

 آدم ارتباط هایه طوالنی نیست و خورشید خورشید

 اگه برگرده و این اوضارو ببینه خیلی بد میشه

امشون از شرکتاونوقت باید کل زندگیمو بدم تا سه  

 اصفهانو بخرم

 هوووف تو چه دردسري افتادم

 خورشید لنگه گیسو نیست باسواد و مستقله آدمی

 نیست که خودشو بچسبونه بهم

 تا حاال باهم بجز یه دوستی که به قول خودش عاشقانه

 ست ارتباطی باهم

 نداشتیم

 اگه حاجی ازم نمیخواست با نگار ازدواج کنم حتما با

ج میکردمخورشید ازدوا  

 اینو دیگه بیشتر کسایی که مارو باهم میشناسن



 میدونستن

 یعنی تا حاال خبر ازدواجم به گوشش نرسیده؟ از

 طرفی انقدر خانوم و مهربونه

 که دلم نمیخواد دلش بشکنه یا ناراحت بشه

 یعنی باید بهش بگم این ازدواج صوریه

 ولی من منتظر واکنششم حتما بعد اینکه بفهمه بهم

 زنگ میزنه من باید خودمو

 براي هر پیش آمدي آماده کنم

 یعنی ازدواج با نگار می ارزید که اینهمه دردسر داشته

 باشم؟؟
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 عروسک گرگ کوچیک پشمی که چشمایه درشت

 داشت رو بین دستم فشردم

 وقتی زهرا اینو بهم داد فقط یادیه نفر افتادم اونم

 کسی نیست جز نگار دختره

نوحشی بد ده  

 کلیدو تو قفل در میچرخونم و وارد خونه میشم هیچ

 صدایی نمیاد

 نمیدونم چرا هر وقت که از این در وارد خونه میشم

 اول از همه چیز نگاهم

 کشیده میشه سمت اتاق اون توله گرگ



 نیرویی منو سمت اتاقش میکشونه این وقت از شب

 حتما شامشو خورده و چپیده

نیفتهتو اتاقش تا چشمش به چشم من   

 دستم سمت دستگیره میره نه نباید اینکارو بکنم باید

 بهش فرصت بدم آروم بشه

 دوباره به عروسک تویه دستم نگاه میکنم از حلقه اي

 آویزونه که میشه بعنوان جا

 کلیدي استفاده کرد یا آویزونش کرد به کوله وکیف و

 حتما که توله گرگ من از این خوشش میاد

 توله گرگ من؟

ري به طرفین تکون میدم عروسکو ازکالفه س  

 دستگیره اتاق نگار آویزون

 میکنم و میچرخم تا برم تو اتاق خودم

 کاش واکنششو وقتی که اون عروسکو میبینه

 میدیدم اون چشمایه درشتش که

 درشت تر میشن آدم دلش میخوادیه لقمه چپش

 کنه هرچند که سر ناسازگاري

ذابش میکنه و رامباهام داره و راه نمیاد ولی همینه ج  

 کردن اون توله گرگ منو

 بیشتر حریصتر میکنه
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 وارد اتاقم شده و درو پشت سرم میبندم کیفو رو مبل

 تکی میندازم و کتمو در

 آورده و پشت بندش کرواتمو از دور گردنم شل میکنم

 پایین پیراهنو از شلوارم

 بیرون میکشم و کمربندمو باز میکنم میرم سمت آینه

ی که نزدیک تختم قراربزرگ  

 داره تا میخوام کراوتو در آورده و دکمه هایه پیراهنمو

 باز کنم از داخل آینه

 نگاهم میفته به زنی که مقابل در حمام همونطور که

 دستشو به چهار چوب در

 تکیه داده و لباس خیلی بازي تنشه وایستاده با

 چشمایه گرد شده میچرخم سمتش با لبخند

 داره نگاهم میکنه

 سمتم قدم

 برداشت

 این کی بود؟؟تو اتاق من چیکار داشت؟؟

 اخمام تو هم رفت و با عصبانیت غریدم

 رعد:تو دیگه کی هستی؟؟اینجا چه غلطی میکنی؟؟

 زنه دستی بین موهایه بلوند طالییش کشید و بیشتر

 بهم نزدیک شد

 سعی داشت با رفتارش منو به خودش



دهجذب کنه ولی کور خون  

 بود

 شبنم:اسم من شبنمه عزیزم فکر نمیکردم انقدر باب

 میل و جذاب باشی..و

 باالخره نمردم و یه کیس به این جیگري هم قسمتم

 شد چجوري دلش میاد ازت

 جدا بشه؟

 یکی از پاهاشم بلند کرد و گذاشت رو تخت

 شبنم:نترس عشقم

 سمتش هجوم بردم

 رعد:بیا گم شو بیرون تو رو دیگه کی تو این

 خونه راه داده؟؟

 اصال نمیدونستم این زنه چطوري وارد خونه

 شده یعنی نگار خونه نبود؟؟
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 زنه تقال میکرد تا حدودي هم موفق بود

 شبنم: عشقم ببین اول اول بزار شانسمو

 امتحان کنم

 عقب هلش دادم و پوف کالفه اي کشیدم

 عوض اینکه بخاطر رفتارم و اینکه اینجوري با نفرت

ش میکردم ناراحتنگاه  



 بشه داشت با پر رویی نگاهم میکرد

 معلوم بود آدم درستی نیست

 هه مثال میخواست منو با اینکاراش سست کنه من

 جزو اون مردایی نبودم که با

 اینجور آدما باشم

 رعد:ببین منو بیشتر از این عصبانی نکن اصال تو

 چجوري اومدي تو این

میکنی و میزنی خونه؟؟همین حاال بارو بندیلتو جمع  

 به چاك وگرنه به روش

 خودم از خجالتت در میام

 با صدایی مثال پر از عشوه گفت

 شبنم:من عاشق روشهایه مخصوص خودتم عزیزم یاهللاا

 منتظر چی هستی؟؟

 از شدت عصبانیت داشتم منفجر میشدم سمتش

 رفتم تا از اتاق

 پرتش کنم بیرون که دوباره تقال کرد

 فکر میکرد دارم اینجا باهاش الکی کشتی میگیرم

 حالیش میکردم

 وقتی دید جدي جدي دارم خفه اش میکنم دستو پا

 زد بهش مهلت دادم فاصله

 گرفتم



 رعد:بهت مهلت میدم همین حاال گورتو گم کنی البته

 اگه نمیخواي بمیري

 به سرفه افتاده بود صورتش قرمز شده بود ترسیده از

کرد و رفتزیر دستم فرار   

 سمت کیفی که گوشه اتاق انداخته بود

 لباسی از توش در آورد و همونطور که دستپاچه

 مشغول پوشیدنش بود و مابین

 اینکار غر زد

 شبنم:زندگی من همینطوریشم جهنمه نمیخوام بمیرم

 و برم به جهنم

 اصلی نخواستیم بابا این دندون طعمو کشیدم پولو

دهم پستون نمیدم از اینجا بای  

 برم دکتر ببینم بالیی سرم نیومده احساس میکنم

 نمیتونم نفس بکشم به زنتم بگو

 اگه میخواد ازت آتو بگیرهیه روش دیگه رو امتحان

 کنه

 تا خواست با سرو رویی آشفته و چهره اي ترسیده از

 اتاق خارج بشه سد راهش

 شدم

 رعد:تو چی گفتی؟؟

 ترسیدهیه قدم عقب رفت



ط کردم بیخیال میشییا نهشبنم:بابا من اصال غل  

 چند تا تراول پنجاهی از کیفش در آورد و گرفت

 سمتم

 شبنم:بیا نمیخوامش خودم پول دکترمو جور میکنم

 دره اتاقو قفل کردم سمتش قدم برداشتم گفت به

 زنم بگم چی؟؟

 رعد:بگو کی فرستادتت اینجا؟؟
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 الزم نبود بیشتر از این کاري بکنم یا بترسونمش

بحرف اومدخودش   

 شبنم:من هیچی نمیدونم بزار برم یه دختر بچه این

 پوالرو بهم داد گفت امشب

 باهات باشم همین

 هه فهمیدم ماجرا از چه قرار بود این کار،کار

 نگاره هه مثال میخواد از من

 آتو گیر بیاره و بتونه راحت از من جدا بشه دختره

هنمیدونم بخاطر کار نگار عصبانی شدم یا هدفی ک  

 پشت این کارش داره؟؟

 زنه با ترس داشت نگاهم میکرد یه آدم درست

 درمون نترسم برایه اینکار پیدا

 نکرده که پتشو اینجوري نریزه رو آب



 رعد:یاهللاا زبون باز کن بگو بهت چی گفت

 شبنم:هیچی نگفت بزار برم بچم تنهاست پوزخندي

 زدم

 رعد:ببینیا اون دهن کثیفتو باز میکنییا

 شبنم: بابا کنار خیابون وایستاده بودم یه دختر جوون

 سوارم کرد گفت کاري برام

 سراغ داره که پول خوبی گیرم میاد بعدشم آوردتتم

 اینجا بهتم که گفتم یه دختر

 هیجده نوزده ساله هم گفت شوهرم بهم خیانت میکنه

 ولی مدرکی ندارم بیا این

 پولو بگیر تا ازش مدرك داشته باشم همین

س درست حدس زدم که کار نگاره حتما بخیالپ  

 خودش تو اتاقش منتظره تا اون

 واقعه رخ بده و غیره

 رفتم سمت کیفم و یه دسته تراول پنجاهی از توش

 بیرون کشیدم و گرفتم سمت

 زنه تا خواست بگیره دستمو عقب کشیدم

 رعد:اول باید بابتش یه کاري بکنی بعد اینا ماله تو

می ترس که رو صورتش پدیدار شدلبخند شیطانی با ک  

 مرموز نگاهش کردم
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 نگار

 تو اتاق راه میرفتم و نمیدونم چرا داشتم حرص

 میخورم

 استرس داشتم درست ولی این حرص خوردنم بابت

 چیه؟؟

 با شنیدن صدایه باز و بسته شدن در تو جام خشکم زد

 مطمعنم رعد اومده بود رفتم سمت در اتاقم و گوشمو

به در تا ببینم داره چسبوندم  

 چیکار میکنه

 صدایه قدمهایی رو شنیدم که سمت اتاقم میومد عه

 اون چرا داشت میومد

 اینسمت احساس میکردم پشت در اتاقم وایستاده

 قلبم کم مونده بود از دهنم بزنه بیرون چرا دلم

 نمیخواست سمت اتاقش بره؟

 چرا اینجوري شده بودم یه حسی میگفت بره و با اون

نه ارتباط داشته باشه تا یهز  

 آتو ازش داشته باشم و یه حس دیگه ام باعث میشد از

 حسادت آتیش بگیرم و

 اینکه رعد اونکارو نکنه

 صدایه قدمهاشو شنیدم که دور شد و بعد صدایه باز و

 بسته شدن دري



 حتما رفته اتاقش

 از استرس نفسم داشت قطع میشد و انگار تو کوره آجر

 پزي بودم

اون زنه رو دیده کمی این پا و اون پا کردم دلمیعنی   

 طاق نیاورد درو باز کردم و به در اتاق رعد خیره شدم

 تو چت شده نگار؟بابا مگه همینو نمیخواستی؟؟

 نه اینو نمیخوام اصال با عجله تصمیم گرفتم نباید

 همچین بازي رو راه

 مینداختم

 چیه نگار نکنه میترسی رعد با اون زنه ارتباط داشته

 باشه؟یا اصال دوست نداري

 که داشته باشه؟؟

 نمیدونم چرا بغض راه گلومو بست

 کافیه نگار رعده که انتخاب میکنه خب اگه کثیف

 باشه میره سمت اون زنه
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 اگرم نباشه که هیچی

 اگه بره چی؟؟

 خب بره تو هدفتم از اول همین بود

. 

 چرخیدم سمت اتاقم که نگاهم به چیزي افتاد که از



 دستگیره اتاقم آویزون بود دست

 بردم و برداشتمش عروسک بامزه گرگ بود مطعنم

 اینو رعد اینجا گذاشته

 دلم بنایه ناسازگاري گذاشته بود یک قدم برداشتم که

 سمت اتاق رعد برم با

 صدایه جیغی که شنیدم سرجام خشکم زد

دستی زنه رو رعد نزنه دستی  

 بکشه هیچی از این دیو دو سر

 بعید نیست اونوقت خونه زنه میفته گردن من مامورا

 هم پی میبرن چیشده

 چیشده،نگار دریا این زنه رو آورده به خونه

 تو فکرم داشتم قضیه رو جنایی میکردم و تا قاتل

 شدن رعدم پیش رفتم تصمیم

خنده گرفتم سمت اتاق رعد برم که اینبار با صدایه  

 اون زنه تو جام خشکم زد

 تو اون اتاق چخبر بود؟؟

 یه نفر انگار به تماشایه من وایستاده بود که با تمسخر

 جوابم داد

 پوووف میخواستی چخبر باشه

 قلبم به درد اومد عروسکو بین دستم

 فشردم حسادت یا شایدم یه حس دیگه که



 نمیشناختمش باعث میشد قلبم فشرده بشه که

ست فکر کنمنمیزاشت در  

 با شنیدن دوباره صدایه جیغ و خنده زنه و حرفایه

 رکیکی که میزد خون تو بدنم

 یخ بست

 مثل بچه اي که تو رویارویی با اینجور مواقع قلبش تند

 تند میزنه و ترسیده و

 سردرگمه خشکم زده بود

 ولی نمیدونم چرا به خودم اومدم با خشم سمت اتاق

 رعد قدم برداشتم و ناگهانی

 درو باز کردم

 با دیدن صحنه مقابلم چشمام گرد شد

 رعد و اون زنه مقابل هم وایستاده بودن و منی رو که

 وارد اتاق شده بودم رو

 تماشا میکردن

 اینا پس داشتن چیکار میکردن

 زنه پولی که دست رعد بود رو قاپید و همونطور که

 انگشت شست و اشارشو

مردن پوالبا آب دهنش خیس کرد و شروع کرد به ش  

 گفت

 شبنم:انگاري خیلی دوستت داره که دلش طاقت نیاورد



 فهمیدم مخاطبش رعد بود

 گیج و سردر گم داشتم تماشاشون میکردم زنه اومد از

 کنار رد بشه که مکثی کرد

 شبنم:بفکر طالق و نباش دختر جون بچه بازي در

 نیار برو خدارو شکر کن

ه یکمشوهرت اهل اینجور کارا نبود حاال درست  

 اخالقش بده و یکمی روانی میزنه

 ولی این روزا شوهر گیر نمیاد

باال وقتی دید خشکم زده و حرفی نمیزنم شونه اي  

 انداخت و بیتفاوت گفت

 شبنم:از ما گفتن بود .دیگه خود دانی

 رعد اخمو منو نگاه میکرد و گاهی نگاهش کشیده

 میشد سمت عروسک

 کوچیکی که از انگشتم آویزون بود

ی صدایه بسته شدن در که خبر از بیرون رفتن اونحت  

 زن میداد هم باعث نشد از

 جام تکون بخورم

 رعد منو تو شرکت تنها گذاشت و حرفمو باور نکرد که

 دزد وارد اتاقش شده

 ،رعد منو تو بیابون تنها گذاشت ولی چرا من با این

 کاري که کردم خیلی شرمنده



 بودم؟؟

 اي لعنت به من

ذشت سکوت خونه آزار دهنده بود بهچند دقیقه گ  

 خودم جرات دادم و یک قدم

 سمتش برداشتم کمی تعلل کردم مستقیم به چشماش

 نگاه کردم گفته بودم نگاهش

 آشناست؟؟

 نمیدونم هدفش چی بود که یه قدمم اون سمتم

 برداشت فقط به دو قدم نیاز بود تا به

 هم برسیم تا فاصله رو به صفر برسونیم

این وسط بود یه نیرویه جاذبه نیوتونیه نیرویی   

 نیرویه جاذبه زمین رو

 کشف کرد پس این نیرویی که این بین داشت مارو به

 هم جذب میکرد چی بود؟؟

.. 

 رعدیک قدم دیگه برداشت انگار تو حال خودمون

 نبودیم

 من از شدت هیجان به نفس نفس افتاده بودم

 حاال من بایدیه قدم دیگه بر میداشتم

 رعد اخم داشت ولی انگار منتظر بود

 چشمام دو دو میزد انگار پر پرواز داشته باشم



 خواستم پر بکشم سمتش که

 صدایه زنگ در خونه باعث شد تو جام بپرم

 یعنی کی بود؟؟

 هر دو از جامون تکون نخوردیم برایه چندمین بار که

 زنگ خونه به صدا در

قبل خروجشاومد رعد به اجبار از اتاق خارج شد ولی   

 نفس حرصی و کالفشو

 شنیدم ولی نمیدونم زیر لب چی گفت

 عروسک کوچیک گرگی رو باال آوردم و نگاهش کردم

 دوباره بین مشتم فشارش

 دادم این لبخند من

 چی؟؟نیشتو ببند نگار

 یعنی رعد انقدر خود داره که به عشوه هایه اون زنه

 محلم نزاشت؟

شده سرکی یاد دوربین افتادم از همون در باز  

 کشیدم دیدم رعد پیداش

 نیست سریع رفتم سمت دوربین و از تو کمد که در

 شیشه اي داشت بیرون کشیده

 و خاموشش کردم

 دوربین بین دستام بود که با شنیدن صدایه حاج بابا و

 عزیز چشمام گرد شد



 و صدایه رعد که مخاطبش من بودم

؟رعد:نگار جان کجایی عزیزم بیا ببین کیا اومدن؟  
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 من نگار دریا که تو خونمون دست به سیاه سفید

 نمیزدم برایه جمعو جور کردن

 خودم و فکرم از قضیه چند ساعت پیش و برایه اینکه

 حضور حاج بابا و عزیزو

 هضم کنه چپیده بودم تو آشپزخونه و ظرف

 میشستم

 حاج بابا و عزیز به بهانه اینکه خونه رو دادن تا مرمت و

ودشونو یهتعمیر بشه خ  

 هفته اي تو خونه ما مهمون کرده بوده ولی من

 سردرگم شده بودم نه اینکه از

 حضورشون خوشحال نباشم نه اصال کور بشه اونی که

 دلش با پدر و مادرش

 نیست اونم پدر و مادر به این خوبی ولی ولی احساس

 میکردمیه نقشه اي پشت

 این اومدن ناگهانیه

 اسکاجو محکم میکشیدم ته قابلمه تفلون سیاهیش

 نمیرفت

 عزیز:ببینم نگار



 هینی کشیدم که قابلمه با صدایه بدي افتاد زمین

 عزیز که بخاطر صدایه ایجاد شده و واکنش من

 چشماش گرد شده و دستشو

 گذاشته بود رو سینه اش با اخم غرید

 عزیز:چته تو دختر زهلم ترکید

برداشتم و انداختم تو سینک با قابلمه رو از رو زمین  

 همون دستکشایه کفی که

 دستم کرده بودم صاف وایستادم و گفتم

 نگار:ببخشید عزیز چیزي میخواستین؟؟

 عزیز ناباور و با ذوق نگاهم میکرد وارد آشپزخونه

 شد نگاه کلی از سر تا پام

 انداخت

 بخاطر حضور ناگهانیشون مجبور شدم تو همون اتاق

وض کنم اونمرعد لباسمو ع  

 چی پوشیدم سارافون دخترونه صورتی که عزیز و

 ساناز کنار لباسایه رعد

 آویزون کرده بودن بیشتر لباسام که نو بودن هنوز

 تو اتاق اون جنتلمن نما بود

 همونی که بهم عروسک هدیه داده بود هدیه داده

 بود؟؟
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 عزیز بهم نزدیک شد و از دوتا بازوم گرفت خودمو

دمجمع کر  

 عزیز چش شده؟ با لحنی که سرتاسر خوشحالی و ذوق

 بود گفت

 عزیز:خدایا شکرت خدایا صد هزار مرتبه شکرت

 نمردم و دیدم نگار من

 دخترم دختر خوشگلم کدبانو شده و داره خانومی

 میکنه

 آب دهنمو قورت دادم دستپاچه شده بودم

 عزیز:چقدر این لباس بهت میاد

 صورتشو نزدیکتر آورد

چقدر این رژي که زدي صورتتو ماهترعزیز:  

 کرده آفرین دخترم آفرین دختر

 قشنگم که با دل شوهرت راه میاي

 اوووق شوهر؟؟

 آره شوهر پس چی؟؟

 عزیز خنده پر از ذوق و از ته دلی کرد نگاهش که

 چرخید و افتاد به قابلمه ته

 سینک چشماش گرد شد و منو رها کرد و قابلمو رو

 برداشت

ن چه بالییه سر این قابلمه بیچارهعزیز:دختر ای  



 آوردي؟؟کی رو دیدي با سیم

 ظرفشویی بیفته به جون همچین قابلمه ایی؟؟ خب

 من از کجا بدونم تا همین چند دقیقه پیش که از

 خانومی من حرف میزد

 دوباره از بازوم گرفت و منو سمت در آشپزخونه

 هدایت کرد

 عزیز:بسه دیگه الزم نیست تو کدبانوییتو به رخ

 بکشی زود باش زود باش

 دستکشاتو در بیار برو پیش شوهرت بشین که حاجی

 داره باهاش حرف

 میزنه من خودم بایدیه دستی به سرو رویه اینجا

 بکشم

 منم که تو این زمینه موافق بودم دستکشارو در آوردم

 و از اونجا فرار کردم

ي چقدر سخته ها اصال من با اصلهووف خونه دار  

 قضیه مشکل دارم همینکه

 باید خانوم باشم
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 رفتم سمت جایی که حاج بابا و رعد مشغول حرف

 زدن بودن داشتن پچ پچ

 میکردن که با ورود من سکوت کردن



 این وسط یچیزایی مشکوك نبود؟؟چرا بود

 حاج بابا با دیدنم خندید

پیش بابا بشینحاج بابا:بیا دختر قشنگم بیا   

 با لبخند کوچیکی کنارش نشستم و اونم دستاشو دور

 شونم حلقه کرد

 حاج بابا:سربلندم کردي دخترم رعد که خیلی ازت

 تعریف میکنه تو کی اصال

 آشپزیت انقدر خوب شد که رعد از قرمه سبزي که

 میپزي تعریف میکنه؟

 با تعجب رعدو نگاه کردم نگاه و خنده از نظر من

از نظر حاج با شیطانی و  

 معقول و جذابی داشت

 از من تعریف کرده؟؟

 از چی من تعریف کرده؟؟

 از اینکه چه بالیی سرم آورده و یا بلعکس من چه

 بالیی سرش آوردم؟ هنوز از

 نقشه اي که براش کشیده بودم و داشتم عملیش

 میکردم هم بیشتر از چند ساعت

 نگذشته بود

 قرمه سبزي؟؟

خونه بجز سوسیس کالباس وآخه من خودم تو این   



 همبرگرد و املت و پیتزاچیز

 دیگه اي نخوردم اونوقت برایه این جنتلمن نما قرمه

 سبزي پختم؟؟

 حاج بابا سکوتمو گذاشت پایه خجالتم

 خب من بخاطر هدفم تغییر کردم ولی نه دیگه انقدر

 که خجالت بکشم چیزي که

 من باهاش غریبه ام البته در بعضی مواقع الزمه که

 خجل باشم

 یعنی اگه حاج بابا و عزیز سر نمیرسیدن چه اتفاقایی

 رخ میداد؟ فکر من که

 کشیده میشد سمت مسائل خیلی خیلی مثبت

 هجده که باعث حرصم میشد
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 با خنده شب بخیري به حاج بابا گفتم و وارد اتاق

 شدم

عد مروت همون اتاق رمانتیکهاونم کجا؟؟اتاق ر  

 معروف

 سرپا ایستاده بود و منو تماشا میکرد

 االن وقت وقت پرو بازي و از جلو برآمدگی بود اخمامو

 تو هم کشیدم

 و شالو از سرم باز کردم خب مگه مجبوري مثل سریاال



 و فیلمهایه تلوزیونی

 لباس بپوشیی ناسالمتی فقط یه مدت کوتاهیه ازشون

مدي تو اینجدا شدي و او  

 جهنم

 رفتم سمت کمد و الکی مشغول برسی داخلش شدم

 ولی رعد اونقدري ازم دور

 نبود که با گوشه چشمم نتونم ببینمش اصال تمام

 حواس من به اون بود

 یعنی ما االن هم اتاقی شده بودیم خدایا این چه

 مخمصیه که من توش گیر افتادم

طی بکنم؟حاال من با این مرتیکه تو این اتاق چه غل  

 رعد که فهمیده بود اگه حرفی بزنه گردن نمیگیرم و

 بخاطر حضور بابا اینا

 حرفی نمیزد تا بحثی پیش بیاد سکوت کرده بود

 همونطور که سرپا وایستاده

 بود تیشرت چسبون تنشو در آورد و قدمی سمتم

 برداشت

 این داشت چه غلطی میکرد؟؟

سمتشچوب لباسیرو از رو رگال برداشتم و گرفتم   

 مکثی کرد و با تعجب نگاهم کرد

 نگار:میخواي چیکار کنی؟اگهیه قدم دیگه برداري



 بالیی سرت میارم که اونسرش

 نا پیداست

 یه نگاه پر از تمسخر به چوب لباسی تو دستم انداخت

 از نگاهش خوندم که گفت با

 این میخواي بالیی سرم بیاري که اونسرش

 ناپیداست؟؟

کنارم رعد شد تنه اي بهم زدپوزخندي زد و اومد از   

 که مثل سوسک چسبیدم به

 کمد

 اون از کنارم رد شد و و رفت رفت سمت تخت

 سرتخته بشورنت نگار که فکراتم . آخه خاك تو

 سرت این چه حرفی بود زدي

 االغ اون میخواست بره رو تختش دراز بکشه
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 حتما تا حاال فهمیدهیه تخته ام کمه

 نگاهم بهش بود

 رعد:اینجوري مثل وزغ بهم زل نزن یه جایی پیدا کن

 برایه خوابیدن این فکرو

 هم از سرت بنداز اجازه بدم رو تخت و کنارم بخوابی؟؟

 این داشت چی میگفت؟مرتیکه پر رو

 جهیزیه منه اونوقت این اجازه نمیده من روش



 بخوابم؟؟به من گفت مثل وزغ

 بهش زل زدم؟؟

؟چقدر خفت و خواريهی دنیا داري به کجا میري؟  

 دیگه؟؟

 تا همین چند دقیقه پیش تصمیم داشتم رو همین

 کاشی دراز بکشم و تا صبح مثل

 چوب خشکم بزنه ولی کنار این غول تشن نخوابم ولی

 االن بحث،بحث رو کم

 .کنیه

 ساپورت تنگ مشکی تنم بود شلخته و سریع

 سارافونو از تنم در آوردم یه نیم تنه

بودم کوتاه زیرش پوشیده  

 رفتم سمت تخت

 داشت با تفریح تماشام میکرد

 بدون ترس وارد تخت شده و با پام هلش دادم عقب

 زورم بهش نرسید ولی

 خودش کمی جابه جا شد

نیست که این تخت بزرگ که هیکل نگار:الزم بذکر  

 غولی تو بیشترشو تصرف

 کرده جز جهیزیه منه پس اگه نمیخواي تو هال یا رو

ون بهکاشیا بخوابی زب  



 دهن بگیر

 بعد گفتن این حرف پشت بهش دراز کشیدم ولی

 لحظه آخر گوشه لبش که باال رفته

 بود و چشماشو که برق میزد رو دیدم و زمزمه زیر

 لبیش که چیزي شبیه توله

 گرگ یا شایدم سگ بود رو شنیدم ولی بخاطر اینکه

 خستم بود دیگه بحثی نکرده

 و چشمام بسته شد

اسه فردا آخیش این تخت چقدرفکرو خیال باشه و  

 نرمه و من چقدر محتاج

 خواب

 هینی کشیده و تو جام نشستم

 نفس نفس میزدم و تنم عرق کرده بود

 صدایه گرفته رعد تو گوشم پیچید سرمو که کمی

 چرخوندم دیدم با چشمایه

 نگران نگاهم میکنه

 نفس آروم و راحتی کشیدم خدارو شکر همش خواب

 بود

 رعد:هیچی نیست داشتی خواب میدیدي نترس بعد

 این حرفش از پارچ آب رو عسلی کمی آب ریخت تو

 لیوان و بدون اینکه به



 دستم بده لبه لیوان رو بین لبام گذاشت کمی

 خوردم

 داشتم خواب بد میدیدم تو همون بیابونی بودم که

 رعد منو برد اونجا و ترسوندم

رگها بهم حمله وراینبار رعد بر نگشت و سگ ها و گ  

 شده و داشتن با

 دندوناشون زخمیم میکردن

 اون خودش باعث این حالم بود و االن مثال داشت آب

 میریخت رو آتیشی که به

 راه انداخته بود آروم زدم زیر دستش اخم کرد

 نگار:مگه نگفتم بهم نزدیک نشو

 حرفی نزد من عادت داشتم وقتی خواب بد میدیدم

اینوتو خواب حرف میزدم   

 چندباري عزیز و ساناز بهم گفته بودن حتما رعد هم

 فهمیده من چه خوابی میدیدم

 ازش فاصله گرفتم و دوباره پشت بهش دراز کشیدم

 تنم لرز داشت

 هنوز اون خواب و اتفاقاش تو مغزم جولون میدادن

 نفس هایه حرصی که رعد میکشید رو

 میشنیدم کنارم

ش کنمکپیده انتظارم داره کاراشو فرامو  



 بی انصاف نباش نگار تو هم هر بار خیلی خوب از

 خجالتش در اومدي
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 از باال و پایین شدن تخت فهمیدم بلند شد

 چراغ اتاقو روشن کرد و رفت سمت دستشویی

 مزاحم بگو خب توکه میري دستشویی چرا چراغ اتاقو

 روشن میکنی شایدم

 میخواد هیکل ورزشکاریشو به رخ بکشه

دیدش میزدم رفت داخل و درو بستاز پشت سر   

 وقتی صدایه باز شدن درو شنیدم چشمامو بستم و

 بهم فشردمشون عینیه

 بچه یعنی مغزم تا همین قد میکشه دیگه

 وقتی چراغو و خاموش کرد و دوباره به تخت برگشت

 صدایه پوزخندش خط

 انداخت رو همه افکارم داشت مثال منو میچزوند

ه این فکر میکردم که مناصال باورم نمیشد وقتی ب  

 ازدواج کردم و رعدو گرفتم

 و همین اآلنم با شوهرم رو یه تخت خوابیدم نزدیک

 بود جنون بگیرم

 اصال بهش فکر نکن نگار آروم باش آروم باش به

 چیزایه خوب فکر کن



 وقتی رعدو طالق دادي و رفتی دنبال زندگیت وقتی

 رها شدي آره این فکرا

 خیلی خوبه

 واقعا؟؟

 اصال اصال شاید خواستم برایهیه مدت از ایران

 برم آره اینم خوبه

 واقعا؟؟

 البته اگه بویه عطر رعد بزاره سنگینی نگاهش و

 احساس میکردم فکر کنم یه

 مالفه نازك توفیري برایه این هیز خان نداره

 بخاطر اینکه فهمیده بودم داره چشم چرونی میکنه و

 از پشت دیدم میزنه ناگهانی

دم سمتش و بله مچ نگاهشو گرفتم که داشت تاچرخی  

 نا کجا آبادو دید میزد

 با حرص غریدم

_ 188 

 نگار:چشاتو درویش کن

 دوباره چشماش پر از خنده شد و با تفریح نگاهم

 کرد

 کاش حرفی میزد ولی اینجوري با نگاهش منو

 نمیچزوند



 حرصی با پاها و دستام به عقب هلش دادم ولی دریغ از

 یه تکون

صفه شب بازیش گرفته بودن  

 کجایی نگار تو بهش گیر دادیا

 در مقابل چشمایه ناباور من قهقهه اي زد

 این همون رعد خشک و مغروره که میگفت به دختري

 مثل من نگاهم نمیندازه

 ما چمون شده

 خشکم زده بود مالفه رو باالتر کشیدم جوري که فقط

 چشمام بیرون بود

ره برایه چزوندن من مثالبا چشمایی که برق میزد دوبا  

 شروع کرد چرخ خوردن

 چشماش رو تنم

 نفس حرصی میکشیدم هر واکنشی نشون میدادم

 آخرش خودم حرص

 میخوردم

 سرو صدایه ماهم بلند نشه بهتره چون پدر و مادر

 بنده کمی اونطرفتر و تو اتاق

 دیگه خوابیدن پس نتیجه میگیریم از این اتاق صدا

 بلند نشه بهتره

ردم بخوابم که موفقم شدمسعی ک  



 بین خواب و بیداري بودم که تو آغوشی فرو رفتم و

 صدایه نفسایی تو گوشم

 پیچید

 چون تو این حالت وقت استراحت مغزم بود و من بدون

 مغزم نمیتونستم فکر کنم

 یا عکس العملی نشون بدم به خواب عمیقی فرو رفتم

 به این فکر کردم دارم خواب

 میبینم

 صبحم که بیدار شدم رعد با فاصله از من خوابیده

 بود

 تو خواب چقدر آروم و بی دغدغه بنظر میرسید

 برعکس زمانی که بیدار بود

 رعد تو بیداري جوري بود که انگار فکرش پر از دغدغه

 ست جوري که انگار

 غرق شده تو تمام مشکالت دنیا دیگه اینو منی که

 مدتیه باهاش زندگی میکنم و

ش دستو پنجه نرم کردم هم فهمیدمباها  

 پیش حاج بابا و عزیز من و رعد بدون قول قرار قبلییا

 اینکه سر این موضوع

 به توافق برسیم مثل دو زوج عادي بنظر میرسیدم

 حاال نه خیلی عاشق پیشه ولی



 یجوري رفتار میکردیم که به حضور هم عادت

 کردیم

همه چیز بعد از چند روز حاج بابا و عزیز وقتی دیدن  

 عادیه عزم رفتن کردن

 تو این چند روز دیگه فهمیده بودیم بازسازي عمارت

 و همه اش بهانه بوده تا

 حاج بابا سر از زندگی ما در بیاره حاال نه با مفهموم

 بد ولی هرکاریم بکنه حق

 داره من یه مارمولکیم که دومی ندارم

رباعث شرمساریه ولی اقرار میکنم من با اینکه از دخت  

 بودن متنفرم ولی بعد

 ازدواج تو نقش یه دختر خوب و باکماالت فرو رفتم و

 خانوادمو گول زدم تا به

 هدفم که جدایی از رعده برسم

 بعد راهی کردن حاج بابا و عزیز که نادر اومد دنبالشون

 سریع رفتم سمت اتاقی

 که این چند روز شاهد هم اتاقی من و رعد شده بود و

ند تامشغول جمع کردم چ  

 تیکه وسایلم شدم

 وقتی عزیز پرسید چرا بیشتر وسایلم تو اتاقین که اونا

 میموندن گفتم با رعد قهر



 کرده بودم که منت کشی کرد و باهم آشتی کردیم و

 و هزارتا دروغ دیگه که تو

 این چند روز مجبور به گفتنش شدم که امیدوارم خدا

 منو ببخشه

 رعد وارد اتاق شد

میکنی؟؟رعد:داري چیکار   

 سوالی میپرسید که جوابشو میدونست

 نگار:داري میبینی که وسایلمو جمع میکنم تا برگردم

 تو اتاق خودم

 پوزخندي زد

 رعد:انگار خیلی عجله داري؟

 منم متقابال پوزخند زدم

 نگار:آره چجورم میبینی که

 چرا اینجور بنظر میرسید که دلش نمیخواد از اتاق برم

 و میخواست همچنان

 باهاش هم اتاقی باشم
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 دوباره با حرص گفت

 رعد:یجوري رفتار نکن انگار که اینجا بهت سخت

 گذشته

 این وسط رعد چرا داشت حرص میخورد؟ یکم برام



 خنده دار بود طرز حرف

 زدنش اونکه باید از خداش باشه من از اینجا برم دور

 از چشمش عروسک کوچیک گرگ رو انداختم تو

بود پاکتی که دستم  

 نگار:حاال تو چرا داري جوش میزنی؟ انگار این چند

 روز بهت بد نگذشته

 هان دیداتو که میزدي و

 نتونستم ادامه حرفمو بزنم چون رعد خودشو بهم

 رسوند و در کمدي که من داشتم

 وسایلمو از داخلش برمیداشتم رو بست و منو چرخوند

 و کوبید به کمد ترسیده و

ش کردمبا چشمایه گرد شده نگاه  

 رعد:من دیدت میزدم؟من؟؟

 عصبی بود و فریاد میزد درسته واقعیت داشت ولی

 من فقط به شوخی این حرفو

 زدم

 نگار:من من فقط داشتم

 رعد:تو چی داري که من دیدشم بزنم هزار تا بهتر از

 تو برایه من هست هزار

 تا دختر بهتر از تو در آرزویه اینن که من فقط یه نگاه

تو در بهشون بندازم  



 حدي نیستی که من

 اون داشت حرف میزد و قلب منو میشکست اون

 داشت از اینکه من هیچ

 جذابیتی ندارم براش و هزار تا بهتر از من براش ریخته

 میگفت اولش خواستم

 توجیه کنم ولی بعد این حرفاش لجم گرفت

 پاکت از دستم افتاد و پشت بندش عروسک گرگ از

 توش پرت شد بیرون نگاه

دومون بهش افتاد هر  

 ولی من با حرص و بغض با دستم رعدو عقب هل دادم

 و فریاد زدم

 نگار:عوضی حالم ازت بهم میخوره

 و از اتاق زدم بیرون
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 بغض راه گلومو گرفته بود اون عوضی فقط بدنیا اومده

 بود تا سرنوشت مارو

 به هم برسونه و من بوسیله اون شبو روز تحقیر بشم

 وارد اتاق شدم و درو محکم به هم کوبیدم از حرص و

 ناراحتی تپش قلب گرفته

 بودم

 باالخرهیه قطره اشک از چشمم چکید



 نیاز داشتم االن با یه نفر صحبت کنم نیاز داشتم

 صدایهینفرو بشنوم

 بی درنگ رفتم سمت گوشی و شماره محرم رازمو

 گرفتم..ساناز سانازي که

آب داده بودیم و انقدر در باهم هزار تا دسته گل به  

 مورد رازهایه همدیگه دهنمون

 چفت بست داشت که اگه گوشت تنمونو هم میبریدن

 وریز ریزمون میکردن حرف

 همدیگرو جایی بازگو نمیکردیم

 با شنیدن صدایه خواب آلودش به خودم اومدم

 ساناز:الو نگار

 به خودم اومدمو با نگاه کردن به ساعت رو دیوار

عت یازده شب زنگفهمیدم سا  

 زدم به ساناز شاید این ساعت برایه خیلیا من جمله من

 سر شب باشه ولی برایه

 ساناز مثل نصف شب بود از بس خوش خواب تشریف

 داشت

 نگار:سالم ساناز خوبی؟؟

 صدام بغض داشت انگار که بوهایی برده باشه دلم

 میخواست دردو دل کنم

 باهاش



و تو یچیزیت شدهساناز:من حالم خوبه نگار ولی ت  

 انگار چیشده؟؟چه اتفاقی

 افتاده؟؟خوبی تو؟؟رعد کاري کرده؟؟اي واي چقدر

 گفتم براش نقشه نکش االن

 میام عزیزم االن خودمو میرسونم

 و تق گوشی رو قطع کرده خشکم زده بود اي مرده

 شور تو و شایانو ببرن

 اونکه آلو تو دهنش خیس نمیمونه تو هم که زود جو

 گیر میشی

 چند باري دوباره شمارشو گرفتم و خواستم از اومدن

 منصرفش کنم ولی جواب

 نداد

 و نیم ساعتم نشده بود که در خونه محکم کوبیده شد

 میدونستم سانازه قبل خروج از اتاق مانتمو تنم کردم

 و شالی رو سرم انداختم چون

 میتونستم واکنش و رفتار سانازو حدس بزنم

رعد چشم تو چشم شدیم ازاز اتاق که خارج شدم با   

 اتاق بیرون اومده بود

 رعد:کیه این موقع شب؟

 این سوالو از من پرسید ولی من با قیافه فلفلی رو ازش

 گرفتم



 پررو خان

 درو که باز کردم ساناز جیغ جیغ کنان مثل باد از کنارم

 گذشت ناسالمتی

 میخواستم جلو در خنثاش کنم

 ساناز:کجاست؟؟کجاست اون رعد مروت

 زورگو؟؟انگاري بی کس و کار گیر

 آورده

 پشت سرش رفتم که با دیدن رعد نطقش کور شد

 چرخید ترسیده منو نگاه کرد بگو تو که جرعت نداري

 اینجا چیکار میکنی؟؟

.. 

 البته از اون هیکل و ابروهایی که محکم تو هم گره

 خورده بودن هم باید ترسید

مون فاصلهانگار که دوباره جو گرفته باشتش که از ه  

 داد زد

 ساناز:چی از جون این دختر میخواي؟؟اینکه آزارش به

 یه مورچه هم

 نمیرسه؟برایه اینکه اذیتش کنی باهاش ازدواج

 کردي؟؟مگه چیکارت کرده؟

 رعدیه قدم برداشت که ساناز ترسیده سمتم اومد و

 پشت سرم قایم شد با چشمایی



 که میگفتن خاك تو سرت اینارو خودمم میتونستم

 بگم که اومدنت برایه چی بود

 نگاهش کردم

 رعد دست گندشو که رگاشم بیرون زده بود رو باال برد

 و تا خواست حرفی بزنه

 از پشت سرمون صدایه افشین بلند شد

 افشین:اینجا چخبره آقایه مروت؟مشکلی پیش اومده؟

 بیا گل بود به سبزه نیز آراسته شد من هنوز نگاهم به

م کهرعد بود اون بین دید  

 نگاه رعد رو به افشین چرخید ولی خیلی زود نگاهش

 برگشت رومن و از سرتا

 پامو آنالیز کرد این نگاه مثال یعنی ببینه من جلویه

 این پسر چی تنمه؟؟

 مگه میشه؟؟مگه داریم همچین چیزي؟؟

 ساناز کنار گوشم وز وز کرد

 ساناز:خدا شانس بده شوهر بین نامبروانی همسایه هم

گريبه این جی  

 سقلمه اي با آرنجم تو شکمش زدم

 پچ زدم

 نگار:تو یکی فعال خفه شو به شایان زنگ میزدم فوق

 فوقش به رعد یا عزیز



 راپرت میداد اما تو به کل آبرومو تو این مجتمع

 بردي آقا گرگه رو کارد بزنی

 خونش در نمیاد نگا

 نگاه ترسیده ساناز به رعد افتاد

 رعد:نه افشینیه مسله خانوادگیه خودمون حل

 میکنیم

 افشینیکم من ومن کرد و انگار رفت اصال نگاهش

 نکردم

 ساناز پچ زد

 ساناز:آخ که من کشته مرده اینم که خانواده به خوش

 تیپی شما داشته باشم آقایه

 رعد مروت

 ساناز که انگار با سنگر گرفتن پشت سر من دلو

تجرعت پیدا کرده بود داش  

 پشت سرهم چرتو پرت به هم میبافت

 رعد بعد بستن در خونه با نگاه خشمگین به ما رفت تو

 اتاقش

 این آرامش قبل طوفان بود یعنی؟؟

 دفعه پیش که از دستشویی خونه افشین استفاده

 کردم کم مونده بود از وسط دو شقه

 ام کنه ولی االن؟؟



 رعد وارد اتاقش شد که ساناز با صدایه بلند گفت

 ساناز:نمیزارم نگار اینجا بمونه فکر نکنین هیچکسو

 نداره باخودم میبرمش
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 هر کاري کردم نتونستم جلو ساناز زبون نفهم مقاومت

 کنم و منو کشون کشون از

 مجتمع خارج کرد

 ساناز:بیا بریمیه دو سه هفته قهر تا حالیش بشه نباید

 ناراحتت کنه؟؟

 با حرص غریدم

اون منو ناراحت کرده؟؟این چه نگار:از کجا میدونی  

 کاري بود اصال؟؟اگه بابا

 بفهمه فاتحه خودتو بخون ساناز احمق خودم قیمه

 قیمه ات میکنم حاال ولم کن

 میخوام برگردم

 تا نگاهم به رخش افتاد همه چیزو فراموش کردم

 رفتم سمتش

 نگار:اینو دیگه کی داده دست تو؟؟با ماشین من

 اومدي؟؟

ار کرده بود دلم بیشتر از همه واسهساناز سکوت اختی  

 رخشم تنگ شده بود



 خودمو انداختم رو کاپوت ماشین و دستامو هم مثل

 اینکه ماشینمو بغل کردم باز

 کرده و رو کاپوتو بوسیدم

 نگار:آخیش نفس من ببینم ساناز روغنشو عوض

 کردي؟زیاد که کار نمیکشی

 ازش؟اگهیه خط روش بیفته خودم حلق آویزت

 میکنم

 سانازو نمیدیدم ولی صداش خیلی نزدیک بود

 ساناز:نچ نچ ما که هیچی از همون اول با اخالق سگی

 تو یه سالم و علیکی

 داریم و آشناییم ولی قد همین ماشین اگه یه ذره به

 رعد عالقه نشون میدادي و

 بجایه این آهن پاره لبایهیارو می ماچیدي االن وضعیت

 ما این نبود

_ 195 

ت سر خوردم و راست وایستادم چرخیدماز رو کاپو  

 سمتش

 با حرص غریدم

 نگار:بهتره کم چرتو پرت تحویل من بدي اصال کی

 گفت تو بیاي اینجا اونم این

 وقت شب؟؟خوبه اصالن خان بهت اجازه داده؟این



 ماشینو کی بهت داد؟سویچشو

 رد کن بیاد

 ساناز که هیچ وقت تو فک زدن کم نمیاره پشت

و گفتچشمی نازك کرد   

 ساناز:خانم مروت الزم نیست غیرتی بازي دربیاري

 واسه من منو بگو بخاطر

 کی از خواب نازم گذشتم بابا اینا هم خونه نیستن

 رفتن شمال جوج بزنن و آفتاب

 بگیرن سویچ این لکنته روهم عزیز جون بهم داد که

 سربه نیستش کنم حاال

نخوبه من برش داشتم وگرنه که باید میرفت قبرستو  

 ماشینا قاتی باقالیا

 با همون کلمه خانم مروتی که گفت آماده حمله بهش

 بودم ولی این وقت شب اونم

 جلویه مجتمع دیگه بیشتر از این نباید آبروریزي

 میکردم

 این واقعا تویی نگار نگار قبل که این چیزا براش مهم

 نبود آبرو خودت برات

 مهمهیا همونی که بهت گفت در حدش نیستی؟

دستایه مشت شده قدم برداشتم ساناز فکر کرد بهبا   

 تالفی حرفایی که زد حتما



 میخوام کتکش بزنم چون تا بهش رسیدم از جاش

 پرید و هینی کشید و فاصله

 گرفت

 ساناز:بچه که زدن نداره

 از کنارش که گذشتم و وارد مجتمع شدم انگار به

 خودش اومد پشت سرم دوید

میري اورانگوتان؟؟ساناز:وایسا ببینم کجا داري   

 وایستادم و نگاهی به دو نگهبان که خیلی خیلی

 کنجکاو بنظر میرسیدن و مشغول

 تماشایه ما بودن انداختم

_ 196 

 نگاهم چرخید رو ساناز و چشم غره اي بهش رفتم

 حساب کار دستش اومد

 دوباره سمت آسانسور راه افتاده پشت سرم اومد و

 اینبار آرومتر گفت

 ساناز:یادت که نرفته من اون باال یه حرفایی به

 خوشتیپ خان زدم بیا بریم خونه

 ما چند روزي بگذره و بعد برگرد نزار فکر کنه برایه

 حرفم ارزش قائل نیستی

 دکمه آسانسورو زدم تا کابین پایین بیاد و خیلی

 خونسرد گفتم



 نگار:چه بهتر بزار اونم بفهمه تو مغزي نداري که باهاش

کنی و بعد حرف فکر  

 بزنی

 نفس حرصی کشید

 ساناز:نگارررر

نگار:شب 

 خوبی بود

 خداحافظ

ساناز:نه بابا 

اصال تعارف 

 نکن

نمیام باال 

 ماشینت که

 با پایین اومدن آسانسور و باز شدن درش چرخیدم

 سمتش

 نگار:من هیچ جا نمیرم الاقل االن نمیرم من خیلی

 کارا دارم و خیلی نقشه

 ها اونی که تو خونه من االن تخت گرفته خوابیده باید

 گورشو گم کنه این

 ماشینم میبرییه جایه امنی میزاري بعدا میام دنبالش



 چرخیدم و تا خواستم وارد آسانسور بشم گفتم

 خودش باعث نا امنی واسه

 آدمایه این شهره برو تو به نقشه هات برس یکیش

 مثل همین کار چند روز

 پیشت

آسانسور در حال بسته شدن بود که زبونشو درهایه  

 برایه حرص دادن من یه متر

 انداخت بیرون

 تا وارد خونه شدم رعدو دیدم که کالفه تو خونه دور

 خودش میچرخه با دیدن

 من چند ثانیه بهم خیره شد و بعد بدون حرف رفت

 چپید تو اتاقش دیوانه

 درو محکم بستم رفتم سمت اتاقم
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_ خدا چقدر خوشتیپه چقدر خواستنیه ببین تو رو  

 من دیگه نمیتونم تحمل کنم

 همین امروز بعد مراسم بهش پیشنهاد دوستی میدم

 عه سنا مگه نمیدونی ازدواج کرده یکم جنبه_

 داشته باش

_ 

 چه ربطی به ازدواج داره مگه من شوهر ندارم ولی



 باید دوستم رعد مروت باشه

 با انزجار مشغول تماشایه شویی که رعد مروت راه

 انداخته بود بودم ولی گوشم

 به دوتا زن کناریم بود یکیشون که انقدر ژل تزریق

 کرده بود شبیه دلفین کرده بود

 خودشو مثل زنایه بی بندو بار حرف میزد حاال درسته

 یه ذره دختر بودن تو

یوجود من نیست ولی مخالف سر سخت همچین کارای  

 بودم مثل همینکه آدم به

 همسرش خیانت کنه خوب بگو تو که دوسش نداري و

 تنوع طلبی چرا جدا

 نمیشی دیگه اصال حوصله فکر کردن به این چیزا رو

 نداشتم سرم کم مونده

 بترکه و مغزم بپاچه بیرون

 رعد که قبال ساناز هم بهم گفته بود تو کار لباس و

 مدلینگ هم هست امروز هم

ته که باهم حرف نمیزدیم و اخم و تخممونبعدیک هف  

 به راه بود زبون باز کرد و

 گفت باید بعنوان همسرش اینجا حضور داشته باشم

 اولش نخواستم بیام ولی به قول

 معروف باید برایه شکست دادن دشمنم خوب



 بشناسمش باید از زیرو بم کاراش

 سر در بیارم

زن رعد با صد من اخم گوشه اي با چند تا مرد و  

 مشغول گفتگو بود و منم که

 انگار زیرم چند کیلو چسب ریخته بودن از رو صندلی

 بلند نمیشدم

 اینجایه جور شو لباس به راه بود ولی مدال بین آدما در

 حال چرخ زدن و گفتگو

 بودن
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 از شانس خیلی خیلی خوب من یه زن هوسباز همراه

 رفیقش خیلی نزدیک به من

 نشسته بودن

گاها سمت رعد بود خب اینو منی که داشتمبیشتر ن  

 زاغ سیاهشو چوب میزدم

 خوب فهمیدم

 بابا این بشر بی احساس،اخمو،غد و مغرور و خیلی

 چیزایه بد دیگه ،چی داره

 آخه؟مگه همه چیز قیافه و ظاهر آدمه؟؟

 همینجوري با حرص مشغول تماشایه بقیه بودم لباس

 خیلی ساده اي تنم بود با



اه معروفم ولی اینباریه عروسک گرگهمون کوله سی  

 کوچیک بهش وصل

 بود رفتم پیداش کردم برداشتمش دیگه نتونستم

 برش گردونم

 با نزدیک شدن گیسو بهم از جام بلند شدم شیک

 پوشتر و بلند قدتر از من

 بود هرچقدر سعی کردم رو نوك پا وایستم و حداقل

 چند سانت بلندقدتر دیده بشم

 دیدم خیلی ضایه ست دفعه بعد یادت باشه نگار سعی

 کنی از اون کفش پاشنه بلندا

 که عزیز برات چند جفت گذاشته بپوشی حتی اگه با

 پوشیدنشون فلج بشی

 گیسو:سالم نگار جان خوشحالم که اینجا میبینمت

 زنیکه رو نگاه انگار این زنه رعده و من اینجا

 مهمونم رخ نشون بده نگار که

 وقشته

 نگار:عه نغمه جان من بعنوان میزبان باید بهت بگم

 خیلی خوشحال شدم

 اومدي

 از بین دندوناش غرید

 گیسو:گیسووو



 نگار:جان؟؟

 گیسو:اسمم گیسوه نه نغمه

 خنده مصنوعی کردم

 نگار:آخ ببخشید من اسم آدمایی که زیاد بهشون فکر

 نمیکنمیادم نمیمونه

ه چیزي بینابرویی باال انداخت میتونم حدس بزنم ی  

 اینو اون وجود

 داره منظورم از اون همون رعدو میگم

 گیسو هم الکی خندید ولی میدونستم کارد میزدي

 خونش در نمی اومد
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 گیسو:عزیزم تو بیشتر شبیه مهمونایی تا میزبان از

 وقتی اومدي همه اش اینجا

 نشستی البته بهت حق میدم شاید از این کارا و

اري خب منمهمونیا سر در نمی  

 با رعد همچین مهمونیایی زیاد رفتم

 قلبم به تپش افتاد میدونم خب یه سرو سري باهم

 داشتن ولی خیلی فرق میکنه

 برام که اینو گیسو بگه یه حسی مثل حسادت از نوع

 شدیدش بهم دست داد نه

 شایدم نفرت نه همون حسادت



 نگار:خب این مهربونیتو میرسونه بهم که تو مراسم

بهم هست ولیحواست   

 میدونی که سرپا وایستادن برام زیاد خوب نیست

 رعدم تا پا میشم پیداش میشه

 کلی چیز میز به خوردم میده

 رنگ نگاهش عوض شد

 گیسو:چرا عزیزم مگه نا خوش احوالی؟؟

 نگار:یجورایی چون ویار دارم آه تو اولین نفر هستی

 تو این مهمونی که

 میفهمه آخه میدونی من باردارم

 افتادن لیوان شربت از دستش امون نداد ادامه حرفمو

 بزنم خوب کاري

 کردم آخیش دلم خنک شد زنیکه ناخن مرغی اومده

 جلو چشم من از اون رعد

 هیز زن باز حرف میزنه

 رنگ به صورتش نداشت سر خدمتکاري که داشت

 شیشه هایه شکسته رو جمع

 میکرد فریاد زد

 رعد با اخم بهونه نزدیک شد

خبره اینجارعد:چ  

 نزدیک رعد رفتم و با اینکهیجورایی ازش فراري



 بودم بهش چسبیدم و دستمو

 نامحسوس جوري که فقط گیسو متوجه منظور پشت

 این حرکتم میشد گذاشتم رو

 شکمم

 نگار:هیچی عزیزم انگاري حال گیسو جون خوب

 نیست لیوان از دستش افتاد

ور شدگیسو با یه نگاه خشمگین به من و رعد از ما د  
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 رعد با یه نگاه سریع به دور و اطراف از اینکه کسی

 نزدیک ما حضور نداره تا

 صداشو بشنوه کنار گوشم از بین دندونایه چفت شده

 اش غرید

 رعد:معلومه داري چه غلطی میکنی؟؟

 در آن حرصم گرفت قبول دارم آدم زود جوشی بودم

 ولی این مرد حق نداشت با

اونم بخاطر دوست من اینجوري حرف بزنه  

 عزیزش حتما عصبیه که چرا

 دوست نا محترمشو ناراحت کردم

 منم مثل خودش جواب دادم

 نگار:غلطو که تو و اون دوست بیشعور تر از

 خودت میکنید



 آتیش از چشماش بارید ولی بخاطر آبروش و

 شخصیت نداشته اش هم که شده

 عکس العمل غیر معقولی نشون نداد

نم اینیه موقعیت عالیه که بهاصال خوب کاري میک  

 ندرت گیر میاد انقدر

 حرصش میدم که بترکه

 رعد ازم فاصله گرفت مثل کسی که دیگه از دست یه

 بچه زبون دراز خسته

 شده انگاري منو ول کرد و رفت، نگاهم بهش بود

 دیدم که گیسو کشوندش سمت

 گوشه اي و داشت با حرص باهاش حرف میزد

هیچ به نفع من حاالآخیش جیگرم خنک شد یک   

 دارم براتون

 از سینیه خدمتکاري که داشت از کنارم رد میشد

 لیوان شربتی برداشتم و جرعه و

 جرعه با حوصله نوشیدم

 اصال کی گفته باید بعد یه ناراحتی و شکست رفت

 چپیدیه گوشه و خود خوري

 کرد برعکس باید درنده بشی و بیاي وسط میدون و

 بچنگی باید حقتو بگیري

 با دیدن افشین که میومد سمتم لبخند دندون نمایی



 زدم که نگاهم به پشت سرش

 افتاد با فاصله نه چندان زیاد از افشین رعد با همون

 اخمایه مکش مرگ ماش

 داشت میومد تا اونو دیدم اخم صورتمو فرا گرفت

 میدونستم تفاوتهارو احساس کرد

هو وخب منم بخاطر اینکه بعد چند ساعت بین این هیا  

 آدمایی که پر از زرق و

 برق بودن یه آشنا به چشمم خورد همینم باعث باز

 شدن چاك دهنم شد

 اینکه اخم کردن نداره جنتلمن نما اصال به اون

 چه منکه در حد اون نیستم

 ارواح عمه اش

 افشین:نگار جان نمیدونی چقدر از دیدنت

 خوشحالم

 لبخند آرومی زدم

 نگار:سالم افشین خان

درخشید حتما بخاطر اینکه اسمش یادمچشماش   

 مونده بود

 رعد:اینجایی افشین؟؟

 مزاحم

 افشین تا متوجه رعد شد صمیمانه اونو در آغوش



 گرفت و بخاطر این موفقیت

 بزرگش بهش تبریک گفت

 وهللاا ما که موفقیتی نمیبینیم چند نفر پاچه ماچشونو

 به ملت نشون میدن و لباس

که مثال آهاي جماعتتبلیغ میکنن که چی مثال؟   

 بیاین لباسایه تانا کورایی رعد

 مروتو بخرین تا جیباش خالی از پول نباشه

 حسود هم خودتونین

 این افشین بیچاره پر از محبت و شور شوقه اونوقت

 این سنگ سرد فقط میگه

 اینجایی افشین؟

_ 202 

 نگاهم با لبخند و بدون هیچ منظوري به افشین بود

که از ایناصال انرژي مثبتی   

 بشر ساطع میشد باعث میشدیه لبخند بیاد رو لبایه

 آدم

 نگاهم که چرخید رو رعد چشم غره اي بهم رفت

 که منم چشمامو براش تو کاسه چرخوندم

 البته منو جو هم گرفته بود که با این غول در می

 افتادم وگرنه یه مشت این منو

 مثل پیاز منفجر میکرد



 انگار که تو فضا بودم نه از خوشحالی بلکه از

 خستگی و کالفگی و یه چند تا

 چیز دیگه که اصال حسادت درش نقشی

 نداشت شایدم داشت

 برایه همین اصال حوصله گوش کردن به حرفاشونو

 نداشتم و فقط صدایه وز وز

 کلیه حضار که مثل صدایه زنبور بود و صدایه

 خندشون تو مغزم اکو میشد

میخواست برگردم خونه ولی این وقت شب اونمدلم   

 از اینجا چجوري

 برمیگشتم؟؟با چی؟؟ویا اصال با کی؟؟

 رعد که معلومه تا صبح اینجا کار داره

 افشین که داشت بخاطر شیفت بودنش تو بیمارستان

 کسب اجازه برایه رفتن از این

 مهمونی میکرد به خودم اومد

یگه من مرخصافشین:خب رعد خان اگه اجازه بدین د  

 میشم امشب شیفتم تو

 بیمارستان تا اآلنم یکی از همکارا بجام مونده
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 افشین داره میره خب منو هم ببره دیگه منکه این

 وقت شب نمیتونم ماشینیه



 غریبه سوار بشم اینجا هم آژانس گیر نمیاد

 آخه این بر بیابونم شد لوکیشن واسه اجرا برنامه

همداغونت رعد مروت؟حتما   

 نظر دوست عزیزش گیسو جانه که مراسمو اینجا

 برگزار کنن با نظرایه

 بوق شون

 با خستگی مثل بچه ها نالیدم

 نگار:افشین خان اگه زحمتی نیست منو هم تا خونه یا

 آژانسی جایی برسونین

 خستگی از سرو روم میبارید انگار که همه کارایه این

 مراسمو من کرده

گذشت بهم و همینباشم ولی راستیتش خوش نمی  

 موضوع باعث شده بود بی

 روحیه و خسته بشم و دلم بخواد زودتر برگردم به

 خونه

 افشین:بله حتما باعث افتخاره

 و بعد از مکث چند ثانیه اي دستپاچه رو به رعد

 گفت

 افشین:البته اگه رعد خان اجازه بدن

 پوووف آره بایدددد رعد خااااان اجازه بدن وایسته به

ازش اجازه تماشا که  



 میگیرم چه دل خوشی داره این افشینه

 رعد انگار خیلی بهش بر خورده بود اخماش بیشتر تو

 هم رفته بود

 یا ناراحت شده دارم زودتر از همه مهمونی رو ترك

 میکنمیا غیرتی شده که

 امکانش صفره یا هم یاهم

 رعد:الزم نکرده االن باهم میریم

 با چشمایه گرد نگاهش کردم

 نگار:ولی تو که به گیسو جووون گفتی تا صبح اینجا

 کار دارین؟؟

 البته اگه اینجا با گیسو جووون تنهاش میزاشتم تا

 صبح خواب به چشمام نمیومد

 عه اصال به تو چه نگار

_ 204 

 نگاهش تیره تر شد اصال رعد خان با خودش چند

 چند بود؟

 در مقابل چشمایه منتظر افشین که نظاره گر مناظره

 بین ما بود بهم نزدیک شد و

 دستشو انداخت دور کمرم

 تیز نگاهش کردم با چشماش برام خطو نشون

 کشید



 رعد:تو که فکر نمیکنی این وقت شب بزارم تنها

 برگردي خونه

 نامحسوس تالش کردم ازش فاصله بگیرم ولی سفت

 کمرمو چسبیده بود با

 حرص غریدم

افشین میرم تو نگار:عزززیزم تنها که برنمیگردم با آقا  

 هم حتما خیلی کار داري

 به کارات برس مزاحمت نمیشم

 محکم پهلومو چنگ انداخت که نفسم رفت ولی سعی

 کردم تو ظاهر نشون ندم

 نگاهمون به هم دیگه بود

 رعد:عزیزززم تو که فکر نمیکنی من کارمو به تو

 ترجیه میدم؟؟همین که گفتم با

 خودم بر میگردي

بچه لجباز شده بودیم مثل دوتا  

 با صدایه خدمتکار که رعدو صدا زد به خودمون

 اومدیم

 اصال اثري از افشین نبود اي رعد عوضی ببین چیکار

 کرد پسره بیچاره بدون

 خداحافظی فرار کرد

که راضی بنظر میرسید این من بودم که از حرص رعد  



 داشتم منفجر میشدم و

 اون با تفریح نگاهم میکرد
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سیر فقط خودخوري کردم و طبقتو تموم طول م  

 عادت همیشگیم همه رو به فحش

 بستم

 رعد هم داشت با حوصله رانندگی میکرد ولی اندکی

 کالفه هم بنظر میرسید حاال

 نمیشد غیرتشو بصورت نمایشی نشون نده و بزاره من

 با افشین برگردم و اون به

 کاراش برسه

 نه خوب کاري کرد اونجا رو رها کرد

 یکی باید از تو بپرسه نگار که چند چندي با خودت؟؟

 اصال حرفی نمیزدم

 وقتی ماشینو تو پارکینگ پارك کرد شتابزده

 خواستم درو باز کنم و حرصی

 پیاده بشم

 که صدایه رعد بلند شد

 رعد:یواشتر چخبرته تو که نمیخواي به بچمون

 آسیبی برسونی؟؟

 یه لحظه انگار آب جوش ریختن رو سرم خوب



 میدونستم گیسو جونش حتما

 حرفمو بهش رسونده ولییهویی گفتنش باعث شد کیش

 و مات بشم

 نگار:چی میگی با خودت؟؟

 تک ابرویی باال انداخت

 رعد:میگم تو که بارداري مواظب راه رفتنت باید باشی

 دیگه

 حرصی همونطور که از ماشین پیاده شدم و درو محکم

 کوبیدم غریدم

 نگار:میشه خفه بشی

ماشین پیاده شد انگار که داشتم می دویدم سمت از  

 آسانسور رفتم

 صدایه قفل کردن ماشین و قدماشو پشت سرم

 شنیدم انگار که میخواست بهم

 برسه

 سوار آسانسور شدم و دکمه رو فشار دادم تا اون بهم

 نرسه ولی رسید و هنگامی

 که درها میخواستن بسته بشن خودشو انداخت تو

 کابین آسانسور
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 رعد:صد دفعه بهت گفتم مراقب حرف زدنت باش یه



 دختر باکماالت یایه خانوم

 محترم هیچوقت اینجوري حرف نمیزنه

 کولمو محکم بغل گرفته بودم و داشتم از حرص منفجر

 میشدم خب اگه واقع بین

 باشیم باید بگم این عواقب دروغیه که گفتم

از شرم ولی رعد که اینو داره میکوبه تو سرم منه نگار  

 حرصی شدم یجوري

 خجالت توام با حرص و عصبانیت

 من که از رعد خجالت نمیکشم؟میکشم؟؟

 نگار:داري با حرفات حوصلمو سر میبري اصال من

 میخوام بد باشم کی گفته

 من خانومم کی گفته باکماالتم؟؟

 آسانسور داشت طبقه به طبقه باالتر میرفت

 رعد:دختر نیستی پس چی هستی هه حتما

 مردي هه تو که نمیخواي بگی مردا

 هم حامله میشن؟؟

 پوزخنداشو رو مغزم بود آخه مگه داریم آدمیو که تو

 دو تا جمله صدتا پوزخند

 بزنه و آدمو تحقیر کنه

 تا آسانسور رسید و درها باز شدن پریدم و دکمه رو

 فشار دادم که آسانسور



 برگرده

 خوب جایی برایه جرو بحث گیر آورده بودیم

ار:پوزخند نزن پوزخند نزن که یکی حواله اوننگ  

 چونه بنظر خودت خوش

 زاویه ات میکنما اصال اصال میدونم تو از چی

 میسوزي تو از این

 میسوزي که من چرا این حرفو به گیسو جونت زدم؟؟

 بهم نزدیک شده بود هردو روبه رویه هم مقابل صفحه

 کلید طبقات آسانسور

 وایستاده بودیم

یکه گیسو جون من نیسترعد:اون زن  

 رعد مثال داشت چیرو توجیه میکرد؟ چیزي که عیان

 است چه حاجت به بیان

 است
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 آسانسور به پارکینگ رسید ولی رعد دستشو دراز

 کرد و با حرص کوبید رو

 صفحه کلید که آسانسور باال رفت

 نگار:چرا چرا دقیقا اون گیسو جون توه اون دوست

ادختره توه نمیدونم چر  

 داري انکارش میکنی



 فریاد زد

 رعد:اون دوست من نیست

 به نفس نفس افتاده بودیم

 نگار:هه تو یه دروغگویییه آدم عوضی که کارش گول

 زدن آدماست که هدفش

 گول زدن بابایه بیچاره من بود تو منو آزار

 میدي تو

 رعد خیلی عصبانی بنظر میرسید مجال نداد ادامه

 حرفمو بزنم

. 

وبید رو صفحه کلید آسانسور که پاییندوبارهیکی ک  

 رفت

 با فریاد غرید

 رعد:تو تو یه دختر ضعیف زود جوشی که اصال خبر

 نداري داره دورو برت

 چه اتفاقی میفته

 الل شدم

 رعد:تو یه دختر بد دهن و بی ادبی که غیر خودت

 هیشکیو نمیبینی میدونی تا

 االن چقدر بهم ضرر زدي با پاره کردن پرونده کارم؟با

 زندونی کردن من تو



 اتاق؟ و یه فکر احمقانه دیگه ات

 با حرص بدون نگاه کردن به صفحه کلید دکمه اي رو

 زد

 االن متوجه فاصلمون میشدم من چسبیده بودم به به

 دیوار کابین آسانسور و رعد

 مقابلم وایستاده

د به کنار سرم رو دیوار کمی ازوقتی با مشت یکی کوبی  

 جا پریدم و دوباره

 نگاهش کردم

 رعد:با خودت چی فکر کردي که اون زن رو آوردي به

 خونه زندگی

 من؟؟هااان؟؟

 واقعا الل شده بودم نگاهش فکر کنم کشیده شد

 سمت عروسک گرگی که از کوله

 ام آویزون بود و من سفتو سخت چسبونده بودمش به

 خودم
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سانسور با تیکی باز شددر آ  

 ولی ما همچنان تو همون حالت مونده بودیم و نفس

 گرم رعد تو صورتم پخش

 میشد



 با تأسف نگاه ازم گرفت و از آسانسور خارج شد االن

 چیشد؟؟

 یه چیزیم بدهکار شدم انگار؟؟

 رعد رفت سمت واحدش و با قفل در کلنجار رفت

ت خوردهکولمو آویزون با یه دستم نگه داشتم و شکس  

 از آسانسور خارج شدم

 با باز شدن در کنار وایستاد و درو هل داد تا من اول

 وارد بشم با اینکه از دستم

 عصبانی بود ولی اینکارو کرد

 این رعد با رعد روزهایه اول خیلی فرق میکنه

 بی حرف و با اخم وارد خونه شدم

 داشتم با قدمایه مورچه اي سمت اتاق میرفتم که

انیشو شنیدم و بعدصدایه عصب  

 خودش که کنارم وایستاد

 نگاهش کردم

 رعد:یاهللاا عروسکو ردش کن بیاد

 خیلی بهم بر خورد..انگار که میخواست تیکه اي از

 وجودمو بکنه

 بیشتر اخم کردم واکنشی نشون ندادم که دست دراز

 کرد و کولمو باال آورد

 نگار:چیکار میکنی ماله خودمه



 پوزخند زد

 رعد:لیاقت همچین هدیه با ارزش و نداري

 صدایه ترك برداشتن قلبمو شنیدم ولی رعد شده

 بود یه پدر بی مالحظه که بی

 فکر داشت عمل میکرد شایدمیه پسر بچه تخس

 نگار:تو نمیخواد بگی من لیاقت چیو دارم یا ندارم ول

 کن کولمو

 سعی داشت کلید عروسکو از رو زیپ کولم باز کنه

عقب کشیدمکوله رو   

 نگار:داري چیکار میکنی؟ میگم ول کن کولمو پسش

 نمیدم

 حرصی و با انزجار گفت

 رعد:از اولم نباید هدیهیکی از دخترامو بهت میدادم

 بیشتر کفري شدم

 کولمو کشیدم سمت خودم که عروسک تو دستش

 جاموند مطمعنن کلیدش شکسته

 بود

 با بغض نگاهش کردم هه هدیهیکی از دوست

به من داده؟؟ دختراشو  

 هه خاك بر سرت نگار

 جیغ زدم



 نگار:خودت و دوستات برین به جهنم رعد

 مروت فهمیدي برین به

 جهنم

 برگشتم تا برم سمت اتاقم ولی پشیمون شدم کوله رو

 همونجا رها کردم و تو یه

 تصمیم آنی سمت رعد رفتم

 خشکش زده بود

 عروسکو از چنگش در آوردم و رفتم سمت پنجره

به موقع عکس العملی نشون بده جنون بهم نتونست  

 دست داده بود

 پنجره رو باز کردم و از همونجا عروسکشو پرت کردم

 بیرون

 برگشتم سمتش فریاد زدم

 نگار:حاال برو پایین پیداش کن
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 رعد

 تو جام چرخیدم خوابم نمی اومد رعد مروتی که شبا

 ساعت یازده شب میخوابید

میشد به کل تغییر کردهو ساعت هشت صبحم بیدار   

 بود

 شدمیه آدم آشفته که همه فکرو ذکرش شده نگار



 دریا

 نگاهم خشک میشه به جایه خالی کنارم تو اون چند

 روزي که هم اتاقی بودیم

 یجورایی بهش عادت کرده بودم،به حضورش،به اینکه

 صبحا چشممو باز کنم و

 اولین چیزي که میبینم قیافه نگار باشه نه درو دیوارو

 پنجره

 دستمو نا خودآگاه دراز میکنم و جایی رو که نگار

 میخوابیدیعنی رویه تشک رو

 لمس میکنم جاش سرده

 حاج سلطانعلییکبار با وارد کردن دخترش به زندگی

 من زندگیمو تغییر داد

ین خونهیکبارم با ورود خودش چون با اومدن اونا به ا  

 راه نگار به اتاق خواب

 من باز شد

 دختر زود جوشی که منو بدجور شیفته خودش کرده،

 یه مدت نمیخواستم پیش خودم

 اعتراف کنم که عاشق شدم االنکه پیش خودم تعارفی

 ندارم مطمعنم که نمیتونم به

 زبون بیارمش یعنی نمیخوام که این عشقو جار بزنم

چیه که میخواد اینیه حسییا فکري اصال نمیدونم   



 عشقو سرکوب کنه

 این حس خیلی قویه

 زندگییکنواخت و رباتی من تبدیل شده به زندگی که

 پر از آدرنالینه یه وقتایی

 این هیجان بده و یه وقتاییم خوب

 نگار با آوردن اون زن به خونه باعث آزردگی من شد

 ولی وقتی با سرو صدایه

رسوند الکی که ایجاد کردیم خودشو به اتاقم  

_ 211 

 هر آن منتظر یه اتفاق و یا ماجرا از جانب

 نگارم دختري که پر از هیجان و

 زندگیه نگار به کسی نیاز داره که اونو هلش بده اون

 بین مرز دختر و پسر

 بودن گیر افتاده

 اون نیاز داره که هل داده بشه سمت شخصیت

 اصلیشیه دختر پر از شور زندگی

زن بودنشو باور داره که جنسیت خودش راضیه که  

 نمیدونم من چه کمکی میتونم بهش بکنم

 این دختر پر از رازه چی باعث میشه که سفره دلشو

 باز کنه

 حس میکنم چیزي باعث عذاب نگار میشه اتفاق یا



 خاطره یا شخصی باعث آزار

 نگار میشه

 من باید جستجو کنم تا برسم به اون چیز

گیم اوناون پسره ساشا هم که پیداش نیست ب  

 ناراحتش میکنه پس منبع این

 اذیت و آزار چی میتونه باشه؟؟

 برام خنده دار بود که این دختر با سن کمش خوب

 گیسو رو چزونده

 بود دروغش باعث شد گیسو بیشتر ازم فاصله

 بگیره اصال چه حسی میتونه

 داشته باشه؟دنیا برام چطوري میشه اگه من پدر

 بشم؟؟اگه مادر بچه من نگاري

 باشه که خودش بچه تره؟؟

 واقعا خنده داره نگار مادر بشه؟

 وقتی گفتم عروسک ماله یکی از دخترامه من به

 وضوح دیدم که نگار حسادت

خودش اونو ابراز کرد کرد و به روش  

 تویه تصمیم آنی که بعد ا هم از رفتارم پشیمون شدم

 عروسکو ازش گرفتم دختره

خت بیرون خوبلجباز شیطون عروسکو از پنجره اندا  

 شد به موقع رسیدم پایین



 وگرنه اگه زیر الستیک ماشینا میرفت چیزي از هدیه

 اي که زهرا بهم داده بود

 باقی نمیموند
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 نمیدونم در آینده تصمیم و فکري که االن دارم عملی

 میشهیا نه

 ولی میدونم حضور نگار تو زندگی من همیشگی نیست

 من نباید با دلم تصمیم

منطق من میگه نگار مناسب من نیست و بگیرم  

 خودشم راضی به طالقه که باید

 تویه موقعیت مناسب توافق کنیم برایه طالق عقلم

 منو سمت خورشید میکشه منطقم میگه اون مناسب

 زندگی منه زنی که

 میتونه همراه خوبی تو زندگی و شغلم برام باشه

 آینده کاري من با خورشید تظمینه

ار مدام به چالش کشیده میشه نبایدزندگی من با نگ  

 بزارم احساس بر منطق غلبه

 کنه

 زندگی من با خورشید تو یه روال عادي و موازي پیش

 خواهد رفت من تو

 زندگی باخورشید خوشبختی و محبت خواهم داشت



 ولی در مورد عشق نمیدونم

 !اصال من از کجا مطمعنم حسی که به نگاردارم عشقه؟

شیدو یا بعدا عاشق خور  

 نشم؟ اون حتما با مهربوناش قلبمو رام خودش میکنه

 باید فکر کردن به نگارو خاتمه بدم و دوباره بشم

 همون رعد منظمی که همه

 کارمندان ازش حساب میبردن

 نه اینکه بالهایی که نگار سر من و شرکتم میاره نقل

 مجالس و محافلشون بشه و

 ازم حساب نبرن

کردي با زندگی و فکر آخ نگار نگار نگار تو چیکار  

 من؟؟
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 صبح زود از خواب بیدار شدم با اینکه جمعه بود ولی

 باید به یه سري کارایه

 شرکت میرسیدم چون فردا جلسه مهمی با یکی از

 مدیران شرکت واردات دارو

 داشتیم که سود خوبی نصیبمون میشد و با این سود

 میتونستم قسمتی از سهم ارث

 نگارو برگردونم سرجاش

 منتظر بودم صالحی برنامه فردارو بهم بگه



 صالحی:ساعت نه با مدیر شرکت پوشاك سورن قرار

 مالقات دارین ساعت

 دوازده حسابدار میاد تا دسته چک جدیدتون رو امضا

 کنین با مدیر عامل شرکت

 سما دارو هم که واسه نهار قرار دارین که خیالتون

رستورانراحت یه میز تو یه   

 شیک و الکچري رزروکردم که مکانشم دنجه و کسی

 مزاحم گفتگو و جلسه شما

 نمیشه بعد اون قرارم که بایدیه سري به پرورشگاه

 بزنید چون خانم علومی

 گفتن کار خیلی واجبی باهاتون دارن فعال

 همینا میخواین برنامه پس فردا رو

 هم بگم

پرصالحییک نفس حرف زد و در آخرم که خواست   

 چونگی کنه گفتم

 رعد:نه فقط برنامه روزانه میخوام متن قرارداد فردارو

 برام ایمیل کن و قرار

 یه کنفرانس آنالین با شرکت سوئیسی برایه سه شنبه

 بزار تاکید میکنم برایه سه

 شنبه صبح

 صالحی که انگار داشت حرفایه منو طبق معمول تو



 دفترچه یاداشتش مینوشت

 همون بین گفت

ه نه مطمعن باشین امرتون انجام میشهرعد:ن  

 بعد این حرفش خداحافظی کرده و تماسو قطع کردم

 گوشی رو زمین نزاشته دوباره زنگش به صدا در اومدم

 گفتم شاید خانم صالحیه

 کهیا زنگ زده سوالی بپرسه و یا فراموش کرده چیزي

 رو بگه ولی خانم علومی

 بود..انگار کار خیلی واجبی داشت

ینکه باید زودتر به کارام میرسیدم گوشی روبخاطر ا  

 گذاشتم رو اسپیکر و رفتم

 سمت میز کاري که گوشه اتاق گذاشته بودم و مشغول

 بررسی پرونده اي شدم

 رعد:بله بفرمایید

 خانم علومی:سالم جناب مروت علومی هستم مدیر

 پرورشگاه

 رعد:بله شناختم خانم علومی امرتونو

؟؟منشیم گفت کهبفرمایین؟؟اتفاقی افتاده  

 زنگ زده بودین فردا حتما یه سري به اونجا میزنم

 علومی:راستیتش نمیخواستم،نمیخواستم دوباره

 مزاحم شما بشم ولی



 پریدم وسط حرفش

 رعد:خانم علومی شما مراحمین لطفا بدون رودربایستی

 خواستتونو بگین

 علومی:خدا سایه شمارو از سر این بچه ها کم نکنه

 آقایه مروت شما در حق این

 پرورشگاه و بچه هاش خوبی زیادي کردین

 دست از کارم کشیدم و منتظر حرف خانم علومی

 شدم

 علومی:راستیتش مغازه داري که عروسک دست ساز

 بچه هارو خریده بود همه

 رو پس فرستاده و گفته به دلیل تغییر شغلش نمیتونه

 چکو پاس کنه من منم دلم

نگردونم چون اون آقا هم راضی نبودننیومد پولو بر   

 وقتیم راضی نباشه این پول

 شبهه دار میشه کلیم عذر خواهی کردن ولی چه

 سود که ما موندیم و حساب

 خالی و یه اتاق پر عروسک
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 علومی:زهرا و بچه ها این چند روزه خیلی غصه

 خوردن من از شما انتظار

اون عروسککمک مالی ندارم شما بزرگیتونو با خرید   



 کوچیک از زهرا اونم به

 قیمت خیلی باال رسوندین

 چیکار میتونستم بکنم؟؟

 علومی:شما اگه فقط یه مشتري برایه این عروسکا پیدا

 کنین لطف بزرگی در حق

 ما کردین

 بیچاره خانم علومی که چند سال بود تو اون پرورشگاه

 کار میکرد با هزار

کنهشرمندگی باالخره تونست حرفشو تموم   

 دیگه از شرایط پرورشگاه خبر داشتم میدونستم چقدر

 به این کمک نیاز

 دارن اولین چیزي که میتونستم به پول تبدیلش کنم

 بفکرم اومد مجبورم باغچه

 اي که پدر بزرگم تو هجده سالگیم بهم هدیه داده بود و

 بهم گفته بود آرزوش اینه

ن بازیر سایهیکی از درختاش بشینه و تماشا کنه که م  

 زنو بچه هام چقدر

 خوشبختم رو بفروشم

 رعد:اصال نگران نباشید خانم علومی چند روز به من

 مهلت بدین انشاهللاا که مشکل

 رفع میشه عروسکا هم بمونه تا براش مشتري دست



 به نقد پیدا کنیم

 علومی که از لحنش معلوم بود سراز پا نمیشناسه

 گفت

 علومی:خدا خیرتون بده میدونین که دعا همه این بچه

 ها پشت و پناهتونه واقعا

 نمیدونستم دیگه به کی زنگ بزنم االن خدارو شکر

 میکنم که به حرف زهرا

 کوچولو گوش دادم و به شما رو انداختم

 بعد از چند تا جمله تماسو قطع کردم

 باید به حسام زنگ میزدم
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سام دنبال اون باغچه بوداز همون اولشم چشم ح  

 میدونستم کارم درسته و پدر بزرگ بیشتر خوشحال

 میشه ولی حسرت پشت حرف

 پدربزرگ باعث مشغله فکریم میشد چون حاجی

 اونجارو با پس انداز دوران

 جوونیش خریده بود

 ولی بی درنگ به حسام زنگ زدم اونم با کمال میل

 قبول کرد که با قیمت خوب

 اونجارو میخره

باید ناشی گري کرده و حسابمو به کل خالی میکردمن  



 من حتی ماشینمو هم بخاطر

 پروژه اصفهان و حقوق عقب افتاده کارگراش فروخته

 بودم و باید چند روز دیگه

 تحویلش میدادم در ضمن با پول اونجا همه مشکالت

 اون بچه ها حل میشد و یه

 پس اندازي برایه روزایه دیگه داشتن خب اون

گاه منبع مالیش فقط کمکپرورش  

 خیر ها بود بیشتر توجه ها هم به پرورشگاه و

 شیرخوارگاه و موسسه هایه

 خیریه بزرگ بود

 با ورود ناگهانی نگار به اتاق با اخم نگاهش کردم با

 خودم عهد بسته بودم مانع

 پیشروي احساسم نسبت به این دختر بچه بشم

 رعد:خوبه قبل ورودت یه دري بزنی

د سمت میزم و با سري پایین کیسه پارچهآروم اوم  

 ایی قرمز رنگ زرق و برق

 داري رو گذاشت رو میز

 نگار:الزم نیست باغچتو بفروشی

 منتظر نگاهش کردم اونقدر فکرم مشغول شد که

 فراموش کردم شاید نگار

 حرفامو بشنوه اصال این چرا سحر خیز شده؟؟



 نگار:اینا طالها و سکه هاییه که سر عقد هدیه

 گرفتم بینشونیه مقدار تراولم

 هست اآلنم که که طال گرونه بفروشش و پولشو بده

 به همون خانومه

 اخمام از هم باز شد
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 رعد:استراق سمع هم که میکنی

 دستپاچه با همون حالت که سرش پایین بود گفت

 نگار:نه نه من من چیزه یعنی یعنی تشنه ام شد

 اومدم آب

 بخورم..وصدایه شما هم که بلند بود شنیدم

 رعد:آب؟؟باشه باور میکنم

 نمیدونم از لحنم چی برداشت کرد که سرشو باال گرفت

 و شد همون توله گرگ

 خودم

 نگار:اه اصال تو چیکار به این کارا داري اینارو بفروش و

 به اون پرورشگاه

 کمک کن دیگه

امو جمعچشمامو بخاطر کنترل لبخندم ریز کرده و لب  

 کردم

 رعد:اینارو بردار خودم یکاریش میکنم



 دوباره حرصی غرید

 نگار:تو الزم نیست بهم بگی چیکار کنم یا نکنم..اصال

 منم میخوام کمک کنم

 با تفریح به صندلی تکیه دادم و دست به سینه

 گفتم

 رعد:خب برو به یه جایه دیگه کمک کن مطعنم بعدا

 پشیمون میشی

ز و کمی سمتم خم شددستاشو گذاشت رو می  

 نگار:من میخوام به همون پرورشگاه کمک

 کنم پشیمونم نمیشم و نیازي به این

 آت و آشغاال ندارم

 با انگشتم چونمو لمس کردم و دوباره با تفریح گفتم

 رعد:عه چه جالب اولین باره میبینم دختري به

 طالهایه به این گرون قیمتی میگه

 آت و آشغال

_ 218 

بودم که نفسشو با حرص بیرون خشمگینش کرده  

 داد

 نگار:اصال نمیدونم من چرا وایستادم اینجا و دارم با تو

 بحث میکنم؟ اینارو

 عزیز بهم داد همون شبی که اینجا اومدن منم



 نمیخوامشون پس بجایه اینکه

 باغچه اي که هدیه پدربزرگته و برات عزیزه رو بفرشی

 اینارو بفروش

 ابرویی باال انداختم

:خب چیه صدات بلند بود اون قسمت از حرفاتو بانگار  

 حسام که راجب پدر

 بزرگو هدیه اش بود رو هم شنیدم

 بعد گفتن این حرف بهم پشت کرد و رفت سمت در

 ولی انگار پشیمون شد و

 دوباره راه رفته رو برگشت

 چنگی انداخت و عروسک کوچیک گرگ رو که شسته

 و تمیزش کرده بودم رو

 برداشت و اتاقو ترك کرد

 این عروسکو زهرا بهم داده بود یکی از دخترایه

 پرورشگاه که سرپرستیشو به

 عهده گرفته بودم

 در مورد این رفتار نگار اصال ربطی به چشمو دل سیري

 نداشت اصال فکرشو

 نمیکردم دختر پرخاشگر من،نگار من همچین

 شخصیتی داشته باشه همه داشته

ق اخالص و تقدیم کنههاشو بزاره تو طب  



 خبر داشتم حتی پولی که از حقوق و حبیب آقا و خانوم

 طالحی هم کسر کرده بودم

 رو داده

 رعد تو که میخواستی دیگه به اون دخترفکر نکنی

 ولی تو گفتی توله گرگ

 من نگار من
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 رعد:مگه نگفتم فردا حتما باید تو هم حضور داشته

 باشی؟ یعنی چی نمیتونم

اسالمتی تو منشی من هستی من با این دبدبهبیام؟ن  

 کب کبه پاشم برم جلو چندتا

 مدیر عامل بگم چند منه

 صالحی:بخدا آقایه مروت گفتم که حال مادرم خیلی

 بده آوردمش بیمارستان گفتن

 باید چند روزي بستري بشه منم تک دخترم بابا و

 داداشامم که نمیتونن اینجا تو

 بخش زنان مراقب بمونن

حرصی کشیدم من با این همه مشکالت تمرکزمو نفس  

 گذاشته بودم رو قرار فردا

 اونوقت صالحی داشت اینجوري از زیر کار در میرفت

 کمی قهوه تو فنجون برایه خودم ریختم



 رعد:من دیگه نمیدونم صالحی این دیگه مشکل من

 نیست قرار فردا خیلی برایه

درتمن مهمه یه اتاق خصوصی چیزي بگیر برایه ما  

 اصال پولش با من

 صالحی به من من افتاد

 صالحی:من من نمی نمیتونم تنهاش بزارم اون فقط

 منو داره که بتونم بهش

 برسم عروسامونم که اندازه من براش دلسوز

 نیستن تو فامیل

 صالحی با این حرفاش منو بیشتر عصبانی میکرد

 پریدم وسط حرفش

شم اینرعد:ببین صالحی من اصال متوجه حرفات نمی  

 حرفایه خاله زنکیت به من

 چه مادرت مریضه بسپرش به یکی دیگه میدونی که

 قرار فردا برام چقدر

 مهمه فردا میبینمت

 تماسو قطع کردم جرعه اي از قهوه نوشیدم و

 چرخیدم تا از آشپزخونه خارج

 بشم که با نگار روبه رو شدم این جزقلو ببین برایه

 من دست به سینه وایستاده و

 اخم کرده؟؟
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 نگار:من چرا تورو نمیفهممت؟؟

 منم اخمامو بیشتر تو هم کشیدم و سوالی نگاهش

 کردم که خودش بحرف اومد

 نگار:تا میام به این فکر کنم که نه بابا آقایه رعد مروت

 یه چیزي به اسم قلب داره

 و اونقدري هم که فکر میکنم

نو،سردو،خشکو،مغرورو،یخو،نچسبو،ماهی تابه تفلو  

 عین مارو،فیلو

 اون داشت همینجوري بهم صفت میداد و من به

 تماشاش وایستاده بودم یعنی من

 در نظرش اینام؟

 رعد:بسه دیگه حرف اصلیتو بزن

 مکثی کرد ولی بعد خیلی سریع توپید

 نگار:باباااا یارو

 چشم غره رفتم که اصالح کرد

 نگار:خانوم صالحی بیچاره حق داره باید مراقب مادرش

 باشه چرا بهش گیر

 میدي توکه دست به خیري انقدر اون بدبختو تو این

 شرایطی که داره نچزون

 دیگه داشت فضولی میکرد تو کارام



 همونطور که داشتم از کنارش رد میشدم کنارش زدم و

 گفتم

 رعد:من نمیدونم این گوشایه تو چیه تو کارایه من

 فضولی نکن بچه برو پی

 کارت

شده بودم که جواب دادچند قدم ازش دور ن  

 نگار:خب یه نفر دیگرو بجایه خانوم صالحی

 ببر اصال اصال من میام

 جالب شد برام خانم حاتم طایی شده بود چرخیدم

 سمتش

 نگار:من میام

 رعد:خب؟؟

 نگار:خب یعنی چی؟؟

 نفسمو کالفه بیرون دادم نمیدونم چرا یکدفعه

 خواستم فردا نگار همراهم

جا کنارم باشه ولی عوض بیاد اصال میخوام همه  

 گفتم

 بهش نزدیک شدم و مقابلش وایستادم

 رعد:نه نمیشه باید منشی شرکت باشه الکی که

 نیست کلی کاغذ بازي

 داریم تو مگه اصال زبانت خوبه؟؟
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 یکدفعه اي اونرویه شیطونش گل کرد ریز خندید و

 گفت

 نگار:چرا خوب نیست آ آ بیا نگاه کن زبون به این

 خوشگلی

 داشت زبونشو بهم نشون میداد مات نگاهش کردم

 نمیدونم چی از نگاهم خوند خودشو جمع کرد و آب

 دهنشو قورت داد

 محوش شده بودم داشتیم در مورد چی حرف

 میزدیم؟؟

 غیر قابل باوره که تو عرض چند ثانیه حرف و بحثمونو

 فراموش کردم

بودم این دختر شیطون و شر که از قضا امروز فهمیده  

 دلی به بزرگی دریا داره

 چیکار کرده با من؟؟

 دختر زبون درازي که هیچ تمایلی به فخرفروشی نداره

 برعکس خیلی از دخترایه

 اطرافم

 دختري که برایه چزوندن گیسو بهش گفته بود از من

 بارداره

 کی فاصله رو انقدر باهاش کم کردم؟؟صورتمو پایین



 میبرم و تو چشماش نگاه

 میکنم

هیجانهیا ترس یا هرچیز دیگه اي که االن و تو ایناز   

 موقعیت برام مهم نیست به

 نفس نفس افتاده

 عطر نفسش دلنشینه منو یاده زمانی میندازه که

 مادربزرگ تو خونه قدیمیشون

 کنار باغچه پر از نرگس می نشست و با سماور زغالی

 برنزیش برامون چایی دم

 میکرد

ز زیر بینیمهعطر اون گلها و اون فضا هنو  

 لباشو با زبونش تر میکنه اصال یه حرکت کوچیک از

 اجزا صورت این دختر

 منو جذب خودش میکنه
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 پلک که میزنه نگاهم کشیده میشه سمت

 چشماش نفس عمیق که میکشه و پره

 هایه بینی کوچیکش که تکون میخوره بینیشو نگاه

 میکنم و با هر حرکت

 دهنش لباشو نگاه میکنم

میزنم به دریادلو   



 اولش شوکه میشه ولی کمی بعد که به خودش میاد

 میخواد فاصله بگیره که مجالش

 نمیدم

 چندین برابرازش بزرگترم زورش بهم نمیرسه

 کی میگه تنوع طلبی خوبه؟کی میگه آدم باید قبل

 ازدواجش کیف دنیارو بکنه و

 خیلی چیزارو تجربه کنه؟؟

 اصال کیف همه چیز به اینه که بی تجربه باشی اولین

 نفر باشی برایه

 کسی میدونم من اولین نفر برایه نگارم چون خیلی

 ناشیه همین ناشی گریش به

 دل میشینه

 ساکت وایستاده ولی این منم که هر دومونو غرق

 کردم چون مخالفتی نمیکنه

 اصال یه حس بی

خودمو کمارزش بودن میکنم آره منه رعد مروت   

 میبینم پیش این دختر فسقلی

 شاید بعدا و تو یه موقعیت دیگه

 مجال این کارو بهم نده به خودم

 اعتراف میکنم تو بهشتم

 این دختر تونسته با همین موهایه کوتاهش دل ببره



 ازم کاري کنه که قول قرارام

 با خودمو فراموش کنم

 کمی جابه جا میشم و فنجونو رو اوپن میزارم

چند ثانیه که ازش فاصله میگیرم نق میزنه برایه  

 نگار:کافیه دیگه

 نفس نفس زنون میگم:نه

 نگار:رعد

 متوقفم میکنه دلم نمیاد

 آزارش بدم دلم نمیاد مجبورش کنم به یه عشق

 بازي از نظر من کوچیک بسنده

 میکنیم میفهمم،حس میکنم،میبینم که ترسیده

آروم و صورتشو نمیتونم ببینم معلومه غرق در فکره  

 خش دار زمزمه میکنم

 رعد:به چی فکر میکنی؟؟

 دوست دارم بدونم داره به چی فکر میکنه دختر

 شیطونم از دستم عصبانیه و تو

 دلش کلی بهم فحش داده یا اونم راضی بوده؟؟ وقتی

 دیر جواب میده فکر میکنم خوابیده ولی صداش که

 بلند میشه خط کشیده

 میشه رو فکر غلطم

ن کارو کردی؟؟نگار:چرا ای  



 جواب این سوالم خودمم نمیدونم شایدم میدونم ولی

 اصال دلم نمیخواد اعتراف

 کنم سکوت میکنم

 نگار:امیدوارم بخاطر هوس نبوده باشه

 رعد:نبود

 نگار:دیگه تکرارش نکن

 بهتره این سوالو بپرسم چی به

 سر ما اومده؟؟

 اصال باورم نمیشد این نگار بود که خیلی مسلط داشت

وکیل مدیر عامل شرکت با  

 سورن انگلیسی حرف میزد و قرارداد رو برام میخوند

 چون ما تو کشور هایه

 دیگه هم پروژه داشتیم و بنابراین باید با شرکت هایه

 خارجی هم همکاري داشته

 باشیم این قراردادهارو مینوشتیم

 این دختر هر دفعه یکاري برایه متعجب کردن من بلده

 انجام بده خبري از اون

 دختر شیطون زبون دراز نبود عوضش نگار دریایی بود

 که خودشو همسر و

 همکار من معرفی کرده بود

 حتی وکیل خودمم تعریفشو کرد البته که این موضوع



 باعث حسادت یا شایدم

 غیرتی شدنم میشد ولی در میاوردم چشمی رو که چپ

 نگاهش کنه

تو که اهل اینجور یک لحظه سردرگم شدم چی؟؟رعد  

 حرفا و کارا نبودي؟؟

 میتونم بگم خیلی خوب شد که نگار همراهم

 اومد یجوري به وجودش افتخار

 کردم اونم وقتی کسی ازش تعریف میکرد نامحسوس با

 شیطنت برام چشم و ابرو

 میومد

 داشتیم تو ماشین من سمت خونه میرفتیم سکوت

 بینمون حاکم بود که من

 شکستمش

بیرون گرفت و بهم داد نگاهشو از  

 رعد:نظرت چیه امشب بریم خونه پدر من؟؟

 اخم کردم و دستام دور فرمون مشت شد

 از کی رعد مروت از کسی نظر میپرسید؟؟ اونم از نگار

 دریا

 شونه اي باال انداخت

 نگار:آره بریم منکه دوسشون دارمو دوست دارم برم

 پیششون مخصوصا پدر



 بزرگ و مادر بزرگت

از شداخمام ب  
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 دوباره من بودم که حرف زدم

 رعد:نظرت چیهیه مدت بریم باهاشون زندگی

 کنیم؟؟مادربزرگ خیلی اصرار

 داره

 آره ارواح خودم یعنی رعد تو بیشتر بخاطر هم اتاقی

 شدن با نگار نمیخواي بري

 خونه پدرت؟؟

 بازم شونه اي باال انداخت دختر بی ادب من

ش نمیدونم چرانگاهم که کشیده شد سمت دست  

 چشمام از دیدن انگشتر ازدواجمون

 تو انگشتش درخشید

 دست ظریفشو گذاشته بود رو رون پاش و من هر از

 گاهی نگاهم بین هیکل

 ظریفش و سمت چپ صورتش که تو دید من بود

 میچرخید

 کنارم رو صندلی جلو نشسته بود

 یعنی باور کنم این تغییرو؟؟طرز لباس پوشیدن نگار

 تغییر کرده خانومانه لباس



 میپوشه و آرایش میکنه فکر میکردم سلیقه من یکی

 مثل گیسو با آرایش غلیظ

 لباس باز و کفشایه همیشه خدا پاشنه بلندش و

 دستایی که ناخن هایه بلند کاشته

 شدشه، که تو ذوقم میزد آره االن دیگه تو ذوقم

 میزنه

و کوتاهش ولی نگار با این تیپ ساده و ناخن هاي تمیز  

 که برق میزد و صورتی

 که کمترین آرایشو داره و موهایه لخت و کوتاهی که

 رنگ ش طبیعیه و این

 کفشایه زنونه پاشنه کوتاهش دلمو میبره

 و این کوله کوچیکش که چیز زیادي نمیتونه توش جا

 بده

 پس خورشید چی رعد؟؟

 نمیتونم اونو دست فراموشی

 بسپارم نمیتونم مجبورم
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سام کنار گوشم وز وز میکرد و از نگار بد میگفتح  

 ولی من از همین فاصله

 تلویزیون رو بهونه کرده و به تماشاش نشسته

 بودم که داشت با پدر بزرگ



 شطرنج بازي میکرد و مادربزرگ ازش تعریف میکرد و

 براش میوه پوست

 میکند

 مادربزرگ:من بگما طرف عروسمم تقلب کنی بد

مکالهمون میره تو ه  

 پدر بزرگ:عههه خانوم خوب منو به این بچه

 فروختیا

 صدایه خنده اي که تو مواقع نادر از این خونه بلند

 میشد باعث تکون خوردن

 چیزي تو قلبم شد

 حسام:عههههه با توام رعد حواست کجاست؟؟

 خشمگین نگاهش کردم

 حسام:انگار بدجوري دلتو برده؟؟

 ابروهام به هم نزدیک شدن

یش چند تا مدیر عامل کوالكحسام:شنیدم پ  

 کرده میدونستم میدونستم از اولم

 هدفش این بود اون شرکتو از چنگت در

 بیاره همینجوري بگذره میشه همه کاره

 شرکت و تو باید بمونی خونه و النگو دستت کنی

 نتونستم صدامو کنترل کنم

 رعد:میشه خفه شی



 صدایه هین کشیدن مامان و سکوت پدر بزرگ و نگار

 و مادربزرگ و چیشدیه

 پدرم منو به خودم آورد

 حسام خودش سریع جواب داد

 حسام:هیچی سر یه قرار داد داشتیم بحث میکردیم

 سنگینی نگاه نگارو حس کردم از جام بلند شدم و

 رفتم سمت اتاقم
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 همه چیز جایه خودش بود میدونستم مادرم بخاطر

 رضایت من نبوده که دست به

از فکر و خواسته قلبیش خبر دارم اونوسایالم نزده   

 متعقده من در آینده نه چندان

 دور نگارو طالق میدم و دوباره بفکر ازدواج با خورشید

 میفتم

 پشت سرم حسام وارد اتاق شد با حرص غرید

 حسام:چته تو رعد؟ من دیگه نمیشناسمت اون رعد

 سابق کجا رفت؟ یجوري

چیزيدختره رو نگاه میکنی انگار الهه ایی   

 هستش ببینم تو حالت خوبه نگو که

 اسیرو کبیریه دختر بچه شدي؟؟چه زود خورشیدو

 فراموش کردي؟؟میدونی اگه



 برگردن چه بالیی سرمون میاد؟؟اصال حواست به

 زندگی ماهم هست؟؟

 سرم درد گرفته بود چنگی تو موهام زدم

 حسام:هه فکر میکردم از من عاقلتري همه مدام تورو

وبن ولیتو سر من میک  

 خود تو اسیریه دختر

 نزاشتم ادامه بده خشمگین چرخیدم سمتش و محکم

 کوبیدمش دیوار و یقشو

 گرفتم

 خواستم بگم خفه شه و لقب دوستاشو به زن

 من نده خواستم بگم اگه به

 حرفاش ادامه بده خودم میکشمش ولی نتونستم

 نباید حداقل جلو حسام خودمو لو میدادم نباید

تو فکرو قلبم چی میزاشتم بفهمن  

 میگذره

 عوضش خشمگین غریدم

 رعد:به نفعته خفه بشی حسام منو برادر کش نکن

 عوضی،این فکرایه تم بزار

 برایه خودت،بهتره کم اراجیف به هم ببافی من اسیر

 ..کسی نشدم

 یقشو بیشتر فشردم



 رعد:فراموش نکن من کیم من رعدم رعد مروت

 یقشو محکم رها کردم

ز کردن کنار گوش من و بد گفتن از اونرعد:بجایه وز و  

 دختر بچه بهتره

 کارخودتو خوب انجام بدي و کمتر گند بزنی و دست

 گل به آب بدي وگرنه

 چشممو رو برادریمون میبندم

 همینجوري رهاش کردم و از اتاق خارج شدم حسام

 دست و پا چلفتی برایه من

 شده بود معلم
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 مادرم نزدیک در اتاق وایستاده بود و با نگرانی نگاهم

 میکرد بهش که نزدیک

 شدم لبخند زدم بیایم حداقل زمانی که کنار همدیگه

 ایم گند نزنیم به حال

 همدیگه

 نزدیکش شدم

 مامان:خیلی عوض شدي رعد اولش که به حرف من

 گوش ندادي و رفتی این

ادرت لجدختره رو گرفتی حاال هم که بخاطرش با بر  

 افتادي



 حسام بدون توجه به ما از اتاق خارج شد و مثل باد از

 کنارمون گذشت نگاه مادرم

 همراهش شد

 رعد:خودتم میدونی مامان همه حرفایه حسام بهونه

 ست تو که خودت خوب

 میدونی چقدر بخاطر بی عقلیش خرج دستم گذاشته از

 اولشم باید میزاشتم پیش

تر از پسش بر میانحاجی و بابا بمونه اونا به  

 مادرم با اخم بهم نزدیک شد و گفت

 مامان:قبلنا که صبرت زیاد بود میدونستم میدونستم

 این دختره میشه بالیه جونمون

 و تو رو از این خانواده دور میکنه..ببینم این اصال

 دختره ؟؟منکه شنیدم مثل

 پسراست اصال تو خونه بهت میرسه؟؟نیازاتو رفع

 میکنه؟؟

گه داشت زیاده روي میکرد میدونستم از نگارمامان دی  

 خوشش نمیاد و هر حرفی

 میزنه تا ما از هم جدا بشیم

 رعد:مامااان من حالم خوبه با نگار خوشبختیم تو بفکر

 عزیز دور دونت باش

 راه افتادم و از کنارش گذشتم ولی پشت سرم اومد



 مامان:رعد من دوتاتونو به یه اندازه دوست

برادرتدارم حواست به   

 باشه ناراحت میشم وقتی میبینم این همه به هم

 ریخته اي

 وارد پذیرایی که شدیم مکثی کردم و آروم رو بهش

 گفتم

 رعد:مامان دیگه کافیه باید قبول کنی که من دیگه

 ازدواج کردم

 وقتی صدایه شکستن چیزي از آشپزخونه اومد اول

 نگاهی به پدر بزرگ و

 مادربزرگ و پدرم که اوناهم داشتن مارو نگاه میکردن

 کردم

 پس نگار و حسام کجان؟؟

_ 229 

 حسام با صورتی بر افروخته از آشپزخونه خارج شد و

 خونه رو ترك کرد

 مادرم سمت آشپزخونه رفت و منم پشت سرش نگار

 باال سر گلدون شکسته مثل دختر بچه اي که کار

 اشتباهی کرده وایستاده

 بود

 مامان:عه عه ببین دختره دست و پا چلفتی چیکار کرد



 با گلدونم برو عقب برو

 عقب ببینم

 نگار که انگار هول کرده باش همونطور که دستاشو به

 هم میمالید عقب رفت

 نگاهش به من افتاد

 نگار:بخدا بخدا کار من نبود برادرت شکستش اینجا

 چخبر بود؟؟

خودتو بندازي مامان:الزم نیست دستو پا چلفتی بودن  

 گردن حسام تو اصال اینجا

 چیکار میکنی؟؟

 مادرم دو تا تیکه از گلدون رو تو دستاش گرفته بود و

 داشت رو به نگار می

 توپید

 رعد:کافیه دیگه مامان حاال که چیزي نشده یکی

 لنگشو برات میخرم

 مامان دور برداشت میدونستم گلدون ذره اي براش

 اهمیت نداره و یه فرصت

ا کرده تا دقو دلیشو سر نگار خالی کنهپید  

 مامان:چی میگی تو رعد این هدیه بابات برایه روز

 تولدم بود

 صدایه پدرم از پشت سرم بلند شد



 پدر:دیگه کافیه خانوم منکه هنوز نمردم یکی دیگه

 برات میخرم

 اشاره اي به نگار که داشت با ناراحتی مارو تماشا

 میکرد کردم که بیاد

ستم این دختره زبون دراز حرصیه ازسمتم میدون  

 اینکه نمیتونه حرفی به مادرم

 بزنه و به طبع ناراحتیشم بخاطر اینه

 رو به پدرم گفت

 نگار:حاج آقا بخدا کار من نبود شما به خانمتون بگین

 پسرتون انداختش زمین

 مادرم که انگار آتیشی شد فریاد زد

 مادر:دختره دستو پا چلفتییعنی من

فهمم؟؟نمیفهمم؟؟ن  

 دیگه فرصتی به نگار ندادم چون دستشو کشیدم و از

 آشپزخونه خارج شدیم
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 وارد اتاقم شدیم و درو پشت سرم بستم

 رعد:ببینم حسام بهت چی گفت؟؟

 پوف کالفه اي کشید و همونطور که حرصی دور

 خودش میچرخید غر زد

 نگار:بابا غلط که نکردم قبول کردم بیایم اینجا



 بابابزرگت گفت براش یه لیوان آب

 ببرم وقتی رفتم آشپزخونه اون داداش بی تربیتت

 عین جن ظاهر شد یه چرتو

 پرتایی راجب شرکت و گفت که من متوجه نشدم

 بعدشم چندتا حرف بارش

 کردم که حرصی شد و زد گلدونو شکوند میدونم

 مادرت باهام حال نمیکنه

فهمید و بخاطر این حرفش اخمام تو هم رفت که  

 دوباره پووفی کشید

 نگار:تورو جدت منو از اینجا ببر تا یه جنگی راه

 نیفتاده میدونم مادرت از من

 خوشش نمیاد ولی خیلی بهم گیر

 رعد:درست صحبت کن

 نگار:باشه بابا حاال ولی منم آدمم منو تحقیر کنه

 جوابشو میدم از همون اول

 ورودمون داره تیکه بارونم میکنه چطوري بهش

 بفهمونم پسرش ارزونی

 خودش هان؟؟

 خندم گرفته بود ولی کنترلش کردم

 خیلی حرصی بود

 رفتم سمت تخت و روش نشستم و کالفه صورتمو با



 دستام پوشوندم کم مشکل

 دارم که مادرم و برادرم هم بیشترش میکنن؟؟

 رعد:شام بخوریم میریم

 خسته بودم و دلم میخواست کمی بخوابم تا صبح

م نتونسته بودمبخاطر کارا  

 بخوابم

 رو تخت طاق باز خوابیدم

 نگار:یعنی ماجراهایی که زنا از مادر شوهر و عروس

 تعریف میکردن راست

 بوده؟؟واي اصال فکر نمیکردم همچین روزایی تخ

 یعنی چیزه گندي هم داشته

 باشم حوصله ندارم یعنی میتونم بگم از خشم

 میتونمیه شیرو با دندونام تکیه پاره

 کنم

 نگار همینجوري پیش خودش غر میزد ولی صداش

 انگار برام مثل الالیی بود که

 کم کم به خواب رفتم

 فقط اون بین صداشو شنیدم و به خواسته اش عمل

 کردم

 نگار:یکم برو اونطرفتر منم دراز بکشم تنو بدنم

 کوفتست منو بکشی هم االن از



 این اتاق خارج نمیشم
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 چشمامو که باز کردم مقابل چشمام فقط مو بود و این

 من بودم که صورتم تو کله

 کسی فرو رفته بود

 چند ثانیه طول کشید تا به خودم بیام نگار تو بغل من

 بود؟؟

 آخرین لحظه رو بیاد میارم که گفت کمی جا باز کنم تا

 اونم کنارم دراز بکشه ولی

ال داشتاینکه من بغلش کرده بودم برام جایه سو  

 ولی چیز بدي نبود در واقع باید بگم برایه من خیلیم

 خوبه دختره انقدر کوچیک

 و بغلیه که تو آغوش بزرگم فرو رفته پشت به من

 خوابیده و کامال به همدیگه

 چسبیدیم دستامو دورش محکمتر میکنم

 تنش بویه خاصی میده مثل یه گل که بویه مالیمی

 داره کی مانتوشو از تنش در

ده؟ بعد ازدواجمون برعکس مجردیش که تیشرتآور  

 گله گشاد میپوشید اما االن

 همیشه نیم تنه هایه رنگ جیغ میپوشه که اون ناف

 ..کوچیکش همیشه خدا بیرونه



 این دختر هیچوقت مراعات حال منو نمیکنه که نگار

 خودشو پسر میدونه ولی خودشم نمیدونه که همه

 حرکاتش که صد در صد

از ناز و عشوه هست عمدي نیست پر  

 برعکس گیسو

 آه من کی دست از مقایسه میکشم؟؟ نگار یه چیزه

 ناب تازه ست نگارو باید

 کشفش کرد

 تکون که میخوره آهی از حسرت میکشم حتما االن که

 بیدار بشه و مثل توله گرگ

 پنجول بکشه که چرا بغلش کردم

 برایه همین هرچند شنیدن غرهاش و دیدن صورت

مثل تفریح ولی حرصیش برام  

 ازش فاصله میگیرم

 برام جاي تعجب داره که چرا کسی مارو صدا نزده؟چی

 میگی رعد شاید صدات

 زدن ولی تو انقدر از دست رفتی که انگار تو این دنیا

 نیستی
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 نگار

 دیگه کم مونده بود از حرص منفجر بشم و زبونم باز



 بشه براي این زن اگه تا

و بی احترامی نکردم فقط حاال هم بهش حرفی نزدم  

 بخاطر بابا ست اه اه

 مادر رعد فرح خیلی تیکه بارم میکرد دیگه کم مونده

 بگم پسر غول تشن جنتلمن

 نمات ارزونی خودت

 فرح:وهللاا عروس هم عروسایه قدیم بعضیا خجالتم

 نمیکشن جلویه چهارتا بزرگتر

 میرن میچپن تو اتاق و صداي بگو بخندشونو میندازن

 تو سرشون

 همون طور که قاشقو تو غذا میچرخوندم تو دستم

 فشردمش

 یکی نیست بگه اینو به پسرت بگو که منو کشوند

 برد ما کی بگو بخند کردیم؟کی

 امشب تموم میشه کسی حرفی نزد و همه سکوت

 کرده بودیم اصال جوابش

 همین سکوت

 فرح:زمان ما یه احترام به بزرگتري بود وقتی مادر

دیدیم سیخشوهرو می  

 وایمیستادیم مگه نه مادر جون

 مخاطبش فخري جون بود که داشت غذایه رژیمیشو



 به زور میخورد و هی به

 مرغ بریون شده وسط میز ناخونک میزد و همسرشم

 عاشقانه توبیخش میکرد که

 براش ضرر داره منکه عاشق این مامانبزرگ دلبر

 شدم برعکس نوه و عروس

 اخموش

نمیدونم تو کدوم زمانو میگی و فخري:فرح جان منکه  

 اینکه میدونین من هجده

 سالمه ولی تو خودت ناسالمتی سنو سالی رو رعد

 کردي بهتر میدونی

 ناخودآگاه لبخند اومد رو لبام پدر بزرگ و بابایه رعد

 آقا رسول ریز خندیدن

 جنتلمن نما و داداش بیتربیتشم خنثی نشسته بودن

همسرش نگاه کرد کهفرح با نگاه به خون نشستش به   

 بیچاره دیگه نخندید
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 فرح:دستتون درد نکنه مادر جون یعنی میگید من

 پیرم؟؟منکه هنوز پنجاه سالمم

 نشده اصال چی از جنیفر لوپز کم دارم

 او خدایه من جنیفر لوپز؟؟

 دلخور ادامه داد



 فرح:جلو چهارتا بچه یجوري حرف میزنید

بحرف اومد مادربزرگ انگار کفري شده بود که  

 فخري:کافیه دیگه فرح از وقتی این دوتا طفل معصوم

 اومدن هی داري سوسه

 میاي امشبو برامون زهر کردي بزار بچه ها هرجور

 خوشن باشن

 آخیش مادربزرگ انگار حرف دل همه مون رو زد البته

 شاید بجز حسام اینم

 بگم با اون قسمت طفل معصوما هم اندکی مشکل

 دارم خب شاید من شبیه طفل

 معصوما باشم البته فقط شبیه ولی این رعد شبیهشم

 نیست

 کارد میزدي خون فرح در نمی اومد

 مادربزرگ دلخور از سر میز بلند شد

 فرح:این چیه آخه من باید بخورم نه طعم درست

 حسابی داره نه روغن و

 نمک کوفتم شد

 آخی مادربزرگ حاال گشنه میمونه

هفخري:هی بچ  

 نگاه منو رعد رفت سمت ننه فخري مخاطبش رعد

 بود



 فخري:زنگ بزن چهارتا پیتزا بیارن این فرحم نمک

 نزاشته تو خونه ریخته تو

 غذاش

 دیگه کسی حرف نزد سکوت مطلق بود فرح خانومو

 هم که نگم

 کنار گوش رعد پچ زدم

 نگار:عجب مادربزرگ خفنی داري رعد برایه من قارچ

 و گوشت باشه

تتون درد نکنه اي که گفتم از سر میز بلند شدمبا دس  

 چون این خونه خدمتکار

 داشت و منم که عاشق این بودم از زیر کار در برم اصال

 تن پر وریم که دومی

 ندارم

 توجهی به اخمایه رعد نکردم
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 نگار:به مامانت بگو براش دارم حرفایی که پشت سرم

 زده رو بیجواب

 نمیزارم

ه نگار؟مامانم چی گفته؟؟شایان:آخه چیشد  

 نگار:چی میخواستی بگه بزمجه رفته پشت سر من

 چیزایی که الیق خودش و



 خواهراشه رو به مادر رعد گفته ببین شایان تو منو

 خوب میشناسی که این

 جور خاله زنک بازي هارو دوست ندارم ولی الله دیگه

 از حدش گذشته با بهروز

زنگ میزنم جوابکه حرف نمیزنم به اون الله هم که   

 نمیده مجبور شدم به تو

 بزمجه زنگ بزنم به مادرت بگو پا تو کفش من نکنه

 وگرنه بد کالهمون میره

 تو هم

 بدون خداحافظی قطع کردم بدجور حرصی بودم انگار

 تا منو نچزونه این فرح

 دست از سرم بر نمی داره جلو جمع به من میگه شنیده

 من مثل پسرام و هزار تا

ه بارم کرد و بهم توهین کرد وقتی هم چیزيحرف دیگ  

 گفتم گفت این حرفارو الله

 بهش زده

 آخ که پیتزایی که با ولع و بگو بخند با مادر بزرگ

 خورده بودم کوفتم شده بود

 رعد خواست امشبو اینجا باشیم ولی من دلم

 نمیخواستیعنی میتونم االن تنهایی

 بزنم بیرون و برگردم خونه ولی عقلم نمیزاره باید کمی



 با سیاست رفتار کنم

 به من میگن نگار

 نگاهم به لباسایی که فخري جون داده بود افتاد گفت

 تو این چند ماه زیاد مسافرت

 رفته و برام کلی لباس خریده گفت بپوش که رعد از

 اینجور لباسا خوشش میاد تو

م جلو این جنتلمن نما قرمدلم گفتم آره حتما میپوش  

 میدم و من چقدر دلم ضعف

 رفت برایه این مهربونیش

 شاید این لباسایه باز زنونه رو من نپوشم ولی االن به

 دردم میخوره

 برایه همین رفتم سمتش

 دستمو دراز کردم سمت لباس صورتی رنگ که

 جنس پارچه اش ابریشمی

 و خیلی نرم بود

ارو پوشیدملباسامو سریع در آوردم و اون  

 رژ لب قرمز رنگی که تو کیفم بود رو در آوردم و محکم

 کشیدم رو لبام برات

 دارم رعد مروت

 مادرش بین اون تیکه هایی که بارم میکرد از خورشید

 نامی هم اسم برد که انگار



 رعد قرار بوده با اون ازدواج کنه از کماالت آنچنانی

 اون دختره میگفت و من

ه مثل فلفل قرمز شده بود و بانگاهم به رعد بود ک  

 دستاش دسته هایه مبل رو

 میفشرد

 خورشید آره؟؟

 تا دیروز گیسو بود االن شد خورشید آره؟؟

 فردا پس فردا هم از اسم هایه جدیدي رو نمایی

 میشه رعد عوضی

 هوسباز میدونستم اندکی هم که با من نرم شده

 بخاطر هوسبازیشه

ث میشد چندشم بشهاینکه با هیزي منو نگاه کنه باع  

 ولی دیگه نصف راهو اومده

 بودم باید با پنبه سر میبریدیم

 این رعد آدم درست درمونی نیست اون کمک هایه

 مالیش به پرورشگاه و هم

 حتمایه سودي براش داره

 با دستام موهایه کوتاه نامرتبمو کمی اینور اونور

 کردم به خودم تو آینه نگاه

 کردم چه تیکه اي شدم اگه من واقعا پسر بودم

 حتما با این نگار ازدواج



 میکردم

 میدونم خودپسند و خودشیفته ام ولی چه میشه کرد

 ما اینیم

 با شنیدن صداي در از آینه پشت سرمو نگاه کردم

 رعد خان بود که وسط اتاق خشکش زده بود و منو با

 هیزي تماشا میکرد اي

ه ور قلمبیدتسیخ داغ تو اون چشای  

 چرخیدم سمتش و با ناز نگاهش کردم

 از نظر خودم که ناز بود از نظر دیگران شاید مثل گاو

 مشهدي قلی

 آب دهنشو قورت داد و من اینو از تکون خوردن

 سیبک گلوش فهمیدم

 مثال میخواد نشون بده دختر ندیده ست مرتیکه

 هوسباز
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طالق ،روزيروزي برسه که ازت آتو داشته باشم براي   

 برسه که بهت ضربه

 بزنم و بهت بفهمونم حاال به هر دلیلی بازي کردن با

 زندگییه نفر یعنی چی وچه

 عواقبی داره؟؟

 نمیدونم شاید چشمش ثروت حاج بابارو گرفته و



 باالخره یه روزي از عشقش

 یعنی خورشیدیا کس دیگه اي رو نمایی میکنه

زشون کردمناخودآگاه دستام مشت شدن ولی سریع با  

 اي لعنت به این قلب منکه

 داره باهام بازي در میاره بگو المروت نلرز براي این آدم

 نما

 یه روزي تو بدترین شرایط و بدترین حال رهات میکنه

 و تو میمونیویه دل

 شکسته

 کاري میکنم قلب تو بشکنه نه من رعد براي رسیدن

 به هدفم باید قوانینمو نادیده

م بر ترسی که چندین ساله گریبانبگیرم باید غلبه کن  

 گیرم شده باید انتقام سوگندو

 از این آدم نماها بگیرم

 باالخره روزي میرسه که دستم به سینا هم برسه و زیر

 پام لهش کنم

 آهسته و آروم رفتم سمتش چشمش رو اندامم

 میچرخید

 و نگاهش بیشتر رو پاهام بود این کارا از من

 بعیده ولی من اهل پا پس

یدن نیستمکش  



 بهش نزدیکتر شدم جوري که فقط چند سانت از هم

 فاصله داشتیم باید جوري

 رفتار کنم که باورش بشه تسلیم شدم

 دستمو دراز کردم و از روي تیشرت مردونه سیاه

 رنگش گذاشتم رو سینه اش

 تو نگاهش تعجب موج میزد حتما میگه این قوچ

 وحشی چیشده که رام شده

 البته که قوچ خوده سنگدلشه
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 آروم روي سینه ستبرشو نوازش کردم

 نگار:الك قرمز نداشتم خواستم بزنم گفتم گفتم تو

 شاید خوشت بیاد

 میدونستم رعد با این کرشمه ها و صدا نازك کردنا خر

 نمیشه ولی من می

 تازونم می تازونم تا به مقصد برسم

گردش بود و مناینبار نگاهش بین چشمام و لبام در   

 مستقیم به چشماش نگاه

 میکردم

 اینجانب تو سیاست هایه زنونه یه مبتدي خنگ به

 حساب میام که هیچ حس و

 حرفی رو از چشماییه مرد نمیتونم بخونم



 حتما با این نگاه به چشمام میخواست راست و دروغ

 حرفامو بدونه و این لبامم که

داشتاالن مثل چراغ قرمز چشمک زن بودن و حق   

 مثل گرسنه ها نگاهش کنه

 البته از نظر من گرسنه

 وقتی که دیدم جوابی نمیده کمی نا امید شدم نه

 انگاري این حرفا رو این جنتلمن

 نما تاثیري نداره

 دیگه نمیدونستم چی بگم تا خواستم با لب و لوچه

 آویزون دستمو پس بکشم با

 همون صداي خشدار مردونش زمزمه کرد

میادرعد:آره خوشم   

 یک هیچ به نفع من

 نگار:میخري برام؟؟

 اي خاك تو گورت نکنن نگار عققق

 دستام به نوازش کردنش ادامه داد اگه عزیز این

 صحنه رو میدید حتما یه مدال

 طالیی، چیزي بهم میداد البته که منه پر رو از روي

 عزیز خجالت میکشم

 نگار خانم به اینم فکر کن اگه عزیز بفهمه تو اون کله

 ات چی میگذره روزگارتو



 سیاه میکنه

 نفساي داغش تو صورتم پخش میشد اي در بیاد این

 چشماي المصبت که از

 صدتا دوربین مدار بسته هم هوشمند تره که میخواد

 مچ منو بگیره صورتمو

 رصد میکرد

 بجاي جواب دادن به اینکه برام الك قرمز

 میخره یا نه پچ زد

 رعد:هدفت چیه؟؟

 تف تو این شانس باورم نکرد

 صورتم مثل یه دختر بچه تخس شد

 خواستم با فشاري ازش فاصله بگیرم که نزاشت

 تا خواست دوباره حرفی بزنه مادر گرامیشون یکدفعه و

 ناگهانی مالفه به دست

 وارد اتاق شد

 و خیلی راحت میشه حدس زد این صحنه رو

هفرح با چشماي گرد شده و عصبی داشت مارو نگا  

 میکرد

 اصال خوب شد بزار ببینه کم بهم تیکه بندازه

 فرح:قدیمایه چیزي به اسم حیا بود دختراي امروزي

 نمیدونم چیشده حیارو



 قورت دادن یه آبم روش

 یا خدا این زن بدون در زدن وارد اتاق مثال یه زنو

 شوهر شده اونوقت داره حق

 بجانبم رفتار میکنه

ولی اینبار چشماي ما هنوز تو همون پوزیشن بودیم  

 من از تعجب حرفایه مادر

 رعد گرد شده بود

 رعدم که حرفی نمیزد

 مادرش مالفه رو انداخت و گردنی زد و از اتاق خارج

 شد ببخشید که من جفت

 پا اومدن تو حریم شخصیتون

 مادرشم مثل خودش بود

 صورتمو چرخوندم سمت رعد اخمو با حرص ولی

 آروم غریدم

ونم چیکار کنم دوست دارم ازنگار:من دیگه نمید  

 دست مادرت خودمو حلق آویز

 کنم اصال مشکلش با من چیه؟؟

 گوشه لبش که به خنده باال رفت و کنار چشماش چین

 افتاد

 اولش با گیجی نگاهش کردم و بعد فهمیدم چی

 شده



 بله این من بودم نگار دریا که با این لباس لم دادم و مثل

ر شوهرم به شوهرمعروسایه غر غرو دارم از ماد  

 شکایت میکنه

 بال به دور

 قیافم چپو چوله شد

 من این کارو کردم؟؟

 اخم کرده

 ازش رو گرفتم و کمی دست پاچه سمت تخت رفتم

 روش نشستم که وضعیت لباسم

 بدتر شد

 در لحظه پشیمون شدم که چرا اصال این کوفتیارو تنم

 کردم از کجاش بکشم که

 کمی پایین بیاد

 روي تخت خزیدم و زیر پتو رفتم و اونو تا روي لبام باال

 کشیدم

 که بوي عطر رعد رو استشمام کردم من شیشه ادکلن

 و عطر هایه این بچه

 مروت رو خواهم شکست و جنازهاشونو یجایی دفن

 میکنم که عقل جنم نرسه

 قیافه اش دیدنیه وقتی آقاي رعد مروت با این جالل و

 جبروت بفهمه بچه مروت



 صداش میزنم اصال شمارشو با همین اسم سیو میکنم

 رعد وارد سرویس توي اتاقش شد و درو بست
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 با صداي مادر رعد که پشت سر هم به در میکوبید و

 مارو صدا میزد چشم باز

 کردم

 چند ثانیه طول کشید تا کمی به خودم بیام

 شرط میبندم در قفل وگرنه فرح جون با ما تو این

رف ندارهموارد تعا  

 با فشرده شدنم تو آغوشی بیشتر به خودم اومدم

 این رعد پر رویی رو از حد گذرونده دیگه خواستم

 دستشو پرت کنم اونور البته

 اگه زورم برسه و یه لگد حواله اش کنم که دیدم نه

 نمیشه و هدفم دوباره یادم

 افتاد

 فرح:رعد پسرم ساعت نه شد نمیخواي بیدار بشی

تم که هدفش جدایی من و رعد بود کهمادر فرح به ح  

 خدا عمر طوالنی و با عزت

 بهش بده اگه تمام زوراشو بزنه که به هدفش برسه

 تقال کردم بازویه رعد رو هرچند خانومانه کنار بندازم

 ولی نشد حتی اندکی



 وحشی گري هم جواب نداد و بازو کلفتش عین زنجیر

 دورم پیچیده شده بود

حکم بیرون دادم که طره ايپوفی کشیدم و نفسمو م  

 از موي کوتاهم که روي

 صورتم افتاده بود باال پرید و از روي صورتم کنار

 رفت

 دوباره صداي اعصاب خورد کنی که با برخورد دست

 فرح جون به در ایجاد

 میشد

 فرح:رعد پسرم االن چند ساعت دارم صداتون

 میکنم

 پشت بندش صداي پدر رعد بلند شد که توبیخگر بود

 بهرام:خانم دیگه کافیه اونا حتما خوابن اگه بیدار

 بشن خودشون میان

 بیرون بسه دیگهیه روز این بچه ها اومدن اینجا ببین

 چه بالیی داري سرشون

 میاري اون دختر بیچاره چه هیزم تري بهت فروخته

 ها نزار روش تو روت

 باز بشه خانومی میکنه که جوابتو نمیده ها

 هه چه حس خوبی داشت که یه نفر اینجوري ازت

 تعریف کنه ممنون باباي رعد



 بیشعور

 البته من گوش تیز کردم که اینارو شنیدم

 دیگه انقدر از تعریف بهرام خان ذوق کردم که

 نفهمیدم چیشد که صداها قطع

 شد
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 فخري:اینجا منو حاجی براي ماه عسل رفتیم پابوس

 امام رضا هی دنیااا

ي جون منو کشیده بود تو اتاقش و داشت آلبومفخر  

 عکساي دوران جوونیش و

 سالهاي اول ازدواجش با همسرشو نشون میداد و بعد

 هر عکس یه آه

 میکشید معلوم بود حسرتی به دلش نمونده و این آه

 هایی هم میکشید حتما به این

 معنی بود که دوباره میخواست اون روزارو تجربه کنه

جا بود نگا نگا حاجی چطوري داره منوفخري:آهان این  

 با عشق نگاه

 میکنه؟ اینجا چهارتا چرخ ماشینشو پنچر کرده بودم

 ولی انگار نه انگار خودشم

 فهمیده بودا ولی از رو نمیرفت آخه دختر شرو

 شیطون و یکییدونه بابام بودم



 و هیچکسو الیق خودم نمیدونستم

 خندید و ادامه داد

ته بودیم باغ لواسانات وقتیفخري:اون روز همگی رف  

 فهمیدم حاجی دوباره منو

 از بابام خواستگاري کرده منم از لجم چهارتا چرخ

 ماشینشو پنچر کردم

 با چشماي گرد و دهنی که به خنده باز شده بود

 نگاهش کردم اصال باورم

 نمیشد ببینم فخري جون منو یاد کی

 میندازه؟؟هرچی فکر میکنم به نتیجه اي

 نمیرسم

ري:اون زمان پاي درست حسابی داشتیم تا دلمونفخ  

 بخواد گشتیم و زندگی کردیم

 االن دیگه از پا افتادم یه ماه نمیتونم راه راستو برم از

 اکیپ عقب موندم

 هر دو به هیجان فخري جون خندیدیم
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 ضربه آرومی به بازوم زد و گفت

 فخري:ورپریده نگو نمیدونما خوبم میدونم که

منو اسیر خودت چطوري نوه  

 کردي



 چشمام با تعجب گرد شد

 نگار:من؟؟من فخري جون؟؟

 فخري:عه نه پس دختر همسایه وقتی میبینم رعد

 اخمو من چه عاشقانه نگاهت

 میکنه و اون قلب مهربونش تو سینه اش به تالپ و

 تلوپ افتاده ها خدارو صد

 هزار مرتبه شکر میکنم

 داشتم به شک میفتادم که فخري جون داشت از رعد

 حرف میزد آیا؟؟همون

 جنتلمن نما هیز؟؟

 مگه رعد هم میتونه عاشق بشه؟؟اسیر من شده؟؟

 وقتی با فکر به این چیزا خندم گرفت فخري جون

 دوباره ضربه آرومی زد به

 بازوم و گفت

 فخري:خودتو جمع کن دختره ورپریده جلو مادربزرگ

 دوماد

نزدم تو این خانواده گول زدن فخري جون حرفی  

 باعث ناراحتیم میشد و عذاب

 وجدان بیخ خرمو چسبیده بود ولی چاره اي نداشتم

 فخري:آهان اینو نگاه اینجا از درخت سیب باال رفته

 بودم داشتم حاجی رو دید



 میزدم البته اینجا نامزد بودیم ولی رسم بود عروس و

 دوماد زیاد همو

موم نا غافل ازم عکس گرفت دوبارهنبینن دختر ع  

 از ته دل خندیدم

 نگار:شماهم کم شیطون نبودینا فخري جون

 با خنده و ذوق جواب داد

 فخري:حاال کجاهاشو دیدي و شنیدي عروس

 قشنگم برات خاطره ها دارم تا

 بگم

 نمیدونم اخمام با شنیدن کلمه عروس تو هم رفت یا

 بخاطر صداي سالم رعد

 بود
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سالم فخري خانومرعد:  

 نگاه هر دومون کشیده شد سمت رعدي که صفایی به

 خودش داده بود عین طفل

 معصوما جلوي در وایستاده بود

 چقدر پیراهنیشمی که به تن کرده بهش می اومد

 فخري:ماشاهللاا هزار ماشاهللاا به شاه پسر خودم بیا

 فخري فدات بشه بیا تو که

ل میشنوفتیمداشتیم با عروست گل میگفتیم و گ  



 با این طرز حرف زدن فخري جون یه لحظه تنم آلوو

 گرفت و به شدت احساس

 گرما کردم بدم نیومد اصال برعکس برام شیرین

 اومد یه جورایی سر تخته

 بشورنم خوشمم اومد راستیتش

 ولی نباید اینجوري بشه

 رعد که انگار پیش فخري جون یه رعد دیگه بود با اون

 خنده کمیابش بهمون

 نزدیک شد منو فخري جون رو تخت نشسته بودیم

 اتاق فخري جون خیلی شیک و سنتی بود و به آدم

 آرامش میداد حتی بوي گل

 نرگسی که رو عسلی تختش گذاشته بود همه جا پخش

 شده بود آدم با دیدن

 شخصیت هایی مثل فخري احساس خجالت

 میکردیجورایی مثال پیش خودم میگفتم

نم؟؟زندگی بیشتر جوونايمنم دارم زندگی میک  

 امروزي کسل کنندست مثل زندگی

 من من مردم خودم خبر ندارم

 رعد خیلی صمیمانه نشست زیر پاي فخري جون رو

 فرش کف اتاق و نگاهی به

 من انداخت



 این چرا چشماش برق میزد ؟؟
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 انگار به چشماش رقص نور وصل کرده بودن دیگه تا

 اینجاشو بلدم دیگه

اري براي خودت پیدا کردي اخم تخمترعد:خوب ی  

 فقط واسه منه فخري

 خانوم میدونی صداي خندتون کل ساختمونو

 برداشته؟؟

 فخري:اوال که این خوشگل خانوم یار تو نه من یار من

 حاجی دوما کور بشه

 چشم اونی که نتونه صداي خنده اهل این خونه رو

 تحمل کنه سوما یه حسابایی با

شت شکایت میکرد عروسمومن داري نگار ازت دا  

 اذیت کنی گوشتو میکشما

 فخري جون به کجا چنین شتابان؟؟چرا آدمو میزاري

 الي منگنه؟؟

 رعد خندش جمع شد و گفت

 رعد:من

خنده گفت فخري با  

 فخري:هان چیه چرا خودت باختی پسر؟؟نترس شاه

 ماهیت فقط داشت ازت



 تعریف میکرد

م اگهمن به گور ع ب اصال به گور خودم خندید  

 همچین غلطی کرده باشم

 لبام آویزون شد و دوباره چهره رعد خندون

 شد معلوم بود باور نکرده ولی این

 مادربزرگ و نوه خوب منو دست انداختن

 فخري جون از کنارم بلند شد

 فخري:برم،برم یه اسفند براي شما دود کنم که بدخواه

 کم ندارین مادرت که بفکر

عد؟؟نیست راستی مادرت کجاست ر  

 رعد:میگرنش عود کرده قرص خورد رفت خوابید

 فخري چیزي زیر لب زمزمه کرد و از اتاق خارج شد
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 منو رعد نگاه از مسیر رفته فخري جون گرفتیم و بهم

 نگاه کردیم اخمام تو هم

.. 

 رفت

 بلند شد و اومد کنارم نشست

 رعد:مادربزرگ داشت بهت چی میگفت؟؟

 هه آقا ترسیده حتما مادربزرگ سر مگوشو فاش کرده

 باشه



 از جام بلند شدم و رو به روش وایستادم

 نگار:هیچی فقط آلبوم عکساشو نگاه میکردیم ولی

 من نمیدونم مادر بزرگ تو

 منویاد کی میندازه؟

 صداي پوزخند رعد باعث شد از فکر بیرون بیام دوباره

 نگاهش کنم این پوزخند

ت؟؟چه معنی داش  

 با اخم پرسیدم

 نگار:کی از اینجا میریم؟؟

 به خشکی جواب داد انگار نه انگار که این همون رعد

 دیشبه

 رعد:یسري کارا دارم انجام که شد میریم حاجی قراره

 چندتا سندو به نامم بزنه

 با کمی ناراحتی و نفرت نگاهش کردم

 هه پس آقا بخاطر پول یاد خانوادش افتاده؟؟

ز اتاق خارج بشمقصد کردم تا ا  

 ولی چرخیدم سمتش و براي چزوندش گفتم

 نگار:ولی میدونی چیه؟؟

 با دقت و تیزي نگاهم کرد منتظر بود

 نگار:به این قدو هیکل

 سرتا پاشو با دست نشون دادم



 نگار:نمیاد موش کوچولو مادربزرگش باشه

 دیگه واینستادم و مقابل این شیر خشمگین زدم بیرون
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حوصله ام سر رفته بود اگه فخري جون دیگه واقعا  

 نبودا یه دقیقه هم تو این خونه

 نمی موندم

 من نمیدونم آیا این حسام بیشعور خونه مجردي جایی

 نداره که بره؟چپ میرم

 باهاش چشم تو چشم میشم راستم میرم بازم باهاش

 چشم تو چشم میشم حاال

 انگاري خوشمم میاد ازش که برام چشم غره هم

ووومیرهیاب  

 ناخودآگاه تو مغزم صداي رعدو شنیدم که وقتی من

 حرف بدي میزدم از نظر اون

 بی ادبی محسوب میشد و منو با تشر صدا میزد با اون

 صداي خشن و

 خشدارش

 خواستم بخندم که دوباره نگاهم به کفتار خان افتاد

 بینیمو چین دادم و از جام بلند شدم سمت اتاق رعد

 راه افتادم

 فخري جون که االن وقت چرت بعداز ظهرش بود



 فرحم که وقتی بود بهم تیکه

 میپروندیایه روسري بسته بود دور سرش و آه ناله

 الکی میومد

 بقیه هم نمیدونم کجا مشغول بودن جز این حسام

 عالف ،معلومه اصال از جیب

 رعد میخوره رعد و حسام زمین تا آسمون باهم فرق

 داشتن نمیدونم شایدم

داشتن آخه پول که همه چیز نیستن  

 وارد اتاق شدم رعدو دیدم که پشت میز نشسته بود و

 داشت تصویري با کسی

 حرف میزد هندزفري تو گوشش بود و من صداي اون

 شخصو نمیشنیدم ولی اینو

 شنیدم که رعد پووفی کشید و گفت باشه میام

 میام؟؟

 کجا میام؟؟یعنی چیز میره؟؟
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گوشی رو رو میز گذاشت بی توجه تماسو قطع کرد و  

 به من که عین جغد شوم

 داشتم نگاهش میکردم سمت کمدش رفت

 یعنییه فرصت مناسب پیدا کنما میزنم با نوکم مغز

 رعدو میپوکونم



 در حال پوشیدن لباس بود

 نگار:کجا بسالمتی؟؟

 از پشت در کمد نگاه بیتفاوتی بهم انداخت بدون اینکه

 جواب بده دوباره مشغول

 کارش شد

 عصبانی شدم و دستمو به کمرم زدم و از جام بلند شدم

 و وسط اتاق رو به اون

 وایستادم

 نگار:مگه منو اینجا آوردي اسیري؟؟مگه من زندانی

 توام؟؟داري کجا میري؟؟

 درو بست و همونطور که کت بهاري رو داشت رو

 تیشرتش میپوشید و اونو تو

 تنش درست میکرد بهم خیره شد

فاصله و زاویه هم بازم مثل فیل و جوجهاز این   

 میمونیم آره جوجه

 رعد:چی میخواي وزه؟؟

 دندونامو رو هم فشردم و غریدم

 نگار:میگم کجا شالو کاله کردي منو ببر خونه؟؟

 از کی اون خونه مکان امن من بحساب میومد؟ من

 االن باید میگفتم منو ببر

 عمارت حاج بابا



 رعد:یسري کار دارم انجامش میدم زود بر میگردم

 دقیقا شده بودیم مثل زنو شوهراي واقعی البته فقط

 االن زنه گیر داده بود که

 شوهره داره کجا میره و شوهره هم هی دلیل میآورد

 عه نه بابا شوهر چی کشک چی
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 خواست بچرخه و سمت در بره که گفتم

ا میمیرم دارم خفهنگار:منو اینجا ول نکن من اینج  

 میشم

 یجوري زدم خودم به غشی بازي در واقع اگه بخوام

 راست و حسینی هدفمو

 بازگو کنم هدفم اینه که ببینم رعد کجا میخواد بره که

 انقدر خوشتیپ کرد

 صدام جوري بود که انگار دارم خفه میشم

 نگار:حوصله ام سر رفته احساس افسردگی میکنم

اش که مورو از ماسترعد چرخید و با اون چشم  

 میکشید بیرون نگاهم

 کرد انگار این مرد فقط در مواقعی که عشوه میریزم

 اندکی خر میشه اونم فقط

 اندکی

 سري به افسوس براي این بچه بازي هاي من تکون داد



 و گفت آماده شم دنبالش

 برم

 نمیدونم براي ثبت رکورد گینس باید کجا مراجعه کنم

 چون سرعت آماده شدن من

 بین زنا که هیچی ،از سرعت پرتاب یه فشنگ از

 اسلحه هم بیشتر و زودتر

 بود

 وقتی سوار ماشین شدم واقعیت این حرفو چشماي

 متعجب رعد تصدیق میکرد

 اونم در عجب بود که من چجوري با این سرعت هم

 شلوار عوض کرد و هم شالو

 ..و مانتو و کفش پوشیدم

سال سیاه دیگهاگه خونه پدر شوهر اینه که من صد   

 توش پا نمیزارم اگه فخري

 جون و بابابزرگ و پدر رعدو فاکتور بگیریم بقیه اهالی

 خونه باعث نفس تنگی

 آدم میشن که حاال من اسم نمیبرم
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 ماشین که از عمارت خارج شد یه نفس عمیق

 کشیدم سخت براي من جایی باشم

ر ازکه باعث ناراحتی عده اي بشم،جایی باشم که یه نف  



 من خوشش نیاد و جوري

 رفتار کنه که بقیه هم ناراحت بشن من اصال دوست

 ندارم فرح با حضور من

 ناراحت بشه و جوري رفتار کنه که بین اون و فخري

 جون و بقیه دلخوري پیش

 بیاد حداقل نمیخوام دلیل این بحث ها من باشم دوست

 ندارم جایی باشم که یه نفر مدام منو تحقیر کنه و من

 زبونم کوتاه باشه از

 جواب دادنش در واقع من دو متر زبون دارم و کلی

 حرف بلدم که بارش کنم ولی

 اگه حرفی بزنم و جوابشو بدم انگار بجاي اینکه چاله

 زیر پامو پر کنم بیشتر

 میکنمش و اگه ادامه بدم اون چاله تبدیل میشه به چاه

 و منو می بلعه

نم بهترین راه برايبا این سنم و سر به هواییم میدو  

 موقعیت من سکوت

 به اطراف که نگاه کردم دیدم رعد داره مسیر خونه رو

 پیش میره

 نگار:داري منو کجا میبري؟؟

 رعد:خونه

 نگار:اونوقت خودت کجا میري؟؟



 یه نگاه خشک بهم انداخت منظورشم واضح و خوانا

 بود به تو چه

 نگار:من حالم خوب نیست تنهایی نمیتونم تو خونه

 بمونم

 داشتم هی بهانه میاوردم و رعدم کوتاه بیا نبود تو یه

 دور برگردون دور زد

 با خنده شیطانی که انگار به هدفم رسیدم گفتم

 نگار:داري منم با خودت میبري؟؟

 پوزخند زد

 رعد:نه دارم میبرمت خونه حاج سلطانعلی

_ 250 

 این رفتار رعد منو مشکوکتر و کنه تر کرد پس حتما

جنس مونثی درپاییه   

 میون بود مرتیکه عیاش زن باز

 بعداین فکرم دیگه کنجکاو نبودم رعد میخواد کجا بره

 برعکس حرصی شدم و

 خواستم روزشو بهش زهر کنم

 نگار:من دارم بهت میگم حالم خوب نیست منو خونه

 حاج بابا نبر حالمو میبینن

 نگران میشن

 با حرص اینارو گفت



پووووف باشه پس رعد:خودت گفتی ببرمت خونه  

 برو خونه اون

 دوستت چی بود اسمش؟؟

 میدونستم منظورش ساناز

 نگار:اونجا هم دوست ندارم برم باباش از دستم

 ناراحت معذبم

 آره ارواح خودم یکی من معذبم یکی هم دهخدا که تو

 لغت نامه اش کلمه معذب

 رو معنی کرد

 داشتم بهونه می آوردم بابا مگه جونت باال میاد منو

 هم با خودت ببري نترس

 کیس مورد نظرو نمیپرونم

 میرم سر اصل قضیه و پر پرش میکنم

 اینبار رو به من غرید

 رعد:چه میدونم پس برو خونه برادرت شایان

 نگار:پووف با مادر اون قهرم

 رعد:برو خونه اونیکی برادرت یا خواهرت

 اینبار دیگه جونم به لبم رسید که با حرص فریاد زدم

بغض صدا از دهنم ولی با  

 خارج شد

 نگار:میشه منو کم به اینو اون پاس بدي؟؟



 نفس نفس زدم من چم شد؟؟
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 دهنم باز مونده بود و با تعجب شگفتی اطرافو نگاه

 میکردم

 عجب جایی بود، چرا با اون همه ولگردي منو شایان و

 ساناز اینجارو پیدا نکرده

اشتبودیم فقط تماشا کردنش صفاي دیگه اي د  

 با بادي مالیمی که وزید بخاطر باز بودن دهنم گلوم

 خشک شد و به سرفه افتادم

 بدو رفتم سمت رعد که داشت کوله پشتی بزرگی رو از

 پشت یه جیپ قرمز رنگ

 بر میداشت

 نگار:اصال ،اصال باورم نمیشه تو اهل این چیزا باشی؟؟

 صدامم به وجد اومده بود

خندي زد و زمزمه کردبا همون قیافه مغرورش نمیچه لب  

 رعد:من چتر باز ماهریم

 کمی خودمو جمع کردم حاال نمیشه من هندونه زیر

 بغل این جنتلمن نما نزارم؟؟

 پوزخندي زدم و زیر لب زمزمه کردم

 نگار:هه آره میدونم خوب چتر میشی رو زندگی بقیه

 شنید آره شنید که اخماش دوباره براه شد و براي



نتیچند ثانیه مکث کرد لع  

 باید جلو زبونمو بگیرم

 من فکر میکردم رعد با دختر مختري قرار داشته باشه

 اصال فکرشو نمیکردم

 اون قرار و کاري که رعد حرفشو میزد پرواز در اوج

 آسمانها باشه آخه

 پاراگالیدر؟؟

 دوباره به دقت رعد رو نگاه کردم اصال از ظاهر این بشر

 معلوم نبود دیگه چیا

کرش میگذره این بشر مثل صندوقچهبلده و چی تو ف  

 اسرار قدیمی بود

 بجز ما عده دیگه اي هم اونجا بودن دوست رعد که به

 ما نزدیک شد بعد خوش

 بش و حرف زدن با رعد از اون خواست که به لبه

 پرتگاه بره آدم خوش خنده

 اي بود و لهجه آبادانی هم داشت

 بجاي رعد من استرس گرفته بودم و کف دستام عرق

 کرده بود

 پشت سرشون رفتم دوستش هراز گاهی میچرخید و

 و چند کلمه اي هم به من

 میگفت ولی من چیزي نمیفهمیدم چون همه فکرم پر



 شده بود از کلمه سقوط

 حتی تصور این صحنه برام درد آوره

 رفتم کنارش و از بازوش گرفتم سرشو چرخوند

 سمتم همون طوري که راه

یین تا صدامو بشنوهمیرفتیم سرشو کمی آورد پا  

 نگار:میگم میگم چیزه اصال میخواي

 برگردیم برگردیم خونتون هان؟؟بیابیا

 بریم

 رعد مغرور دوباره پوزخندي زد و گفت

 رعد:برو کنار وایستا جوجه

 منکه حریف این قلدر خان نبودم اصال به جهنم برو

 سقوط کن تا تیکه هاتو هم

 نتونن پیدا کنن

 واي نه خدا نکنه

خوش خنده رعد که رضا نام داشت پارازیتدوست   

 فرستاد

 رضا:میگم رعد این زنت انگاري خیلی دوستت داره

 ها امان از عاشقی که بد

 خوره ایه نگران نباش زن رعد استاد کارشو بلده

 زن رعدو زهر هالهل

 دهنم کجو کوله شد با حرف بعدیش روح از تنم پرید



پروازرضا:میگم رعد چطوره تو خانومت دو نفري   

 کنین تجربه خوبیه ها

 تو جام وایستادم بهتره بگم ایست کردم

 اونا هم از حرکت ایستادن

 نگار:چی میگی تو یا

 با چشم غره رعد خفه خون گرفتم
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 رعد نامرد شد و قبول کرد

 رعد:آره بنظرم بد فکریم نیست چرا وایستادي عزیزم

 بیا اینجا

انتقام همهمثل میت شده بودم رعد نامرد میخواست   

 بالهایی که سرش آوردمو

 اینجایه جا ازم بگیره

 دستامو پیچو تاب دادم جلو این رضا که نمیتونستم

 فحش بارونش کنم بایدیکم

 متین رفتار میکردم آره متین رفتار کن

 نگار:خودت که میدونی رعد جان من فوبیا ارتفاع

 دارم میدونی که چقدر

 میترسم؟

 آره میدونست فقط خود رعد میدونست که چه

 فحشایی پشت این جمله ام بود رعد



 که انگار خوشش اومده بود و اسباب تفریحش فراهم با

 شور اشتیاق نگاهم کرد

 رعد:نگار جان براي از بین بردن ترسا نباید از اون

 چیزي که میترسی فرار

 کنی برعکس باید بهش غلبه کنی

زن رعد رضا:استاد راست میگه ها  

 این رضا حتما فهمیده بود ،فهمیده بودکه من به این

 کلمه حساسیت دارم که انقدر

 تکرارش میکرد نخود هر آش

 رعدرو به رضا گفت

 رعد:رضا لطفا زحمتشو بکش

 رضا بعد گفتن چشمی از ما دور شد اینا داشتن

 چیکار میکردن؟

 نزدیکتر رفتم غریدم

منو بکشی همنگار:تو معلومه داري چیکار میکنی ؟؟  

 سوار این کوفتی

 نمیشم؟من من

 نمیخواستم دوباره به زبون بیارم که میترسم

 رعد با آرامش به زنو شوهر و یا شایدم دوستاي دیگه که

 تصمیم داشتن باهم پرواز کنن اشاره کرد و گفت

 رعد:از اولم معلوم بود ترسویی آدم بایدیکم هیجانو



 تجربه کنه انگار هیجان تو

ی و فحشتو بد دهن  

 این جنتلمن نما یجورایی داشت منو تحقیر کرده و با

 بقیه مقایسه میکرد کاري که

 من ازش متنفر بودم
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 خدا لعنت کنه رعدو که با این حرفش باعث شد من

 جوگیر بشم نه چرا خدا اونو

.. 

 لعنت کنه خدا منو لعنت کنه که دیگه نخوام خودنمایی

 کنم

نفس و بیشتر از لجم گفتمبا رسیدن رضا با اعتماد ب  

 نگار:خب من آماده ام چیکار باید کنم؟؟

 رضا با تعجب و خنده رو به رعد گفت

 رضا:خوب قلق یارو بلدي ها رعد خان

×××××××××××××××××××× 

 از خشم،از هیجان،بخاطر جو هوا،و ترس جیغ

 میکشیدم و فریاد میزدم

 نگار:خداااا خداااا رعد خدا لعنتت کنه منو ببر

ین زووود باش ايزم  

 خداااا اي خدا



 همینجوري داشتم چرتو پرت میگفتم تو این موقعیت

 اصال هدفم بفکرمم نمیرسید

 صداي خنده هاي سرخوش رعدو میشنیدم

.. 

 اصال نمیتونستم پایینو نگاه کنم هواي زیادي که وارد

 دهن و ببینیم میشد انگاري

 داشت خفه ام میکرد یجورایی انگار رو پاهاي رعد

 نشسته بودم

 سفت و سخت کمربندي که منو به رعد وصل کرده بود

 رو چسبیده بودم

 از چشمام اشک میبارید گلوم زخمی شده بود

 نگار:بخدا بخدا اگه ولم کنی بخدا اگه ولم کنی

 میکشمت

 صداي فریاد رعد بلندشد همین حرفش باعث شد

 کمی آروم بگیرم

 رعد:آروم باش آروم باش نترس من هیچوقت ولت

 نمیکنم

 درست همون جایی که پرواز کرده بودیم فرود

 اومدیم

 دستام با وجود دستکشا بازم یخ کرده بود و این از

 ترسم بود



 رعد اون دمو دستگاهو ازمون کند و من حتی قدرت

 صاف وایستادن

 نداشتم ترسیده بودم ولی منه بچه پر رو خوشمم

 اومده بود میترسیدم ولی

ه کنمدوست داشتم دوباره تجرب  

 رضا با خنده یحرفایی به رعد میزد ولی من تو عالم

 هپروت بودم و چسبیده بودم

 بهش
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 رعد:بگیرش

 دستمو دراز کردم و لیوانیکبار مصرف کاغذي حاوي

 چایی رو گرفتم بین

. 

 دستام

 رعد کنارم رو صندلی نشست مشغول تماشاي رفت و

 آمد مردم بودیم

 رعد:حالت خوبه؟؟

مسرمو تکون داد  

 نگار:آره االن خوبم

 رعد:پشیمونی سوار شدي؟؟

 نگار:یجورایی هم آره و هم نه یه اشتیاقی درونمه که



 وادارم میکنه اون ترس پر

 از لذتو دوباره تجربه کنم

 آروم خندید

 رعد:میخواي االن دوباره

 به صورتش نگاه کردم با ترس خندیدم

 نگار:نه نه منظورم االن نبود براي امروز ظرفیتم

کمیلهت  

 فقط سرشو تکون داد خیره شدیم تو چشماي

 همدیگه نمیدونم چی شد که گفتم

 نگار:ممنون

 یه ابروش با نیمچه لبخندي باال رفت

 حال اآلنم بازي نبود انگار خودم بودم خود واقعیم

 رعد دستشو پشتم رو نیمکت گذاشته بود

 و هنوز اون اتصال چشمامون قطع نشده بود..خیره به

 همدیگه داشتیم آروم آروم

 چایی میخوردیم

 من سکوتو شکستم و اون دو تا تیله مشکی چشاش

 قدرت جذب باالیی

 داشت من منه نگارو داشت جذب میکرد

 براي رهایی از این جذب شدن چشمامو اطراف

 گردوندم حیف که طرف ماهر



 بود تو این کارا و من یه مبتدي خنگ

 گفتم

ی چند سال پروازنگار:خلبان خیلی ماهري هست  

 میکنی؟

 با قیافشم داشت تخمین میزد

 رعد:یه ده سالی میشه

 اووفی از تعجب گفتم از جام بلند شدم

 نگار:اگه کاري نداري بریم یکم سرم گیج میره
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 شاید من موفق میشدم رعدو طالق بدم و دوباره

 برگردم به روال زندگی مجردیم

این مدتیولی مطعنم هیچوقت هیچوقت نمیتونستم   

 که باهم بودیم رو فراموش

 کنم

 نمیتونمیه خط بکشم رو تمام اتفاقات این مدت از

 زمانی که براي اولین بار

 رعدو دیدم و اون همه بالیی که سرم اومد تا به امروز

 امروزي که من تغییر کرده ام دیگه اون نگار پسر نما

 خالص نیستم یکم

ر کردنمناخالصی پیدا کردم رفتارم حرف زدنم فک  

 داره میشه، دختري که رعد



 خواهانشه

 میدونم رعد با ازدواج با من حتما به یه منفعتی

 میرسه می دونم داره بازیم

 میده ولی نمیدونم چطوري به این خوبی داره نقششو

 بازي میکنه؟

 قرار بود من اونو بازي بدم قرار بود از زندگیم پرتش

 کنم بیرون ولی انگار همه

 چیز برعکس شده

 اگه بر میگشتیم خونه پدربزرگ رعد به حتم اتفاقایه

 بدي میفتاد،یعنی فرح حتما یه

 دعواي حسابی راه مینداخت اینو احتماال رعدم

 فهمیده بود که به مادربزرگش گفت

 دیگه میریم خونه خودمون

 فخري جون نه اینکه از خداش باشه ما اونجا نریم

 ولییجورایی از این نرفتن

 استقبال هم کرد انگاري بخاطر رفتار فرح اون

 خجالت میکشید گفت که حتما با

 شوهرش چند روزي میان تا مهمون خونه نوه و عروس

 گلشون بشن

 چرا من از بازي عروس و دامادي خوشم اومده

 بود یجورایییه حسی داشتم



 خیلی شیرین بود ولی من تصمیمو گرفتم من آدم

 زندگی کردن با رعد نیستم
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 دوباره انگار همه چیز برگشته بود جاي خودش من تنها

 تو اتاق خودم

 رعد تنها تو اتاق خودش هنوز هیجان ناشی از اون

 پرواز تو وجودم بود و با

 فکر کردن بهش روحیه میگرفتم البته که ترسم

 داشت

 نشسته بودم روتخت و از گوشه پنجره آسمونو تماشا

 میکردم آفتاب داشت غروب

 میکرد

 این مدت بجز غذاي حاضري و بیرونی چیز دیگه اي

 نخورده بودیم

 منکه آشپزیم صفر بود بجز سسیس تخم مرغ و کوکو

 سیب زمینی و املت و

 نیمرو و سیب زمینی کبابی دیگه چیزي بلد نبودم بپزم

 یجورایی هوس کردم یکاري انجام بدم گشنمم

 بود ناهارم کم خورده بودم به

 لطف اخماي مادر رعد

 دستی به موهاي کوتاهم کشیدم که کمی بلند تر شده



 بود عزیز کجایی که خط

 کش به دست بیاي سر وقت موهام

 راست میگفتن بچه ها که ازدواج کنن میرن پی

 زندگیشون و بی وفا میشن آره

 من بی وفا شده بودم اگه یه روز بابا و مامان رو نمی

 دیدم دق میکردم ولی

دنمیدونم این مدت چیشده بو  

 عزیزم که زیاد زنگ نمیزد که هوایی نشم

 یه شلوارك و تاپ زرشکی از بین لباسام بیرون

 کشیدم و پوشیدم دیگه مثل قبل

 برام مهم نبود که لباسام حتما پسرونه باشه

 از اتاق خارج شدم خبري از رعد نبود

 رفتم سمت آشپزخونه قلبم به تاالپ تلوپ افتاده بود
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ه هنرتو نشون بديخب نگار خانوم وقتش  

 به کی؟؟

 به خودت؟؟

 آره به خودم منکه چیز زیادي بلد نبودم رعدم که

 مطمعنا چیزي که من بپزمو

 نمیخوره اون چیزي هم که من میخوام بپزم با کالس

 جنتلمن نما جور در نمیاد



 ایشون باید تو بهترین رستورانا غذا میل کنن و توجه

 داشته باشن که یه دستمال

 حتما دور گردنشون و یه دستمالم رو پاهاشون پهن

 باشه

 ولی من به روش خاکی خودم غذا میخورم و حال

 میکنم

 رفتم سمت جا سیب زمینی به لطف خریداري رعد

 همه چیز تو خونه پیدا

 میشد

 چند تا سیب زمینی برداشتم و بعد تمیز کردن و

 شستن روشون انداختمش تو قابلمه

و شعله رو هم کم کردم و و ویکم نمک روش پاشیدم  

 دم کنی رو هم کشیدم رو

 در قابلمه و گذاشتم آروم آروم کبابی بشه

 سریع رفتم از یخچال چند تا تخم مرغ برداشتم و

 گذاشتم آبپز بشه

 از فکر کردن به این غذا دهنم آب افتاد و مدام آب

 دهنمو قورت میدادم

 کمی ساالد درست کردم و بهش سس زدم رفتم سر

سیب زمینیا و تخم مرغا وقت  

 که خوب پخته بودن



 بعد پوست کندشون ریختمشون تو یه قابلمه و بخاطر

 اینکه هنوز داغ بود یکم کره

 انداختم توش با گوشت کوب افتادم به

 جونشون یکمم نعنا بهش اضافه کردم

 رعد:داري چیکار میکنی؟؟

 هینی کشیدم چرخیدم سمتش کتابی دستش بود و

نو نگاهبا تعجب داشت م  

 میکردم نفس راحتی کشیدم

 نگار:واي ترسیدم یهویی مثل جن ظاهر میشی

 نگاهش به بندو بساطی بود که راه انداخته بودم

 براش چشمامو تو کاسه چرخوندم

 نگار:داشتم معجون درست میکردم
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 رعد:معجون؟

 انگاري حرفمو باور نکرده بود داشت ظرفارو نگاه

 میکرد

دم و نشستممیزو براي خودم چی  

 اون هنوز اونجا وایستاده بود

 نگار:میدونم تو از این چیزا نمیخوري بهتر براي

 خودت غذا سفارش بدي

 تکه اي نون کندم و با دهنی آب افتاده و با ولع شروع



 کردم به خوردن

 وقتی رعد کنارم نشست به غذا خیره شد دهنم از

 حرکت ایستاد

 کتابو گذاشت روي میز و شروع کرد به خوردن غذا من

 با دهنی پر و چشماي گرد شده نگاهش میکردم

 میدونم خیلی خوشگل بنظر

 میرسیدم نیازي به گفتنش نیست

 رعد:کی گفته نمیخورم؟

 خیلی خودمونی شروع کرده بود به خوردن غذا منم

 دیگه حرفی نزدم

داره البته جاي تعجب داشت که نگار وحشی چطوري  

 غذاشو با رعد تقسیم میکنه

 و از ته دلم راضیه

 اصال انتظارشو نداشتم رعد با اون شرکت و ابهت و

 چیسان فیسانش کنار من

 سیب زمینی و تخم مرغ آبپز بخوره

 حاال جالبش اینجاست تو یه ظرف غذا میخوردیم و از

 یه قاشق براي خوردن

 ساالد استفاده میکردیم

ی که سر رمانتیک بازي هايهی نگار تو همونی نیست  

 زیبا و اینکه با نامزدش تو



 یه بشقاب غذا میخورد حرف نموند که بارش کنی؟؟و

 عق میزدي؟

 جالبتر از همه این بود که هیچکدوم به رومون

 نیاوردیم و به خوردن ادامه دادیم

_ 260 

 رعد بین غذا پرسید

 رعد:توکه غذا به این خوبی و خوشمزگی درست

ا هاي دیگه رومیکنی چرا غذ  

 بلد نیستی بپزي؟؟

 بدون اینکه بهش بپرم و یا تیکه اي بارش کنم آروم

 خندیدم

 نگار:من از همون اولم بچه شره بودم غذا پختن و جارو

 کردن براي زیبا و زهره

 بود یعنی اگه به عزیز بود که منو کدبانو بار میآورد

 ولی بقول خودش حریف

 من نبود

 گلومو صاف کردم

ج بابامم که پشت ته تغاریش بود هرچقدرنگار:حا  

 عزیز از دستپخت و خانومی

 خواهرام تعریف میکرد و من بیشتر لجم میگرفت یه

 بار یه استکان نمک ریختم



 تو غذایی که زهره پخته بود همش دوازده سالم

 بود ولی عزیز فهمید کار منه

 بماند که مجبور شدن ناهار نون پنیر و سبزي بخورن

نو انداخت توولی عزیز م  

 اتاق و گفت حق ندارم از اتاق خارج بشم باید خوب به

 کاري که کردم فکر

 کنم آخ که فداي حاج بابا بشم از همون نون پنیر

 سبزي که خورده بودن یه لقمه

 هم براي من آورد البته قایمکی

 رعد داشت با خنده به حرفام گوش میداد

 نگار:یبارم فلفل ریختم تو سوپی که زیبا پخته بود

 بایاد اون روزا آهی کشیدم

 نگار:عزیز فکر میکرد بچه شرش با خوردن چند قاشق

 از اون سوپ پر فلفل سر

 به راه میشه

 دست از خوردن کشید و با چشمایی که میدرخشید

 منو تماشا میکرد

 رعد:پس قضیه فلفل منتفی شد امتحان شدست

لی چرا؟؟خندیدم و  

 چرا به این شوخی رعد که میخواست منو با فلفل

 تنبیه کنه خندیدم؟؟
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 داخل آشپزخونه مثل خنگا داشتم چرخ میخوردم و

 عوض اینکه آباد کنم میزدم

 بدتر همه جارو به گند میکشیدم

 آه کدبانو بودن هم کار خیلی سختیه ها کی گفت کار

 خانوما و خونه داري

چندتا کار مثل بچه داري و خونه آسونه؟؟اونایی که  

 تمیز کردن و رو همزمان

. 

 انجام میدن چطوري میرسونن؟

 دستمالو با حرص کوبیدم رو میز اصال خونه داري به

 من یکی نیومده نفس

 حرصی کشیدم و دستام بین موهام چنگ شد از

 گوشه چشمم دیدم که رعد داره

 میره سمت در

 داره کجا میره اونم این وقت شب؟؟

 دست به کمر از آشپزخونه خارج شدم و رو به رعد که

 مشغول پوشیدن کتونیش

 بود غریدم

 نگار:کجا بسالمتی؟؟

 شوك،شوك،شوك



 من دارم چه غلطی میکنم؟؟

 به خودم اومدم ولی لبخند گوشه رعد اینو میرسوند

 که خوششم اومده

 کوله ورزشی رو باال آورد

 رعد:دارم میرم ورزش

اه میره و به هیکلش میرسهخب میدونستم اون باشگ  

 ولی ولی پس من چی؟!من

 خونه تنها بمونم؟

 این چه مرضی بود که افتاده به جونم نه دلم میخواد

 برم جایی و نه دلم میخواد

 اینجا تنها بمونم نگار که عاشق تنهایی بود

 نمیدونم رعد چی برداشت کرد که گفت

 رعد:اگه دلت میخواد تو هم بیا باهم ورزش میکنیم

 چشمام گرد شد نکنه داریم تو نیویورك زندگی

 میکنیم و خودمون خبر نداریم مگه

 اینجا باشگاه مشترك و مختلط هم وجود داره؟ دیگه

 بدون حرفی درو باز کرد و از خونه خارج شد مثل

 میگ میگ دویدم

 سمت اتاقم و لباس تنم کردم
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 دهنم با دیدن این فضا باز مونده بود نگاهی به سقف



 انداختم طبقه باال خونمون

 بود

 این رعد یه باشگاه خصوصی مجهز داشت چی میگن

 قدیمیا دارندگی و

 برازندگی؟؟

 تو ثروت بزرگ شده بودم ولی تو زندگیمون قناعت

 حرف اولو میزد براي همین

 قدر داشته هامو میدونستم از این طرز زندگی حاج بابا

 و عزیز راضیم بودم

ولی منکه طرز کار کردندستی به تردمیل کشیدم   

 باهاشو بلد نبودم آخه هیکل

 چوب شوري من نیازي به پیاده روي داشت تا چربی

 هامو آب کنم؟؟با ورزش و

 سالمتی هم که منه تنبل خان میونه اي نداشتم

 با صداي آهنگ خارجی شادي که تو فضا پیچید

 ترسیده از جام پریدم

 وچرخیدم که با هیکل تنومند رعد مواجه

المصب عجب تیکه اي با دیدنش شدم  

 که فقط یه تیشرت جذب سیاه تنش بود و تمام دارو

 ندار باال تنه اش تو معرض دید

 بیشتر هول کرده و آب دهنم پرید تو گلوم



 اي خاك،خاك،خاك

 خاك تو سرم داشتم خفه میشدم که چند ضربه آروم

 به کمرم وارد شد فهمیدم رعد

 خودشو به من رسونده

؟؟رعد:خوبی تو  

 با دستم اشاره کردم و خوبم و دیگه کمرمو سوراخ نکنه

 البته اون داشت انگارییه گربه پشمالو رو نوازش

 میکرد

 تردمیل رو روشن کرد و خودش رفت سمت چند تا

 دمبل خیلی گنده

 تردمیلو براي من روشن کرده بود غول تشن خان هر

 دو با فاصله چند متري روبه روي هم بودیم و اون با

ه داشت منی که آرومخند  

 راه میرفتم نگاه میکرد و دنبل میزد

 بهتره اینم اضاف کنم که من داشتم با تعجب و شگفتی

 نگاهش میکردم

 جاي شایان خالی ،جوجه اردك زشت کاش اینجا بود و

 میدید باید خیلی تالش کنه

 تا اون دوتا تیکه استخونه بازوهاش صاحب چند گرم

 ماهیچه بشن
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 سعی کردم خودمو جمعو جور کنم

 جو و گرما منو گرفته بود فریاد زدم تا به گوشش

 برسه

 نگار:ببینم رعد خان با این صدا و هیاهو همسایه ها

 شاکی نمیشن؟؟

 اونکه انگاري واضح حرفمو شنیده بود دنبالرو رها

 کرده و رفت سمت دستگاهی

 که واال نمیدونم اسمش چیه

خودش یه کش بود که میکشید سمت  

 اطالعات در همین حد یعنی

 با صداي خشنش که نفس نفس هم میزد فریاد زد

.. 

 رعد:نه خونه عایق صداست این طبقه و طبقه پایینم

 کسی زندگی نمیکنه

 فقط سري تکون دادم خستم شده بود خواستم

 یجوري پیاده بشم که نتونستم چون

 کله پا میشدم

هاي دستگاهتنم عرق کرده بود کالفه نگاهی به دکمه   

 انداختم و دستمو بردم و

 یکی رو شانسی فشردم که خداروشکر از حرکت

 ایستاد



 رفتم سمت رعد دست از ورزش کشید و همونطور که با

 حوله سیاهی عرق

 گردنشو میگرفت نفس نفس زنون نگاهی بهم

 انداخت

 نگار:حاال چیکار کنم؟؟

 پوزخندي زد

رقابت کنم؟؟ نه تو خوبی؟من به این کوچیکی بیام با تو  

 دوتا دنبل خیلی خیلی کوچیک و نقلی زرد رنگ داد

 دستم

 نگاهی بهشون انداختم

 نگار:هه

 اون رفت سراغ یه دستگاه دیگه و منم عین بچه اي که

 اسباب بازي دستش داده

 باشن و دست به سرش کرده باشن با دنبالي تو دستم

 مشغول شدم و بازوهامو باز

 و بسته کردم

اینجا چه غلطی میکردم؟؟ من االن دقیقا  

 سعی میکردم ذهنمو مشغول کنم تا نره سمت اون نري

 که اونطرفتر انگار داره با

 اون هیکل جذابش خودنمایی میکنه

 تنم واقعا به عرق نشسته بود



 نمیدونم کی ولی وقتی به خودم اومدم که رعد پشت

 سرم وایستاده بود و داشت

 بازوهامو تو زاویه صحیح قرار میداد

 با صداي مردونش و نفس گرمش که به گوشم میخورد

 گفت

 رعد:اینجوري نه دختر خوب بدنت درد میگیره

 دختر خوب؟
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 این قلب من چرا بندري میزد؟؟

 من چم شده بود؟؟هورمونام باال پایین شدن؟؟ چرا

 من،منه نگار جذب رعد شدم

 تو همون لحظه ذهنم کشیده شد سمت اونروزي که با

رفتم شرکتش تاپاي شکسته   

 متقاعدش کنم بیخیال ازدواج با من بشه آره همون

 روزم باشگاه رفته بود این

 بوي تن رعد که به بینیم میخورد منو برد به اون روز

 گرماي تنشو احساس میکردم چرا فاصله نمیگرفت؟؟

 ترسیده بودم نفسم داشت میگرفت که ازم دور شد

وشه اي و نشستمآروم و قرار گرفتم دنباالرو انداختم گ  

 رو زین دستگاهی و

 مشغول تماشاي اون شدم که داشت ورزش میکرد



 خیلی عادي بود برعکس من بی جنبه

 تکلیفم با خودم مشخص نبود ولی اون کاربلد بود

 انگار

 چی میشه؟یعنی چجوریه اونروزي که من از این زندگی

 اجباري برم بیرون و

 خورشید نامی بیاد جام؟

ختره دیگه از شر من راحت شده ورعد اونروز خوشب  

 کسی نیست که براش

 مشکل بتراشه

 حسم حسادت بود،من حسودي دختري رو میکشیدم

 که رعد عاشقش بود و قصد

 داشته باهاش ازدواج کنه چی مانع این عشق شده؟

 بعد اون اتفاق من یه مرده متحرك بودم بچه اي که

 زودتر بزرگ شد زودتر به

ه گریبانگیر سوگند شد آخبلوغ رسید بعد بالیی ک  

 سوگند سوگند مهربونم

 وقتی بزرگتر شدم به این نتیجه رسیدم که بکشم تموم

 اون حسایی رو که منو

 میکشونه سمت دختر بودن

 با خودم که تعارف ندارم رعد تمام تالشا و نقشه هامو

 نقش بر آب کرده بود



 رعد مردي بود که منو میکشوند سمت

و مغزم به صداخودش یچیزي مثل آژیر ت  

 در میومد که من دخترم
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 براي اینکه به خودم بفهمونم من قوي هستم دست از

 فکرو خیال کشیدم و از جام

 بلند شدم و رفتم سمت رعدي که داشت آب میخورد

 نگار:میگم رعد

 وقتی اینجوري صداش زدم دست خودم نبود واقعا

 غیر عمدي بود بنظر خودمم

 اسمشو با ناز صدا زدم

 آب معدنی بزرگو از جلوي دهنش آورد پایین

 درسته صدام لرزش داشت ولی ادامه دادم

 نگار:میگم منکه اونروز همراهت براي مالقات با اون

 مدیرا اومدم نگفتی کارم

 خوب بود یا چی؟؟

 بطري رو گرفت سمتم تشنمم بود فهمیدم دهنیه ولی

 امان از این حس جدید که

 در من به جنبش افتاده

رو گذاشتم بین لبام و سرمو کمی بلند کردم وبطري   

 چند قلپ از آب رو خوردم



 چشمام سمت رعدي کشیده شد که با سیبک گلویی

 که تکون میخورد داشت نگاهم

 میکرد

 این چه کوفتی بود که داشت اتفاق میفتاد؟؟

 بطري رو آوردم پایین و دادم دستش اونم گرفت گفت

 رعد:خوب بود

بی انصاف چشمامو گرد کردم براش  

 نگار:خوب بود؟فقط همین؟؟بابا من خودمم میدونم

 محشر بودم چی میگی تو

 خیلی بی انصافی اصال اصال لهجه رو حال کردي وقتی

 داشتم انگلیسی حرف

 میزدم آه..اصال تو چی میفهمی من چی میگم قدر

 منو نمیدونی که

 همینطوري حرف میزدم دستمو تو هوا براش تکون

ت کرد ومیدادم که بهم پش  

 رفت سمتی ولی صداي خندش به گوشم رسید جوري

 حرف زد که به گوشم برسه

 رعد:خیلی خودتو دست باال گرفتی

 اي خوك کثیف داشت منو مسخره میکرد

 دستام مشت شد

 نگار:بشکنه این دست که نمک نداره اینه جواب



 لطفی که بهت کردم؟؟

 سرشو چرخوند سمتم و با پوزخند گوشه لبش و

باال رفته گفت ابروهاي  

 رعد:چه لطفی خودت اصرار کردي بجاي خانم صالحی

 بیاي

 پشت کردم بهش و به افسوس براش سري تکون دادم

 و مشتمو مقابل صورتم

 آوردم و نگاهش کردم

 شیطونه میگه بزن دکورشو به هم بریزا

 شیطونه غلط میکنه

 با دست دیگم مشتمو آوردم پایین

 یارو چند برابر منه یه مشتش منو کتلت میکنه
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 خسته کوفته وارد خونه شدیم البته من بیشتر عین

 جنازه بودم وگرنه رعد که

 خیالشم نبود با اون همه ورزش سنگینی که انجام

 داد

 گفت میره دوش بگیره و مستقیم رفت سمت

 اتاقش منم نیاز به دوش داشتم ولی

د به گوشی رعد که رو میزولی نگاهم خیره مونده بو  

 تلفن گذاشت رفت



 انگار حواسش نبود یاچی؟؟

 چرا داشتم وسوسه میشدم؟ نگار گوشییه وسیله

 شخصیه اصال تو شخصیت تو

 نیست که تو گوشی کسی سرك بکشی

 این حرفا تو فکرم داشتن تاب تاب بازي میکردن ولی

 من قدم زنان خیلی آروم

 میرفتم سمت گوشی

ش چجوریه صد در صد که رمز دارهحاال ببینم گوشی  

 اونم چه رمزي تاریخ تولد

 ندیده ناصرالدین شاه حتما؟

 گوشی گرون قیمتشو برداشتم و اول نگاه کلی به

 ظاهرش انداختم

 آیفون و خیلی خفن اي کوفتت بشه

 نگاهی به در اتاق رعد انداختم صداي دوش آب

 میومد

 گوشی رو روشن کردم در کمال تعجب و حیرت من

مز نداشت مگه میشهر  

 باباااا؟؟

 مغزم سوت کشید سریعیه استرس ده ریشتري به

 جونم افتاد و دستام عرق کرد

 آب دهنمو قورت دادم و دوباره نگاهی به در اتاق



 انداختم

 حاال چیکار کنم؟؟

 چمچاره مرگ

 سریع رفتم تو مخاطباش

 مددکار ساختمان ج تولیدي صالحی م گیسو فرخ

 نژاد

انگشتمو رو صفحه حرکت میدادم و همینطوري سریع  

 اسما میرفت باال ولی

 نگاهم مثل عقاب دنبال اسمی بود

 حسام نادري فیروز

 اي بابا

 خورشید

 دستم خشک شد با دیدن اسمش آره حتما شماره

 همون دخترست که فرح ازش

 اسم برد چیزي که بیشتر اعصابم خورد کرد اون قلب

 کوچیک قرمز رنگ مقابل

 اسمش بود که سیو شده بود
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 دوباره نگاهی به در انداختم که سراسر خشم بود

 نگار:خاك تو گورت نکنن مرتیکه عوضی

 داشتم روانی میشدم بخاطر احساساتم



 رفتم توگالریش همینطوري عکسارو رد میکردم که از

 ساختمون هاي نیمه کاره و

هچند تا برج و جلسه هاش بود ولی باالخره رسیدم ب  

 چندتا عکس

.. 

 اینبار انگشتام کند کار میکردن

 عکس رعد بود با یه دختره گیسو نبود نه نبود یایکی

 از دوستاي رعد این

 دختر انگاري فرق داشت چون بجز اون دیگه عکس

 هیچ دختر دیگه اي تو گوشی

 رعد نبود

 دندونام رو هم قفل شد

 نگاهم میخ دختري شده بود که از زیبایی چیزي کم

شت دختري که لبخندشندا  

 قیافش مثل فرشته ها بود انگار

 فنجون قهوه اي تو دستاش داشت و لبخند دندون

 نمایی زده بود و رعد لبخند

 مالیمی داشت گیرنده این سلفی رعد بود

 رعدي که انگار خیلی دوست داشته این صحنه رو

 موندگار کنه نگاهم دقیق شد

و زنونگی رو دختري که حتی از پشت عکس پر از ناز  



 بود طرز لباس پوشیدنش

 ناخن هاي کوتاه رنگ شده اش موهاي سیاهی که

 صورتشو قاب گرفته بود جوري

 که پا روي پا انداخته بود و دوربین رو نگاه میکرد

 این دختر خورشید بود من مطعنم میدونم خودشه

 گوشی رو گذاشتم سرجاش و سمت اتاقم قدم

 برداشتم

فته بود و سرم سنگینیانگاري اطرافمو مه فراگر  

 میکرد بین راه مقابل ویترین

 چوبی طرح سلطنتی خونه ایستادم و نگاهم خشک

 شد به خودم

 داخل ویترین آینه داشت

 آره چی فکر کردم پس من با این موهام و این هیکلم

 و این اخالقم حتما میتونم

 دل رعدو ببرم اون دختر صد هیچ از من جلوتره

راموش کرد؟؟مگه کسی منو بهمگه میشه اون دخترو ف  

 اون ترجیه میده
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 این احساسم .آه کوفتی

 آره من کوفتی ترین احساس دنیارو دارم

 قطره اشکی از چشمم چکید



 نه من حسودي نمیکنم نه من اصال عین خیالم

 نیست

 قوي باش نگار مثل همیشه مثل این چند سال نباز

 نگار نباز

 اصال نیازي نیست کسی منو انتخاب کنه این منم که

 انتخاب میکنم

 آره همینه اعتماد بنفستو ببر باال

 دستامو که کنارم افتاده بودن رو مشت کردم

 باالخره سر از نقشه ات در میارم رعد مروت باالخره

 میفهمم براي چی دست از

 خورشید خانوم کشیدي اومدي سمت من

خبر داره و بهش قول نه شایدم خورشید خانومش  

 داده یه روزي مثل سگ منو از

 زندگیشون پرت میکنه بیرون

 بیشتر حرصم گرفت از رعد

 من نمیبازم و خودم بازیت میدم میشم مثل یه زن

 مجنون

 با خروج ناگهانی رعد از اتاقش نامحسوس قطره اشک

 چکیده روي گونمو پاك

 کردم

منوحاج بابا دوست ندارم شرمندگیتو ببینم ولی   



 ببخش که یه روزي نشونت خواهم

 داد که دخترتو دست چه آدم دیو صفتی سپردي

 رفت سمت گوشیش و برش داشت

 دوباره داشت میرفت سمت اتاقش که بین راه منصرف

 شد و چرخید سمتم

 رعد:من چند روزي میرم سفر کاري اصفهان تصمیم

 بگیر این چند روزه

 میخواي کجا بمونی صبح ببرمت همونجا

لبخند آرومی هم زد و شب بخیر گفتیه   

 تا خواست بچرخه بره سریع گفتم

 نگار:اصفهان
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 سوالی نگاهم کرد

 نگار:میخوام برم اصفهان

 سرشو برگردوند و با ابروهاي باال رفته نگاهم کرد

 متعجب و اخمو غرید

 رعد:چی تو چی گفتی؟؟

 چند ثانیه طول کشید تا جوابشو بدم مثل فیلم هاي

ي شد انگار که فیلمترکیه ا  

 بردار با دوربینش دور من میچرخه و یه آهنگ

 مضطرب کننده هم در حال



 پخشه

 جمع کن خودتو نگار

 هه فکر کرده میزارم تنهایی بره اصفهان به حتم که

 داره منو می پیچونه از

 کجا معلوم نمیخواد بره پیش خورشید خانومش

 نگار:کجاشو نشنیدي جناب؟ منم میخوام بیام

 اصفهان

 بعد اضافه کردم

 نگار:باتو

 کالفه شد حتما پیش خودش فکر میکنه چیشد اینکه

 تا چند دقیقه پیش خوب بود

 االن چرا اوضاعش قاراشمیشه؟

 فهمیدیه مرگم شده چون لحنم ستیزه جویانه بود

 یعنی اصال بخاطر اون عکسا و اون لبخند رعد جنتلمن

 نما که کنار عشقش بر لب

ستی؟؟داشت ناراحت نی  

 براي صدمین بار نخیرررر

 البته خیلی سعی کردم لحنم نرم باشه ولی نشد آخه

 منکه نمیتونم بعد اینکه فهمیدم

 خر فرض شدم آروم رفتار کنم

 رعد:ببخشید ولی انگار تو بد عادت شدي



 لحنش سرد،خشک و پر از تمسخر بود این اون رعد

 چند دقیقه پیش نبود مقابل

 به مثل میکرد؟

ادادامه د  

 رعد:دو سه بار با خودم بردمت فکر کردي کار و زندگی

 من خاله بازي مگه

 من پرستارتم فردا میري خونه پدرت یا جاي دیگه

 البته نه هرجایی

 اون جمله آخرش دیگه چه کوفتی بود؟؟

 بی توجه به من وارد اتاقش شد و درو بست

 مثل دختر بچه هاي تخس با صداي بلند فریاد زدم

ا باهات میام اصفهان و تو هیچ کارينگار:من فرد  

 .نمیتونی بکنی رعد مروت
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 خسته بودم خیلی خیلی خسته بودم انگار که یه

 تریلی از روم رد شده بود

 ولی نمیخواستم بازنده بازي باشم

 چمدونمو آماده کردم و لباس پوشیدم و آماده شدم

 ساعتم نگاه کردم دوازده شب بود

حاج سلطانعلی دریا من منم نگار دریا دختر  

 رفتم تو پذیرایی و خیره به در اتاق رعد نشستم رو



 مبل

 تا خوده صبح نمیخوابم نمیخوابم تا وقتی که رعد از

 اون اتاق خارج بشه

 از کجا بدونم منو قال نمیزاره؟ مطعنم با اون حرف

 آخرم صبح جیم میزنه

 ولی به منم میگن نگار

ه چشمام رودقیقه ها به کندي میگذشت و منه خست  

 هم میرفت سر درد گرفته

 بودم بیچاره نگهباناي شیفت شب چیکار میکنن؟

 چجوري تحمل میکردن که

 نخوابن

 چند بار چرت زدم که وقتی سرم پایین میفتاد از

 خواب میپریدمیا وقتیکه که دهنم

 بیش از اندازه باز میشد و آب دهنم را میفتاد

 بین خواب و بیداري البته بیشتر بیداري بودم و

 دمدماي صبح بود که رعد شیک و

 پیک کرده و خوشتیپ با چمدون کوچیکی که دستش

 بود از اتاق خارج شد

 از جا پریدم و شال رو سرمو مرتب کرده و آب دهنمو

 که از گوشه لبم بیرون

 ریخته بود رو با دستم پاك کردم



م احساس میکردممحتاج چند دقیقه خواب بود  

 چشمام پف کرده

 رعد با دیدم خشکش زده بود

 رعد:تو دیوونه اي

 رفت سمت در منم چمدون بدست و خواب آلود

 دنبالش رفتم

 یعنی تسلیم شد؟؟

 از تهران که خارج شدیم با تکوناي ماشین که مثل

 گهواره بود براي من خرس

 گنده به خواب رفتم ولی قبل بیهوش شدن خواب آلود

ار زمزمه کردمو خشد  

 نگار:منو قال نزاري رعد ولم نکنی تو برو بیابون

 جوابشو هم شنیدم که آروم زمزمه کرد

 رعد:دیگه دلم نمیاد

 شایدم اشتباه شنیدم
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 کسی اسممو صدا میزد ولی نمیخواستم چشمامو باز

 کنم یعنی توانایی انجام این

 کارو نداشتم از مغزم کار نمیکشیدم و فقط یه

یی رو میشنیدم و حرکاتیصداها  

 رو متوجه میشدم



 بین خواب و بیداري متوجه شدم که داشتم رو دستاي

 کسی حمل میشدم و اون

 کسی با توجه به بوي مضخرف و خونه خراب کن

 عطرش که از تنش به بینی

 المصب من میرسید رعد بود

 بعد از طی مسیرییه جاي نرم فرود اومدم و دیگه

نشدممتوجه اتفاقات اطرافم   

 وقتی بیدار شدم هیچ چیز رو بخاطر نمیآوردم با

 تعجب به اتاقی که داخلش بودم

 نگاه کردم وسایل شیک و مدرنی داشت مثل یه

 سوییت کوچیک بود

 هتلیم؟؟

 شایدم نه رعد منو کجا انداخته رفته؟؟

 با عجله از جام بلند شدم کی منو آورده اینجا؟؟

ا افتادم دستامتا صبح نخوابیده بودم و عین جنازه ه  

 مشت شد

 نگار:میدونستم نامردي میکنی

 رعد:نامردي نکردم

 چرخیدم سمتش از یه دري خارج شد فکر کنم

 سرویس بهداشتی باشه

 با چشماي وق زده نگاهش کردم



 یه نگاه مغرور از سر تا پام کرد و پوزخندي زد و رفت

 سمت چمدونش

 رعد:من دختري به تخسی و لجبازي تو ندیدم واقعا تا

 صبح جلوي در اتاقم

 کشیک کشیدي؟؟

 حرفی نزدم و پنچر شده رفتم سمت پنجره تا سرکی

 بکشم مثل خروس اینور

 ..اونور نگاه میکردم مکان خیلی نا آشنایی بود
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 رعد:گرتی کوري اصفهانیم

 با تعجب برگشتم نگاهش کردم

ی کور؟؟نگار:به من میگ  

 مثل اینکه داره به یه احمق نگاه میکنه دوباره پوزخند

 زد گفتم میخوام با هر

 پوزخندش زنده به گورش کنم؟؟

 رعد:اطالعات عمومی درست حسابی هم نداري که و

 دوباره پوزخند

 رعد:تو اینجا بمون من عصر یه قرار کاري دارم سه

 روز دیگه هم بر

 میگردیم

به من که داشتم دست به دست از کار کشید و نگاهی  



 سینه نگاهش میکردم

 انداخت

 رعد:دارم اینارو میگم که تو چمدونم سرك نکشی و تو

 کارام فضولی نکنی

 رعد:برنامه همینه تورو هم نمیتونم با خودم ببرم قرار

 کاري دارم

 همینجوري حرف میزد که تیشرتشو از تنش در آورد و

 اون عضله هاي المصبشو

منم که ندید بدیدانداخت بیرون و   

 داشتم همینجوري نگاهش میکردم ولی اون انگار بهم

 مجال داده باشه نگاهم

 نمیکرد تا اتصال نگاهم به بدنش قطع نشه

 رعد:میتونی بري البییا رستوران اینجا

 داشت دکمه هاي لباسشو میبست

 رعد:حواست باشه دردسر درست نکن از هتل خارج

 نشو حوصله کارهاي

ارممتفرقه رو ند  

 این بین بگم طبق معمول داشتم کم کم جوشی

 میشدم فکر میکرد من بچم؟؟
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 داشت از سوئیت خارج میشد که چرخید سمتم



 رعد:من نمیخواستم بیارمت خودت اصرار کردي پس

 سعی کن برام مشکل

 تراشی نکنی

 من جوابی نمیدادم این پر رو تر میشه

 با حرص غریدم

 نگار:چشم بابایی دختر خوبی میشم

.. 

 رعد گوشه لبش باال رفت

 رعد:آفرین

 نگار:ببین اعصاب من بدجور ت

 با طرز نگاهش اصالح کردم

 نگار:خرابه بهتره

 بی توجه بهم خارج شد و پشت سرش درو بست

 دست راستمو مشت کردم و کوبیدم تو کف دست

 چپم باالخره من تو همین سن

همه رو به باد میدم قاتل میشم و شرف مرف  

 رفتم تو بالکن و پایینو نگاه کردم ویو خیابون و شهر

 بود فاصله زیاد بود ولی

 دیدم که رعد از هتل خارج شد و رفت سمت ماشینییه

 خانومی ازش خارج شد و

 با رعد اندکی حرف زدن و بعد سوار شدن و رفتن



 ببینم اون اون گیسو نبود؟؟

 چرا خودش بود

نگار چرا قبول کردي بمونی اینجا؟؟اي خاك بر سرت   

 آخه پس من براي چی اومدم اینجا؟بخورمو بخوابم؟؟

 کار؟؟هه؟اقا اومده اینجا داف بازي اونوقت انگار داره

 بچه گول میزنه

 امروز نوبت گیسو خانوم فردا هم نوبت خورشید

 جونش با اون قلب قرمز

 کوفتی پس فردا هم حتما آفتابی و مهتابی

دم حاال من چیکار کنم؟وارد اتاق ش  

 بی توجه به حرفاي رعد رفتم سمت چمدونش پر از

 پرونده و کاغذ پاره و چند تا

 تیکه لباس بود

 کوله و گوشیمو برداشتم و از سوئیت خارج شدم
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 اینجا بمونم از فکر و خیال حرص سرم میترکه بعد

 عمري از تهرون پامونو بیرون گذاشتیم حاال عین مرغ

کنم یه جا بق  

 عجب هتل شیکیم بود

 رفتم البی و از کارکناي هتل که لهجه خیلی شیرین

 اصفهانی هم داشتن نقشه گرفتم



 البته بعد خوردن یه ناهار مفصل

 مثل اینکه رعد بدون توقف و استراحت یه بند رونده

 بود تا اصفهان که انقدر زود

 رسیده بودیم

 از هتل خارج شدم

 بعد چند ساعت خوابیدن درست بدنم کوفته بود ولی

 سرحالتر شده بودم

 از فردا عین کنه میچسبم به رعد هر جا رفت باهاش

 میرم

 بزار االن پشیمون بشه که بدون من رفت مرتیکه

 انگار بچه کوچیک با خودش

 آورده انگار همین من نبودم که پیش چشمش با چند

 تا مدیر عامل مذاکره کردم؟؟

مذاکره؟؟بله   

 همچین کار شاخی هم نکردیا نگار؟؟بیشتر که رعد

 حرف زد و توافق کرد

 باهاشون

 حاال منم یه نیمچه نقشی هم این وسط داشتم دیگه

 جوري راه میرفتم که با پام حرصمو سر آسفالت

 خیابون و سنگفرشاي پیاده رو ها

 خالی میکردم



 میدونستم تو شهر غریبم براي همین زیاد از هتل دور

 نشدم اعتماد بنفس که زیاد

 دارم اونم از نوع کاذبش منو گروگانم بگیرن به هیچ

 جام حساب نمیکنم ولی چه

 کنم که قبل هرچیز باید انتقاممو از رعد مروت بگیرم

.. 

 همینطوري چرخ زدم و وقت کشی کردم که نمیدونم

 چیشد که سر از سی و سه

 پل در آوردم
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د تا حداقل حالمورعد اصال بهم زنگ نزده بو  

 بپرسه چرا دوست داشتم نگرانم

 بشه و دنبالم بگرده؟؟

 اصال من همینجوریم زمان مدرسه هم چند دقیقه که

 دیرتر میرفتم خونه میدیدم

 عزیز سر کوچه منتظرم وایستاده با دیدنم بهم تشر

 میزد که چرا دیر رفتم

 شاید خیلیا ناراحت بشن ولی من خوشم

عزیز نگرانم میومد خوشم میومد که  

 میشد که حداقل براي اون مهمم که منتظر رفتنم به

 خونه ست



 االنم ولی ولی رعد انگار اصال به هتل

 برنگشته خوب کاري کردم که از

 هتل زدم بیرون تا االن حتما حوصلم سر میرفت

 تو اون هیاهو و رفت آمد خلوترین جارو پیدا کرده

 بودم و نشسته بودم و به رود

ماشا میکردمکم آب رو ت  

 با به صدا در اومدن زنگ گوشیم نگاهم سمت صفحه

 اش کشیده شد

 اولش چیزي تو قلبم تکون خورد فکر کردم رعده ولی

 نبود عزیز بود

 هی عزیز عاشقتم منکه یادم بمونه وقتی دیدمت ماچ

 بارونت کنم

 نگار:الو عزیزجونم نفسم

 عزیز:الو نگار دختره بیفکر خوبی؟؟نگییه زنگ به

 عزیزت بزنی دختره

 ورپریده

 صداش پر از گله و شکایت بود

 نگار:آخ من فداي عزیز جونم بشم که همیشه فضاي

 عاشقانه بینمونو خراب

 میکنی

 آروم میخنده میدونم االن اشکاش از اون گونه هاي



 تپلش رونه

 عزیز:یه حالی از پدر و مادر پیرت نمیگیري نگار؟خوبی

 شوهرت خوبه

 نگار:منکه خوبم

عی کردم صدام بشاش باشهس  
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 نگاز:رعدم

 انگار که رعد جلو روم باشه انگشت وسطیمو نشونش

 دادم

 نگار:اونم خوبه چشم اومدنی تهران حتما بهتون سر

 میزنم با رعد اومدیم

 اصفهانیهویی شد شرمنده اصال یادم نبود بهتون خبر

 بدم

 عزیز جون نمیدونم چه فکري کرد شایدم فکر کرد

ماه عسلی که نرفتیمیااومدیم   

 مارو با رز و جک اشتباه گرفت که خوشحال گفت

 عزیز:عه چه خوووب دختر قشنگم خوب کاري

 کردین تا وقتی جونین باید

 بگردین و خوش باشین تو اصال نگران ما نباش عه

 حاجی باشه دیگه بیا تو

 حرف بزن



 خندم گرفت اینبار صداي حاج بابا تو گوشم پیچید

دخترم نگارم خوبی؟؟ حاج بابا:الو  

 با شنیدن صداش بغض گلومو گرفت دلم هواشو

 کرد

 بغضم بیصدا ترکید و قطره قطره اشک از چشمام

 چکید

 نگار:جونم حاج سلطون علی دریا جان نگار حاج

 بابا؟خوبم شما خوبین؟؟

 بابا خندید

 حاج بابا:خدارو شکر میگذرونیم همه چی روبه راهه

 عصاي دستم؟؟

ودهمه چی خوب نب  

 نگار:عالی عالی حاج بابا

 حاج بابا:خداروشکر ببینم رعد پیشته باهاش کار

 دارم

 یهو قندم افتاد اینور اونورو نگاه کردم آب دهنمو

 قورت دادم

 نگار:نه یعنی چیزه رفته رفته پایین

 صداي عزیزو شنیدم که آروم به حاج بابا گفت

 عزیز:وقتشونو نگیر دیگه حاجی حتما رعد حموم یا

 جاییه نگار خجالت میکشه



 بگه خلوتشونو به هم نزن

 پوزخندي زدم البته در درونم
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 حاج باباهم که به خیالش دختر فضولش نمیشنوه آروم

 غرید

 حاج بابا:باشه زن یه لحظه اجازه بده بابت سفر شایان

 کارش دارم

 سفر شایان؟؟بزمجه؟

 نگار:حاج بابا چیشده؟؟

این بهروز از خدا بیخبر وحاج بابا:هیچی هیچی دخترم   

 زنش یه مکافاتی راه

 انداختن که نگو اصرار دارن شایانو بفرستن فرانسه

 ولی این بچه نمیخواد

 بره یعنی شب و روز برامون نزاشتن شایان قهر کرده

 اومده اینجا ولی مرغ

 بهروز و الله یه پا داره همه کاراشو کردن هفته دیگه

 عازمه میخوان بفرستنش

رس بخونهاونجا د  

 شایان؟؟دارن میفرستنش فرانسه؟؟

 بیچاره شایان که شده اسباب بازي الله تا عقده هاشو

 خالی کنه



 حاج بابا:بعدا زنگ میزنم خودم با رعد حرف

 میزنم میخواستم ببینم اونجا آشنایی

 چیزي نداره منکه نمیتونم نوه دست گلمو همینجوري

 به امید پدر و مادرش راهی

 کنم

از پشت گوشی عین میخ فرو رفت تو صداي شایان  

 مغزم

 شایان:دارین با نگار حرف میزنین؟؟

 پشت بندش صداي عزیز

 عزیز:آره ولی کار داره مادر یه ساعته این مرد بچمو

 گرفته به حرف با رعد

 رفتن ماه عسل ،میان حرف میزنیم

 بفرما نگفتم؟؟ماه عسل؟؟

اینبارشایان انگاري به زور گوشی رو از حاج بابا گرفت   

 صداي پر از بغضش

 تو گوشی پیچید

 شایان:الووو نگار؟؟

 عزیز:گوشی رو کجا میري بچه؟؟
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 صداي بسته شدن در اومد انگار که خلوت کرده بود

 شایان:نگار پشت خطی



 نگار:بنال سیاه سوخته

 شایان:نگار کجایی تو پس؟؟چه زود فراموشم کردي

 نامرد؟چه زود منو به رعد

 فروختی؟؟

 انگار داشت گریه میکرد

 نگار:شایان تو حالت خوبه؟؟

 شایان:نه نگار اصال حالم خوب نیست بهروز و الله گیر

 دادن منو بفرستن فرانسه

 ولی من دلم نمیخواهد برم بخدا اینجا هم میتونم

 دکتر بشم اصال قول میدم نگار

 تو بیا به اینا بگو دست از سر من بردارن من دلم

 نمیخواد برم

به درد اومد میدونستم دلش پیش ساناز خلو چلدلم   

 گیره

 همه دردام رو سرم آوار شد با بغض گفتم

 نگار:نه که ننه باباي تو منو آدم حساب میکنن یادت

 نیست سر پول و پله حاج

 بابا چه بالیی سرم آوردن؟؟تو بچشونی شایان حتما

 صالحتو میخوان

ه حتممیدونستم باالخره حتی به اجبار این سفرو میر  

 داشتم چون الله رو میشناختم



 اون آدم سر شایان کوتاه نمیومد حتی اگه جنگ

 جهانی سوم راه میفتاد

 نگار:االغ دارن میفرستنت فرانسه؟میدونی کجاست

 برج ایفل لندن میدونی چه

 جاهایی داره عطراش؟ لباساش؟؟گشتو گذار آقاي

 خودت میشی

 با حرص غرید

خوام نگار من فقطشایان:من هیچ کدوم اینارو نمی  

 میخوام ایران بمونم من اگه

 برم میمیرم

 نگار:نترس ساناز به این زودیا شوهر نمیکنه برو

 درستو بخون شاید آدم حسابت

 کرد

 دیگه این آخرین راهی بود که میدونستم درست

 رفتم سر اصل مطلب

 شایان بعد مکث کوتاهی زمزمه کرد

 شایان:میدونم اگه برم شوهرش میدن

بر سر بیجنبه ات شایان اي خاك  

 نگار:اونکه حاال حاال هم شوهر نمیکنه نترس تو هم

 یکم حیا داشته باش تفاوت

 سنیتون به جهنم تو اصال وقت ازدواجت نیست بچه



 پرو اگه همین مامانت بفهمه

 بجاي فرانسه میفرستت وسط جنگل هاي آمازون تا

 گیر آدم خوارا بیفتی ولی فکر

 ساناز نباشی
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 شایان:خودم حلش میکنم باید مطمعن بشم

 از چی مطمعن بشه

 نگار:از چی مطعن بشی شایان

 جوابی نیومد

 نگار:الو الو شایان الو گوشی رو رو من قطع میکنی

 بزمجه

 نگاهی به صفحه گوشی انداختم نه انگار شارژ گوشیم

 تموم شده به خشکی شانس

 ذهنم کم مشغول بود االنکه همه چی قاطی پاتی شد

 آهی کشیدم

 چیشد؟؟االن چجوري مشکالتو از هم تفکیک

 بدم نچ

 نه زیادي فکر کنم فیوزم میپره

 یه بستنی گرفتم و بعد یه گشت حسابی همون دور

 اطراف ساعت یازده شب بود

 رسیدم دم در هتل و پول تاکسی رو حساب کردم و



 وارد هتل شدم

 یکی از کارکناي مرد اونجا با دست منو به رعدي که

فته داشت با یه مرد وآش  

 زن دیگه حرف میزد نشون داد و چیزي گفت

 یا خنده رفتم سمتشون

 با دیدن چشماي به خون نشسته رعد لبخند رو لبم

 ماسید

 با خشم اومد سمتم تو یه قدمیم وایستاد و فریاد زد

 رعد:معلومه تا این ساعت کدوم گوري بودي؟؟

من مردم از نگاه چند نفري که اونجا بودن میخ ما بود و  

 حقارت

 رعد:کجا بودي؟؟

 وقتی دید دارم آدماي اطرافو نگاه میکنم از بازوم

 گرفت و منو پشت سر خودش

 کشوند

 سوار آسانسور شدیم و کمترین زمان و بسرعت ما

 دوتا ایستاده وسط اتاقمون تو

 هتل بودیم

 از خشم به نفس نفس افتاده بود

 غرید

ن؟چرا حرفمورعد:مگه نگفتم از هتل خارج نشو ها  



 گوش نمیدي؟چرا پر از

 دردسري؟

 رعد:تا این وقت شب با کدوم اشغالی بودي؟هان؟انگار

 عادت داري به ولگردي

 دیگه کافی بود باید واکنش نشون میدادم بجنب

 نگار

 از بازوم گرفت و تکونم داد

 رعد:با توام نگار تا این وقت شب کدوم جهنم دره اي

 بودي؟؟چرا اللمونی

 گرفتی؟؟

 با خشم خودمو عقب کشیدم که بازوم از دستش سر

 خورد فریاد زدم

 نگار:به تو چه به تو چه؟هرکجا که میخوام میرم؟اصال

 تو کی منی؟هر وقت دلم

 خواست میرم بیرون

 سراسر خشم بودیم اون مثل یه گاو خشمگین و منم

 عینیه سگ پاچه گیر

 رعد:اعصاب منو بیشتر از این خورد نکن نگار زبونتو

وتاه کن تا خودمک  

 کوتاهش نکردم اومدم دیدم نیستی چند ساعت

 منتظرتم چند ساعت زمینو زمانو



 بهم دوختم از اینو اون باید سراغ زنمو بگیرم آره؟؟

 اون آره آخرشو با صداي بلندتري فریاد زد و دستاشو

 تو هوا تکون داد شاید باید

 االن ازش میترسیدم چون تو اوج عصبانیت بود ولی

ردم بخاطر خیلی چیزالج ک  

 با خشم غریدم

 نگار:کدوم زن منو میگی؟!من زن تو نیستم من برده

 توام من زندانی توام تو

 منو اسیر کردي تو حاج بابامو گول زدي ازت متنفرم

 رعد مروت ازت

 متنفرم

 نفس نفس میزدم و بزاقم از دهنم پرتاب میشد

 بیرون وضعیتم برام مهم نبود باید

لی میکردمیجوري خودمو خا  

 نگار:ازت متنفرم تو باید عیاشی کنی به بهانه کار

 بیاي خوش گذرانی و زن

 بازي اونوقت من بچپم تو این اتاق؟تو کی منی اصال؟

 من زن تو نیستم هر جا

 بخوام میرم با هرکی بخوام میگردم اصال با دوست

 پسرم بیرون

 با سیلی که به صورتم خورد هینی کشیدم با تمام



یجوري بود که قدرتش نزد  

 انگار فقط میخواست من الل بشم
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 دل وامونده من میخواست به این فکر کنم که اون

 نمیخواست بهم آسیبی برسونه

 ولی غرورم

 غرورم سمت رعد یورش برد عصبانی بودم از همه

 چیز از خودم از رعد از

 زندگی از شایان،بهروز،الله از همه آدماي زندگیم که

نجا کشیدهباعث شدن تا ای  

 بشم

 مشتامو میکوبیدم رو سینه عضالنی رعد انگار که

 داشتم به یه دیوار سنگی

 مشت میزدم دستاي خودم درد میگرفت

 با بغض با ناراحتی فریاد زدم

 نگار:عوضی،عوضی ازت متنفرم کی این حقو بهت

 داده که منو بزنی؟

 خیلی آسون و سریع اراده کرد که چ

 مهارم کنه و موفقم شد مثل آب خوردن

 ولی بخاطر وحشی بازي هاي من کنترلش رو من نا

 منظم بود هردومون پرت



 شدیم رو تخت و اون اومد روم

 سنگینیش روم نبود و دستامو باال سرم با دستاش رو

 تخت سنجاق کرد

 خودمو تکون میدادم و بهش فحش میدادم ولی اون

 فقط صداي نفساش به گوشم

یدمیرس  

 نگار:چرا باید منتظر تو میشستم اینجا؟؟

 خسته شدم مکثی کردم بخاطر نفساي عمیقم سینه ام

 به سوزش افتاده بود

 رعد:آروم باش

 هه اون منو زده بود و االن

 یجوري خودمو از زیرش کشیدم بیرون یجوري خودم

 پرت کردم

 کناري صورتم گز گز میکرد جاي دستشو احساس

 میکردم

تخت و موهاشو چنگ زد کالفه نشست رو  

 حق بجانب غرید

 رعد:چند ساعت اومدم تو این خراب شده خبري ازت

 نیست تا این وقت شب کجا

 بودي؟؟چرا حرف تو مغز کوچیکت فرو نمیره؟؟

 وحشی بودم



 از همون فاصله گفتم

 نگار:به تو ربطی نداره دست از سرم بردار

 اون اما خیلی عصبانی بود و شایدیکم پشیمون خیز

رداشت سمتم که نشستهب  

 خودمو عقب کشیدم که چسبیدم به دیوار

 رو زانوهاش مقابل افتاد

 رعد:د دختره خیر سر االغ ربط داره من عوضی

 شوهرتم تو زنمی

 تا حاال رعدو اینجوري ندیده بودم خبري از اون

 جنتلمن خونسرد مغرور نبود

 این رعد مثل خودم وحشی بود

شماش نگاه میکردمسرم باال بود و با نفرت تو چ  

 نگار:من زنت نیستم من زنت نیستم آشغال

 اعصابشو خورد کردم میدونستم

 رعد:با من اینجوري حرف نزن با من اینجوري حرف

 نزن نگار

 دلخور بودم

 نگار:دعا میکنم بمیري فقط دنبال یه فرصتم بزنم به

 چاك خودمو از دستت

 خالص میکنم روانی به همه میگم چه جور آدمی

 هستی



 لحنم و حرف زدنم خیلی بچگانه بود اینبار رعد بجاي

 عصبانیت گوشه لبش باال

 رفت

 این مردک داشت منو مسخره میکرد؟
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 دستشو دراز کرد سمتم که ناخودآگاه خودمو عقب

 کشیدم

 نادم نگاهم کرد

 رعد:عصبیم کردي من تا حاال دست رو هیچ زنی بلند

 نکرده بودم

رف خوبی نزدم ولیجوابی بهش ندادم خب من ح  

 اونم حق نداشت منو

 بزنه چی به سرم اومده که دارم منطقی فکر میکنم؟

 تا دیروز که کافی بود

 انگشتیه نفر بهم بخوره تا از خود بی خود بشم و

 وحشی گري کنم

 چرا عصبانیت اآلنم خیلی مصنوعی بود؟انگار بیشتر

 دلخور بودم

 کنارم نشست و به دیوار تکیه داد

د شو نزار این عوضی بیشتر از این بهتنگار بلن  

 نزدیک بشه و آسیبی برسونه



 ولی من انگار قفل شده بودم به همون جا

 رعد:عصبیم کردي نمیخواستم

 بزنمت نمیخواستم تک و تنها کجا رفته

 بودي! تو اصال مغز تو اون کله ت هست؟؟منتظرم

 میموندي برگردم

 پوزخند زدم

 غریدم گالیه کردم

یه جنس دست دوم باهام رفتار کنی؟؟تانگار:تا مثل   

 همیشه بهم گوشزد کنی که

 باعث دردسرتم؟تا منو مثل یه گربه کثیف الیق

 محافلت ندونی؟تا حضورم باعث

 نشه از خوشگذرونیات بمونی؟

 صدام بخاطر جیغایی که کشیده بودم زخمی و خشدار

 بود

 نگاهش نمیکردم چرا غرورمو حفظ نمیکنم؟چرا

شکننده؟چرادرمونده شدم و   

 این حرفارو دارم به رعد میزنم؟

 رعد باالخره بعد از چند ثانیه سکوتشو شکست

 رعد:تو دست دوم نیستی من فقط نمیخوام بیشتر از

 این بهت آسیبی برسه تو

 خیره سري



 دوباره پوزخند زدم انگار همون سیلی منو جسورتر

 کرده بود انگار تو این دادگاه

 من قاضی شده بودم، هم قاضی هم شاکی و متهم رعد

 بود و این حقو رعد داشت

 با رفتاراش بهم میداد انگار تسلیم بود
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 نگار:من دیدمت با گیسو رفتی تاکی میخواي ادامه

 بدي این بازي مسخره رو؟

 مسیر بازي رو داشتم تغییر میدادم باید بدونم چی تو

 فکر رعد میگذره

تی رعد؟؟نگار:تو کی هس  

 نگاهش کردم اینبار با چشمایی که زور میزدم نبارن

 کنارم مردي نشسته بود که نا آشنا بود مثل پسر بچه

 اي که براي هر کی قلدر

 باشه براي مادرش مثل یه گربه مظلوم و آروم بود

 انگار

 کنارم مردي نشسته بود که انگار کوهی از غم رو

 داشت حمل میکرد

بدونرعد:تموم میشه همینو   

 سریع جواب دادم

 نگار:بیشتر میخوام بدونم تو کی هستی؟چی از



 زندگی من میخواي؟اصال

 چجورییکدفعه سرکله ات تو زندگیم پیدا شد؟

 آه کشید

 رعد:رها میشی نگار مگه همینو نمیخواي فقط یکم

 بیشتر صبر کن

 هه از اولشم میدونستم چون اون خورشید رو

همیخواد اون میخوا منو دور بنداز  

 مگه همینو نمیخواي نگار؟؟

 چرا ولی؟

 ولی؟امان از این ولی که خانه خراب کنه و آتیش میزنه

 به زندگیم

 نگار اون رعده مرد زن بازي که فاصله سنی زیادي

 دارین مردي که اهل

 زندگی با تو نیست حاج بابا چرا منو مریض کردي؟؟

 چرا وجودمو

 سوزوندي اسم مریضی من رعد؟؟

امش ولی میخوامشرعدي که نمیخو  

 تکلیفم روشن نیست چی به سرم اومده

 این مرد آخه چجوري تونست منو از لونم بکشه بیرون؟

 نه نباید اعتراف کنی خاکش کن نگار خاکش کن با

 صداي خشدارش زمزمه کرد



 رعد:یه روزي به خواسته ات میرسی رها میشی ولی

 تا اون روز رام باش

راه بیا من تورو بهنگار براي اولین بار تو زندگیت   

 خواسته ات میرسونم

 کدوم خواسته؟
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 رعد

 گیسو دوباره برگشته بود یعنی نرفته بود که

 برگرده با پول نگار سهمشو

 خریدم ولی اون سهم یکی دیگه از سهام دارارو خریده

 بود

 دلم میخواست مثل یه مهره شطرنج با چند تا حرکت از

 بازي خارجش کنم ولی

 نمیشد

 سفر چند روز پیشم به اصفهان نحس ترین سفر عمرم

 بود

 گیسو دست بردار نبود نمیخواستم از خط قرمزام رد

 بشم حداقل نه بخاطر زنی

 مثل گیسو هر وقت به حرف حسام گوش دادم ضرر

 کردم و پشیمون شدم

 گیسو هم پیشنهاد حسام بود



 چندروز پیش تو اون هتل لعنتی دست رو نگار بلند

بد دهن کردم دختر  

 چموش رعدي که سر سخترین رقیباشم نتونستن

 کاري کنن که کنترل خودشو

 از دست بده و بشه یه آدمی که تو لحظه تصمیم

 میگیره و عمل میکنه حاال شده یه

 مرد عصبی که مدام فکرش مشوش

 جرعه اي از قهومو مینوشم

 نگار شده مثل موشی که هر از گاهی از لونش خارج

غذا میشه و براي خودش  

 پیدا میکنه و دوباره بر میگرده به همون لونه اش که

 انگار جاي امنش محسوب

 میشه

 وقتی مجبور میشه مواقعی که من هم تو خونه حضور

 دارم از اتاقش بیاد بیرون با

 دیدم پیوند ابروهاش محکمتر میشن و مثال محلم

 نمیزاره

 فکر میکردم همه چی داره خوب پیش میره نگار

د داشت باهام راهآروم شده بو  

 میومدیکدفعه چیشد؟؟

 چرا اونروز ترسیدم چرا ترسیدم دیگه برنگرده چرا



 ترسیدم دست به کار

 اشتباهی بزنه؟

 همه اصراراش براي همراه شدنش با من باعث شده بود

 به کارهایی فکر کنم که

 نباید.. میدونستم نگار از پس اونکارا بر نمیاد ولی ولی

 این حس منو تبدیل

ه به یه آدم بیجنبهکرد  
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 رعد مردك بی عقل

 چی باعث شده فکر کنی به اون؟به نگاري که زمین تا

 آسمون فاصله دارین باهم

 ولی چیکار کنم همین ممنوعه بودنش همین که

 میدونم در عینی که ماله منه ولی

 مال من نیست منو حریصتر میکنه

 چی میگی رعد اون مال توه کی بهت میگه نزدیک

 شدنت به اون اشتباه؟کدوم

 قانونی این اجازه رو بهت نمیده که از زنت تمکین

 نخواي؟ اون زن توه میتونی

 تصاحبش کنی حتی به زور

 آخر این راه کی باور میکنه اون دست

 نخوردست؟هرکیم باور کنه اولش بی



 عرضه بودن تو رو باور میکنه به این نتیجه میرسه که

 مرد نیستی

حتما این هوس از سرت میفتهبایه شب داشتنش   

 لعنتی به شیطان فرستادم

 داشتم وسوسه میشدم داشتم به داشتن تمام و کمال

 نگار فکر میکردم

 نه من انقدرم دیگه نامرد نشدم که همچین کار کثیفی

 بکنم

 با ورود نگار به آشپزخونه که خیلی مظلوم بنظر

 میرسید بخاطر فکرایی که به

عنتی به خودم فرستادمذهنم رسیده بود اینبار ل  

 خیلی شکننده بنظر میرسید چه راضی پشت این

 چهره تخس و اخمو میدونم

 یه چیزي این وسط درست نیست

 این رفتار ذاتی نگار که بدون اینکه بدونه پر از ناز

 چیزایی رو به من نشون میده

 ولی طرز حرف زدنش و لباس پوشیدنش آدمو گمراه

 میکنه

نکرده بودم حتی وقتی باتا به این سن منت کشی   

 خورشید بد رفتاري میکردم بازم

 اون بود که پاپیش میزاشت براي حرف زدن و راضی



 کردن من

 ولی اینبار

 رعد:قهوه میخوري؟
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 داشت دنبال نمیدونم چی تو یخچال میکشت انگار

 تمام حواسش به من بود که هینی کشید و برگشت

 سمتم

زم متفره ولی من زنارویجوري نگاهم میکرد که انگار ا  

 خوب میشناختم خیلی

 خوب

 فنجونو باال بردم و نشونش دادم

 رعد:قهوه..میگم قهوه میخوري؟

 دندون قروچه اي کرد و گفت

 نگار:نخیر جناب رعد مروت همچین چیزي که طعم

 زهرمار میده با معده ما

 سازگار نیست مارو شرمنده نفرمایید عالیجناب

کردداشت به دعوتم اشاره می  

 رعد:پس یکی براي من بریز

 پوزخند زد و صورتشو برام جمع کرد دلخور بنظر

 نمیرسید ولی شاکی چرا

 نگار:نه بابا دیگه چی آقاي مهندس پوووف فکر کنم



 ضربه مغزي چیزي شدي

 پرو خان؟

 تمام سعیمو میکردم به این قیافه عصبیش

 نخندم دختره نخود مغز

 رعد:خب هر طور مایلی منم میخواستم مابین خوردن

 قهوه ام یکاري رو بهت

 بسپارمیعنییه سمت تو شرکت

 زده بودم به هدف نقطه ضعف این خرگوش مخملی

 فضول بودنشه اینکه سر از

 کار من در بیاره

 دیدمیچیزایی تو قیافه اش تغییر کرد

 نگار:هه کارت ارزونی خودت همون اتاق بایگانی

و میگم ارزونیفکستنیت  

 خودت

 مثال میخواست مابین حق بجانب بودنش از زیر زبون

 من بکشه که چه کاري رو

 براش سراغ دارم وقتی دید حرفی نمیزنم غر زد و از

 کنارم رد شد

 نگار:تالفی اون مدتی که منو فرستادي تو اون اتاق

 دنبال نخود سیاه سرت در

 میارم
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 دست دراز کردو و گرفتمش

ش سمت خودم نشسته بودم رو صندلی کهکشیدم  

 پایه هاي بلندي داشت بین

 پاهام گیرش انداختم

 نگار:چیکارم داري ولم کن

 ترسیده بود

 رعد:کارت اینه که معاون من بشی نه کارمند

 بایگانی

 این شغل دهن پر کنی که بهش پیشنهاد دادم باعث

 شد با چشماي گرد شده

 خشکش بزنه

ورعد:اگه نمیخواي که گیس  

 نگار:میخوامش

 توله گرگ باهوش نزاشت حرفمو ادامه بدم این

 نزدیکی داشت باعث اذیتم

 میشد رها کردنشم به همون اندازه اذیت داشت

 خیره شده بود به چشمام

.. 

 نگاهم به صورتش افتاد همون سمتی که بخش سیلی

 زده بودم



 دست راستمو آزاد کردم و همون قسمت رو آروم لمس

 کردم

 رعد:نمیخواستم

 نگار:باید چیکار کنم؟؟

 سوالی نگاهش کردم شده بود مثل یه روباه که فکرایی

 تو سرش داره چرا من

 دارم این آتیش پاره رو با خودم همراه میکنم؟؟در

 حالی که نه سواد این کارو داره

 و نه سنش میخوره؟؟بخاطر هدفی که دارم؟

منشی همنگار:یه اتاق بزرگ میخوام با یه میز بزرگ   

 میخوام

 مثل بچه ها شده بود

 رعد:دیگه چی میخواي؟

.. 

.. 

 مغرور شد برام

 نگار:خیلی چیزا؟اگه میخواي ببخشمت باید

 رعد:بخشش؟

 نگار:مگه اینکارارو نمیکنی که ببخشمت..باشه جهنم

 ضرر بخشیدمت بشرط

 چیزایی که خواستم



 لبخند آرومی نا خواسته رو لبهام شکل گرفت

م میگیري؟باید تجدید نظر کنمرعد:پس رشوه ه  

 بخاطر سمتی که میخوام بهت

 بدم؟؟

 همونطور که ابروها و چشماشو تکون میداد

 نگار:خب منکه اهل رشوه نیستم ولی وقتی آقاي رعد

 مروت با این هیبت و اونهمه

 جالل و جبروت از آدم خواهش میکنه خب باید چیکار

 کرد؟
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پرومثال داشت منو دست مینداخت بچه   

 رعد:درسته خواهشی این وسط نبوده و تو پیشنهاد

 آقاي رعد مروتو تو هوا زدي

 ولی عقل حکم میکنه اون پیشنهاد چرب و چیلی رو

 قبول کنی

 آروم ازم فاصله گرفت

 نگار:پس خانم دریا هم قبول میکنه

 آره فامیلی دریا خیلی بهش میومد گاهی آروم و

 گاهی طوفانی بود

بچه مدرسه اي هایی که شورسکوتمو که دید مثل   

 شوق اول مهر رو دارن البته



 نه بخاطر مدرسه و درس و مشقش بلکه بخاطر لباس و

 کتاب و دفتر خودکار هاي

 نوشون، با گفتن اینکه میره براي اولین روز کاریش

 آماده بشه از کنارم گذشت

 چه حس خوبیه دیدن نگاه پر از هیجانش من قبال

 اینجوري نبودم خیلی از

 چیزایی که االن برام مهمه و بهش اهمیت میدم قبال

 برام بی معنی بود

 هنوز هم بوي تن نگار زیر بینیم بود اون مثل فرشته

 ها بود

 وقتی خوشحال بود انگار تمام دنیا خوشحالن وقتیم

 مثل همین چند روز ناراحت

 بود انگار تمام دنیارو سیاهی و بدبختی گرفته

کشف میکنم احساس یه حسایی رو دارم تو خودم  

 دلتنگی اینکهیه نفر از جنس

 مخالف برام مهم باشه اینکه بخوام زودتر برگردم

 خونه و

 با بصدا در اومدن زنگ گوشیم برش داشتم با دیدن

 اسم خورشید رو گوشی

 چشمامو محکم به هم فشردم

 فراموشش کرده بودم



 پس چرا نگارو فراموش نمیکنم؟

بود و نگاه خیره اشکوله کوچیکش از دستش آویزون   

 به میز بزرگی که دست

 کمی از میز من نداشت

 ارزشش رو داشت رشوه به این بزرگی براي آشتی

 کردنش بدم؟؟

 آشتی کردنش؟؟

 میدونم نگار هرچقدرم زور بزنه از پس این کار برنمیاد

 پس باید خودم روش

 نظارت داشته باشم و اینیعنی تمام کارهارو بدون

بشه بایداینکه نگار متوجه   

 خودم انجام بدم و نگار فکر کنه که خودش انجام داده

 براي چی کارارو براي خودم سنگین کردم؟؟

 نگار:همه اینا براي منه؟؟

 خیره به حرکاتش بودم پشت به من وایستاده بود

 با دستاش فضاي اتاقو نشون داد

 نگار:یعنی همه اینجا مال منه؟؟همه اش

 پووفی کشیدم

صبانی وارد اتاق شدحسام با قیافه ع  

 حسام:رعد رعد نگو چیزي که شنیدم حقیقت

 داره تو تو این دخترو کردي



 معاون تو معلوم چه مرگته؟؟

 اخم کردم برادرم بود ولی حق نداشت با من اینجوري

 حرف بزنه

 نگار مثل بچه تخسا اومد جلو

 نگار:بله درست شنیدید آقاي مروت من شدم معاون

 کل این شرکت

رفاش حسام زود جوش رو میسوزوندداشت با ح  

 حسام:تو حرف نزن دختر دست و پا چلفتی دست

 راستتو نمیتونی از دست چپت

 تشخیص بدي حاال واسه من گنده گوزي هم میکنی؟

 نگار واکنش نشون داد

 نگار:هی مرتیکه نامحترم بهتره مراقب حرف زدنت

 باشی

 حسام:مراقب حرف زدنم نیستم میخواي چه غلطی

 کنی دختر حاجی؟لیاقت این

 پست و مقامو نداري

 نگار:هه خوب داري میسوزي نکنه این مقام الیق

 توه؟؟

 بعد این حرفش پوزخند زد که حسام جري تر شد و

 بهش نزدیک صورت در

 صورت داشتن با حرفاشون به حساب همدیگه



 میرسیدن
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 حسام:دختره نفهم بهتره اللمونی بگیري برات خوب

باهام درنیست که   

 بیفتی نکنه تنت میخواره

 نگار:تن من نمیخواره اگزوز خاور ولی بوي گند تنت

 که نشون میده شب گذشته

 چه غلطی کردي لیاقتتو کامل نشون میده

 حسام دستشو باال برد تا بزنه تو صورت نگار و نگارم

 محکم با ضربه اي به

 سینه اش تونست اندکی به عقب هلش بده

ا بچه مهد کودکی که سر صندلیشده بودن مثل دوت  

 ردیف جلو باهم در افتاده

 بودن

 صداشون بدجور رو اعصاب آدم خط مینداخت فریاد

 زدم

 رعد:خفه شید با هردوتونم

 ساکت شدن و همینطور که نفس نفس میزدن بهم زل

 زدن نگار اول بحرف اومد

 نگار:به من چرا داري میگی به این برادرت بگوکه عین

اده بهخروس جنگی افت  



 جونم

 حسام:دختره نفهم بهتره

 رعد:حسام

 با تشر اسمشو صدا زدم سمت در رفتم

 با نگاهشون براي همدیگه خط و نشون میکشیدن

 بدون اینکه برگردم دوباره حسامو صدا زدم اینیعنی

 دنبالم بیاد

 نگار هرجا بود امکان نداشت اون مکان آروم و ساکت

 باشه حسامم که بدجور

ده بود بایدیچیزایی رو براش روشنباهاش در افتا  

 میکردم

 در اتاق باز بود که وارد شد کالفه بود بدون اینکه

 بشینه بحرف اومد

 حسام:من باورم نمیشه رعد تو تو با چه فکري این

 دختره رو کردي معاون با

 من لج افتادي چرا کل شرکتو به فنا میدي؟؟

 زیر لب فحش میداد

 حسام:فکر نمیکردم بخاطر حرف چند روز پیشم

 اینکارو با من بکنی شدم

 مضحکه عالم و آدم تو این شرکت
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 آروم نزدیکتر میشم و باالسرش وایمیستم ولی انگار

 نه انگار متوجه حضورم

 نشده با پاك کن نوشته اي رو رو کاغذ پاك میکنه و

 بعد قسمتی که با خودکار

میزنه نوشته رو الك غلط گیر  

 مشغول تماشاش میشم ولی اون غرق کار شده

 پووف کالفه اي میکشه

 نگار:چه کار سختیه

 وقتی سمتی که من وایستادمو نگاه میکنه چشماش

 گرد میشه

 نگار:تو کی اومدي؟

 پوزخند میزنم

 رعد:چند دقیقه اي میشه

 از ظاهر امر پیداست که خیلی کالفه ست و خسته

نمیرهرعد:انگارا کارا درست پیش   

 با چشمام اشاره اي به کوهی از پرونده ها که رو میز

 کارش پخش و پالست

 میکنم

 دست پاچه میشه و سعی میکنه اوضارو سروسامون

 بده

 با انگشتم آروم میکوبم رو ساعتی که رو مچ دست



 دیگه ام بسته ام

 رعد:دیر وقته بقیه اش بمونه براي فردا

به که امروزبه حتم از گذر زمان خبر نداره این خو  

 برعکس بقیه روزها

 هیاهویی بپا نکرده و و تو تمام ساعت کاري مشغول

 کار تو اتاقش بود البته اگه

 دعواش با حسامو فاکتور بگیریم

 حسام کله خري که شاکی بود چرا این شغلو به اون

 ندادم؟بنظرم حداقل نگار دست

 گل به آب نمیداد تو کارا و بهتر از حسام عمل میکرد

ده حسام سیاهتر از اونیه که بشه یه شرکت روپرون  

 بهش سپرد چون اون از پس

 دو تا گوسفندم بر نمیاد چه برسه به
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 تمام خودکار هاي رنگیشو توي کوله کوچیکش جا

 میده

 نگار:بریم

 اخمام تو هم میره از این لحن دستوریش بدون توجه به

 من جلوتر حرکت میکنه

 و من پشت سرش

خارج میشم و میبینه که هوا تاریک وقتی از شرکت  



 شده ناباور زمزمه میکنه

 نگار:هوا تاریک شده مگه ساعت چنده؟؟ نیشخندي

 میزنم

 نگهبان ماشینو مقابل پام پارك میکنه و بعد سویچشو

 میده دستم

 نگار:میشه من رانندگی کنم؟؟

 رك و خشک جوابشو میدم

 رعد:الزم نکرده بشین

 سوار ماشین میشیم

 نگار:رخش من میارزه به هزار تاي ماشین تو البته اگه

 ساناز االن گذاشته باشه

 چیزي ازش باقی بمونه

 میخنده آرومه

 از خیابون هاي پر از هیاهو رد میشیم

 نگار:خیلی دلم میخواد بدونم برادرتو چطوري دك

 کردي؟

 بدون اینکه نگاهش کنم جواب میدم

نمیشه البتهرعد: حسام فقط ناراحت که جدي گرفته   

 این تقصیر خودشه که هیچ

 کاري رو درست انجام نمیده

 من چرا دارم راجب برادرم با اون حرف میزنم؟؟



 نگار:آره اصال معلومه تو با اون فرق داري

 برام جالب میشه

 رعد:مگه من چجوریم

 نگار:ازت تعریف نمیکنما فقط میخوام جواب سوالتو

 بدم ببین تو کار بلدي

نمیزنی همه ازت حساب میبرن و یابیگدار به آب   

 شایدم بهت احترام میزارن

 ولی برادرت اینجوري نیست گنده حرف میزنه ولی

 هیچ تالشی براي بزرگ

 شدنش نمیکنه
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 این دختر با اینکه سن زیادي نداره ولییه چیزایی

 حالیشه

 نگار:خب چجوري راضیش کردي امروزو بیخیال من

 بشه؟

ازم بازم گوشاش از فضولی تیزنگاه گذرایی بهش میند  

 شده بود

 رعد:همه یه غلقی دارن یکی مثل تو که با پیشنهادیه

 شغل دستو پات شل شدو

 همه چیزو فراموش کردي

 براق شد



 نگار:من؟چی میگی براي خودت این شغل حق منه

 نکنه فراموش کردي من

 اونجا سهم دارما در ضمن من هیچوقت اون حرفا و

 اون سیلی رو فراموش

 نمیکنم در مکان و زمان مناسب تالفی میکنم

 لبخند شیطانی زد این دختر یه روباه مکار بود

 رعد:تو هم که منو میشناسی؟

 اخماش تو هم رفت و سرشو سمت پنجره چرخوند

 مثال االن قهر کرد؟؟اونم کی نگار؟؟

 با دیدنیه آبیموه فروشی بدون فکر گوشه خیابون

 پارك کردم

 من میخوام برم آبیموه بگیرم؟؟

 رعد:چی میخوري؟میخوام آبیموه بگیرم

 ..نگاهش درست سمت همون آبیموه فروشیه بود

 چند ثانیه اي با تاخیر جواب داد تا مثال غرورشو حفظ

 کنه

 نگار:اگه نگی که دارم رشوه میگیرم

 با چشماي براق و خوشحالش نگاهم کرد

پسته و گردونگار:یه بستنی گنده میخوام پر از   

 با ولع حرف میزد که منو هم به اشتها آورد

 میدونستم ناهار نخورده صالحی گفت
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 رعد:پیاده شو

 نگار:چی؟

 جوابی ندادم و از ماشین پیاده شدم اونم پیاده شد با

 ریموت ماشینم قفل کردم

 رفتم سمت آبمیوه فروشی که به حتم بستنی هم

 میفروختن

ما آماده میشد نگاه نگار ازتو طول زمانی که سفارش   

 پشت شیشهیخچال به

 بستنی با طعم هاي مختلف بود

 این دختر بچه اصال مناسب همسري من نیست پس

 چرا از رفتارش خوشت میاد؟اون برعکس تمام زنها و

 دخترهاي زندگی

 منه

 گفت بفکر تالفیه اگه بفهمه پولی که حاجی داده رو

 خرج کردم چیکار میکنه؟

ین روزا با خودم مشخص نیستتکلیف دلم ا  

 نگار لیوان بستنی بزرگشو با شوق و ذوق از دست

 فروشنده میگیره و با دست

 دیگه اش لیوان آبیموه منو

 با خنده سمتم میاد



 نگار:به حتم منفورترین آدمی اگه فکر کنییه قاشق از

 این بستنی رو بهت میدم

 بی حرف آبمیوه رو از دستش میگیرم

که حرفی نمیزنم هم باعث نشداین اخم من و این  

 ذوقش کور بشه و با یه چشم

 غره به من سمت ماشین رفت

 قفل ماشینو باز کردم و اون سوارشد

 نگاهی به آسمون انداختم و نفس عمیقی کشیدم

 از کجا رسیدم به کجا

 من با رعد چند ماه پیش خیلی فرق دارم دیگه کم

 کم خودمو نمیشناسم

 شاید بهتره این بازي رو همین روزا تمومش کنم
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 نگار

 درست گفته بودم مرغ الله یه پا داشت همگی اومده

 بودیم فرودگاه براي راهی

 کردن شایان

 شایانی که بغ کرده بود و اخمو گوشه اي وایستاده

 بود

 کشتیاش بدجور غرق شده بود و نگاهش بین آدما در

 گردش میدونم دنبال کی



ه دنبال سانازیه که نیومده براي بدرقه اشمیگرد  

 حاج بابا هم با اون حالش تا اینجا اومده نشسته رو

 صندلی انتظار و اخماش تو

 همه

 حاج بابا:ببین بهروز باالخره کار خودتو کردي ولی اینو

 بدون اگه یه مو از سر

 شایان کم بشه زندگیرو برات زهر میکنم

وماي باکالسوالله چشم و ابرو میومد و ژست خان  

 گرفته بود بهروزم که غالم

 حلقه به گوش خانوم بود از ترسش نمیتونست

 مخالفتی کنه

 عزیز کنار بابا نشسته بود و با ناراحتی شایانو نگاه

 میکرد

 رعد هم خشک و مغرور کناري وایستاده بود و سرش

 تو گوشی بود

 رفتم سمت شایان

 نگار:چه مرگته تو؟نمیبرنت کشتارگاه که

ی نزد و با چهره جمع شد سمت دیگه اي رو نگاهحرف  

 کرد

 خواستم به یاد قدیم پس گردنی حواله اش کنم که

 دیدم نه حالش زیادي میزون



 نیست

 صبح به خواسته حاج بابا ما هم خودمونو رسوندیم

 فرودگاه

 دلم داشت میسوخت براي شایان انگاري تازه داشتم

 به این نتیجه میرسیدم که

 برام مهم

خاطراتمون مثل فیلم از جلو چشمام رد میشد تمام  

 زمانی که شایان به بلوغ میرسید و صورتش جوش

 میزد و یه مدت افسردگی

 گرفت و زمانی که باهم تو خیابوناي تهران میگشتیم و

 تفریح میکردیم

_ 297 

 انقدر غرق هدفم و بازي که رعد راه انداخته بود شدم

 که آدماي مهم زندگیمو

بودمفراموش کرده   

 آره من شایانو فراموش کردم فراموش کردم که اون

 خیلی تنهاست

 یاد اون روزي افتادم که صداي پدر و مادرش

 شنیده بود و جسدش

 رسید خونمون

 تا مدتها از دخترها فراري بود و عروسی نمیرفت پسره



 خنگ اون موقع بود که

 فهمید اصل ماجرا چیه و بچه از کجا میاد با انزجار به

 نوزادهاي تازه متولد شده

 فامیل نگاه میکرد

 به یاد اون دوران لبخندي میزنم

 به یاد اون همه تالشهاش که میخواست همیشه همراه

 من باشه چشمامو میبندم

 پسر ما داشت بزرگ میشد االن داشت از پیشمون

 میرفت براي مدت نامعلوم

 این پسر الغر اندام و استخوانی آیا میتونه تو اون

غریب مراقب خودش کشور  

 باشه؟؟

 اصال به پدر و مادرش نگاه نمیکرد معلوم بود قهره

 باهاشون و به اجبار داره این

 راهو میره

 وقتی اعالم کردن که باید شایان بره دستاش میلرزید

 میدیدم

 باید براش چیکار میکردم

 سمتش رفتم مقابلش ایستادم بدون اینکه مهلتی

 بهش بدم بغلش کردم

ن پسر برادرم نبود برادر بود براي من یهمحکم شایا  



 برادر واقعی یه همراه

 تو زندگیم که بخاطر دست گالیی که من به آب میدادم

 سینه سپر میکرد و گردن

 میگرفت

 نگار:مراقب خودت باش هرچی الزم داشتی بهم زنگ

 بزن

 داشت گریه میکرد
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 در عین ناباوري منم به گریه افتادم

بودیمتو آغوش همدیگه   

 نگار:من مطعنم با فرانسه رفتنم تو آدم نمیشی

 بین حرفم پرید

 شایان:میدونم فرشته ها که آدم نمیشن

 از خودم فاصله اش دادم و آروم به عقب هلش دادم

 نگار:میگن نباید به بچه رو داد

 خندید و خندیدم در حالی که گریه هم میکردیم

 آروم زمزمه کردم

وتایی زندگینگار:میام پیشت خیلی زود د  

 میکنم بهت قول میدم

 شایان:روش حساب نمیکنم

 با گیجی نگاهش کردم



 خواستم حرفی بزنم که صداي آشنایی نگاهمون رو

 سمت خودش کشید

 اون ساناز بود؟

 ساناز:سالم

 شایان با دیدنش منو رها کرد و رفت سمتش

 پسره آدم فروش زن ذلیل

 الله:این دختره اینجا چیکار میکنه؟

 با تشر حاج بابا دیگه صدایی از الله بلند نشد

 رفتم کنار شایان وایستادم براي اونها مزاحم

 نبودم برعکس یه موقعیتی بود که

 باهم حرفاشونو بزنن منم محرم اسرارشون بودم دیگه

 شایان:فکر کردم نمیاي

 ساناز:نمیخواستم بیام

 شونه هاي شایان خم شد چشم غره اي به ساناز

تمورپریده رف  

 من دیگه نگار قبل نبودم االن یچیزایی رو حس

 میکردمیه حسایی رو که

 نمیزاشت خودخواه باشم نمیزاشت بزنم تو ذوق شایان

 ساناز:فقط اومدم بگم بگم من منتظرت میمونم برو
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 در کمال تعجب و مقابل چشماي فضول من شایان



 سانازو کشید و برد کناري و

 شروع کردن به پچ پچ کردن

ستام مشت شدد  

 بزمجه ذلیل

 با شنیدن صداي رعد نگاهش کردم کنارم وایستاده

 بود

 رعد:االن میتونم بفهمم چقدر فضولیت گل کرده و

 داري حرص میخوري

 دندون غروچه اي کردم و جوابشو ندادم هر حرفی

 میزدم بعدا به ضررم تموم

 میشد و من اون پست و مقامو همینجوري بدست

 نیاورده بودم

رواح عمه امآره ا  

 از پس کاري که رعد بهم سپرده بر نمیام ولی از لج

 اون حسام دست و پا چلفتی

 هم که شده پا پس نمیکشم

 ساناز فین فین کنان اومد کنارم وایستاد و اینبار رعد

 بود که رفت سراغ شایانی که

 داشت اشکاشو پاك میکرد نمیدونستم چشمم به

 شایان و رعد باشه تا بفهمم چی

به هم میگنیا از ساناز بپرسم ببینم شایان بهش دارن  



 چی گفته؟

 بیخیال اونا شدم و رو به ساناز گفتم

 نگار:ببینم چشم سفید شایان بهت چی گفت؟

 با لب و لوچهی آویزون و صدایی بغض دار گفت

 ساناز:اگه میخواست تو بدونی پیش خودت حرف میزد

 دیگه

 پوزخند زدم

 نگار:حاال براي من شما دوتا بزغاله آدم شدین؟ شونه

 اي باال انداخت که لجم گرفت

 چرخیدم سمت رعد و شایان که انگار حرفاشون تموم

 شده بود

 باالخره شایان با همه خداحافظی کرد و پرواز کرد و

 رفت

 ساناز اشک میریخت و الله براش چشم غره میومد و

 متلک مینداخت میدونستم

هایی سر ساناز و شایان با الله خواهیمیه ماجرا  

 داشت

 الله:واه واه دخترم دختراي قدیم قدیما پسر التماس

 دختر میکرد ولی االن انگار

 همه چیز فرق کرده

 منم فقط پووف میکشیدم
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 اصال من چرا نفهمیده بودم ساناز هم به شایان عالقه

 داره؟

وسط فقط این عالقه از کی دو طرفه شده بود؟آخه این  

 شایان بود که مثل مگس

 دور ساناز پرسه میزد

 دیگه شرمندم نمیتونم شایانو به پروانه و سنجاقک و

 شاپرك تشبیه کنم

 همه رفتن خونه خودشون البته عزیز اصرار کرد بریم

 خونه اونا که من میخواستم

 برم ولی رعد گفت که شرکت کار داره و باید بره منم

 مجبور شدم همراهیش

 کنم

 لبخند و اون نور چشماي عزیز و آفرین دختر زرنگمی

 که زیر لب هی نثارم

 میکرد منو به این باور میرسوند که عزیز فکر کرده من

 چسبیدم به رعد و شدم یه

 خانوم زرنگ و چهارچنگولی دارم شوهر و زندگیمو

 حفظ میکنم

 وارد خونه که شدیم رعد بدون حرفی رفت چپید تو



هاتاقش تو زندگیم دیگ  

 هیجانی نداشتم یهو احساس تنهایی کردم منی که

 همیشه سعی میکردم احساساتمو

 کنترل کنم اینبار بغضم شکستم داد و اشک ریختم

 چقدر با شایان و ساناز کیف میکردیم رعد زد کل

 زندگیمو داغون کرد

 مثل شکسته خورده ها رفتم سمت اتاقم میخواستم

نم به روزخاطراتمو مرور کنم میخواستمیه سري بز  

 هاي خوشم

 روزي که نگاري میکردم براي خودم خودم بودم و

 خودم

 از تو کمد کیسه وسایلمو پیدا کردم و نشستم رو

 زمین با برعکس کردن کیسه

 پارچه اي بزرگ دفتر خاطراتم و یه چند تا چیز از

 وسایلم که با هر کدوم خاطره

 داشتم ریخته شد جلوم

 اول دفتر خاطراتمو برداشتم قفل کوچیکی داشت اینو

 عزیز وقتی که کالس اول

 راهنمایی بودم برام خریده بود رنگش نارنجی کمرنگ

 بود عزیز هرکاري

 میکرد من وسایلم دخترونه باشه بازم خودم همیشه



 وسایل اسپرت میخریدم ولی

 دل مادرمو هم نمیشکستم و وسایلی که برام خریده

فاده میکردمبود رو است  

 دفتر رو مرور کردم بیشتر دوستام برام خاطره نوشته

 بودن رسیدم به برگی که

 یکی از دوستام تو اول دبیرستان برام خاطره نوشته

 بود سهیالیه دختر مهربون

 و آروم اصال باور م نمیشد چون یکسال پیش بود که

 با شوهرش و دختریکسالش

یا رفتتصادف کردن و دوست مهربونم از این دن  

 غم عجیبی تو دلم سنگینی میکرد حالم بدتر شده

 بود چقدر زود میگذره همه

 چیز

 .دلم میخواد برگردم به اون دوران

 تو همین حالو هوا بودم که یهویی رعد شربت به دست

 وارد اتاق شد

 با چشماي اشکی که االن از ترس گرد هم شده بود

 گفتم

اینجوري وارد نگار:بسم هللاا رحمان رحیم حاال اگه من  

 اتاقت شده بودم یکساعت

 نصیحتم میکردي و چه بسا برام تنبیه هم درنظر



 میگرفتی

 بی توجه به حرفم با چشماي ریز شده گفت

 رعد:داري گریه میکنی؟؟

 دستپاچه اشکامو پاك کردم بچه پرو بودم دیگه گفتم

 نگار:نه کی گفته؟؟

 اومد کنارم نشست براي من شربت آورده؟این چشه؟

عد:حتما بخاطر رفتن شایان نگران نباش اونجا چندر  

 تا دوست و آشنا دارم که

 نزارن آب تو دل برادرزادت تکون بخوره

 پوزخندي زدم

 نگار:نخیر بخاطر شایان نیست اون بزمجه االن تمام

 هوش و حواسش پیش

 ساناز اگه شما جفت پا نمیپریدي وسط خاطر

 بازیمون

 دیگه ادامه ندادم من چرا اصال این حرفارو دارم به

 رعد میزدنم

 دستشو دراز کرد تا دفتر خاطراتمو که موقع ورود

 ناگهانیش زمین انداخته بودمش

 برداره که زودتر جنبیدم و برش داشتم

 نگار:داري چیکار میکنی؟

 رعد:میخوام ببینم این چه خاطره اي که باعث شده



 گریه کنی؟حتمایه عشق

افرجام ون  

 حرصی غریدم

 نگار:نخیررر عشق کیلویی چند من تا به این سن

 همچین غلطی نکردم

 پشت بند این حرفم پوزخند زدم و گفتم

 نگار:عشق نافرجام؟ ببینم اصال تو اینجا چیکار

 میکنی؟؟مگه به عزیز نگفتی تو

 شرکت کار داري؟

 رعد:داشتم ولی حسام حلش کرد

شیدماسم حسامو که شنیدم پوووفی ک  

 نگار:ببینم خودت اصال حال میکردي من برم سراغ

 دفتر خاطراتت؟؟

 اخماش تو هم رفت

 رعد:چند بار بگم یه دختر خانوم متشخص اینجوري

 حرف نمیزنه در ضمن من

 دفتر خاطرات ندارم

 حرفش باعث شد ریز بخندم
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 با صداي خشدار و مردونش آروم زمزمه کرد

 رعد:به چی داري میخندي؟



تر خندم گرفتبیش  

 نگار:منو بگو از کی انتظار دارم دفتر خاطرات داشته

 باشه جناب رعد

 مروت تصور کن پشت میز نشستی و داري تو دفتر

 خاطرات صورتیت جمالت

 با احساس مینویسی و آه میکشی

 دلمو گرفتم و بیشتر خندیدم رعد باعث شده بود

 حالو هوام عوض بشه اصال

کوت کردم برعکسنگاهم که بهش افتاد یهو س  

 تصورم که فکر میکردم ناراحت

 میشه و با اخم نگاهم میکنه ولی داشت با نیمچه

 لبخندي که گوشه لبش بود تماشام

 میکرد

 چیشد؟

 رعد مروت با لباس راحتی با اندکی مهربانی و مقدار

 زیادي غرور کنارم نشسته

 اونم رو زمین و حتی حتی برام شربت هم آورده و به

م مسخرشمنی که دار  

 میکنم با لبخند نگاه میکنه

 به کجا چنین شتابان من قلبم ضعیفه

 گفتم



 نگار:تو رفتارت عوض شده انگار یه رعد دیگه اي تو

 قبال اینجوري با من

 رفتار نمیکردي؟همیشه اخم و تخمت به راه بود اگه

 هدفی داري

 نزاشت حرفمو ادامه بدم انگشتر ساده که یه نگین

 قرمز رنگ داشت رو برداشت

 و نشونم داد

 با اخم پرسید

 رعد:این چیه؟؟

 نزاشت ادامه بدم حتما نمیخواست در این مورد

 حرفی بزنه یا شایدم شایدم

 دوست نداشت حال خوب االنمون رو به هم بریزم

 حتما پیش خودش فکر کرده بود یه پسري و عشقی

 این انگشترو بهم داده

بابا و عزیز رفته بودیم مشهد نگار:اینو وقتی با حاج  

 عزیز خوشش اومد و برام

 خرید و تبرکشم کرد ولی من تو فاز اینجور چیزا

 نیستم

 اخماش باز شده بود و اینبار پرسید

 رعد:تو فاز چه چیزایی؟؟تبرك و اینا؟؟

 با چشماي گرد شده گفتم



 نگار:نه بابا چیکار به اعتقادات من داري؟تو فاز انگشتر

النگودست کردن و   

 ملنگو اینم که نگاه کن دخترونست

_ 303 

 نگاهش کشیده شد سمت دست چپم که خالی بود

 اگهیکم دیگه به هم نزدیکتر میشدیم بازوهامون به هم

 میخورد

 رعد اینبار مستقیم به چشمام نگاه میکرد

 رعد:عشق چجوریه؟؟

 با این سوال یهوییشیه چیزي تو قلبم تکون خورد چرا

همدیگه نزدیکیم؟ االن اگه حتیاالن اینهمه به   

 کیلومترها هم از هم فاصله

 میگرفتیم ولی بازم احساس میکردم که رعد نزدیکمه

 این چه حس کوفتیه؟

 تنهایی باعث شده افسردگی بگیرم و به چه

 مضخرفاتی فکر کنم

 آروم زمزمه کردم

 نگار:نمیدونم

 نگاهمون تو هم قفل شده بود

کنی!؟رعد:تو چرا مثل پسرا رفتار می  

 امروز روز عجیبی بود رعد پیش خودش چی فکر



 کرده بود؟فکر میکرد انقدر

 به من نزدیکه که بشینم باهاش دردو دل کنم؟؟

 نگار:دوست دارم

 خیلی رك و سریع گفت

 رعد:نه تو دوست نداري تو از مردا متنفري؟اگه

 اونشب من نبودم معلوم نبود از

 سر حرصت چه بالیی سر نامزد سابق دوستت

 میاوردي تو به همه مردا واکنش

 نشون میدي..به حسام حتی به برادرات حتی حتی

 به پدربزرگ من؟

 کفري شدم غریدم

 نگار:دروغ میگی این چه مضخرفاتیه که داري

 میگی؟؟

 انگار داشت منو کاووش میکرد میخواست با حرصی

 کردن من به یه چیزي

 برسه

ارعد:دروغ نیست عین واقعیت من میدیدم وقتی ب  

 پدربزرگم شطرنج بازي

 میکردي از استرس پاهاتو تکون میدادي

 خندیدم مثل دیوونه ها

 نگار:داري چرت میگی داري کفریم میکنی..پس چرا



 االن آروم کنار تو

 نشستم

 پوزخند زد

 رعد:هه نگار داري کیو گول میزنی؟تو حتی از منم

 میترسی یادت نیست

 اونشب

 فریاد زدم

این واقعیت نداره اونم نگار:بسه دیگه تمومش کن  

 فریاد زد

 رعد:داره

 فریاد زدم

 نگار:نداره

 رعد:پس ثابت کن بهم نزدیک شو نگار خودت بهم

 نزدیک شو

 رعد و برقی زده شد
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 خواستم حرصی از کنارش بلند بشم که از دستم کشید

 و مقابلش رو زمین افتادم با

 برخورد زانوهام به زمین آخی گفتم

گریه نکنگریه نکن نگار   

 رعد:دیدي دیدي از من میترسی دیدي واقعیت



 داره؟

 یه چیزي باعث شد نمیدونم عصبانیت بود یا غرورم و

 یا همون حس کوفتی که

 این وسط موج میزد

 باعث شد بهش نزدیک بشم رعد موفق شد موفق شد به

 خواستش برسه هه

 شایدم تورو به خواستت

 برسونه

 ولی همین کارم باعث شد رعد بفهمه که من ازش

 نمیترسم شاید میترسم ولی نه

 به اون شدت که از بقیه واهمه دارم

 حرصمو سر لباش خالی میکردم خیلی ناشیانه با

 دندونام به جون لباش افتاده

 بودم

 ولی اون آخ هم نمیگفت و فقط منو کشید تو بغلش و

 محکم منو زندونی کرد تو

 آغوش گرمش

اجز شدم و آروم ولی اون نزاشت فاصله بگیرم وع  

 اینبار اون ادامه داد

 من چیکار کردم؟

 دوباره رعد و برقی زده شد



 ازش فاصله گرفتم ولی پیشونیموتکیه داده بودم به

 پیشونی رعد و دوتا دستامو

 گذاشته بودم رو صورتش

 هر دو به نفس نفس افتاده بودیم

پام خورد به لیوانبین اون وحشی بازیام فهمیدم که   

 شربت و چپه شد رو زمین

 سعی کردم غرورمو حفظ کنم سعی کردم بهش

 بفهمونم از نزدیکی بهش آرامش

 نگرفتم ولی میدونستم واقعیت نداره

 نگار:دیدي ازت نمیترسم

 اون با یه نفس عمیق آروم شد

 قطره هاي بارون که به شیشه پنجره برخورد میکرد

ونبهمون فهموند که داره بار  

 میاد
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 با صداي آروم و خشدارش زمزمه کرد

 رعد:داره بارون میاد

 دوست نداشتم از آغوشش خارج بشم رمقشو

 نداشتم از غرورم بود که دلم

 نمیخواست کسی منو تو این وضعیت ببینه ببیننه که

 نگار به یه مرد باخته



 مردي که به اجبار وارد زندگیش شد و االن

ه شاید عصر خورشید دررعد:زیاد بارون نمیبار  

 بیاد

 همین همین کلمه همین اسم باعث شد شوکه

 بشم

 بین اینهمه احساس و منی که غرورمو شکستم تا

 خودمو ثابت کنم، رعد از نظر

 خودش ساده ترین جمله عمرشو گفته ولی براي من

 ساده نبود

 چرا رعد باید تو این موقعیت همچین کلمه اي رو به

 زبون بیاره؟

د کار خداست تا بفهمی که داري غلطنگار شای  

 میري

 خورشید؟

 فراموش کرده بودم سریع ازش فاصله گرفتم و بدون

 اینکه نگاهش کنم رفتم سمت

 پنجره یه آدم چقدر میتونه حقیر باشه؟؟

 رعد چقدر میتونه پست باشه؟

 چرا داره همچین کاري رو با من میکنه؟مگه اون عاشق

 خورشید نامی نیست.؟

 صداي متعجبش به گوشم رسید



 رعد:چیشدیدفعه؟

 فریاد زدم

 نگار:از اتاق من گمشو بیرون

 من قبال فهمیده بودم رعد عشقی به اسم خورشید

 داره ولی بعد این

 اتفاقا به زبون آوردنش مثل این بود که خنجري رو فرو

 کنه تو قلبم و بشینه به

 تماشا که چطوري خون از تو سینم فواره میزنه به

یرونب  

 خیلی خونسرد .عادي

 انگار نه انگار که داره منو میکشه

 امروز خیلی از حرفا به زبون آورده شد پس االن دیگه

 فقط قایم کردن و سکوت و

 ایجاد سوتفاهم نبود

 نگار:من یه غلطی کردم تو دیگه پر رو نشو خودتو

 نزن به اون راه

 با چشماي اشکی و عصبانی سمتش چرخیدم و فریاد

 زدم

ار:من میدونم تو عاشق یه دختر دیگه اي خورشیدنگ  
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 خواست حرفی بزنه تا نوك زبونش اومد ولی قورتش



 داد منصرف شد از

 گفتنش

 متعجب بود شوکه و شایدم ناراحت

 همچنان تکیه داده بود به کمد و نشسته بود

 یک لحظه انگار دنیا وایستاد من چی گفته بودم؟؟

م خورشید؟گفتم اون عاشق دختري به اس  

 گند زدم بد گند زدم

 چرا نمیگه به تو چه که من عاشق کی هستم؟؟

 چرا من تو این لحظه نفسم قطع نمیشه و نمیمیرم؟؟

 آیا اون به من ابراز عشق کرده؟آیا رعد حرفی به من

 زده؟

 نه نه هیچکدوم اینا خودمو لو دادم از عقلم پیروي

 نکردم

تم بگم کهنه نه من عاشق رعد نیستم من فقط خواس  

 خواستم مسئله رو یجوري جمع و جوري کنم

 نگار:من فقط خواستم بگم منو گول نزن یعنییعنی

 من میدونم تو عاشق یه

. 

 نفري یعنی از بابت من نگرانی نداشته باشی من

 مزاحمت مزاحمت

 داشتم بیشتر گند میزدم اینا دیگه چه مضخرفاتی بود



 که من داشتم بلغور میکردم

 نفس عمیقی کشیدم چه تئاتري مسخره اي راه

 انداخته بودم

 نگار:منظورم اینه که

 سکوت کرده بود همین سکوتش یعنی تایید میکرد

 حرفمو که عاشق

 خورشید دختري که ندیده ازش متنفرم

 انکار نکرد باعث شد قلبم بسوزه

 باید فرار میکردم از اینجا وگرنه روانی میشدم باید

 ازش دور میشدم

تم سمت کمدرف  

 نگار:میرم پیش ساناز میخوام امشب پیشش باشم

 نمیدونم چه فکري کرد که از جاش بلند شد همونطور

 که سمت در میرفت با

 آرومترین و گرفته ترین صدا گفت
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 رعد:تو بمون من میرم

 خواستم اعتراض کنم ولی هیچ صدایی ازم بلند نشد و

 اون رفتو از اتاق خارج

 شد

د زده میشه به پایان بحثمون چرا؟ اونهر دفعه گن  



 رفت ولی منو پشت سرش تنها گذاشت منی رو که

 دیگه اون نگارسابق

 نمیشه

 نگار قبل انگار مرده بود یا شایدم نگار قبلتر زنده

 شده بود

 باید اعتراف کنم آره اعتراف میکنم به رعد یه

 حسایی دارم اي بخت شوم من

تیه دخترمباالخره هرچی نباشه من در واقعی  

 سوگند سوگند عزیزم کمکم کن دیگه نمیتونم ادامه

 بدم

 دارم دیوونه میشم سوگند

 کاش خدا منو بیاره پیش تو خسته شدم از این زندگی

 کوفتی از این حس لعنتی

 من با خودم چیکار کردم با آیندم؟با شخصیتم؟آره

 اولین قدم اینه که من خودم

 تغییر بدم یا بشم همون آدم سابق

غصه به گریه افتادماز   

 االن به آغوش گرم عزیز نیاز داشتم

 باید بهش بگم عزیز آره تو راست میگفتی من دخترم

 نه پسر عزیز هرچی بگی

 میپوشم هر سرخاب سفیدابی که بگی میمالم رو



 صورتم حاج بابا آره من دخترتم

 ته تغاریت حاج بابا هر بار با لبخند جواب عزیزو که از

 من پیشت گالیه

 میکردو میدادي و میگفتی عاشق نشده بزار عاشق

 بشه خودشو پیدا میکنه

 خودمو پیدا میکنمیا گم؟؟

 نمیدونم کیم؟میخوام چیکار کنم؟

 مثل بیچاره ها روي تخت دراز کشیدم و جنین وار تو

 خودم جمع شدم

 صداي بارون مثل یه موسیقی غمگین بود که

 باشنیدنش بیشتر به گریه ادامه

 میدادم
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 سوگند:عوضی ولم کن ولم کن به دایی میگم

 دستمو گذاشتم رو دهنم سوگند گفته بود اینیه بازي

 نباید از کمد برم بیرون نباید

 صدام به گوش آقا گرگه برسه

 گفت حتی اگه جیغ زد و گریه کرد هم نرم بیرون ولی

 با همین قلب کوچیکم که تند تند میزد هم

 میدونستمیه اتفاق خیلی بد داره

 میوفته



 اینبار با شنیدن صداي جیغاي سوگند دستامو گذاشتم

 رو گوشام و چشمامو محکم

 رو هم فشردم

 یکدفعه در کمد باز شد و چهره کریه سینا رو دیدم

 دندوناي نیشش دراز شده بود و از دهنش خون

 میریخت بیرون

 به پشت سرش نگاه کردم دیدم سوگند خونین و مالین

ودشرو زمین افتاده و به خ  

 میپیچه

 دستشو سمت دراز کرد و فهمیدم گفت فرار کن ولی

 من ترسیده بودم و گیر افتاده بودم گوشه کمد

 سینایی که مقابلم وایستاده بود و با خنده شیطانی و

 چنگالش داشت بهم نزدیک

 میشد

 احساس خفگی میکردم انگار کسی منو گرفته بود با

 شنیدن اسمم و اینکهیکی داره صدام میزنه

 نگار:ولمممم کنننن کثافت

 از خواب پریدم

 نفس نفس میزدم

 خیلی ترسیده بودم خیلییییی

 اگهیکم دیگه ادامه پیدا میکرد حتما میمردم



 کمی که هوشیار شدم فهمیدم تو آغوش رعدم

 رعد:هیچی نیست هیچی نیست خواب میدیدي

 عقب هلش دادم و رو تخت خودمو کشیدم باال و به

نمتاج تخت تکیه دادم ت  

 میلرزید با ترس به پنجره نگاه کردم و فضاي اتاق

 یه مدت بود دیگه خواب نمیدیدم ولی انگار دوباره اون

 کابوسا اومدن سراغم

 لیوان آبی مقابلم گرفته شد

 چند ماه بعد

 روزهاي پشت سر هم میگذره و من عادت کردم به این

 زندگی

 روزها برام عادي شده یعنی همه چیزو قبول

 کردم همه چیز داره آروم پیش

 میره

 رعد کارشو میکنه و من دیگه ناسازگاري نمیکنم ولی

 هر دومونم میدونیم که کم

 کم داریم به روزگار جدایی نزدیک میشیمیه حس

 غریبی بهم میگه که اونروز

 خیلی نزدیکه

 این روزها در ظاهر آروم و در باطن پر از تشویشم

یکنم تو این هوايشالگردونو باالتر میشکم سعی م  



 برفی سرد قسمتی از صورتمو

 گرم نگه دارم

 کوالکه حتی آسفالت خیابون هم یخ بسته

 با نوك کفشم بی حواس برف هارو آروم پرت میکنم به

 جلو

 منتظر ساناز هستم تا ماشینو از پارکینگ خونشون

 خارج کنه

 هنوز با شایان در ارتباطن و تصویري با همدیگه حرف

ایانمیزنن وقتی ش  

 ناسازگاري میکنه و حرفهاي عاشقانه میزنه و میگه

 میخواد برگرده دلم میخواد

 باال بیارم

 شایان از اولشم بچه پر رو بود بگو آخه بزمجه تو گروه

 خونیت به این حرفا

 میخوره آینده این دوتا نامعلومه آره به لطف الله

 صداي ماشینو میشنوم ساناز داره استارت میزنه ولی

میشهروشن ن  

 انگار که داره تیکه از وجودمو اذیت میکنه

 ماشین به پت پت افتاده یکدفعه انگار چیزي

 میترکه میفهمم ماشین خفه کرده

 دندون غروچه اي میکنم و سمت در رفته و از الي در



 همونطور که دارم سرك

 میکشم و فریاد میزنم

 نگار:ساناز مگر اینکه دستم بهت نرسه چه بالیی سر

دي خالهرخشم آور  

 قورباغه؟؟بیا با آژانس میریممم

 بخاطریخ زدگی نمیتونستم خودمو بهش برسونم چون

 مطمعنن سر

 میخوردم این روزها هم حواسم دیگه پیش خودم

 نبود
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 وبه قول ساناز سر به هوا شده بودم

 هر چی سعی میکردم حواسمو جمع کنم نمیشد که

 ..نمیشد

 ساناز متقابال با فریاد جواب داد

 ساناز:یخ زده ماشین نگار یادم رفته ضد یخ

 بریزم تا زنگ بزنی به آژانس برم

 کیفمو بردارم بیارم

 پووفی میکشم و از در فاصله میگیرم .این روزها اصال

 حواسم به رخش نبوده

 ساناز زده ناکارش کرده با اون دست فرمونش اصالنم

 رسیدگی به ماشین و



و خونش نیستت  

 بگو از همون اول میومدي با آژانس میرفتیم دیگه

 امروز شرکت نرفتم یعنی دلو دماغشو نداشتم

 مرخصی رد کردم براي

 خودم البته که وقتی رعد میخواست بره خودمو زدم

 به مریضی اونم با گفتن

 استراحت کن رفت

 دلم امروز گشتو گذار میخواست تنهایی یه جایی که

کر کنمبتونم راحت ف  

 البته با حضور ساناز اون آرامشو نخواهم داشت چون

 دوتا گوش میخواست فقط

 براي دردو دل کردن که چقدر عاشق شایان شده که

 چقدر دلش براش تنگه که

 میخواد درسشو ادامه بده با باباش چه مشکالتی

 داره که دوباره سرو کله ساشا

وپیدا شده و اینبار پدرش خودش دکش کرده و غیره   

 غیره

 که من حوصله شنیدن هیچ کدومشو ندارم نه اینکه

 فکر کنید دوست بدیم نخیر

 چون قبال همه اینارو شنیدم و همه رو از برم

 فکر نکنم قال گذاشتن ساناز کار خیلی بدي باشه



 اآلنم که دیر اومد

 با احتیاط سمت خیابون راه افتادم پیچیدم تو یه

 کوچه تا ساناز فکر کنه واقعا

 رفتم

 هوا خیلی سرده ولی این پیاده روي داره بهم میچسبه

 کاپشن و و بوتا و شال و شالگردن پشمیم تا حدودي از

 نفوذ سرما به تنم جلوگیري

 میکنه

 کیف پاسپورتی رو دوشم انداختم پول کافی براي دور

 شدن از اینجا رو داشتم

 ولی مقصد نوچ نبود
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رده شدنشونرو برفا قدم بر می داشتم که صداي فش  

 به زمین روحمو ارضاع

 میکرد

 چقدر داره بهم خوش میگذره

 صداي گوشیم که بلند میشه مطعنم سانازه

 با دیدن صفحه بله مطمعن تر میشم خود خودشه

 االن حتما آتیشی از دستم با فکر اینکه االن داره

 حرص میخوره و چه فحشایی

 نصارم میکنه لبخند رو لبم میاد



 چون این من بودم که اومدم سراغ ساناز و اونو از تو

 تخت گرم و نرمش بیرون

 کشیدم اونم تو این هواي سرد و برفی تا بریم بیرون

 شرمنده ساناز اینروزا حالم دست خودم نیست و دم

 دمکی شدم

 گوشی رو دوباره میزارم تو جیب کاپشنم

 تیپم کامال دخترونست خوشبحال عزیز شده با هربار

دنم انگار دنیارو بهشدی  

 میدن چون دیگه از اون نگاري که لباس پسرونه و

 اسپرت میپوشید خبري نبود

 این روزا فکرمم دست خودم نبود هرلباسی که

 میپوشیدم اول از همه به این فکر

 میکردم که آیا رعد خوشش میاد؟

 بنظرش خوشگل میام؟؟

 هرچقدر با خودم دعوا میکردم خودمو تنبیه میکردم

دیگه به این موضوع فکر که  

 نکنم و اصال نظر و فکر رعد برام مهم نیست ولی

 کارساز نبود

 و دوباره همون آش و همون کاسه

 آرایش میکردم لباس خانومانه میپوشیدم رعد باهام

 حرف میزد دیگه خودمم گارد



 نمیگرفتم ولی سایهیه زن تو زندگیم بود و من

 میدونستم اون کیه

وع هم کمکی نمیکرد که دائماحتی دونستن این موض  

 به رعد فکر نکنم

 رعد خودشو تو زندگیم جا داده بود در صورتی که من

 تو زندگیش جایی

 نداشتم

 فکر و ذکر من هوس نبود نه من از نظر نیاز جسمیم

 به رعد فکر

میشد حس امنیت کنم نمیکردم حضورش باعث  

 حضورش تقلبی نبود کاراش چرا ولی در باطن من

بهش داشتمحس خوبی   
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 دوباره گوشیم به صدا در اومد توجهی نشون ندادم

 .مطمعن بودم دوباره ساناز

.. 

 چند بار پشت سر هم گوشیم به صدا در اومد آخر سر

 کالفه شدم

 صورتمیخ بسته بود نفسمو بیرون دادم که بخار

 زیادي از بینی و دهنم خارج

 شد



 با دیدن صفحه گوشی ماتم برد

 رعد بود

 سریع به خودم اومدم و جواب دادم

 رعد:الو نگار

 نگار:الو سالم

 رعد:سالم میدونی چقدر بهت زنگ زدم

 چرا گوشیتو جواب نمیدي؟؟

 یه چیزي تغییر نکرده؟؟

 من میفهمم من دارم میشنوم

 تن صداش لحنش داره بیچارم میکنه و من دارم

 میجنگم

 ماشینی به سرعت رد شد و آب یخی که که تو چاله

ار خیابون پر شده بودکن  

 پرتاب شد سمتم

 نگار:هینننن

 شلوارم به گند کشیده شده بود و قسمتی از کاپشنم

 رعد:چیشد؟؟نگار؟؟کجایی تو اصال؟؟

 رعد نگرانم شده بود؟؟

 نگار:اومده بودم پیش ساناز یه ماشین رد شد آب

 کثیف ریخت روم

 پووف کالفه اي کشید



جایی االن؟؟رعد:تو مگه نگفتی حالت خوب نیست؟؟ک  

 انگار داشت راه میرفت .داره میاد دنبالم؟؟

 نگار:دیگه دارم میرم خونه حالم یکم خوبه

 گند دروغم در اومده بود

 رعد:الزم نکرده آدرس بده دارم میام

 بعد گفتن آدرس تماسو بدون خداحافظی قطع کرد

 مغرور بیتربیت
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 عصبانی شده بود از صداش معلوم بود

دیگه سعی نکرده بود بهمبعد اون روز   

 نزدیک بشه

 ولی االن صداش یجوري بود انگار صبرش لبریز شده

 .بود

 رفتم سمت دیواري و کنارش وایستادم

 چیشد؟؟

 منکه داشتم میرفتمیجاي دنج حتی سانازو هم دك

 کردم؟؟

 چرا االن حالم خوبه؟چرا آدرسو به رعد دادم؟؟

ظهر بود میدونستم مطعنم ساعت یکیه12ساعت   

 قرار کاري داشت

 دیروز صالحی بهم گفته بود



 حتما کنسل شده وگرنه رعد اونجور آدمی نیست که

 بخواد بخاطر تو قرار کاریشو

 کنسل کنه؟آره مطعنم

 ..بعد از چند دقیقه نمیدونم چند دقیقه

 صداي بوق ماشینی رو شنیدم

 گیج نگاهش کردم

 ماشین شاسی بلند رعد بود ولی مات مونده بودم

 شیشه سمت راننده آهسته پایین اومد

 رعد:یاال بیا سوار شو منتظر چی هستی نگار؟؟

 به خودم اومدم و سمت ماشین رفتم

 گرماي داخل ماشین که به صورتم خورد فهمیدم اون

 بیرونیخ زده بودم و خودم

 خبر نداشتم

 نگار:لباسم خیسه ماشین کثیف میشه

 رعد:فداي سرت

 قلبم تکونی خورد

گه رعد یکم دیگه دیر تر میومدیخ میزدم وفکر کنم ا  

 میمردم

 درجه بخاري ماشین رو بیشتر کرد

 فهمیده بود؟؟

 رعد:خب بگو؟مگه قرار نبود خونه بمونی؟؟



 تا خواستم لباییخ زدمو از هم باز کنم صداي گوشی

 رعد بلند شد

 رعد:چی میخواي صالحی؟؟جواب که نمیدمیعنی زنگ

 نزن

 سه ثانیه سکوت

ل کن همه قراراي امروزو کنسل کنرعد:نه کنس  

 نمیرسم به تو چه من

 کجام

 و بعد گوشی رو قطع کرد
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 نگاهم خیره به حرکاتش بود ولی از حق نگذریم رعد

 خیلی خوشتیپ و خوش

 چهره ست و همینطور اندام ورزیده اي داره اگه من

 دست از کله شقیمم بر

ممیداشتم و دخترونه میگشتم و قصد ازدواجم داشت  

 صدسال سیاه هم نمیتونستم

 همچین کیسی رو براي ازدواج تور کنم

 درسته اعتراف کردنش بسی تلخ ولی منکه تو فکر و

 درون خودم با خودم

 رودربایستی ندارم که

 یه نموره اخالقش بده و مقدار زیادي غرور داره که فکر



 کنم مامان جونش هندونه

 زیادگذاشته زیر بغلش بخاطر همینه

لند که دور یقه اش خز سیاه داشت و ایناین کت ب  

 عینکی که به چشم داشت اونو

 شبیه سلبریتی هاي هالیوودي کرده

 تا متوجهم شد نگاه ازش گرفتم خدا لعنتم کنه که

 دیگه اختیار چشمامو هم

 ندارم

 رعد:خب؟؟

 سوالی نگاهش کردم

 رعد:تو گفتی حالم خوب نیست اونوقت این ساعت از

 روز و تو این هوا زدي

 بیرون؟میخواي استعفا بدي؟؟

 جمله آخرش پر از امید بود

 امید به اینکه من استعفا بدم و اون از شر منه

 دستوپاچلفتی خالص بشه

 چون واقعا از پس کارا بر نمیومدم خب ممکن خر

 نیستم میفهممیکی داره دسته

 گالي منو جمع و جور میکنه و اون شخص کی میتونه

بجز رعدباشه   

 حسام که مدام سنگ جلوي پام میندازه



 و روزي نیست که باهم دعوا نکنیم بحث باهاش شده

 مثل قرصی که دواي دردم

 باشه صبح و ظهر هر سه ساعت یکبار

 اگه شانس باهام یار نبود و شبا هم دیداري داشتیم از

 خجالت هم در میومدیم

 واکنش رعد یه اخم عمیق بود فقط وقتی حسام از حد

 و مرزش خارج میشد بهش

 هشدار میداد و اونم زیر لب بهم لعنت میفرستاد

 دیگه از حرفا و کاراش ناراحت نمیشدم چون منم از

 خجالتش در میومدم
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 ولی از لج همون حسام عوضی هم که شده من حاال

 حاال ها استعفا بده نیستم

 نگار:شتر در خواب بیند پنبه دانه

 اخم کرد و تپید

ست حرف بزن نگاررعد:در  

 خندیدم همینکه حرص میخوردیچیزي منو انگار

 قلقک میداد

 اونم نمیدونم چرا اخماش باز شد خب من شتر

 خطابش کرده بودم ولی اون

 خودم اینبار بحرف اومدم



 نگار:تو خونه حوصلم سر رفت اومدم پیش ساناز

 خونشون چند تا کوچه پایین

سر رخش تره دختره شلخته معلوم نیست چه بالیی  

 خوشگلم آورده که روشن

 نمیشد منم دیگه حوصلم سر رفت قالش گذاشتم

 دوبارهیاد چهره عصبی ساناز افتادم حتما که با ندیدنم

 خیلی حرص خورده لبخند

 زدم

 من چرا االن حالم خوب شده؟؟چرا احساس میکنم پر

 از انرژیم؟؟

 البته که هنوز اون خال تو قلبم احساس میکنم

پراید قراضه رو میگی؟ رعد:رخش همون  

 انگار که به عزیزترین کسم توهین کرده باشه

 نگار:ماشین خودت قراضه ست

 البته که نبود

 نگار:رخش خیلی برام عزیزه لطفا اینجوري در موردش

 حرف نزن

 رعد:خوشبحال اون ماشین قراضه

 زیر لب اینحرفو زده بود ولی من شنیدم و خودمو زدم

 به نشنیدن که بلندتر تکرار

 کنه



 نگار:چی؟چیزي گفتی؟؟

 رعد:نه

 مغرور خان

 رعد:میگم پدرت که میگفت نقاشی میخونی انگار

 نقاشیم میکشی؟؟پس چرا این

 مدت کاري نکردي؟؟

 چی بگم بگم دلو دماغشو ندارم آخه با چه انگیزه

 اي؟؟

 من تو همه این مدت فقط بفکر خالصی از دست تو

حسی کهبودم از دست   

 بجونم انداختی
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 نگار:آره بعدا ادامه میدم

 دیگه حرفی نزد فهمید بهونه آوردم

 خب منکه کار درست حسابی نداشتم انجام بدم اولش

 که منو فرستاد تو اون اتاق

 بایگانی دنبال نخود سیاه و اآلنم که دارم واقعا مگس

 میپرونم اگه کاریم انجام بدم

ده ها وبیشتر گند میزنم به پرون  

 نگار:صالحی که میگفت امروز چند تا قرار کاري دارین

 تو شرکت چرا اومدي



 دنبالم؟؟

 رعد:مهم نیست

 فقط همین

 انگار داشت مثل خودم رفتار میکرد

 کنار خیابون ماشینو نگه داشت با تعجب اطرافو نگاه

 کردم

 رعد:پیاده شو

 کیف پاسپورتی کوچیکمو که فقط یه موبایل توش جا

دستم گرفتم میشد رو  

 همونطور که داشت پیاده میشد گفتم

 نگار:اینجا دیگه کجاست؟؟مگه قرار نبود بریم خونه؟؟

 جوابی نداد بیتربیت خان و پیاده شد و درو بست

 مجبور شدم منم پیاده بشم

 با برخورد هواي سرد به صورتم دلم خواست برگردم تو

 ماشین براي همین لبام

 آویزون شد

ظرم بود با احتیاط رفتم سمتشاونطرف ماشین منت  

 کنارش ایستادم و منتظر نگاهش کردم نگاري که مثل

 سگ پاچه میگرفت و

 قلدري میکرد انگار مرده بود خودمم تعجب میکردم

 چقدر آروم شده بودم



 داشتم نا خودآگاه ظرافت بخرج میدادم براي رعد

 قرار گرفتن جنس مونث و مذکر کنار هم این بالرو سر

 آدم میارهیعنی؟؟

 دست دراز کرد و دستمو بین دستاي گرمش گرفت

 گفتم نگار سابق نیستم ولی اثراتش هنوز تو وجودمه

 چرا تعجب و شوك آب دهنم پرید تو گلوم به سرفه

 ..افتادم

 سعی کردم خودمو جمع و جور کنم
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 مثل فیل و فنجون بودیم

 نگار:لباسم کثیفه من جایی نمیام

ودمو عقب بکشم منو دنبال خودشتا خواستم خ  

 کشید

 مثل دوتا ذوج خوشبخت و عاشق بنظر میرسیدم

 وارد کافه اي شلوغ شد

 اندکی مکث کرد براي پیدا کردن مکان مناسب براي

 نشستن

 کمی بخاطر خیسی لباسم خجالت میکشیدم خیلی

 از نگاه ها بخاطر ورودمون و زنگوله باالي در که بصدا

 در اومده بود

شد سمت مونکشیده   



 اگه همین نگاهاي حسرت بار بفهمن جریان زندگی ما

 چیه هم اینجوري نگاهمون

 میکردن؟

 رفت سمت میزي و بعد کشیدن صندلی براي من

 خودش نشست و منم مجبور شدم

 به نشستن

 آره اینجا بودن خیلی بهتر از اینکه برم تنهایی بچپم

 تو اون خونه البته اگه این

مونو فاکتور بگیریم که کم و بیشنگاهاي آدماي اطراف  

 داشت از رومون برداشته

 میشد

 نگار:مگه قرار نبود بریم خونه؟؟

 گارسون سر رسید و سوال من بیجواب موند

 ازم پرسید چی میخورم و منم با یه نگاه کلی به منو

 پاستا آلفردو سفارش

 دادم اونم همینو انتخاب کرد

 رعد:خب داشتی چی میگفتی؟؟

م رو میز که نگاهش کشیده شد سمتشکیفمو گذاشت  

 و نمیدونم چرا گوشه لبش باال

 رفت

 حواسم براي لحظه اي پرت شد ولی گفتم



 نگار:میگم چرا اومدیم اینجا مگه قرار نبود بریم

 خونه؟؟

 رعد:اینجا بده؟ خوشت نمیاد؟

 دستپاچه گفتم

 نگار:نه نه موضوع این نیست

 خب ما چرا دوتایی تو این هوا پاشیم بیایم کافه اونم

 وقتی که رعد چند تا قرار

 کاري مهم داشت و کنسلش کرده بود؟؟

میخواستم از زبون این مغرور خان بشنوم؟اونکه چی  

 هیچ اعترافی نمیکرد

 چه اعترافی نگار؟؟
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 رعد:خوبه گاهی اوقات رئیسم به خودش مرخصی

ازش بده حیف این هوا نیست  

 لذت نبریم اونم تو این شهر پر از دود و دم؟؟

 سري به معنی فهمیدن تکون دادم ولی واقعا نفهمیده

 بودم یا دلیلشو قبول

 نداشتم

 دوباره نگاه خیرشو به کیفمو دیدم

 شدم همون نگار تخس

 نگار:میشه بگی چرا زل زدي به کیف من؟؟



 اینبار خندید رعد اینروزا خوش خنده شده بود

ارم به این فکر میکنم تو این کیف کوچیک چهرعد:د  

 چیزایی رو میتونی جا بدي؟

 پوووفی کشیدم

 نگار:خب؟؟

 رعد:خب شما زنا خیلی عجیبین؟؟

 نه به عجیبی مرداي مغروري مثل شما

 نگار:خب ما زنا زیاد با منطق زندگی نمیکنیم بهتره

 بگم همونجوري که دوست

 داریم زندگی میکنیم

 خندید چرا؟؟

تو این مدت خیلی سعی کردم خودمو تغییر خب من  

 بدم درست بعد اون شبایی که

 مدام سوگند رو تو خواب میدیدم که داشت عذاب

 میکشید ساناز کمکم کرد

 و رضایت عزیز تشویقم

 رعد:عوض شدي؟؟

 نگار:عوضی که نشدم؟؟

 اخم کرد

 رعد:درست حرف بزن

 نگار:پوووف چشم بابا جون



تغییر داد واقعا یسري از اخالقارو که نمیشه  

 میشه؟؟نه اصال نمیشه

 منم از همون یسري اخالقم خوشم میاد و تغییرشم

 نمیدم

 غذامونو آوردن نگاهم که افتاد به دختر بچه اي که

 داشت از شیشه داخلو نگاه

 میکرد یچیزي تو دلم تکون خورد

 تو این سرما حتما یخ زده

 از جام بلند شدم

 رعد:کجا داري میري؟؟

 بی حرف از کافه خارج شدم و رفتم سمت همون

 دختره
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 رعد

 نگاهم خیره نگاري بود که داشت با دختربچه گل

 فروش حرف میزد

 همون طور که دستاش رو شونه دختره بود وارد کافه

 شدن

 صورتش پر از خنده و شادي بود و دیگه دپرس بنظر

 نمیرسید

 انگار انگیزه اي پیدا کرده باشه



بچه هم غذا سفارش داد و طول غذا خوردن براي دختر  

 باهاش حرف زد

 نگار واقعا تغییر کرده بود درسته اون خوي توله

 گرگیش هنوز تو وجودش بود و

 من ازش خوشم میومد ولی ظاهرش بکل عوض شده

 بود

 تو راه برگشت اصال حرف نزد فکر کنم افسرده

 شده

 کششم نسبت بهش بیشتر شده ولی سعی میکنم خود

باشم تا بهش آسیبی دار  

 نرسونم ولی همین روزاست که از پا در بیام میخوام

 بیخیال همه چیز بشم و نگارو نگه دارم تا طعم عشق

 رو بیشتر بچشم

 ولی میدونم موندگار نیست نگار حسی به من و این

 زندگی نداره

 میبینم داره از من دوري میکنه و این دوري منو

 حریصتر

خودمون بدم تا بیشتر همو میخوامیه شانس دیگه به  

 بشناسیم

 اگه این حسم بهش عشق هم نباشه استارتش که

 میتونه باشه



 هر چقدر با ریموت زدم در پارکینگ باز نشد

 نگار آروم خیره حرکاتم بود

 از ماشین پیاده شدم تا درو باز کنم

 با شنیدن صداي زنی که اسممو صدا زد شوکه شدم و

 خشکم زد

اقل االن نه دو ماهی بود ازشانتظارشو نداشتم حد  

 خبري نبود
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 رعد:خورشید؟

 ناراحت بنظر میرسید

 نگار از ماشین پیاده شد

 اینو از صداي باز و بسته شدن در ماشین فهمیدم

 هوا سرد بود و تن من سردتر

 خورشید نگاهش به نگار افتاد که کنارم ایستاده بود

 خورشید:پس واقعیت داره؟

 قطره هاي اشک از چشمش چکید و خنجري شد تو

 قلب من

 خورشید خیلی خوب بود مهربون و پاك انقدري در

 حقم خوبی و لطف کرده

 بود که راضی به شکستنش نشم

 اون تا حدودي محرم اسرارم بود قرار بود باهاش



 ازدواج کنم اصال وقتی به

 ازدواج فکر میکردم خورشیدو عروس خودم

 میدونستم

حسام امروز بهم گفت پس بخاطر همینخورشید:  

 دیگه جواب زنگاو ایمیالمو

 یکی در میون میدادي؟؟

 بحرف اومدم

 رعد:اصال اونجوري نیست که تو فکر میکنی؟؟

 بهم نزدیکتر شد قلبشو شکسته بودم اشاره اي به

 نگار کرد و غرید

 خورشید:داري چی میگی رعد با چشماي خودم دارم

 میبینم تو ازدواج کردي

عد؟؟اونم چند ماهه؟؟ر  

 تنش میلرزید خواستم بهش نزدیکتر بشم که دستشو

 باال آورد و مانعم شد

 نگار سریع از کارمون گذشت و سمت در ورودي

 مجتمع رفت

 نمیدونستم باید چیکار کنم گیر افتاده بودم خواستم

 نگارو صدا بزنم ولی دیر شده بود و اون وارد مجتمع

 شد

 رو به خورشید گفتم



باید باهم حرف بزنیم خورشید بیا بیا ببرمترعد:  

 خونتون سر فرصت باهم

 حرف میزنیم باشه؟؟

 لج کرد ناراحت غرید

 خورشید:تو داري منو دك میکنی رعد نه من هیچ جا

 نمیرم مگه قرار نبود

 باهم ازدواج کنیم و همین آپارتمان تو این مجتمع بشه

 خونمون تو چیکار کردي

دي کنی؟؟رعد؟؟چجوري تونستی نامر  

 اصال تو این موقعیت انتظار همچین واقعه اي رو

 نداشتم

 نمیدونستم چیکار باید کنم

 منتظر به لبام خیره شده بود

 خورشید:حسام گفت مجبور به ازدواج شدي ولی من

 باور نمیکنم هیچکس

 نمیتونه رعد منو وادار به کاري کنه

 پوووف کالفه اي کشیدم تمام فکرو ذکرم پیش نگار

 بود االن در چه حالیه؟؟

 وبه چی فکر میکنه؟

 خورشید رفت سمت ورودي مجتمع

 خورشید:من باید با اون دختر بچه هم حرف



 بزنم ببینم چرا وارد زندگی تو

.. 

 شده؟؟

 دنبالش رفتم سعی داشتم با حرف قانعش کنم ولی

 اون گوشش بدهکار نبود

 نمیتونستم از خودم برونمش سواي اینکه همه ثروت

ش تو دستاي من بود دلمپدر  

 نمیومد در حقش نامردي کنم چون حق با اون بود

 این من بودم که پشت پا زدم به تمام قرار مدارمون

 حقش بود واقعیتو بشنوه ولی پس نگار چی؟؟ هر دو

 وارد آسانسور شدیم و درا بسته شد

 خورشید:میخواستم با یهویی اومدنم سورپرایزت کنم

 ولی انگار خودم بیشتر

 سورپرایز شدم

 دلخور بود

 رعد بگو به درك و برو پیش نگار

 نمیتونم

 منی که تو زندگیم هیچ چیز برام مهم نبود و

 نمیتونست تا این اندازه مضطربم کنه

 شکست خورده به کابین آسانسور تیکه دادم

 رعد:الزم نیست به نگار چیزي بگی این ماجرا تقصیر



 اون نیست

بدهکار نبود منو همونطور که گفتم گوش خورشید  

 متهم میکرد گله و شکایت

 میکرد و گریه

 آسانسور متوقف شد و دراش باز

 خواست از کابین خارج بشه که سد راهش شدم

 رعد:حرفی داري به خودم بزن با اون دختر کاري

 نداشته باش ناباور نگاهم کرد

 و کنارم زد

 این رفتار از خورشید آروم و منطقی بعید بود شاید

جاي اون بودم اگه منم  

 همچین رفتاري میکردم

 در خونه باز بود و براي همین وارد خونه شد و

 تا خواستم پشت سرش برم افشین در خونشون باز

 کرد و با تعجب نگاهم کرد

 افشین:سالم رعد خان خوبین؟من فکر کردم نگار

 خانوم تنها اومده هر چقدر

 پرسیدم چی شده جواب نداد داشت گریه

شدممیکرد نگران   

 با شنیدن این حرف سریع فقط چیزي نشده گفتم درو

 بستم
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 نگار

 وسط پذیرایی وایستاده بودم نگاهم خیره دختر

 شیک پوش و خوشگلی بود که با

 دلخوري و شایدم نفرت نگاهم میکرد

 خب بهش حق میدادم فکر میکرد من عشقشو

 دزدیدم

 با این فکر قلب منم از حسادت سوخت

 رعد بهش گفت جریان اونجوري نیست که فکر

 میکنه حتما منظورش اینه که

 من مزاحمم و یه مانع بین اون و خورشیدش بزودي

 این مانع رو از سر راهشون

 بر میداره

 سعی کردم گریه نکنم ولی نتونستم و سد مقاومتم

 شکسته شد قبل ورود خورشید

 تونستم خودمو جمع و جور کنم

مارو دید که مقابل همرعد وارد خونه شد   

 وایستادیم

 ازش دلخور بودم خیلی

 شاید حق نداشتم ولی نه من حق داشتم این رعد بود

 که وارد زندگی من شد ولی



 نمیدونم چرا اینکارو کرد؟؟

 کینه داشت بیشتر تو دلم ریشه میدوند االنکه تو این

 موقعیت قرار گرفتم نمیتونم

 تحملش کنم

د رعد قرار بود با منخورشید:تو از کجا پیدات ش  

 ازدواج کنه

 نگاهم کشیده شد سمت رعدي که با ناراحتی نگاهم

 میکرد

 من ازش انتظار داشتم خورشیدو از خونه بندازه

 بیرون و منو آروم

 کنه انتظارشو داشتم آرامشو بینمون برگردونه ولی

 زهی خیال باطل

 رعد:خورشید بهت که گفتم باید باهم حرف بزنیم

میخواد واقعیتو از زبون زنت بشنومخورشید:دلم   

 کلمه زنت مثل صداي ناقوس تو مغزم بصدا در اومد

 رعد با راه دادن این دختره به خونه خیلی چیزا رو بهم

 ثابت کرد در مقابلش

 انقدر آرومه و حرفی نمیزنه که ناراحتش نکنه

 چه بهتر نگار حرفی بزن و حکم آزادیتو بگیر

شتن به چشمام فشارهدف این اشکاي مزاحم که دا  

 میاوردن چیه پس؟؟
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 رعد:بهت میگم، خودم همه چیو بهت میگم تو فقط

 آروم باش

 هه داشت اونو آروم میکرد لجم گرفت

 نگار:هیچی بین من و رعد نیست

 سکوت همه جارو فرا گرفت رعد با چشماي ناراحت و

 متعجب نگاهم کرد

 هه انتظار اینو داره پیش دوستش بگم عاشق

 سینه چاکشم؟؟

 نگار:ازدواج ما صوري

 گلوم خشک شده بود تیکه تیکه حرف میزدم

 نگار:من من

 رعد اومد سمتمون نگاهش به من بود انگار

 میخواست با اون چشماش روح و

 جسممو بشکافه با اخم نگاه ازم گرفت

 رو به خورشید گفت

 رعد:هیچی بین ما نیست خورشید

 بیشتر لجم گرفت

م جدا میشیمنگار:آره ما از ه  

 خورشید بینمون وایستاده بود و نگاهمون میکرد

 رعد دیگه نگاهم نکرد فقط یه اخم عمیق رو صورتش



 بود

 خورشید رفت سمت رعد و دستاشو گذاشت رو

 صورتش

 نگاه کن نگار و بسوز

 چیزي در من شکست غرورم؟؟احساسم؟یا چی؟؟

 لحظه اي نگاه رعد که دو دو میزد به چشمام افتاد ولی

یلی زود نگاهشوخ  

 گرفت

 خورشید:من عاشقتم رعد لطفا این بازي رو باهام

 نکن اینجوري منو امتحان

 نکن عزیزم؟؟حسام گفت که

 دیگه بقیه حرفشو نشنیدم چون حواسم پرت

 خورشیدي بود که خودشو انداخته بود

 بغل رعد

 رعد بغلش نکرد ولی اونو از خودشم نروند

 من باید االن چیکار میکردم؟؟

ش مزاحمی رو داشتم که افتادم وسط یه زندگی دونق  

 نفر؟؟

 .ولی این حق من نبود قلبم داشت میسوخت

 اصال قراري بین من و رعد نبود بود؟؟

 پس چرا من ازش انتظار داشتم عشقشو ول کنه و بیاد



 سمت من؟؟

 اشکم که چکید بهشون پشت کردم و سریع رفتم

 سمت اتاقم بزار اونا مشغول

عاشق و معشوقن بعد چند ماه همدیگرو باشن باالخره  

 دیدن
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 مثل این بود که چیزي که مال من بوده رو ازم گرفتن

 پشت در سر خوردم

 لطفا لطفا از این خونه برین لطفا تنهام بزارین رعد

 نبرش تو اون اتاق ؟؟

 ولی با صداي باز شدن در اتاق و بسته شدنش انگار

 چنگی به قلبم زده شد

 رعد عوضی نامرد خیانتکار

 بیشتر به گریه افتادم آروم هق زدم

 شکست خوردم بعد از عمري عاشق شدم آره عاشق

 شده بودم و اینجوري

 جواب گرفتم مرده شورمو ببرن که به قول ساناز هیچ

 کارام مثل آدماي عادي

 نیست

 فراموش کن نگار تنها تقصیر رعد این بود که بی هوا

نووارد زندگیم شد و م  



 کشوند به بهشت خودش و بعدش یهو همه جا تبدیل

 شد به جهنم

 آره به جهنم خوش اومدي نگار دریا

 این زندگی پایه هاش از اولم سست بود و دیگه داره

 آخرین نفساشو میکشه

 دیگه امیدي به این زندگی نیست

 نباید عادت میکردم بهش

 منکه داشتم خوب پیش میرفتم چیشد پس؟؟داشتم

یدم؟خوب میجنگ  

 پس اون نگاهاش چی؟

 تو از یه مرد که زنارو گول میزنه چه انتظاري

 داري؟؟

 اون از گیسو و اینم از خورشید

 باید خودمو نجات بدم نباید رعد بفهمه که

 باختم بدم باختم بهش

 همش داشتم به این فکر میکردم که دارن تو او اتاق

 چیکار میکنن؟

 بابا المصب ناسالمتی من زنتم

بیشتر باعث سوزشم شد مرده شور طالعمو این فکر  

 ببرن شوهر صوریم حتی به

 احترامم سعی نداره با دوستش اونم تو حضورم



 مراعتمو بکنه

 صد سال هم بگذره نمیزارم کسی این حالمو

 بفهمه نمیزارم حاج بابا بفهمه

 امشب چی به من گذشت

 من فکر میکردم همه چیز داره خوب پیش میره
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یداري احساس کردم که کسی موهاموبین خواب ب  

 نوازش میکنه ولی به قدري

 خسته بودم که گذاشتمش پاي رویا

 با صداي زنگ گوشیم از خواب بلند شدم خودم

 گذاشته بودم رو این ساعت که

 زنگ بزنه

 صورت سرخمو با آرایش مخفی کردم ولی نتونستم

 کاري براي چشمام بکنم

همون نگارممن باید دوباره خودمو میساختم من   

 همون نگار قوي گرد آفرید

 بابام

 بهترین لباسمو پوشیدم و آرایش کردم وسایلمو

 برداشتم و بدون خوردن صبحانه از

 خونه زدم بیرون

 سعی میکردم نگاهم کشیده نشه سمت اون اتاق ولی



 نمیشد

 از رعد متنفر شده بودم..ته ته قلبم میسوخت ولی

 دیگه شانسی براي نجات این

 زندگی نبود

 زودتر از رعد اومده بودم..منتظر بودم خودش به این

 زندگی پایان بده

 نمیزاشتم با دادو هوارم کسی از احساس پوچی که یه

 مدت داشتم باخبر بشه

 منشی با دیدنم سالمی داد و لبخندي زد و جوابشم

 گرفت ظارهرا قوي بودم ولی

 در باطنم انگار زلزله هشت ریشتري اومده بود

ستم پشت میزم و داشتم الکی بین پروندهانش  

 میگشتم و خودمو سرگرم میکردم

 ولی ذهنم از ماجراي دیشب کنده نمیشد و بیشتر

 ناراحت میشدم

 باید منتظر بمونم تا رعد بره سراغ حاج بابا ببینم چه

 بهانه اي براي جدایی از

 من میاره

 حتما که خورشید به همین زودي اونو مجبور به جدایی

من میکرداز   

 یک لحظه باختم و شونه هام خم شد



 دستی به پیشونیم کشیدم
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 حسام:سالاام خدمت خانم معاون

 همینو کم داشتم

 حسام:حالت خوبه عزیزم؟؟فکر کنم دیشب مهمون

 داشتین اصال فکرشو هم

 نمیکردم انقدر زود بیاي

 نمایشی آخی گفت و دستی به سرش کشید

ودم که خورشید جونحسام:آخ اصال فراموش کرده ب  

 مهمون رعده نه تو معلوم

 به رعدم خیلی خوش گذشته که هنوز نیومده شرکت

 این حرفارو خودم میدونستم و واقعیت داشت ولی

 حسام که این حرفارو میزد و

 منو به تمسخر گرفته بود

 آتیشم میزد

 باید آرامشمو حفظ میکردم نباید اجازه میدادم حسام

یگرموبفهمه با حرفاش چقدر ج  

 سوزنده

 عادي گفتم

 نگار:آره دیشب مهمون داشتیم خورشید فکر کنم

 همونی که رعد عاشقشه خب



 حق دارن باالخره بعد از چند ماه همدیگرو دیدن

 چهرمو جمع کردم

 نگار:بهتر نیست بزاریم رفع دلتنگی کنن؟؟

 حسام اخم کرد انگار فکرشو هم نمیکرد اینجوري

 عادي در مورد رعد و

 عشقش حرف بزنم هه حتما انتظار داشت مثل زنایی

 باشم که همچین مواقعی

 دادو قال میکنن و گیسو گیس کشی راه میندازن؟؟

 نگار:و اینکه من برعکس تو کارم خیلی برام

 مهمه نمیزارم چیراي بی ارزش

 مانع کارم بشه

 صداي بدي از دهنش در آورد درسته رعد خیانتکار و

 عوضی بود و دیگه ازش

 خوشم نمیومد ولی مثل حسام بی شخصیت بازي در

 نمیآورد انگار که اینارو

 ازیه مادر نیستن تربیت ها متفاوته

 حسام:هه خانم قوي واقعا تریپ آدماي فهمیده رو

 برداشتی میدونی اصال چقدر

 گند زدي به کارات؟؟درسته رعد بازیت داد ولی هنوز

 از هدفش که تورو معاون

 کرد سر در نمیارم



گه نتونستم تحمل کنم از جام بلند شدمدی  

 نگار:بهتره گورتو از اتاق من گم کنی مرتیکه

 عیاش آسیاب به نوبت میفهمیم کی

 کیو باز میده

 اومد سمتم عصبی غرید
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 حسام:خانم قهرمان هه میدونم داري از تو

 میسوزي ماجراي خورشیدو که

 فهمیدي بهتره ماجراي گیسو رو هم بدونی

وام بشنوم گمشو از اتاقم بیروننگار:نمیخ  

 فریاد زدم ولی انگار نه انگار خنده شیطانی کرد

 رعد:رعد گیسو رو صیغه کرده

 بود اووومممم میدونی که براي چی؟؟دیگه

 دختر حاجی هستی دیگه راستی حاجی چند تا صیغه

 اي داره؟؟

 مغزم دیگه قاطی کرد مرتیکه عوضی داشت به حاج

 بابا توهین میکرد؟؟

جام بلند شدم بهش نزدیکتر فریاد زدماز   

 نگار:کثافت عوضی بهتره اون دهنتو گل

 بگیري صفات خودتو به حاج باباي من

 نده .تو اون برادر عوضیت برین به درك



 ولی اونکه موفق به عصبانی کردن من شده بود دوباره

 با حرص خندید و عقب

 عقب رفت

 حسام:رعد وقتی عشقو حالشو کرد مثل یه تیکه

 دستمال کاغذي کثیف گیسو رو از

 زندگیش انداخت بیرون درست مثل کاري که با تو

 کرد

 از حرص به نفس نفس افتاده بودم

 موفق شده بود در حد انفجار عصبی شدم

 گلدون روي میز رو برداشتم و پرت کردم سمتش جا

 خالی داد

 خندید و از اتاق خارج شد

 جیغ بلندي کشیدم

 خدا لعنتت کنه رعد

یسو رو صیغه کرده بود همه اون کمک بهپس گ  

 پرورشگاه و نمایشی بود

 پس؟؟

 عوضی عوضی ازت متنفرم هوسباز

 اگه رعد االن اینجا بود با همین دستام خفه اش

 میکردم

 من اول باید مهریمو ازش میگرفتم و حقمو از این



 شرکت و بعد از زندگیم پرتش

 میکردم بیرون

راها به ریش منچه کسایی که بعد فهمیدن این ماج  

 میخندن؟
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 همون رعد عوضی االن حتما با عشقش به ساده لوحی

 من میخندن

 نمیخواستم برگردم به اون خونه ولی چاره اي

 نداشتم

 نه نه من برنمیگردم به اون خونه

 میدونو براي رعد و عشقش خالی میکنی

 هه نه که اگه من باشم کار خودشونو نمیکنن؟

غصه و حسادت داشتم از حرص و ناراحتی و  

 میترکیدم

 گیسو؟؟

 چه روزایی که با دیدنش فکر میکردم من برندم و اون

 داره حرص میخوره..نگو

 اونم به ساده لوحی من میخندیده

 حتما فکر میکرد چه دختر احمق و ساده ایم

 به پول نیاز داشتم تا بتونم مستقل بشم نمیدونستم

میداد ولیباید چیکار کنم حتما که عزیز بهم پول   



 نمیگفت برو از

 شوهرت بگیر؟

 هه شوهر؟؟رعد عوضی

 با عزیز تماس گرفتم ولی اي کاش نمیگرفتم

 در جواب عزیز که گفت چرا از رعد پول نمیگري گفتم

 که میخوام مستقل باشم و

 متکی به رعد نباشم و پولشو هم بر میگردونم گفتم

 اآلنم براییه شراکتی

 میخوام

 میدونست که تو شرکت کار میکنم

 اولش خواست پولو بهم بده ولییکدفعه گفت چرا از

 پول ارثیت بر نمی داري

 براي چندمین بار از دیشب شوکه شده بودم

 بدون اینکه سوالی بپرسم عزیز گفت که حاج بابا تمام

 ارث و میراثشو بین بچه

 هایش تقسیم کرده و سهم منو داده به رعد تا در زمان

اسب بهم بدهمن  

 جیگرم بیشتر آتیش گرفت

 از عزیز به بهانه اي خداحافظی کردم این موضوع رو

 من االن باید میفهمیدم؟؟

 آخ حاج بابا حاج بابا چیکار کردي با زندگی من؟؟
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 آخه تو چرا به این رعد خیانتکار اعتماد کردي به چه

 دلیلی؟؟

صبر هه حتما به همین خاطر بود که رعد اینهمه مدت  

 کرده بود؟

 بخاطر ثروت حاج بابا باهام راه میومد

 دلم میخواست از غصه و حرص سرمو بکوبم به دیوار و

 همه این دفتر دستکو به

 هم بریزم

 صداي زنگ گوشیم که بلند شد به صفحه اش نگاه

 کردم رعد بود

 عوضی خودخواه از من استفاده کرده بود. تا به ثروت

 حاج بابا

 برسه؟؟طمعکار

ما االن تو بغل عشقش لم دادهحت  

 چرا به من داره زنگ میزنه؟؟

 اگه چند دقیقه پیش زنگ زده بود جوابشو نمیدادم

 ولی االن باید باهاش حرف

 میزدم

 نگار:الو

 رعد:الو نگار کجا رفتی تو؟؟صالحی گفت شرکتی؟؟



 صداي خورشید هم از پشت خط به گوشم رسید

کردمخورشید:عزیزم بیا برات صبحانه آماده   

 دستام مشت شدن

 هه حتما میخواسته منتظر اون باشم تا دل از تخت

 خواب و آغوش عشقش بکنه تا

 باهم بیایم شرکت چه زندگی رویایی میشد

 با حرص گفتم

 نگار:ثروتی که حاج بابا از ارثش بهت داده رو چیکار

 کردي؟؟

 چند دقیقه اي سکوت بینمونو فرا گرفت

 انگار الل شده بود

س بخاطر همین بود زودتر اقدام نکردينگار:هه پ  

 براي طالق؟؟

 رعد:من من بهت توضیح میدم

 فکر میکرد منم مثل خورشیدم که با چندتا کلمه بتونه

 خرم کنه

 رعد:منتظرم باش االن االن راه میفتم بیام

 شرکت زود خودمو میرسونم

 نمیخواستم این جمله رو به زبون بیارم ولی آوردم

 پوزخندي زدم

 نگار:الزم نکرده عجله کنی خوب خودتو با صبحانه



 اي که عشقت آماده کرده

 تقویت کن و بعد بیا
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 و بعد بدون اینکه منتظر حرفی از جانبش باشم تماسو

 قطع کردم

 هه تمام پولمو از حلقومش میکشیدم بیرون

 بیخبري گاهی اوقات بهترین نعمته االن که از خیلی

انچیزا باخبر شده بودم تو  

 تحملشو نداشتم فکرم بهم ریخته بود

 خیلی ناراحت و مشوش بودم نمیدونستم چیکار باید

 بکنم از دیشب انگار

 زمینو زمان دست به دست هم داده بودن تا من از رعد

 متنفر بشم و فاصله بگیرم

 ولی اینو میدونستم که دیگه بر نمی گردم به اون

 خونه

 بعد از گذشت یکساعت در اتاقم باز شد

 داشتم و مثال با آرامش قهوه میخوردم آره قهوه تلخ

 مثل همونایی که رعد

 میخورد

 و رو صندلی خودمو به چپ و راست تاب میدادم رعد

 پریشون وارد اتاق شد در ظاهر مرتب و خونسرد بود



 ولی چشماش

 نه متنفرم دیگه از چشماش؟

 مطعنی؟

 آره

 این آره قرص و محکمه؟

مرعد:اومدم باهم حرف بزنی  

 لبخند مصنوعی زدم

 نگار:بزنیم

 خودش میدونست هیچ چیزي مرتب نیست

 صندلی کشید و مقابلم نشست

 دست دراز کرد و با ریموت قفل درو زد و تلفن رو

 برداشت و با زدن یه دکمه

 وصل شد به تلفن منشی

 رعد:کسی اجازه ورود نداره هیچ تماسی رو هم وصل

 نکن

 و بعد دسته رو تق گذاشت سر جاش

گاهش میکردم انگار نگاهم اذیتش میکردن  

 رعد:اینجوري به من نگاه نکن

 پوزخند زدم

 رعد:ببین هیچ چی اونطوري که تو فکر میکنی نیست

 پریدم وسط حرفش



 نگار:آره خورشید جان هیچ چیز اونطوري که تو

 میبینی نیست هیچ چی

 اونجوري که تو فکر میکنی نیست هیچ چی بین منو

 نگار نیست
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 عصبی خندیدم

 نگار:بهتر نیست تموم کنی این حرفاي مفتو؟؟

 غرید

 رعد:درست حرف بزن

 .پوزخند زدم دوباره با حرص خندیدم

 نگار:توروخدا بس کن دیگه تا اینجا نقش بازي کردي

 تموم کن دیگه جناب رعد

 مروت

 مکثی کردم و صورتمو بهش نزدیکتر کردم

چیز خبر نگار:آره بهتره تمومش کنی چون من از همه  

 دارم

 فریاد زد

 رعد:بهتره خفه شی و بزاري بهت بفهمونم

 قهقهه زدم ولییهویی جدي شدم و غریدم

 نگار:خفه نمیشم درست حرف نمیزنم کثافت

 رذل عوضی شاالرتان ازت



 متنفرم متنفرم کثافت

 داشت سعی میکرد خود دار باشه

 رعد همیشه خونسرد و مغرور داشت انگاري عصبانی

مون شب تومیشد مثل ه  

 اصفهان آره من داشتم این بالرو سرش میاوردم پس

 چرا دلم خنک نمیشد

 تمام فکراي مسخره رو پس زدم باید ازش انتقام

 بگیرم

 رعد:بزار برات بگم من من احساس میکنم عاشقت

 شدم من یه حسایی بهت

 دارم

 پوزخند زدم اون چه فکري با خودش میکرد

ورشید ارثنگار:ماجراي گیسو صیغتون همین خ  

 حاج بابا همشو

 میدونم میدونم رعد

 عصبی داشتم باهاش حرف میزدم

 نگار:همشو همه پوالرو بهم برگردون و گورتو از زندگیم

 گم کن
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 فکر میکرد سنم کمه و بچم و اینجوري میتونه منو

 گول بزنه؟؟



 فکر میکرد من خر اینحرفاش میشم چقدر میتونی تو

 عوضی باشی؟؟چطور دلش

د اینکارو باهام بکنه؟؟میا  

 نگار:بهتره این حرفاي مسخرتو براي خودت نگه

 داري من سهممو از همه چیز

 میخوام دیگه بر نمیگردم به اون خونه

 اندکی مکث کردم

 نگار:دیگه دست از بازي دادن من بردار

 از جاش بلند شد و مقابلم ایستاد

 رعد:من دارم از احساسم بهت میگم و تو بهش میگی

 حرفاي مسخره؟من

 با بغض غریدم

 نگار:بهتره ادامه ندي رعد بعد هم آغوشیت با

 خورشید بعد اینکه فهمیدم گیسو

 صیغه تو بوده بعد اینکه فهمیدم پول ارث حاج بابارو

 گرفتی و چیزي به من

 نگفتی انتظار داري باورت کنم؟

 ناراحت بود اونم شاید بخاطر پوالیی بود که ازش

 میخواستم

ولمو بهم برگردوننگار:پ  

 پول برام هیچ اهمیتی نداشت ولی دوست نداشتم با



 پول من و با عشقش براي

 خودش زندگی بسازه البته خودش کم نداشت

 رعد:همه چیو بهت میدم ولی االن نمیتونم

 عصبی غریدم

 نگار:من همین االن پولمو میخوام

 رعد:نمیتونم پوالتو صرف پروژه اصفهان شده

ناراحت نگاهم میکردنفس نفس میزد و   

 هه نگفتم بخاطر پولم داشت باهام مدارا میکرد

 تو چشماش زل زدم و گفتم

 نگار:ازت متنفرم دوست ندارم یک دقیقه هم تحملت

 کنم حاج بابا گول ظاهرتو

 خورده سعی کن سریعتر گورتو از زندگیم گم کنی

 درست غرورشو هدف گرفتم

متنفرم رعد نگار:هیچکدوم از حرفاتو باور ندارم ازت  

 .مروت

 ..حرف خودمو هم باور نداشتم

 رعد بعد یه نگاه سنگین چند ثانیه اي از جاش بلند

 شد و قفلو زد و از اتاق خارج

 شد من روي صندلی ولو شده و در خودم شکستم
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 کولمو انداختم رو دوشم از درون بد شکست خورده



 بودم ولی نگار تخس و

اینو نشون بدهمغرور نمیخواست در ظاهر هم   

 خون خونمو داشت میخورد ولی راستیتش بیشتر از

 همه چیز ناراحت بودم نه

 بخاطر پول و بخاطر بخاطر

 آه نمیخوام دیگه اعتراف کنم

 دستامو گذاشتم تو جیباي کاپشنم دیر وقت بود دیگه

 بجز چند تا از کارمندا کسی تو

 شرکت نمونده بود تو همین بیست و چهار ساعت از

 رازهایی پرده برداشته شده

 بود و منه ضعیف و تنها قادر به تحمل این همه درد

 نبودم

 سعی داشتم روحیمو بدست بیارم ولی احساس بازنده

 اي رو داشتم که تحت

 فشاره احساس بازیکنی رو داشتم که گل به خودي

 زده

 چرا اطراف من باید پر باشه از آدمهاي سمی براي

 حذفشون قدم اول چیه؟؟

رم پایین بودو سالنه سالنه راه میرفتم و عمیق فکرس  

 میکردم

 درست مثل همون دوران مدرسه تا با دوستام حرفمون



 میشدیا نمره خیلی کمی

 میگرفتم نیاز داشتم به قدم زدن تا به خودم غر بزنم و

 سنگامو با خودم وا

 بکنم وقتی میرسیدم خونه آروم بودم حداقل اندکی

 با خودم راه میومدم

وار آسانسور شدمس  

 امروز اونو دیگه ندیدم همونی که تو ذهنمم نمیخوام

 اسمشو بیارم

 ولی چه بهتر که برادر عوضی تر از خودشو ندیدم نه

 شاید حسام عوضی نبود اون از اولم به این وصلت

 راضی نبود و شاید داشت

 ناخواسته با مخالفتش بزرگترین خوبی رو در حقم

 میکرد

فت نکردم آخه تو چه زمان وچرا من بیشتر مخال  

 دوره اي داریم زندگی میکنیم

 با همین عقل کمم پیش خودم چی فکر کردم که زن

 رعد شدم؟

 گمون میکردم وارد زندگیش میشم و نقش چوب

 کبریتو این وسط بازي میکنم و

 زندگیشو به آتیش میکشم؟

 چقدر دخترایی مثل من احمقن؟



 لبام آویزون بود بدجور تو فکر بودم

 حاال این وسط کی بازندست نگار؟

 تویا رعد؟

_ 334 

 با این سن میشییه زن مطلقه که کلی حرف باید از

 اطرافیانت بشنوي و

 ولی اون چی موفقتر از همیشه به زندگیش ادامه

 میده

 و من میمونم باز همون آدماي سمی

 آه خدایاااا

 با توقف آسانسور و باز شدن درهاش ازش خارج

 میشم

ی و حرفاي نگهبان که مرد ساده و خوبیهبه خداحافظ  

 فقط سري تکون میدم

 اونم با دیدن منی که انگار کشتیام غرق شده خشکش

 میزنه شاید فهمیده هر حرفیم

 بزنه من نمیشنوم آره کر شدم دلیل علمی وجود

 داره که یه شوك،یه شوك

 خیلی بزرگ که از حماقتت نشات میگیره باعث بشه کر

 بشی؟

 برف داشت میبارید



 هوا خیلی خنک بود

 اگه ساناز اینجا بود میگفت بدجور هوا دو نفرست که

 دست تو دست عشقت زیر

 برف و بارون قدم بزنی و حرفاي عاشقانه دم گوش هم

 زمزمه کنین

 اوق تو حرفات ساناز که یاد خاطراتتم مثل خودت شلم

 شورباییه

ور نکنم تااین حرفارو من دیگه باور ندارم بزارید با  

 دوباره احمق فرض نشم

 نمیدونم مقصدم کجاست منکه دوباره بر نمیگردم تو

 اون خراب شده

 خب احمق تو که تریپ غم گرفتی حداقل یه ماشین

 بگیر اینجورییخ میزنی

 نه به کمی پیاده روي نیاز دارم

 شالگردن رنگین کمونی دور گردنمو باالتر میکشم و تو

 پیاده رو با مقصدي نا

لوم قدم میزنممع  

 گوشیم زنگ میخوره ولی توجهی نشون نمیدم االن

 باید چیکار کنم؟االن باید چیکار کنم؟؟ ماشینی از

 کنارم میگذره ولی چند متر دورتر نشده که میزنه رو

 ترمز



 کیه که ماشین گرون قیمت و الکچري رعد عوضی اون

 جنتلمن نماي عوضی رو

 نشناسه

ولی تا نزدیکینمیخوام توجهی بهش نشون بدم   

 ماشین میرسم

 شیشه سمت شاگرد پایین میره و انگار داغی گذاشته

 میشه رو قلبم و همون داغ

 باعث استپم میشه

 خورشید رو صندلی شاگرد نشسته تو این هواي سرد

 و برفی نمیتونم بهتر

 ببینمشون شاید همون شوك باعث شده کورم بشم و

 شاید حسادت

میگفت سرطانکه بدترین مرض دنیاست عزیز   

 مریضی که یا شفا پیدا میکنی

 ویا میمري ولی حسادت یه درد بی درمونه مرضی که

 اگه ریشه بدوونه تو

 وجودت کم کم از درون نابودت میکنه

 خدایا مثل عزیز سوره ناسو چند دفعه بخونم که این

 حس ازم کنده بشه؟؟
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 رعد:نگار نگار سوار شو باید باهم حرف بزنیم



 صداش که بلند میشه قلبم ضربانش تندتر میشه

 چی میخوان دیگه از جونم؟؟

 عشق و عاشقی بکنار اصال همه حساي من به

 جهنم من با این مرد چند ماهی

 همخونه بودم

 ما ثبت شدیم تو خاطرات زندگی همدیگه برگه هاي

 دفتر خاطراتمو پاره

 کنم اسمشم از شناسنامم پاك بشه خاطرش که از

ك نمیشه؟میشه؟ذهنم پا  

 نه فقط زمانی ممکنه فراموشش کنم که آلزایمر

 بگیرم

 خشکم زده

 وقتی جوابی نمیگیره اینبار خورشید دره ماشینو باز

 میکنه و از ماشین خارج

 میشه مقابلم می ایسته

 با این بوت مخملی پاشنه بلند چجوري میتونست رو

 برفا راه بره خانومی از

یریختحرکات و طرز پوشش شره شره م  

 خودتو مقایسه نکن باهاش خودتو مقایسه نکن

 لبخند آرومی به روم زد

 خورشید:سالم



 بی ادب که نبودم نبایدم فکر میکرد بابت رعد

 ناراحتم

 نگار:سالم

 خورشید:میخوام باهم حرف بزنیم من دیشب رفتارم

 درست نبود شوکه شده

 بودم میخوام ازت معذرت بخوام

ارو در می آورد؟ نزدیکهه مثال داشت اداي آدم خوب  

 ماشین بودیم شیشه ماشینم هنوز پایین بود رعد

 داشت حرفامونو می شنید

 هه رعد خان خانومشو فرستاده بود تا با یه مشت

 چرت و پرت هرچه سریعتر

 منو از زندگیشون پرت کنن بیرون

 حاال این وسط شاید نمیخوان آبرو ریزي بشه داشتم

ون و وسوسشآتیش میگرفتم اي لعنت به شیط  

 مثل زنایی که صبر ندارن و خشمشون همیشه غالبه

 حمله کنم بهش و دکو پزشو

 بیارم پایین؟؟

 نگار قبل به قول ساناز وحشی و دعوایی بود

 بدون لکنت و لرزشی گفتم

 نگار:من حرفی براي زدن و گوشی براي شنیدن ندارم

 کمی جا خورد



 خورشید:ببین عزیزم من درکت میکنم ولی

وسط حرفشپریدم   

 عزیزمو مثل خودش گفتم میشه تو این مورد بخصوص

 متمدن نباشم

 نگار:ببین عزیزم نمیخواد عذاب وجدان داشته

 باشی همونطور که قبال گفتم بین

 من و نامزدت چیزي نبوده تو قبل من بودي و این

 زندگی حق توه

 این بین چشماي خیانت کارم به رعد افتاد که داشت

 بااخم نگاهم میکرد کمی خم

 شده بود تا مارو بهتر ببینه

 صبوري نکرد و از ماشین پیاده شد ولی من همچنان

 نطق میکردم حداقل در خفا

 بشکن نگار نه االن
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 خورشید:ببین گلم من میخوام

 اوووف این خورشید کنه اي براي خودش

 نگار:اي بابا میگم نمیخواد عذاب وجدان داشته

و به خیر و شمارو بهباشی مار  

 سالمت دیگه چی میخواین از جونم؟؟

 رعد کنارم وایستاد چشا درویش



 رعد:نگار بهتره ما حرف بزنیم بهتره

 نگار:شما چرا نمیفهمیمن دارین اذیتم میکنین

 صدامیجوري نشد؟

 نگار:خورشید جون اینم عشقت بدون خطو خش

 تحویلت

شمرو کردم سمت رعد اي لعنت به من که باهاش چ  

 تو چشم شدم اون بیشتر

 خیره شد .داشت چیکار میکرد؟؟

 نگار:آقاي رعد مروت اینم خورشید جونت میشه

 دست از سرم بردارید

 خیلی خیلی جدي گفتم

 نگار:میشه از ما بکشین بیرون؟؟

 دیگه اخطار نداد درست حرف بزنم فقط خیره بود

 بهم خیلی آشفته

 ازشون فاصله گرفتم

و بیشتر خیلی بیشتر سرد کردهاین هوا فضاي بینمون  

 بود

 دو قدم عقب عقب رفتم خدایا با سر خوردنم خوردم

 نکنا میدونی با شکستن و

 ترکیدن بغضم فاصله زیادي ندارم

 نگار:فقط لطفا تکلیف منو زودتر معلوم کن هرچه



 زودتر بهتر

 چشم برداشتم بهشون و ازشون فاصله گرفتم و پشت

 سرم گذاشتم تمام خاطراتمو

ام روزاي گندموتم  

 چرا اونا بیشتر به هم میومدن؟از اولم من وصله رعد

 نبودم اونم وصله من

 دارم میرم سمت روزاي خوب روزاي آزادي واقعا؟؟

 انگار چیزي تو وجود من کمه انگار یچیزي رو گم

 کردم انگار یچیزي رو جا

 گذاشتم

 ازشون بسرعت فاصله گرفتم رعدو بخشیدم با همه

 خوبیا و بدیاش بخشیدمش به

 خورشید

 فکري اذیتم میکرد اونم اینکه اونا منو بازي دادن و

 من راحت ازشون

 .گذشتم فکر انتقام بدجور رو مخم داشت رژه میرفت
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 با شنیدن صداي بوق ماشینی اولش فکر کردم دوباره

 رعدو خورشیدن و

 نمیخواستم بایستم ولی وقتی دیدم طرف ول کن

خیدم تا خانومی رو زیرنیست چر  



 پا بزارم با چندتا فحش آبدار از خجالتشون در بیام که

 نگاهم به افشین افتاد

 با تعجب داشت اشاره میکرد سوار ماشین شم

 گل بود به سبزه نیز آراسته شد حاال اینو کجاي دلم

 بزارم؟

 اصال این اتفاقاي بد چیه که رگباري و پشت سر هم

نکردم اتفاق میفته .امون پیدا  

 تایکم در خفا زار بزنم و خودمو تخلیه کنم

 سرمو چرخوندم سمت جایی که رعد و نگار وایستادن

 فاصله یکم زیاد بود ولی

 میتونستم ببینم سوار ماشین شده بودن و داشتن

 میومدن سمت ما حتی از همین

 فاصله نگاه اخمو و کاوشگر رعدو هم دیدم که خیره به

 من و ماشین بود

نیه فرصت بودشایدم ای  

 سریع رفتم سمت ماشین و درو باز کردم و نشستم با

 برخورد هواي گرم و مطبوع به صورتم انگار وارد بهشت

 شدم

 اي خاك تو سرت نگار که شکست روحی و عشقیتم

 مثل آدمیزاد نیست اگه چند

 دقیقه دیگه میگذشت شبیه آدم برفی میشدي که



 افشین:سالم نگار خانوم

سمتش همون موقع ماشین رعد ازصورتمو چرخوندم   

 کنار ماشین افشین

 گذشت تا آخرین لحظه نگاه اخمو رعد به ماشین

 بود

 نگار:سالم خوبی؟؟

 خندید

 ماشینو راه انداخت

 پشت سر ماشین رعد ولی با فاصله میروند

 افشین:تعجب کردم آخه رعد خانو چند متر پایینتر و

 با یه خانومی دیدم؟؟

ی بار کن االن چه الفیحاال خرو بیار وباقال  

 بزنم؟ اینکه قضیه دستشویی و

 نیست که

 مجبور به توضیح نیستم ولی منکه بدي از افشین

 ندیدم آدم بدیم بنظر نمیرسید

 وقتی جوابی نشنید دوباره ادامه داد

 افشین:تا جایی که من میدونم رعد خان خواهر

 ندارن صبحم با این خانوم از

 خونه خارج شدن

 یه تیر دیگه به قلبم
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 رفتم سر اصل مطلب

 نگار:ما با رعد داریم از هم جدا میشیم یعنی دارم

 طالقش میدم؟؟

 حرفم اصال خنده دار نبود .هرکس دیگه اي بود تاسف

 میخورد و ناراحت میشد

 ویا باهام همدردي میکرد و سعی میکردیجور منصرفم

 کنه و

 ولی افشین قهقهه اي زد

د شده بخاطر صداي بلند خندش نگاهشبا چشماي گر  

 کردم

 سعی کرد خودشو جمعو جور کنه

 افشین:ببخشید واقعا دست خودم نبود شرمندم

 سرمو چرخوندم و جلورونگاه کردم هنوز پشت

 سرشون بودیم

 افشین وقتی دید آروم شدم و خیره به ماشین رعدم به

 سرعت ازشون سبقت

 گرفت

 و من دیگه نگاهمم سمتشون نیفتاد

 افشین:من واقعا متاسفم نمیدونم باید چی بگم یعنی

 چطوري بگم نمیدونم به تو



 چی بگم تو انگاري فرق داري با بقیه دخترا دلیل

 خندمم یادآورییه خاطره

 بود وقتی روز اول دیدمت گفتی رعدو گرفتی اآلنم

 میگی میخواي طالقش

 بدي

 نفس عمیقی کشیدم سکوت کرده بودم حوصله

که تو بدتریننداشتم وبا این  

 شرایط و موقعی سروکله اش پیدا شده بود احساس

 ناراحتی نمیکردم

 افشین:من خیلی گیجم نگار خانوم من تا حاال بدي از

 رعد خان ندیدم ولی

 احساس میکنمیعنی ظواهر اینو نشون میده که اون

 بهت خیانت کرده؟؟

 داشت از زیر زبونم حرف میکشید آدمی نبودم که با

ازي کنم حتیآبروي کسی ب  

 اگه آبروي دشمنمم باشه

 نگار:نه اینطوري نیست

 نمیتونستمم حرفی بهش نزنم

 نگار:ما فقط ازدواجمون جدي نبود یجورایی

 میدونستم چنین روزي میرسه فقط

 بدون خیانتی این وسط اگرم باشه اونجوري که تو فکر



 میکنی نیست

 افشین:میدونم پیش خودت میگی چه آدم

 فضولی ولی نمیتونم بیتفاوت باشم

 بنظر من شما خیلی باهم خوشبخت بنظر میرسیدین

 حتی رعد خان

 پوزخندي زدم

 از طرف رعد حرف زدم

 نگار:هیچ عالقه اي این وسط نبود ما از همون اولم

 اشتباهی سر از زندگی هم

 در آوردیم
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 پووف کالفه اي کشید انگار سفره دلم باز شد

ار میشدم میدیدم اینا همه اش یهنگار:کاش بید  

 خوابه یه کابوس

 صدام خسته بود

 نگار:گاهی زندگی بدجوري آدمو غافلگیر میکنه فقط

 اینو بدون منو رعد براي

 هم مهم نیستیم ما براي هم ساخته نشده بودیم

 خیلی ناراحت بنظر میرسید

 افشین:دیگه بر نمی گردي به اون خونه؟؟

 نگار:نه



شتر به همدیگه فرصت میدادین باافشین:کاش یکم بی  

 افشین جوري حرف میزدیم که انگار سالیان ساله باهم

 آشناییم

 نگار:نمیخوام در مورد ارتباطی حرف بزنم که یه

 سمتش رعده اگه فقط خودم

 بودم االن صندوقو باز کرده و پنبه رو ریخته بودم

 بیرون( یعنی تو این شرایط

 )روحی همه چیزو به افشین میگفت

ن دروغ گفته بودم به خورشید من حرفی برايم  

 گفتن دارم و گوشی براي شنیدن

 که انقدر زر بزنم تا خسته بشم ولی اون آدم رعد یا

 خورشید نبود

 سکوتی بینمونو فرا گرفت

 ماشین داشت حرکت میکرد بعد حدود یکساعت انگار

 افشین بود که مجبور شد

 سکوتو بشکنه

آرامشتو به هم بریزمافشین:معذرت میخوام نمیخوان   

 ولی نمیدونم مقصدت

 کجاست؟؟

 یکساعت بود مثل میخ نشسته بودم جلوي ماشین و

 خیره به بیرون بودم و حتی



 فراموش کرده بودم کجا نشستم

 مثل همون روز که افشین منو برد کافه امروزم افشین

 کنارم بود

 به خودم اومدم

 نگار:ببخشید واقعا حواسم نبود

 افشین:نه این چه حرفیه درکت میکنم اگه مجبور

 نبودم مزاحمت نمیشدم

 واقعا بخاطر فهم و شعور باالش ازش ممنون

 بودم آدمی مثل اون کم پیدا میشد

 نگار:من همینجا پیاده میشم مرسی واقعا نمیدونم

 چجوري ازت تشکر کنم
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 افشین:نه بابا کاري نکردم که هوا سرده بگو کجا میري

برسونمتتا   

 نگار:خیلی ممنونم ازت ولی واقعا میخوام همینجا پیاده

 شم

 کنار خیابون به اجبار توقف کرد

 دستمو بردم سمت دستگیره تا درو باز کنم

 نگار:خیلی خوشحال شدم از آشناییت شاید دیگه

 نبینمت معلومم نیست من از

 سرنوشتم هر انتظاري دارم



 لبخند تلخی زدم اونم آروم خندید

ن:ممنون منم از آشنایی با تو خوشبختافشی  

 شدم نگارخانوم بنظر دختر دلپاکی

 میاي تو متفاوتی و الیق خوشبختی امیدوارم بازم

 همدیگرو ببینیم

 ممنونی گفتم و آروم لبخند زدم

 خداحافظی کرده و از ماشین پیاده شدم

 شیشه ماشینو داد پایین و بازم اصرار کرد

 افشین:کاش میزاشتی برسونمت

شکري ازش کردم و با خداحافظی دوباره خواستمت  

 فاصله بگیرم که صدام زد خم

 شدم و منتظر نگاهش کردم

 افشین:من نمیدونم چه اتفاقی بین تو و رعد خان

 افتاده ولی اینو مطعنم براش

 مهمی براش مهمی که اون خانومو گوشه خیابون

 پیاده کرد و از همون موقع تا

 االن داره تعقیبمون میکنه

 با تعجب راست وایستادم و سمتی رو نگاه کردم که

 رعد با ماشینش وایستاده

 بود

 افشین خداحافظی کرد و رفت



 تا فکرم خواست سمت جاهاي خوب خوب بره فکراي

 بد جواب افشینو دادن

 هه اون بخاطر این داره تعقیبم میکنه چون نگران پوله

 چون از همون اولم بهم

فیانم نزنمتذکر داده بود حرفی به اطرا  

 رعد تا ماشینو روشن کرد و خواست حرکت کنه

 مجالی ندادم و با گرفتن دربستی

 از اون محل خارج شدم
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 ساناز:نگار پاشو نگار پاشو عه نگار تو که ازوقتی

 اومدي عین خرس گرفتی

 خوابیدي پاشووو

 با صداي جیغ جیغ ساناز که مثل مته فرو میرفت تو مخ

 آدم چشمامو باز کردم

 با حرص باال سرم وایستاده بود

 ساناز:نچ نچ نگاش کن تو رو خدا من میومدم خونتون

 یه رب رو تختت دراز

 میکشیدم انواع بیماري هاي عفونی و انگلی رو

 میبستی به ریشم حاال خودت پهن



 شدي رو تختم آه حالم به هم خورد آب دهنشو ایییی

بمو پاك کردماز جام بلند شدم و گوشه ل  

 با صداي خشدار و دو رگه ناشی از خوابم گفت

 نگار:خب حاال که چی؟اگه بزارییه دقیقه کپه مرگمونو

 بزاریم

 گردنی زد و رفت سمت میز آرایشش و رو صندلی و

 مقابل آینه نشست

 داشت با بابلیس موهاشو فر میکرد

 شروع کرد به غر زدن از اولشم غر غرو بود

بشر یه دقیقه؟؟از دیشب که ساناز:اي روتو برم  

 ساعت ده رسیدي بعد توضیحیه

 ربی عین خرس گرفتی خوابیدي پاشو خودتو تو آینه

 نگاه کنه طرح بالش رو

 صورتت مونده کواال

 همونطور که پهلومو میخاروندم و خمیازه میکشیدم

 رفتم سمت سرویس

 اونم زیر لب غر میزد

شده یهساناز:نگار قبل حداقل یه ابهتی داشت االن   

 آدم بیخیال که عقل تو کله اش

 نیست عاشقا هم عاشقاي قدیم

 پوفی کشیدم و وارد سرویس شدم من نمیدونم اینو



 عزیز چرا همه چیو میکشونن

 به جاهایی که نباید

 عشق و عاشقی کیلویی چند؟؟
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 داشتم دو لپی صبحانه میخوردم ساناز وقتی دید روي

 پایین رفتنو ندارم و از

مادرش خجالت میکشم با گفتن خاك تو سرتپدر و   

 نگار وحشی من کو برام

 صبحانه آورد

 دوباره مشغول موهاش بود

 با دهن پر گفتم

 نگار:حاال کجا تشریف میبري که داري بزك دوزك

 میکنی؟؟

 داشت رژه لب گوشتی رنگی رو لباش میمالید همون

 طور که مشغول بود زمزمه کرد

 ساناز:هیچ جا کجارو دارم برم با شایان قراره تصویري

 حرف بزنیم

 به خودش عطرم زد چشمام گرد شد

 نگار:تو داري خودتو براي اون بزغاله آماده میکنی؟؟

 چرخید سمتم و اخمی کرد

 از خنده کم مونده بود منفجر بشم



 نگار:عطرم میزنی؟؟مگه بو هم میره؟؟

 زیر لب فحشی داد که نشنیدم

با انگشتاش بازي میکردداشت   

 یکدفعه اي آروم شدم و آهی کشیدم

 ساناز:الزم نکرده براي من نقش بازي کنی نگار هرکی

 تورو نشناسه منکه

 میشناسمت دیوونه تو داري غماتو پشت این چهره

 داغون و اون خنده و لبخند

 مسخرت قایم میکنی

 غم دوباره منو فراگرفت و فقط خیره ساناز بودم

م نشستاومد کنار  

 ساناز:حاال میخواي چیکار کنی نگار؟؟میخواي طالق

 بگیري؟؟

 نگار:حوصله حرف زدن ندارم ساناز بیخیال

 ساناز انگار بغضش شکست با گریه گفت

 ساناز:بیخیال نمیشم دختره دیوونه معلوم نیست

 داري با زندگیت چیکار

 میکنی؟؟به همین راحتی میخواي بیخیال رعد

نگار اینبشی؟؟دیگه نمیشناسمت   

 تویی؟؟این نگار منه همون آدمی که به حساب اون

 ساشاي عوضی



 رسید؟؟همونی که مثل کوه بود براي ساناز؟

 ساناز موفق شد عصبیم کنه موفق شد باعث بشه دقو

 دلیمو سرش خالی کنم

 غریدم

 نگار:تو پیش خودت چه فکر میکنی ساناز؟ فکر

 میکردم الاقل تو از درد من

میفهمی بعد ماجراي سوگند منخبر داري تو منو   

 شدم عینیه مترسک

 بغضم شکست

 نگار:من مردم ساناز خیلی وقته مردم یه مرده

 متحرکم وقتی اون عوضی با

 دروغ دونگ تونست فرار کنه مردم وقتی پدر سوگند

 بخاطر چندرغاز به اون

 عوضی رضایت داد مردم وقتی سوگند جون خودشو

 گرفت مردم

 هق زدم

 نگار:من مردم ساناز خیلی وقت پیش مردم ولییه جو

 غرور برام مونده بود

 که اونم اطرافیانم ازم گرفتن منو زیر پاشون خورد

 کردن

 ساناز بغلم کرد



 ساناز:غلط کرم نگار توروخدا آروم باش

 با دستام صورتمو پوشوندم

 نگار:کم التماس کردم؟کم خواهش کردم؟؟

 حالم دست خودم نبود

بابا من اصال نمیخوام ازدواج کنم حاج بابا نگار:حاج  

 من اصال از اون اون

 پسره خوشم نمیاد حاج بابا منو از این خونه بیرون

 .نکن

 احساس خفگی میکردم

 نگار:ما همینیم ساناز یه مشت زن یه مشت زن بی

 ارزش یه وسیله یه بله

 قربان گو مطیع فرمانبردار

و دستامو چرخیدم سمتش و از خودم فاصله اش دادم  

 گذاشتم رو بازوهاش و

 تکونش دادم

 نگار:میگی چیکار کنم؟برم التماس رعد کنم؟یا برم

 باهاش بجنگم؟؟

 بیشتر تکونش دادم

 نگار:بگو دیگه المصب چیکار کنم؟؟اصال براي

 چی؟ دوستش اومده

 میگه بفرما بیرون من قبل تو بودم چی بگم بهش



 ساناز؟چی بگم؟؟به رعد چی

ه هم دادیم؟مگن عاشق هم بودیم کهبگم؟مگه قولی ب  

 ازدواج کردیم؟

 به سرفه افتادم

 ویکدفعه آروم شدم

 حالم دست خودم نبود بدجور سوخته بودم بدجور

 غرورم شکسته بود
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 با صداي آروم و خشدار زمزمه کردم

 نگار:رعد از من سو استفاده کرد از پولم از اعتماد

 حاج بابا نمیدونم فقط

سراغم نمیدونم چرا قبول کرد باهام چرا اولش اومد  

 ازدواج کنه؟؟

 کالفه بودم

 نگار:قلبم داره از غصه میترکه ساناز بشینم و بکوبم

 تو سرم و گریه کنم

 خوبه؟؟حاج بابا مریضه برم بهش چی بگم؟؟نمیخوام

 بشکنه ساناز خدا منو مرگم

 بده

 ساناز دوباره بغلم کرد گفت

شاال تو فقط آرومساناز:خدا نکنه زبونت الل بشه ای  



 باش

 آهی کشیدم

 مثل آدمی بودم که انگار دنیا آوار شده رو سرم رعد

 االن با عشقش بود با

 خورشیدش حتما االن با هم خوشن رعد کمی وجدان

 نداره؟؟نفهمید چه به روز

 من آورد؟

 من کم کم داشتم به این باور میرسیدم رعد اون آدم

 بدي که فکر میکردم

 نیست شک و شبهه داشتم ولی پیش خودم داشت

 نظرم راجبش عوض میشد

 با گرفته ترین حالت ممکن گفتم

 نگار:پدر و مادرت حتما صدامو شنیدن دیگه آبرویی

 برام نموند باید از اینجا

 هم برم

 نیشگونی از بازوم گرفت و گفت

 ساناز:بیخود بابا و مامان چند دقیقه پیش رفتن بیرون

نیستکسی تو خونه   

 خیره به دیوار رو به روم بودم

 چقدر خودمو قوي میدونستم فکر میکردم که از رعد

 انتقام میگیرم ولی بد بازي



 خوردم

.. 

 صداي گوشیم که بلند شد ساناز برش داشت

 ساناز:جنتلمن نما

 سوالی نگاهم کرد

 نگار:خوده عوضیشه جواب نده

 تویه دستش گوشی بود و دست دیگه اشو سمتم دراز

دو به معنی تو ساکتکر  

 باش تکون داد و گفت

 ساناز:بیخود تو حرف نزن ببینم چی میخواد این

 خیانتکار

 دیگه مجال حرف زدن به من نداد و تماسو وصل

 کرد

 ساناز:بله نخیر سانازم نگار خوابه

 صداي رعد نمیشنیدم

 دلم نمیخواست صداشو بشنوم

تورساناز:بله بله شما کی باشی که بخواي به نگار دس  

 بدي؟شما که قراره طالق

 بگیرین؟؟

 با استرس خیره ساناز بودم اشاره کردم قطعش کنه

 ساناز ترسیده آب دهنشو قدرت داد و گوشی رو



 گرفت جلوي صورتش و ناباور

 گفت

 ساناز:قطع کرد بی ادب

 نمیخواستم بپرم چی گفته چون برام مهم نبود ساناز

 خودش به حرف اومد
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 ساناز:در حد یه شیر زخمی خشمگین بود نگار این

 دیگه کیه پرده گوشم پاره

 شد؟؟

 با انزجار رو برگردونم

 دوباره اومد کنارم نشست

 ساناز:تا کلمه طالقو گفتم مثل بمب منفجر

 شد..میخواست ببینه شبو کجا موندي؟؟

 نگار:به اون عوضی هیچ ربطی نداره که من شبو کجا

هموندم بهش میگفتی بر  

 بمیره

 ساناز:گفت شوهرشم گفت بهت بگم باید برگردي

 خونه

 پوزخندي زدم داشتم آتیش میگرفتم از حرص

 نگار:هه به همین خیال باشه برگردم به اون لجن زار

 تا با مشعوقش بغل گوشم



 عشق بازي کنه؟

 ساناز ترسیده بود

 ساناز:رعد خیلی عصبانی بود

جامون بلندبا پیچیدن صداي آیفون تو خونه هردو از   

 شدیم

 نگار:حتما مامان باباته ساناز؟

 ترسیده گفت

 ساناز:نه اونا که خودشون کلید دارن به این زودي ها

 برنمیگردن

 رفت سمت در دنبالش رفتم پایین

 تصویر رعد که با عصبانیت دکمه آیفونو میفشرد رو

 دیدم

 دستام از حرص مشت شد

شتممجالی به ساناز ندادم و گوشی رو خودم بردا  

 نگار:بفرما؟؟فرمایش؟

 رعد:بیا بیرون باید باهم حرف بزنیم؟؟

 پوزخندي زدم و غریدم

 نگار:از اینجا برو رعد وگرنه مجبور میشم به صدوده

 زنگ بزنم

 متقابل اونم پوزخندي زد

 رعد:زنگ بزنی که چی بشه میگم بیا بیرون مامور



 بیاد خودت تو دردسر

بیا باهات حرفمیفتی که از خونه شوهرت فرار کردي   

 دارم

 نگار:میشه تو دوستت با حرفاتون برید به درك

 .نمیام از اینجا برو

 جمله آخرو فریاد زدم رعد شده بود یه آدم زودجوش

 االن دیگه اون مرد اتو

 کشیده مغرور نبود

 لگدي به در زد و فریاد زد

 رعد:نگار یا از این خونه میاي بیرونیا میرم پیش

 حاجی؟؟

 زد تو هدف نقطه ضعفمو فهمیده بود دیشب قالش

 گذاشتم و اومدم اینجا عصبی

 بود
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 نگار:هان چیه؟چی میخواي؟؟

 وضعیت آشفته اي داشت و چشماش پر از رگاي قرمز

 بود

 با دستاش چشماشو مالید اي لعنت به این دل زاغارت

 و به درد نخور من که با

با دیدنیه دیدنش آشفته تر شد چه مرگته آروم بتپ  



 خیانتکار چرا به این حال و

 روز افتادي؟؟

 رعد:بیا بریم خونه؟؟

 رعد حالش خوب بود؟؟

 با چشماي حق بجانب پوزخندي زدم

 نگار:ببخشید؟

 اخماش تو هم رفت

 رعد:کجاي حرفم تا مفهموم بود؟

 این بشر عجب رویی داشت بعد اون ماجرا و حرفا

 منظورش چیه؟؟

و بردار بریم خونه؟رعد:برو برو سریع وسایلت  

 گیج بودم دلم کمی،اندکی،ذره اي خوشحال شد

 شایدیکم امید پیدا کرد

 که حتما خورشیدو دست به سر کرده و االن ازم

 میخواد برگردم خونه؟؟

 مغرور شدم

 دستامو مقابل سینه ام به هم گره زدم

 نگار:نمیام چی شده اومدي سراغ من؟دختره قالت

 گذاشت؟

شد مثل دریایی خروشان کهعصبی بود عصبی تر   

 طغیان موجهاش ترس به دل



 آدم می انداخت

 رعد:درست حرف بزن نگار بیا بریم در مورد خورشید

 مفصل حرف

 میزنیم ما بایدیچیزایی رو بینمون روشن کنیم اونم

 آماده یه بحث سه نفره

 ست

 پنجره شدم انگار که با قمه الستیک پر بادي رو پاره

 کرده باشن پیسسس

گرفت دندونامو محکم رو هم فشردم پسلجم   

 خورشید خانومش هنوز بود

 تنم میلرزید بازم لعنت به من و این دل واموندم

 نگار:من نمیدونم نمیدونم چطور به تو و اون دوست

 دخترتو حالی کنم حرفی

 باقی نمونده ،من همه حرفا و خواسته هامو همون روز

 تو شرکت بهت گفتم

 با صداي بلند داشتیم با هم بحث میکردیم

 در این بین سانازم همونطور که با شالش سروکله میزد

 سر رسید و سکندري

 خورد و با بازو من برخورد کرد همین برخورد باعث

 شد یک قدم سمت رعد

 بردارم
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 برگشتم و به ساناز چشم غره اي رفتم دست و پا

 چلفتی

 معذب با گوشه شالش بازي کرد

 ساناز:سالم

 عجبا این ساناز همونی نبود که میگفت فالن و بیسار

 میکنم؟

 چرخیدم سمت رعد خشمگین بودم

 خدا میدونه کی منفجر میشم؟؟

 رعد:خیلی حرفا هست که هنوز گفته نشده من

 یه نفر دیگه پرید وسط حرف رعد

 زن فضول همسایه

 زن:ساناز جان باز چه معرکه اي راه انداختین؟از دست

اهالی این محله شما  

 آسایش ندارن اون از نامزد سابقت که معلوم نبود چه

 بالیی سرش آورده بودي

 که اون حرفارو بارت کرد اینم از این آقا؟؟

 چشماشو تو کاسه براي من چرخوند

 با فضولی و کنجکاوي نگاهش بین ما در چرخش

 بود .یه قدم سمتش برداشتم

ست قضیهساناز:سالم سالم خانوم غالمی هیچی نی  



 خانوادگیه

 با خشم و لبو لوچه کج داشتم نگاهش میکردم که با

 پررویی گفت

 غالمی:وهللاا قضیه شخصی نیست

 با دستش اشاره اي از سر تا ته کوچه کرد و گفت

 غالمی:همه چیزو دیگه عمومی کردین

 نگار:ببین خانوم محترم اصال به شما ربطی نداره ما

 اینجا چیکار میکنیم بهتره

تو کار خودت باشهسرت   

 زنه اخماشو تو هم کرد

 ساناز:نگاررر

 نگار:مرررگ

 غالمی:واه واه چه زبونی خوشم باشه دخترو چه به

 زبون درازي؟

 یه نگاه از فرق سرم تا نوك کفشام انداخت و ابروهاشو

 داد باال

 پوووف کالفه اي کشیدم

 غالمی:بهتون اخطار میدم اگه سروصداتونو پایین

زنم به پلیسنیارید زنگ می  

 گفتم دیگه کم مونده بود منفجر بشم شدم

 نگار:بفرما خانوم بفرما به هر کی میخواي زنگ



 بزن کم مونده از فضولی

 بیاي تو حلقومون
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 زنه بجاي بحث کردن با من چرخید و همونطور که

 میرفت سمت خونش فریاد

 زد

 غالمی:من اصال حرفی با تو ورپریده پر رو ندارم االن

 میرم زنگ میزنم به

 ناهید خانوم ببینم ببینم اینجا چخبره و تو رو از کدوم

 جنگلی آوردن؟

 تا خواستم جوابشو بدم و دنبالش برم ساناز از بازوم

 کشید

 ساناز:خاك به سرمون کردي وحشی االن میره به

 مامان میگه اونم مستقیم

 زنگ میزنه به عزیز دیوونه

ت کنم وهمین حرف باعث شد به ناچار سکو  

 عصبانیتمو با مشت کردن دستام و

 فشردنشون خالی کنم

 ساناز رفت دنبال خانوم غالمی

 پووف کالفه اي کشیدم رعد تو این بازه زمانی فقط

 تماشاگر بود چون همه اینا



 تو کمتر از دو دقیقه اتفاق افتاده بود

 سمت من اومد و از بازوم کشید

 با چشماي گرد شده نگاهش کردم

بریمیجاي درست حسابی باهم حرف بزنیمرعد:بیا   

 هیچ حرفی باعث نمیشد این آشوب بخوابه من براي

 همین مخالف حرف زدن

 بودم حرف زدن بیشتر و بحث کردن یعنی هم زدن

 گندا که فقط بدتر بوش بلند

 میشد

 خودمو عقب کشیدم و فریاد زدم

 نگار:به من دست نزن عوضی دست از سرم بردار

م سرو صدا میکنمرعد وقتی دید دار  

 اینبار محکم از بازوم گرفت و جهت مخالف حرکت

 کرد

 یعنی منو کشوند داخل حیاط خونه ساناز اینا و درو

 محکم بست

 در حد و اندازه اي نبودم که مقابل قدرتش که اون

 عمال رو من تسلط کامل داشت

 مقاومت کنم

 منو کوبید به در و مقابلم قرار گرفت

فتاده بودم و تقالي بیشتراز حرص به نفس نفس ا  



 فقط باعث نفس تنگیم شد
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 محکم بهم چسبید

 دستامو گذاشتم رو سینه اش

 جلوي کاپشن چرمی که پوشیده بود رو باز گذاشته بود

 که دستامو درست رو

 سینه اش وتیشرت سیاهی که زیرش پوشیده

 بود،گذاشتم

 عقب هلش دادم ولی دریغ از اندکی جابه جایی

 غریدم

 نگار:برو عقب چی از جونم میخواي؟؟

 از عصبانیت و بیشتر ناراحتی کم مونده بود به گریه

 بیفتم

 سرشو خم کرد عمال داشتم زیر فشار تنش له میشدم

 ولی انگار اون متوجه

 نبود

 به چشمام نگاه کرد دستاشو کنار سرم رو در گذاشته

 بود

 رعد:حرف فقط میخوام حرف بزنیم دو نفري بزار

م آشفتم کرديبهت بگ  

 با خشم نگاهش کردم نفرتی که از کاراش تو چشما و



 دلم نشسته بود رو دید

 نگار:نه نمیخوام هیچ حرفی هیچ حرفی باعث

 نمیشه کارتو فراموش کنم هر

 دلیلی بیاري باز توجیه نمیکنه کاراتو تو که یه نفر

 دیگه رو دوست داشتی از

بهت همون اولش نباید باهام ازدواج میکردي چقدر  

 گفتم منصرف شو من حتی

 از دست تو داشتم فرار میکردم ولی رابین هود بازي

 در آوردي و دل حاج بابام

 نرمتر شد چجوري تونستی بخاطر ثروتی که میدونم

 در مقابل پول و ثروت

 خودت چیزي نیست منو بازي بدي؟

 قلبم این ماهیچه بی جنبه تو قفسه استخونیش داشت

 نامیزون میزد

خالف هر بحثی با رعد بودم..ولی االن داشتمن من م  

 چه اتفاقی میفتاد؟

 باید خرده هاي شکسته قلب و غرورمو اندکی التیام

 میبخشیدم

 نگار:همین االنشم که میبینی اینجام بخاطر تو

 نیست بخاطر خودمم نیست فقط

 و فقط بخاطر حاج باباست خودت میدونی اون قلبش



 مریضه اگه بفهمه چه

تو از کسی که بیشتر از پسراش بهشضربه اي از   

 اعتماد داشت خورده میدونم

 دووم نمیاره

 نفس کم آورده بودم

 مایع گرمی رو صورتم حرکت میکرد این دیگه چه

 کوفتی بود؟اشک که نبود؟

 نگار:اون اون منو به تو سپرد ولی به پسراش نه اون با

 دل و جون به تو اعتماد

 کرد ولی به پسراش نه اون طرف تو بود ولی طرف من

 نه
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 رعد با دست راستش ضربه اي به در آهنی زد

 رعد:مثل همیشه مثل همین چند ماه داري مضخرف

 میگی همیشه مثل بچه ها

 رفتارمیکنی من زندگی خودمو داشتم با قبول کردن

 تو خودمو انداختم وسط یه

هستو نیستمو هم گربادیه گردبادي که همراه خودم  

 برد

. 

 پره هاي بینیش از خشم باز و بسته میشد



 رعد:خورشید قبل تو بود چرا نمیفهمی؟چرا کولی بازي

 در میاري؟نمیتونم

 همینجوري ولش کنم

 دلم شکست شکسته بود ولی خرد و خاکشیر شد

 نفسم رفت

 اون داشت اقرار میکرد نمیتونه دست از خورشید

 بکشه داشت به عشقش

میکرد؟ اعتراف  

 غیر ارادي دستام تیشرتشو چنگ زد

 هوا سرد بود و این ارتباط سردتر ولی ت

 باعث میشد یچیزي تو دلم تکون بخوره چیزي که

 ذهنم نمیزاشت بهش فکرکنم

 و با فریاد و فحش میخواست اونو از ذهنم بندازه

 بیرون

 با صدایی که بخاطر فریادم زخمی شده بود زمزمه کردم

دنبال چی هستی؟نگار:پس اینجا   

 منتظریه اعتراف بودم یه حرف یه جواب که کن

 فیکون کنه فکراي تو

 ذهنمو

 صداهایی که فریاد میزدن از رعد فاصله بگیر اون

 بازیت داد



 ولی بجاش زمزمه کرد

 رعد:نمیدونم

 سکوت بینمونو فرا گرفت

 من از بهت نمیدونستم چی بگم انگار رعد هم خدارو

 میخواست و هم

 خرمارو

لی اون نگاهش بین لبام و چشمام در گردش بودو  

 حرفی بزن نگار نزار دوباره از احساست سو استفاده

 کنه

 د حرف بزن چرا اللمونی گرفتی؟؟

 ولی زبونم نمیچرخید که حرف بزنم و اون به خودش

 اجازه داد که کم کم فاصله

 رو به صفر برسونه

ودچیزي تا وصال لبامون و به هم پیچیدنشون نمونده ب  

 که ضربه هاي محکمی به

 .در خورد
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 و صداي ساناز

 مزاحم بود یا منجی؟

 ساناز:نگار نگار کجایی؟؟اون تویی؟اي بابا اي خدا

 حاال چه خاکی تو سرم



 کنم ماشین رعد که اینجاست؟؟

 محکم به در ضربه میزد

 رعد کالفه چشماشو محکم رو هم فشرد و لعنتی زیر

 لب زمزمه کرد

 این شجاعتو پیدا کردم که رعدو به عقب هل بدم و با

 دستاي لرزونم درو باز

 کنم

 خودش خواست که عقبتر بره

 و من پیش خودم به این فکر کردم که خودمو نجات

 دادم

 اگهیکم دیگه درو دیرتر باز میکردم ساناز با داد و

 هوارش همه رو اینجا جمع

 میکرد

وت کرد و بابا باز شدن در ساناز با دیدن ما سک  

 چشماي گرد شده چشماش بین ما

 .چرخید

 رعد خیلی خسته بنظر میرسید

 ساناز حتما پیش خودش خیلی فکرا کرده بود

 دستپاچه شده بودم تنم سرد سرد بود و دستام که

 االن کنارم افتاده بود انگار یخ

 بسته بودن



 باید حرفی میزدم

 سمت رعد چرخیدم

باید حرف آخرو خودمو قانع کردم که حداقل االن  

 میزدم

 بزن و تموم کن این ماجرارو

 من ،منه احمق پا گذاشتم رو دلم و لجبازي کردم و

 همین اخالق بدم باعث شد تو

.. 

 مسیري قدم بزارم که شاید اگه درست تصمیم

 میگرفتم و صبر بخرج میدادم

 همون دوران تبدیل میشد به بهترین روزاي زندگیم

نهولی امان از روزي که آدم   

 از عقلش پیروي کنه و نه از قلبش

 من از شیطان پیروي کردم از حسادت از لجبازي و

 غرور

 رو به رعد با سردترین صدا و لحن گفتم

 نگار:من حرفم همونیکه گفتم طالق میخوام..اینجوري

 تو هم میري دنبال

 زندگیت

 سخت بود برام گفتن این حرفا ولی گفتم

 نگار:یکاري کن حاج بابا کمتر بشکنه نزار بقیه عمرشو



 با افسوس بگذرونه که

 نباید بهت اعتماد میکرد
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 منتظر خیره به صورتم بود

 نگار:نه دیگه حرفی میخوام بشنوم و نه دلیالي

 مسخرتو

 من حرفاشو به سخره گرفتم

 نگار:فقط فقط یجوري از زندگیم برو انگارکه از اول

تنها کارينبودي؟ این   

 که میتونی در قبال اشتباهی که کردي بکنی

 ساناز:نگاررر

 توجهی بهشون نکردم و با دلی شکسته سمت خونه

 دویدم

 یه حسی بهم میگفت که دیگه رعد نمیاد دنبالم که

 دیگه واقعا این ارتباط

 تمومه ولی بازم این دل لعنتی بعد اون همه اتفاق و

 حرف یه امیدي داشت که من

ت میفرستادمبهش لعن  

 چپیدم تو اتاق و کلیدو تو قفل در چرخوندم

 آروم به هق هق افتادم

 اي دل لعنتی چرا داري گریه میکنی؟رعد از اولم بهت



 قولی نداد حتی اآلنم تو هر

 جمله اي که بیان میکرد و اگه اسمی از خورشید نبود

 براي جبران تو جمله بعدیش

 اسم خورشیدو حتما میاورد

اي موندنت حرفی نزداون اآلنم بر  

 اون دیگه کارش باهات تموم شده

 تمومش کن دیگه نگار بیچاره که تموم شد همه چیز

 مگه همینو نمیخواستی؟

 زندگی بدون رعد؟همون روال سابق؟

 ولی انگار که داشتم وارد دنیاي نا آشنایی میشدم من

 قبال رعدي تو زندگیم

 نبود ولی االن االن یچیزي باعث وحشتم میشد و

 قلبم فشرده تر

 باید برگردم به خونه

 حتما اون میره سراغ حاج بابا ولی کاش اینبار دیگه

 همه تقصیرارو گردن من

 نندازه

 در آرزوي این روز بودم ولی االن سردرگمم آشفته

 تمام زندگیم دست خوش تغییراتی شده بود که

 برگردوندن همه چیز سر جاي

 خودش نیاز به زمان داشت



شتم همه چیز مثل اولش بشه شکولی من شک دا  

 داشتم

 دستو پاهام میلرزید احساس ضعف میکردم حاج بابا

 نشسته بود رو مبل تکی

 سلطنتی و انگار که بدترین شکست عمرشو خورده

 تکیه داده بود به

 عصاش عزیز برعکس همیشه روسري سیاه سرش

 کرده بود و شاید به روم

 نمیآورد تا غصه نخورم ولی بدجور تو خودش بود

 دستاي سردمو تو هم گره زدم میترسیدم بدجور

 میترسیدم

 من اصال اینجا چیکار میکنم؟؟

 نفسام سنگین شده بود و سینه ام تنگ گلوم خشک

 خشک بود مثل یه بیابون بی

 آب و علف

 سرم رو تنم سنگینی میکرد مگه من چندسالمه؟؟

ر میآورد رها شو رها شو و اینقلبم به قفسش فشا  

 روحو رها کن

 عاقدي که مارو عقد کرده بود با اخم داشت یچیزایی

 رو تو دفتر بزرگی که

 مقابلش رو میز باز بود مینوشت



 انگار اونم راضی نبود

 هیچکس راضی نبود بجز دو نفر که خیلی خوشحال

 بنظر میرسیدن

 فرح و حسام

ه بود و اصالرعد کنار دیوار خشک و سرد وایستاد  

 نگاهمم نمیکرد

 دو ماه پیش وقتی گفتم برو رفت دیگه حتییه زنگم

 بهم نزد

 لج کردم مغرور شدم

 یه حسی منو سوق میداد سمت هدفایی که قبل رعد

 داشتم یچیزي زنجیراي دستو

 پامو باز میکرد و منو هل میدادسمت آزادي

 آمایه حس دیگم راضی بود به این زندان و زندانبانش

تا اینجا اومده بودم بقیه رو هم با خودم تا اینجا ولی  

 کشیدم باید ادامه بدم

 درسته صورت رعد پر از اخم و ناراحتی ولی حرفی

 مبنی بر اینکه بمونم

 نزد شاید میگفت بمونم ولی به انتظار

 تاکی اصال تکلیف من این وسط چی میشد؟؟اونم با

 حضور خورشید؟؟

چه برسه به من منتکلیف رعد با خودشم روشن نبود   



 میدیدم شاید براي همه روشن بود که رعد آشفته

 ست نمیتونست به هم

 ریختگی شو پشت کتو شلوار گرون قیمتش و اون عطر

 لعنتیش و ژست

 مغرورش پنهون کنه
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 عاقد:خانوم نگار دریا

 نگاهش کردم

 شناسناممو گرفته بود مقابل صورتش و انگار

 میخواست هویتمو تایید کنه

 و همین کارو با شناسنامه رعد کرد

 صداي عقربه ثانیه شمار ساعت تو مغزم اکو میشد

 کارم درسته؟؟

 پدربزرگ و مادربزرگ رعد حضور

 نداشتن میدونم میدونم دل مهربون

 اوناهم شکسته

 فقط پدرش و مادرش و برادرش اومده بودن پدري که

 مدام زیر گوش رعد

ود شاید داشتچیزي رو زمزمه میکرد اونم ناراحت ب  

 رعدو منصرف میکرد

 ولی رعد دو دل بود انگار تو باتالقی گیر افتاده



 باشه

 عاقد:خب خانوم نگار دریا بفرمایید اینجارو امضا

 کنید

 دینق و تموم شد

 خشکم زده بود

 انگار عده اي اطرافم جمع شده بودن سمتی منو

 تشویق میکردن به امضاء کردن

هش و التماس ازمسند طالقم و سمت دیگه با خوا  

 میخواستن اینکارو نکنم

 نگاهی به حاج بابا کردم اونم نگاهش به من بود ولی

 وقتی چشم تو چشم شدیم با

 ناراحتی نگاه ازم گرفت

 عزیز بق کرده بود

 پدر رعد انگار غرق در ناراحتی بود و اما نگاه فرح و

 حسام پر از شادي

 رعدو بخشیدم به شما

ا همین حرکت کوچیکم رعدآروم از جام بلند شدم ب  

 ناخودآگاه قدم کوچیکی به جلو

 برداشت

 انگار داشت منو تماشا میکرد

 بعد این همه مدت انگار باور نداشت برسیم به اینجا و



 عمل کنیم؟؟

 خودمم هنوز باورم نمیشد

 عاقد خودکارو داد به دستم

 گیج میزدم و نمیدونستم باید چیکار کنم خودکار

نگینیچند گرمی تو دستم س  

 میکرد

 همه خاطرات عقد و عروسیم مثل فیلم از جلوي

 چشمام گذشت

 قطره اشکی از چشم سمت راستم چکید همون سمت

 که رعد نمیتونست

 ببینه ولی عاقد دید

 سریع پاکش کردم این خورده هاي غرورمه
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 خم شدم رو صفحه و دنبال جایی گشتم که باید امضاء

 کنم

 عاقد آروم زمزمه کرد

 عاقد:دخترم راضی هستی به طالق؟

 تمام ناراحتی هاي عالم انگار رو سرم هوار شده بود

 حتی این مرد غریبه هم در تالش بود شاید بتونه

 بنداي پوسیده این ارتباط رو به

 هم گره بزنه



 سري تکون دادم و زمزمه کردم

 نگار:کجارو باید امضا کنم

 عاقد سریع به طرفین تکون داد به افسوس یا

 ناراحتی

 با انگشتش جاهایی رو که نشون داده بود امضاء

 کردم

 سریع ولی ناتوان

 نفس آسوده اي که فرح کشید رو شنیدم

 عصبانی بودم و فقط میخواستم هرچه سریعتر برگردم

 به خونه و اتاقم

 بعد انجام کارم بدون نگاه کردن به بقیه رفتم کنار حاج

 بابا ایستادم

نگاهش نکردم یعنی تمام عاقد اینبار رعدو صدا زد  

 سعیمو کردم نگاهم سمتش

 نچرخه

 آره رعد تو چرا باید تعلل کنی زود امضا کن و برو پیش

 عشقت

 همه این ناراحتیاتم حتما بخاطر پولیه که ازت گرفتم

 نه مهریه خواستم و نه جهاز همه چیزو بخشیدم به

 رعد

 بجز سهم ارثمو



 تمام و کمال ازش گرفتم

را فقط سعی کردم از این مکان بزنمبعد تموم شدن کا  

 بیرون

 راننده حاج بابا با دیدنشون سریع در ماشینو باز کرد

 پشت سرمون رعد با خانوادش می اومد

 شاید نیازي به حضور اونا نبود ولی اومده بودن که

 ببینن و باور کنن

 شاید مادر و برادرش میخواستن با چشم خودشون

 ببینن که از شر من خالص

 شدن

اج بابا و عزیز دیگه نگاهی به پشت سرشونح  

 ننداختن و سوار ماشین شدن

 ولییچیزي پیش من بود که باید برش میگردوندم به

 صاحبش

 رفتم سمت ماشین رعد هنوز سوارش نشده بود

 فرح با دیدنم از ماشین پیاده شد

 فرح:چیه؟چی میخواي؟هنوز چند دقیقه هم نیست از

 دستت خالص شدیم

 نگار عصبانی خواست جوابشو بده ولی خودمو کنترل

 کردم سري به افسوس

 براش تکون دادم و بی توجه بهش حلقه رو از داخل



 جیب کاپشنم در آوردم و

 سمت رعد گرفتم
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 اصال به دستم نیم نگاهیم نکرد تا ببینه چیو سمتش

 گرفتم

 فقط نگاه خنثاش به صورتم بود

 با صداي خشداري زمزمه کردم

 نگار:بگیرش

 داشتم حلقه اي رو بهش پس میدادم که بعد عروسی

 فقط در مواقع لزوم دستمم

 کرده بودم

 وقتی توجهی نکرد دوباره گفتم

 نگار:بگیرش

 بازم واکنشی نشون نداد

 جو بینمون خیلی سنگین بود از غصه کم مونده بود

 قلبم بترکه

 فرح زیر لب غر میزد ولی متوجه حرفاش نبودم

فرح واکنش نشون داد میدونست دارم چیواینبارم   

 پس میدم

 محکم از بین انگشتام حلقه رو در آورد

 فرح:پس چی که میگیریمش میدونی چقدر



 قیمتشه؟؟

 انگار جونمو از بین چنگم در آورد ولی من و رعد

 همچنان نگاهمون خیره به

 همدیگه بود

 چشماش حرف میزد ولی ناخوانا بود

مهم باشه؟؟ازدواجی که ازشچرا باید اون حلقه برام   

 گریزون بودم

 نگار:خداحافظ

 همینو گفتم و پشت کردم بهش

 جاگذاشتم قلبمو

 با خودم نیاوردمش نامردي کرد ولی قلب من

 نفهمه با من نیومد اصرار

 )نکردم و اون موند(قلب

 انگار که راه سختی در پیش دارم دلم میخواست فرار

 کنم

هست نفسچی میشه نباشم تو شهري که رعد   

 نکشم تو جایی که اون نفس

 میکشه

 داشتم از دست بی رحمیش به فرار فکر میکردم
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 بهار اومده بود با تمام قشنگیاش من عاشق این فصل



 بودم

 پر از رنگ و بوي خوش

 ولی دلم خوش نبود بعد از چند ماه هنوز بهش فکر

 میکردم

 هنوز رد پاش تو زندگیم جا مونده بود و هر کاري

 میکردم پاك نمیشد

 حتی این خفت و خاري رو قبول کرده و براي پاك

 کردن اسمش از شناسنامم تا

 پزشکی قانونی هم رفته بودم ولی بازم اثري رو قلبم

 نزاشت

 اسم رعد مروت فقط رو یه تیکه کاغذ نوشته نشده بود

 که پاك بشه بلکه اون

 خودشو تو یه جاي دیگه قرص و محکم جا کرده بود

میشه به این فکرام لعنت میفرستادم بعد اونولی ه  

 همه سختی بعد اینکه خورشید

 رو به بودن با من و اینکه بخاطرم بجنگه به اینکه حالمو

 خوب کنه ترجیه داد من

 هنوز بهش فکر میکنم

 حاج بابا قبل طالق فقط چند جمله بهم گفت

 سه بار ازم پرسید مطمعنی؟

طالقت بزار بهگفت ازدواجت به اصرار من بود ولی   



 خواسته خودت باشه

 تو طالق دیگه از پس غرور و لجبازي من بر نیومد

 حاج بابا با بهروز رفته بودن بیرون من بودم و عزیز

 زیر درخت سیب که شکوفه داده بود نشسته بودم و به

 فکر فرو رفته بودم

 ساناز مشغول درس و زندگیش و البته شایان بزمجه بود

 و عاقبت اونا هم

امعلومن  

 اگه االن بود حتما میگفت اگر دیدي جوانی بر درختی

 تکیه کرده بدان عاشق

 شده است و گریه کرده

 هه عشق و عاشقی؟؟

 رعد اونو تو نطفه خفه کرد

 ندید تالش و عزممو براي تغییر؟؟

 حتی بعد جدایی هم من بیشتر تغییر کردم؟

 رعد خورشیدو ترجیه داد یک زن شیک و امروزي من

چی کم داشتم؟؟ از اون  

 همیشه به این فکر میکنم و میبینم خیلی چیزا
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 از بعد جداییمون خبري ازش نداشتم

 مثل کبوتر بی بال و پري شده بودم که فقط دور خودش



 چرخ میزد و بیقراري

 میکرد

 عزیز اومد رو سکو جلوي در و جوري حرف زد که من

 بشنوم

بسته آورده براعزیز:نگار قربون دستت مادر انگار ینفر   

 بابات برو بگیر منکه

 پاي درست حسابی ندارم

 باشه اي گفتم و مقابل چشماي منتظرش از جا بلند

 شدم

 خداروشکر شالی رو سرم انداخته بودم

 عزیز تا همین چند روز پیش همش تو خودش بود ولی

 وقتی حرفاشو با زیبا شنیدم

 که میگفت اون باید بهم روحیه بده و کمی خوب

 شده بود

 اهل خانواده حرفی نمیزدن ولی نگاهشون از صدا

 فحشم بدتر بود حاج بابا گفت

 رعد همون اول باهاش حرف زده حاال چی گفته رو

 فقط خدا میدونه

 ولی میدونم چیزي نگفته که من مقصر جلوه داده

 بشم اصال بخاطر همینم حاج

 بابا باهام موافقت کرد



بابا بود که تا مهمترازهمه چیز برام سالمتی حاج  

 حدودي حالش خوب خداروشکر

 و سعی میکنم پیشش خودمو شاد جلوه بدم ولی اون

 پدره خوب میفهمه حالمو

 تنها چیزي که این وسط من متوجه نمیشم اینه که بعد

 اون قضایا و کاراي رعد

 حاج بابا و عزیز هیچ بدگویی ازش نمیکنن و این منو

 متعجب میکنه

 با آهی درو باز میکنم

 و نگاهم میفته به کسی که با چشماي نیش دارش

 نگاهم میکنه

 کسی که نمیدونم براي چی از من نفرت داشت؟براي

 چی باهام بد تا میکرد؟

 براي چی اینجاست؟این نگاه پیروزش براي چیه؟؟
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 حسام:سالاام عروس خانوووم زن برادر

 آخی گفت و با کف دستش ضربه نمایشی به پیشونیش

 زد

نچ نچ نچ بهتره بگم زن برادر سابقحسام:  

 دستام مشت شد غریدم

 نگار:چی میخواي؟



 حسام:اوه اوه اوه چقدرم عصبی هستی

 و بعد خندید

 این موجود خوده شیطانه

 با خشم نگاهش میکردم

 به پشت سرم که هدفش عمارت بود سرك کشید

 حسام:این عمارت عتیقه که هنوز پابرجاست حاجی

 خونه ست؟؟

میشدم داشتم کفري  

 نگار:میگم چی میخواي؟چیکار داري اینجا؟؟

 حسام:واقعا که انگار نه انگار دختر حاج سلطون علی

 دریاییا ادبت

 کجاست؟سالمکه ندادي؟با مهمونم که اینجوري

 میکنی؟؟

 من حرص میخوردم و اون داشت تفریح میکرد

 سکوتمو که دید نیشخندي زد

 پاکت مربعی بزرگ پر از زرق و برقی رو سمتم گرفت

 حسام:هه فکر کنم حاجی نیست پس اینو تحویل

 میدم به دخی حاجی دعوت نامه

 ست

 نگاهم که دو دو میزد خیره اون پاکت بود

 حسام:دعوتید براي جشن نامزدي؟؟



 دیگه نمیخواستم ادامشو بشنوم میخواستم کر

 بشم

 حسام:نامزدي رعد و خورشید

اقی در من افتاد انگار فرو پاشیدم نگاهم به اوناتف  

 کارت دعوت منحوس بود

 ولی اون داشت حرف میزد

 حسام:یه جشن نامزدي شیک و الکچري بیاید

 بخوریدو بریزیدو

 بپاشید ناسالمتی ما تا همین چند وقت پیش فامیل

 بودیم
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 حداقل االن نباید خودمو ببازم اونم جلوي این عوضی

راي نفس کشیدن کم بودولی هوا ب  

 حسام:د بگیرش دیگه؟؟

 نمایشی نگاهشو تو صورتم چرخوند

 حسام:عه نکنه ناراحت شدي؟

 بجاش گفتم

 نگار:چرا از من بدت میاد؟؟

 با این حرفم پوزخندي زد

 حسام:از همون اولش ازت خوشم نیومد با ورودت به

 زندگیمون همه چیز کن



وايفیکون شد منو از زندگی رعد حذف کردي س  

 اینکه چقدر از پدرت بدم

 میاد از تو هم متنفرم خوب شد که رعد تو رو قی

 کرد

 این حد از تنفر و این حد از توهین و حقارت رو

 چجوري باید تاب میاوردم

 حسام:تو چی فکر کردي پیش خودت؟؟فکر کردي رعد

 خورشیدو رها میکنه و

 میچسبه به تو مریض؟؟

اش و نگاهشپوزخندش پر از زهر بود که از حرف  

 تراوش میکرد

 سرشو کمی نزدیکتر آورد

 حسام:شنیدم دختر بودنتو قبول نداري؟؟

 اشاره اي به پایین تنه ام کرد که خون تو تنم یخ

 بست و راه هاي تنفسیم کامال

 بسته شد

 با حرص و خشم و گریه مشتی محکم رو بینیش

 کوبیدم

 که آخش در اومد

 یه قدم عقب رفت

 نفس نفس میزدم



 دستی به بینیش کشید وقتی انگشتاي خونیشو دید

 غرید

 حسام:دختره خراب هرجایی بحسابت میرسم

 تا خواست سمتم بیاد صداي فریاد بهروز بلند شد

 بهروز:اینجا چخبره؟

 منتظر وقوع اون جنگ و دعوا نشدم و فرار کردم

 با گریه سمت خونه میدویدم و جیغ و فریاد میزدم

تممیسوختم از درون میسوخ  

 رعد عوضی ازت متنفرم ازت متنفرم

 دیگه جایی تو قلبم نداري .براي همیشه خاکت

 میکنم

 میدونست برادرش اینجاست اونم با کارت دعوت

 جشنش؟؟

 به چیشده نگار؟عزیز توجهی نکردم و دویدم و چپیدم

 تو اتاقم

 آره من مریضم یه مریض روانی کسی که با کاراش

 داره پدر و مادرش و دق

 میده

_ 361 

 پشت دیوار به انتظار وایستادم

 باید میومدم و با چشماي خودم میدیدم



 باید این چشماي لعنتیم میدیدن و این قلب لعنتی ترم

 دیگه تمومش میکرد

 اومدم با چشماي خودم رعدو کنار عروسش ببینم

 چقدر ما دخترا ساده ایم چه زود دلمونو میبازیم چه

 زود خر و نفهم میشیم

تم با سه حس دستو پنجه نرم میکردممن االن داش  

 حسادت و اینکه از رعد با تمام وجود متفر باشم و

 حس پشیمونی که باید

 میموندم و میجنگیدم

 با صداي بوق هاي ماشین نگاهم خیره شد به ماشینی

 که گل آرایی خوشگلی

 داشت

 ماشین رعده مطمعنم

 اشکام بهم مجال نداد

دیگه ماشین و رعد از ماشین پیاده شد و رفت سمت  

 در جلویی رو بازکرد

 برعکس عروسیمون

 خورشید پیاده شد

 نظاره گر بودم مثل یه روح مثل یه گربه زخم خورده

 که از درد به خودش

 میپیچید



 جمعیت جلوي تاالر دورشون کرده بودن

 حسام اسکناس باال سرشون میریخت و همه

 خوشحالی میکردن

 بهیاد عروسی خودم افتادم که پر از دعوا و دلخوري

 بود

 رعد باالخره به کسی که میخواستی رسیدي؟ حتما

 االن خیلی خوشحاله

 آره بایدم خوشحال باشه

 اون بین نمیدونم چی شد

 اصال چجوري نگاه رعد به من افتاد

 سعی کردم خودمو قایم کنم ولی میدونم خیلی دیر

 شده و اون منو دیده بود

ز بین ماشینا رد شدم باید میرفتما  

 اصال تو اون شلوغی چرا یهو چشمش به من افتاد؟؟

 خراب کرده بودم بدم خراب کرده بودم

 اومدنم اشتباه بود

 این روزا زندگیم پر شده بود از خطا و اشتباه

 بعد امشب مصمم شدم براي انجام کاري که چند روزي

 بود فکرمو مشغول

 کرده

امش بدم شاید این درد و رنجموآره حتما باید انج  



 التیام نده

 ولی کمی شاید کمی براي حالم خوب باشه

 شاید براي عزیزم حاج بابا هم خوب باشه

 ازیه جایی به بعد دیگه گریه نکردم .سرد

 شدم سنگ شدم
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 عزیز محکم منو تو بغلش گرفته و رهام نمیکنه

 عزیز:آخه چرا اینجوري شد؟چرا داري بازم ترکم

کنی؟می  

 عزیز داره گریه میکنه ولی من تموم سعیمو میکنم تا

 خود دار باشم تا تو لحظه

 آخر بیشتر خون به جیگرشون نکنم

 الله داره زیر لب غر میزنه و زیبا و شوهرشم دارن

 کارامو ردیف میکنن

 طبق معمول خبري از نادر برادرم نیست ولی دیشب با

 همشون خداحافظی

 کردم

این فاصله ولی میدونم باید برمدلم راضی نیست به   

 زیر گوشش زمزمه میکنم

 نگار:وقتی شوهرم دادین اینجوري گریه نکردي

 عزیزي؟



 عزیز بیشتر به گریه میفته

 عزیز:اگه من میدونستم اینجوري میشه خودم مانع

 حاجی میشدم تا شوهرت نده

 بهروز:عزیز دیگه کافیه باید بره

یده و موهايعزیز بازم منو محکم به خودش فشار م  

 بیرون افتاده از شالمو بو

 میکشه

 عزیز:ولی خداروشکر میکنم که زنده موندم و باالخره

 دیدم چقدر خانوم شدي

 نگار من

.. 

 از من فاصله میگیره و من زیر چشمی دارم حاج بابارو

 نگاه میکنم که سرپا

 وایستاده و دستاشو تکیه داده به عصاش و داره اطرافو

 نگاه میکنه که مثال با من

 چشم تو چشم نشه

 سمتش میرم

 چشماش قرمز شده چراغ خونمون نمیخواد من

 اشکاشو ببینم

 باالخره بهم نگاه میکنم

 آروم جوري که خودش بشنوه زمزمه میکنم



 نگار:دیگه آدم میشم بخدا بهت قول میدم زودي

 برمیگردم فقط مراقب خودت

 و مامان باش
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بهش نزدیک میشم و بغلش بعد. اینحرفم  

 میکنم آخیش اصال بهشت

 کجاست؟مگه بهشت همین آغوش امن پدر و مادر

 نیست؟

 بخدا که هست

 حاج بابا:تو هم مراقب خودت باش عزیز دوردونه

 بابا انگاري با رفتنت داري

 نفسمو میگیري ولی من راضیم فقط با حال خوش

 برگرد

 محکمتر بغلش میکنم

شم خدا نکنه تو چیزیت بشه مننگار:چشم بابا جونم چ  

 میمیرم

 با نزدیک شدن عزیز و حرفی که میزنه مکالمه ما پایان

 پیدا میکنه

 همون طور که بخاطر گریه فین فین میکنه میگه

 عزیز:پدر دختري دارین چی به همدیگه میگین؟؟

 بغضمو قورت میدم و از آغوش بابا خارج میشم به



 شوخی میگم

فارش میکنه اونجا کیسنگار:هیچی شوهرت داره س  

 خوبی سراغ داشتم براش

 بیارم

 عزیز:اي الل بشی ورپریده

 بخاطر حرص الکی عزیز من و بابا میخندیم

 بهروز دوباره اعالم میکنه که وقت رفتنه دوباره از اونا

 خداحافظی میکنم و

 میرم سمت جایی که باید برم ولی همشون دنبالم دارن

 میان

گه برامو این آخرین لحظه عین مر  

 عزیز:مراقب خودت باش نگار تو چمدون یکم

 خوراکی و چیز میز گذاشتم

 برات به بچم شایانم بده اون آلو خشک دوست

 داره مراقب خورد خوراکتون

 باشین

 با بغض غر میزنم و خنده تلخی میکنم نگاهم به جلو و

 قدم بر میدارم

 نگار:بابا عزیز انقدر چمدونم سنگینه حتما بهم گیر

 میدن نترس منو شایان شکمو

 اونجا از گشنگی نمیمیریم



 اینبار الله میگه

 الله:نگار نسخه اي که دادمو یادت نره ها حتما اون

 کرم ضد چروك رو برام

 بفرست شایان که عین خیالش نیست چی بهش میگم

 دیگه صداهارو نمیشنوم

 دارم میرم دارم فرار میکنم تا فراموش کنم

فراموشی نگرفتم ولی تا همین لحظه هم  
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 سرم رو تنم سنگینی میکنه طبق معمول که تو این

 مدت خواب با چشمام غریبه

 شده

 تو طول پروازم نتونستم بخوابم

 همش تو فکرم و صداي اطرافمو نمیشنوم

 زنی کنارم رو صندلی هواپیما نشسته که پسر

 کوچیکی داره که داره باهاش سرو

 کله میزنه

سر بچه بامزه برمیگرده و نگاهمخیره شدم به اونا پ  

 میکنه

 شیطنت از چشماش میباره دلم قنچ میره و بهش

 لبخند میزنم

 ولی در کمال تعجب من زبونشو برام در میاره و من



 ماتم میزنه گودزیالي دهه

 نودي

 شیطونه میگهیجوري ال اله اال هللاا

 پووفی میکشم و میچرخم و از پنجره بیرونو نگاه

 میکنم

فتم براییه مدت برم پیش شایانتصمیم گر  

 نیاز داشتم به این سفر حالم اصال خوش نبود چند

 روزي طول کشید تا این

 موضوع رو با عزیز و حاج بابا در میون بزارم اولش

 مخالفت کردن شدید ولی

 بعدش با دیدن حالم راضی شدن

 نگاهم به آسمون آبی و آفتابی که هواپیما داره از بین

 ابرا عبور میکنه

 نتونستم هواي اون شهرو تحمل کنم منی که میگفتم

 بعد طالقم سور میدم و جشن

 میگیرم ولی االن شدم یه آدم افسرده

 نمیخواستم اتفاقاي افتاده رو باور کنم ولی همش

 واقعیته

 واقعیت داره که رعد ازدواج کرده اونم با خورشید و

 واقعیت داره که من دلم شکسته

 قطره اشکی از چشمم میچکه که زود پاکش میکنم با



 ضربه آرومی که به پام میخوره به پسرك کناریم که

 بین من و مادرش نشسته

 نگاه میکنم

 آبنبات رنگی رو سمتم گرفته و با چشماي معصوم و

 البته شیطونش نگاهم

 میکنه

 از دستش میگیرم و تشکري میکنم

_ 365 

مم که چقدر دلم براشنگاهم که به شایان میفته میفه  

 تنگ شده

 هودي گشادي تنشه با شلوار جین

 تو دست چپش مقوایی رو گرفته که اسم من روش

 نوشته

 از همین فاصله دست راستشو میاره باال و با شور شوق

 اسممو پشت سر هم

 فریاد میزنه

 اون پسر بچه تو هواپیما به همراه مادرش کنارم دارن

 راه میان

ر تریپ غم و شکست عشقی گرفتهتو طول پرواز انقد  

 بودم زنه پیش خودش فکر

 کرده بود چقدر با کماالت و آروم هستم منو براي



 برادرش خواستگاري کرده بود

 البته خواستگاري که چه عرض کنم پیشنهاد داده بود

 مارو باهم آشنا کنه و ولی

 من رد کردم

 سعی کردم تصوراتشو به هم نزنم همون خانومانه رفتار

 کنم

 با لبخند مضحکی گفتم

 نگار:پسر برادرمه

 ولی االن با این حرکات شایان زنه با خنده و یه نگاه

 یجوري خداحافظی کرد و

 رفت

 زیر لب شایانو فحش دادم و گفتم اگه پیش خودش

 فکر کنه خانوادگی وحشی هستیم

 بحسابت میرسم بزمجه

 شایان سمتم میدوه و منو محکم تو آغوشش میکشه

نگارررر عاشقتم دلم برات تنگ شدهشایان:واي   

 بود

 منم دلم براش تنگ شده بود

 بغلش کردم و با بغض و خنده گفتم

 نگار:آخه بزمجه دیوونه این چیه دستت هم من تورو

 میشناسم و هم تو منو این



 براي اوناییه که همدیگرو ندیدن و نمیشناسن تا بتونن

 همدیگرو پیدا کنن

 ازم فاصله میگیره و دستی به پشت گردنش میکشه

 شایان:هه میدونم خودم خواستم قضیه رو یکم

 باکالسش کنم

 مشتی به شکمش میزنم و همونطور که چمدونمو

 میکشم از کنارش رد میشم و

 .اونم دنبالم میاد

 شایان:عزیز میوه خشکایی که قولشو داده بود برام

 فرستاد

 پوزخندي میزنم و میغرم

ر:اي کارد بخوره تو شکمت آره اینم عوضنگا  

 احوالپرسیته
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 شایان:اصال باورم نمیشه رعد رعداصال بهش نمیومد

 همچین آدمی باشه اون

 میگفت

 پوف کالفه اي کشیدم و نچی گفتم خیلی تلخ مثل

 زهرمار مثل همون قهوه هایی

 که اون نامرد میخورد غریدم

مفت پره اوننگار:دیگه کافیه گوشم از این حرفاي   



 همتونو گول زد میفهمی؟

 شایان بخاطر صداي بلندم اولش چشماش گرد شد و

 بعد شونه اي باال انداخت و

 گفت

 شایان:عه به من چه اصال گور باباش

 چشم غره اي بهم رفت بزمجه از وقتی مستقل شده

 بود دلو جرعت هم پیدا

 کرده

 همون طور که محتواي چمدونمو خالی میکردم صابون

ناري که عزیز جون توگل  

 وسایل حمامم گذاشته بود رو پرت کردم سمتش که

 جاخالی داد

 شایان:یاابلفضل اون چی بود

 حرصی نفسمو بیرون دادم و تند تند وسایلمو ریختم

 رو تخت

 نگار:یجوري پشت تلفن عجز و ناله میکردي فکر کردم

 تو اردوگاه نظامی زندگی

الکچري رومیکنی آقا شایان؟این خونه و شیک و   

 بهروز برات گرفت واقعا؟

 پوزخندي زد

 شایان:نه بابا اونکه خسیس تر از این حرفاست مگه



 برادرتو نمیشناسی؟

 دوباره پوزخندي زد

 شایان:اینجا ماله دوستمه همخونه ایم باهم یجورایی

 اجاره کردم ازش پولشم الله

 به حسابم واریز کرد اونم بخاطر اینکه وقتی تو جمع

 آشناها و فک و فامیلش با

 منکه تماس تصویري میگیره پزشو بده که خوابگاه یا

 سوئیت دانشجویی نیستم

 هه قپی اومده اینجارو برام خریدن

 بهیاد ادا اطفار هاي الله میخندم

 نگار:خوشبحالت عجب دوستایی داري؟حتما اینجا هم

 مال پدرشه؟چه زود با اینجا

 و آدماش جور شدي

مدن زنگ در از اتاق خارج شدبا بصدا در او  

 بخاطر حس فضولیم پشت سرش رفتم یعنی کیه؟

 اونم تو همین حین گفت

 شایان:نه بابا مال خود دوستمه خرپوله
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 گیج زدم مگه میشه پسر بچه اي به سن و سال شایان

 خودش خر پول باشه؟؟

 تو فکر بودم که شایان با یه مرد جوون و البته



هاي طالییخوشتیپ با ریش و مو  

 رنگ که چشماشم آبی رنگ بود وارد خونه شد مات

 موندم انگار یارو رو از دل هالیوود کنده و آورده بودن

 اینجا؟

 نکنه فامیل برد پیته؟

 با اخم نگاهشون میکردم

 شایان:حالل زادست اینم دوستم پیتر

 با چشماي گرد شده داشتم تماشاشون میکردم مرده

م دراز کرده و به انگلیسینزدیکتر اومد و دستشو سمت  

 سالم داد

 ولی من تو عالم هپروت بودم

 اینجا چخبر بود؟شایان داشت اینجا چه غلطی میکرد؟

 شایان دستپاچه سمتمون اومد و به انگلیسی چیزي به

 مرده گفت

 اونم گفت متاسف و داشت بخاطر نمیدونم چی از من

ولی عذر خواهی میکرد  

 نگاه شمري من سمت شایان بود

ومد سمتم و از بازوم گرفت و منو کشید سمت اتاقا  

 وارد اتاق که شدیم خودمو عقب کشیدم

 نگار:وایستا ببینم اینجا چخبره شایان؟از دم فرودگاه تا

 اینجایه ریز دوستم دوستم



 میکردي دوستت اینه؟؟

 اخم کرده بود و فقط نگاهم میکرد

 نگار:یاال حرف بزن جز جیگر زده؟تو با یه مرد سی

ه همخونه اي؟؟سال  

 داشتم دیوونه میشدم شیطون لعنتی رفته بود رو

 مخم و هی رژه میرفت

 شایان:میخواستم خودم بهت بگم نگار ولی ببین

 پریدم وسط حرفش

 نگار:آره میبینم خیلی خوبم دارم میبینم تو اصال از

 این مرتیکه حرفی نزده

 بودي؟الله و بهروز میدونن؟؟واییییی دارم روانی میشم

 بچه تو اصال اینیارو

 خارجکیه رو میشناسی که باهاش همخونه شدي؟

 شایان:ببین نگار پیتر
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 نگار:نگارو زهرمار ما همین االن از اینجا میریم من

 یه دقیقه هم اینجا

 نمیمونم

 رفتم سمت چمدونم وسایلمو شلخته جمع میکردم و

 پرت میکردم تو چمدون

 با حرص غریدم



یکردي من گفتم حتما یه پسرنگار:دوستم دوستم م  

 بچه هفده هجده ساله ست نه یه

 مرد به این سن و سال و گندگی تو این غربت هرکی

 از راه رسیده بهش اعتماد

 کردي؟ برگردم ایران چنان به حساب الله برسم

 مننن عه عه معلوم نیست

 مرده دینو ایمون داره ،نداره؟همجنسگرا و هر کوفت

هم زهرمار دیگه نباشه؟ منو  

 آورده چپونده تو این خرابه؟

 شایان لج کرده بود و با لبو لوچه آویزون گفت

 شایان:االن شد خرابه دیگه؟

 تا خواستم جوابشو بدم یه صداي بم و خشدار دو رگه

 اي با لهجه غلیظ انگلیسی به

 فارسی گفت

 پیتر:بفرمایید خانم محترم اینم مدرك

 ازgraduat ed شناساییم من پیتر تایلورم

 دانشگاه آکسفورد پدرم اهل انگلستان و مادرم

 ایرانیه

 چمدونی که هنوز زیپشو بسته نبودم از دستم آویزون

 بود و پشتم به آقا پیتر

 اي دله غافل یارو فارسی بلده؟؟؟؟؟؟؟؟



 خشکم زده و روي برگشتن سمتشو ندارم

 شایان نگاه خجالت زده اي به پشت سرم کرد و به

 فارسی گفت

ه گفته بودم پیتر جان این عمه یه نمورهشایان:بهت ک  

 شیرین میزنه

 عصبی شدم

 صداي پایی شنیدم که رفت و انگار راه رفته رو دوباره

 برگشت

 پیتر:درضمن من دین و ایمون دارم مسلمونم

 و رفت

 شایان عصبی و دلخور نگاهم کرد

 شایان:همینو میخواستی نگار اه بابا پیتر

 معلمه آبرومو بردي زود قضاوتش

 کردي

 دلخور اومد و از کنارم رد شد

 آره زود قضاوت کردم و دست خودم نبود، من از اول

 اینجوري نبودم

 نه االنکه بیشتر فکر میکنم میبینم از همون اول

 اینجوري بودم و زود جوش

 میاوردم
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 تقه اي به در زدم

 که صدایی به انگلیسی گفت بیا تو

یتونه باشه بجزو این صداي پر جذبه متعلق به کی م  

 آقا پیتر

 وارد اتاق شدم یه اتاق بزرگ و دلنشین با

 دکوراسیون مردونه و راحت داشت

 بیشتر به رنگ توسی و سفید و

 بعدیه نگاه کلی به اتاق خیره شدم به پیتر که پشت

 میز مطالعه کوچیکی نشسته

 بود و داشت یچیزایی رو ورقه مینوشت

 آروم به فارسی گفت

ار شایان شمارو خیلی خوبپیتر:عجیبه انگ  

 میشناسه مثل همونی هستین که

 تعریف میکرد

 تو دلم گفتم منکه بعدا بحساب شایان خیلی شیک و

 مجلسی و با حوصله میرسم

 اون بکنار

 نگار:بله

 آروم وارد اتاق شدم و نزدیکتر رفتم

 اتاقش بوي خیلی خوبی میداد فکر کنم بخاطر گلهاي

 نرگسی بود که رو میزش و



لیوان گذاشته بودتو   

 دستامو به هم گره زدم

 نگار:من من اومدم ازتون یعنی از شما بخاطر

 قضاوت بی جا و

 اشتباهم عذر خواهی کنم

 د جون بکن دیگه نگار

 فقط نیمرخشو میدیم که نگاهم کرد عینک خیلی

 بهش می اومد البته چیز

 یعنی تو عالم برادري

 پیتر:اشغالی نداشت

خودمو کنترل کنم خندم گرفت و سعی کردم  

 اخماش تو هم رفت

 پیتر:چی شد؟

 بهش نزدیکتر شدم

 هه بخاطر فضولی تو برگه هاش که نیست؟

 نگار:اشغال نه اشکال باید میگفتی اشکالی

 نداشت

 لبخندي رو لبش پدیدار شد

 پیتر:معذرت میخوام من گاهی کلمات و حروف

 فارسی رو اشتباه میگم

 با لبخند کوچیکی گفتم



 نگار:اشکالی نداره

 با لبخند خیره شده بود بهم به زور به حرف اومدم

 نگار:شایان بهم نگفته بود با مردي به سن و سال شما

 که معلمشم هستین همخونه

 ست

 اینبار انگلیسی صحبت کرد
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 پیتر:آره شایان خیلی سربه هواست

 بهتره میگفت گیجه و عقل نداره

لور آشنا شده بود؟ هر ازشایان چجوري با این پیتر تای  

 گاهی نگاهم براي چند ثانیه خیره تابلویی میشد که

 باالي تخت اتاق پیتر

 نصب شده بود

 تصویر زنی که رو سنگی تو ساحل نشسته بود و لباس

 بلند مشکی تنش بود و

 موهاشم انگاري بخاطر وزش باد توهوا پخش شده و

 صورت زن مشخص نبود

؟پیتر: خیلی ازش خوشت اومده  

 دست پاچه نگاهش کردم

 نگار:چی؟

 خندید



 پیتر:نقاشی رو میگم انگاري خیلی خوشت اومده ازش

 شال حریر مشکیمو جلوتر کشیدم و گوششو بین

 انگشتام فشردم نمیدونم چرا

 برخالف گذشته نمیتونستم از سرم برش دارم

 چرا؟

 نگار:آره خیلی خوب و خاصه خیلی قشنگ و حرفه

 اي کشیده شده مخصوصا

وج دریام  

 بهتره بگم یاد شمال و کباب و گفتم

 که هر تابستون و تعطیالت با شایان و ساناز

 میرفتیم گندم بزنن که یه ذره طبع

 شاعرانه و احساسی هم ندارم

 پیتر صاف نشست و با افتخار گفت

 پیتر:اینیه هدیه از مهمترین زن زندگیمه زنی که من

 عاشقشم خودش کشیده

اره؟آخی پیتره عاشقه زن د  

 بدون فکر گفتم

 نگار:چه زن یا دوست هنرمندي دارین؟واقعا

 خیلی زیباست کارشون

 خندید

 این چرا خوش خندست نه به صداي عصبانییک ساعت



 پیشش و اخم و تخم چند

 دقیقه پیشش و نه به االن

 پیتر:اوه نه من ازدواج نکردم و دوستی ندارم

 یعنی سه ماهی میشه با

 دوستم کات کردم

 پس همدردیم یجورایی

 پیتر:این نقاشی زیبارو مادرم

 کشیده نقاشه شاپرك اسم مادرم شاپرکه

 ننه طرف نقاشه و اسمشم شاپرکه؟؟اوه ماي گاد چه با

 گالس

 هه ولی من قربون عزیز خودم بشم که با اون دستاي

 خوش بو

 همیشه بهترین غذاهارو برام میپزه و نوازشم میکنه
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م دیدم نشستم رو صندلی و مقابلبه خودم که اومد  

 آقاي پیتر و یکساعته دارم

 باهاش گفتگو میکنم

 از برنامه هاي نداشتم براي اینجا از حاج بابا و عزیز و

 غیره و غیره البته اونم

 چونش گرم شده بود و حرف میزد از زندگیش از

 اینکه دوستش بهش



 پشت کرده و همین موضوع باعث جداییشون شده از

یاشبد خواب  

 مثل منکه شبا دیر خوابم میبره

 ولی تصمیم براي اینکه بحساب شایان برسم به قتل

 تغییر کرد بزمجه بیشعور

 همه زندگی منو گذاشته کف دست پیتر میدونست از

 رعد طالق گرفتم و

 یعنی فقط دستم بهت نرسه شایان بیشعور که همه جا

 سفره دلت پهنه

انرژي داشت که ولی به شایان حق دادم پیتر تایلوریه  

 آدمو به خودش جذب

 میکرد یه حسی که انگار سالیان سال

 میشناسیش یه حسی که باعث میشد بعد

 یه گفتگو کوتاه دیگه با احترام باهاش حرف بزنی

 شایان باهام قهر کرده و از خونه زده بود بیرون

 منم بعد حرف زدن با پیتر از اتاق خارج شده و

 یکراست رفتم تو حیاط

هواي آزاد نیاز داشتم یعنی بنازم به این بهیکم  

 غیرتت شایان که مثال منه عمتو

 بایه مرد غریبه تو خونه تنها گذاشتی

 هوا رو نفس میکشیدم ولی انگار نفسم تنگ بود و



 اینه شاید احساس غربت

 فکر کردن به اینکه من امروز و امشب مثل همیشه

 دیگه تو زمین و جایی که

شدم نیستم که کوچه پس کوچهمیخوابیدم و بیدار می  

 هاي این شهرو مثل شهر

 خودم تو کشورخودم نمیشناسم

 با مردمشم آدم احساس غریبی میکنه ولی شاید

 عادت کنم آره باید عادت کنم

 چون من به این زودیا تصمیم ندارم برگردم

 اگه عزیز و حاج بابا نبودن که اصال تا آخر عمرم بر

 نمیگشتم تو همین غربت

 میموندم

 آخه چرا بخوام برگردم برگردم و اینبار پدر شدن

 رعدو با چشماي خودم ببینم و

 بیشتر خورد بشم

 رعد از اول عاشق خورشید بود درست ولی

 اولین باري که به جنس مذکر حسی پیدا

 کردم

 آرهیه حس ناشناس

 حسی که بخاطر کاراي رعد و این دوري داره جیگرمو

 میسوزونه و من انگاري



دلیل و منطق دارم آب روي این سوختگی میریزم با  

. 

 حیاط خونه پیتر خیلی سرسبزه خونه ها کنار هم

 ساخته شدن و حیاط همسایه ها

 فقط با حصار هاي کوتاهی از هم جدا شدن و اینجوري

 محدوده خودشونو

 مشخص کردن

 با بلند شدن صداي آهنگی نگاهم میفته به ایوان خونه

 همسایه بغلی

هري بودن که داشتن با آهنگ شادي بازنو و شو  

 همدیگه میرقصیدن و میخندیدن

 چقدر عاشقانه

 چه آزاد و بی دغدغه انگار مهمترین کار براشون

 زندگی کردنه

 ماها بخاطر پول حرص میخوریم بخاطر

 شغلمون بخاطر درسمون بخاطر

 حرف ناراحت کننده یکی و هزار تا مسله دیگه ولی

گیفراموش میکنیم باید زند  

 کنیم مهمتراز همه چیز زندگی کردنه مغز خیلی از

 ماها چیزاییرو مهم میدونه

 که در اصل ذره اي مهم نیستن پول خیلی خوبه اصال



 نباشه آدم نمیتونه زندگی

 راحتی داشته باشه ولی همه چیز نیست خیلیا پول

 دارن و خوشم میگذرونن ولی

 بازم اصل زندگی رو فراموش میکنن

قتی ما خودمونو گم میکردیم میومد ماروکاشینفر بود و  

 پیدا میکرد و به

 خودمون بر میگردوند

 مثل حال االن من مثل حال االن خیلیا

با همین عقلم فرار کردم از من با همین سنم  

 افسردگی فرار کردم از حساي

 مضخرف من باید زندگی کنم من باید ادامه بدم من

 باید زنده بودن خودمو ثابت کنم

 سیناي کثیف کاري با زندگیم کرد که من تو همون

 کودکی مردم

 ولی فقط منو با سوگند دفن نکردن و شاهد بدترین

 اتفاقاي زندگیم شدم

 بهم گفت برمیگردم و بحساب تو هم میرسم شاید اگه

 چند سال پیش بود به یاد این

 حرفش میترسیدم ولی نه االن دندون تیز کردم براي

 دریدن گردن اون خون

 آشام فقط خدا نکنه یکبار دیگه ببینمش



 اگه بدونم االن کجاست ساکت نمیشینم این بدترین

 گناه در حق سوگند بی گناه منه

 و از کجا معلوم شاید در حق خیلیا

 ناپدري معتاد سوگند اون شیطان رو آزاد کرد
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 شایان:حتما االن بیشتر آبرومو بردي آره؟؟ چرخیدم

 و نگاهش کردم

ت وا رفته نگاهم میکردبا صور  

 اون، اون چی بود تو دستش؟

 چشمام گرد شد با ژست حرفه اي پکی به سیگار

 زد

 اینبار من بودم که وا رفتم

 شایان:تو مرام پیتر نیست که پرتت کنه بیرون حتی

 اگه جونشو به لبش برسونی

 ولی حتما خودت مثل همیشه مثل خروس جنگی زدو

 خورد کردي اآلنم از لجت

نیبیرو  

 نگاهم بین لبش و اون سیگار کوفتی در گردش بود

 ناباور گفتم

 نگار:اون اون چیه تو دستت شاي شایان

 ژست التی گرفت و گفت



 شایان:تو که بهتر میدونی

 چیه؟سیگاره سی گار همدم تنهاییام

 غریدم

 نگار:از کی تو سیگار میکشی ذلیل مرده؟

 نگاه شایان که کشیده شد سمت خونه منم نگاهشو

 دنبال کردم رسیدیم به پیتر تو

 طبقه دوم و رو تراس اتاقش وایستاده بود

 شایان:هه حتما تو هم مثل پیتر میخواي بگی اخه یا

 کوفت و زهرماره پس چرا

 خودش میکشه؟؟

 پوزخندي زد

 شایان:ولی تو خیلی عوض شدیا تو که تو فاز تریپ

 پسرونه بودي چیشد؟

 سعی داشتم خودمو کنترل کنم

تو دیگه سعی میکنی خودت باشی یک دختر نه نگار  

 خانوم متشخص از همه

 مهمتر آقاي پیتر تایلور داره از باال نگاه میکنه خیلی

 منطقی و با یه گفت گو با

 شایان این جوونی که به اقتضاي سنش خونش قل قل

 میکنه و تو رگاش میجوشه

 رو باید با حرف سربه راه کرد



 آروم باش آروم باش

 نگار:بخدااااا خودم میکشمت خونت حالله شایان

 شایان با شنیدن صداي فریادم که ژست مغرور و

 دپرس گرفته بود چشماش گرد

 شد

 وقتی دید مثل سگ وحشی بهش حمله کردم پا به

 فرار گذاشت

 تو حیاط میدوید و منم به دنبالش
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 سیگارو پرت کرد زمین

کردم شایان:گوه خوردم گوه خوردم بخدا غلط  

 فریاد میزد و فرار میکرد ولی من اگه دقو دلیمو سرش

 خالی نمیکردم آروم

 نمیشدم

 نگار:پررو بی جنبه اومدي تو این خراب شده براي من

 الت شدي اومدي پی

 الواطی یاال مقر بیا دیگه چی زدي؟؟

 همون طور که فرار میکرد و نفس نفس میزد فریاد زد

ساناز رحم کنشایان:بخدا هیچی نگار تورو جون   

 دیگه فایده نداشت

 به هرجون کندنی بود خودمو بهش رسوندم از پشت



 پیراهنش گرفتم که خورد

 زمین و آخش بلند شد

 شایان:جون من جون جون من گاز نگیریا

 سریع حمله کردم و با دندونام افتادم به جون چند گرم

 ماهیچه بازوش

 شایان:نه نه نگارررررررر .وحشیییی

. 

ش محکم گرفتم کشیدمو از موها  

 افتاده بودم روش و داشتم به حسابش میرسیدم و اونم

 داشت از درد فریاد

 میکشید

 صداي زنی رو شنیدم که به انگلیسی داشت تهدید

 میکرد اگه شایانو ول نکنم به

 پلیس زنگ میزنه فکر کنم زن همسایه بود همون

 بین صداي پیتر رو هم شنیدم همونطور که داشت

دنزدیک میش  

 به زنه گفت داریم باهم شوخی میکنیم

 دیگه با رسیدنش شایانو ول کردم و مثل گرگ زخمی

 نگاهش کردم

 نفس نفس میزدم

 نگار:اگه یبار دیگه اون گوهو تو دستت ببینمیا هر



 کوفت زهرمار دیگه اي بعد

 اینکه به عزیز و حاج بابا گفتم به سانازم میگم

 میدونی میدونی که اینجوري

 خودشو بابا باباش تفم تو صورتت نمیندازن

 با حرص بدون اینکه به پیتر نگاه کنم از کنارشون

 گذشتم وارد خونه شدم

 پسره بی جنبه الله و بهروز دلشونو به کی خوش

 کردن آره ارواح عمه اش

 حتما دکتر میشه

 اه عمه اش که منم

_ 375 

 وارد اتاقم شد ولی من بهش بی توجهی کردم و پتو رو

 کشیدم رو سرم

 مظلوم گفت

 شایان:نگار

 نگار:زهرماررر

 شایان:بابا منکه گفتم غلط کردم

 جوابی ندادم

 شایان:دیگه تکرار نمیکنم بخدا فکر میکردم اعصابمو

 آروم میکنه چرا منو

 درك نمیکنی



 با حرص تو جام نشستم و پتو رو کوبیدم رو تخت

 نگار:بشر تو چقدر پر رویی باید چیه تو رو درك

نم؟ تو ناز و نعمت داريک  

 بزرگ میشی بیشعور میدونی چند نفر در حسرت

 اینن تو موقعیت تو بودن و

 اینجا داشتن درس میخوندن؟ چند نفري که مخشون

 بهتر و بیشتر از مخ تو کار

 میکنه

 لب تخت نشستم و بهش پشت کردم

 نگار:از اتاق من برو بیرون

 فهمیدم اونور لب تخت پشت به من نشست

ن:درد من این چیزا نیست نگار لطفا منو دركشایا  

 کن تحت فشارم

 میفهمیدم موضوع از کجا آب میخوره ولی چیکار. کنم

 کاري از دستم بر

 میومد؟باید این دورانو رد کنه و حساشو سرکوب

 سکوتمو که دید ادامه داد

 شایان:باشه من اصال تو نازو نعمت ولی وقتی اینجا

 تنهام یه همدم ندارم باید

 چیکار کنم؟مریضی حاج بابا از یه طرف و فکرو خیال

 تو هم از طرف



 دیگه آخکه من اگه رعدو ببینم نگار بفهم اینو منم

 مخم کار میکنه بخدا میفهمم

 دلت شکسته منم مثل خودتم غدي نشون نمیدي ولی

 میدونم ناراحتی تو عمه

 منی دوستمی از بچگی باهم بزرگ شدیم باهم دستو

 گل به آب دادیم گناهاي

 همدیگرو گردن گرفتیم دعوا کردیم کتک خوردیم

 موفق شده بود منو احساساتی کنه همون احساسی که

 رعد باعث ظهورش شده بود

 رو شایان داشت قلقلکش میداد

 اه چرا فراموشش نمیکنم؟لعنت به من

 شایان:نگار

 نگار:پوووف هان؟چیه؟

 آروم زمزمه کرد

بابا و عزیز چیزي نمیگی؟؟ چند شایان:تو که به حاج  

 دقیقه سکوت کردم باید زیر نظرش بگیرم از طرفی

 منم خوب بحسابش

 رسیدم

 خیلی آروم زیر لب زمزمه کردم

 نگار:نه

 شایان:چی؟



 بزمجه

 بلندتر با حرص گفتم

 نگار:میگم نه

 نفس آسوده اي کشید

 شایان:به ساناز چی؟؟
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ذلیل همون بگو بخاطر چی موش شده پسره زن  

 نگار:به اونکه صد در صد میگم

 از جاش بلند شد و تختو دور زد و اومد زیر پام

 نشست

 شایان:بهت التماس میکنم نگار جون حاج بابا جون

 عزیز بهش چیزي نگو

 نچ نچ این شایان بدجور از دست رفته

 نگار:نخیررر به اون حتما میگم باالخره زندگی اونه و

 من دوست صمیمیش باید

ایی خبر داشته باشهازیچیز  

 پاهامو محکم بغل کرد و سرشو گذاشت رو رونام

 شایان:اینکارو نکن نگار با این کارت انگار یه چاقو فرو

 میکنی تو مخم

 بچه پر رو رو ببینا

 آروم موهاشو کشیدم دستم بشکنه که کتکش زدم



 حقش بود ولی عذاب وجدان

 گرفتم

 نگار:اون قلبه نه مخ پروفسور

ینکارو با من نکنشایان:همون ا  

 نگار:نگو نمیدونما شما که تصویري باهم حرف میزنین

 بیست و چهار

 ساعتی چه سختی و دوري و تنهایی بچه پر رو؟؟

 تو همون ژست سرشو بلند کرد و نگاهم کرد و گفت

 شایان:تصویري؟تصویري که مزه نداره وقتی یارو

 نگار:هویییی

 یه عقب هلش دادم که پهن زمین شد

 نگار:نگفتم خیلی پر رویی؟

 خندید

 شایان:توکه بهش چیزي نمیگی؟؟

 نگار:نه نه نمیگم فقط از اتاق من گمشو بیرون

 بیشتر خندید و یهویی اومد سمتم و بازم

 با خنده از اتاق خارج شد

 بزمجه

 منم خندیدیم و رو تخت پهن شدم شایان همین بود

 طاقت قهره منو نداشت البته

طر ساناز اومد منت کشیکه االن بیشتر بخا  



 دلم پر از آرزوهاي خوب بود براشون و حسرتایی که

 به دلم موند کاش باهم

 خوش باشن
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 شایان خواب آلود میز صبحانه رو میچیدیجورایی

 داشت بهم رشوه یا حق

 سکوت میداد

 و میدونستم لبخند روي لباي پیتر براي کاراي

 شایان

 نگار:این خیلی پر رنگه

. 

نگار تو رو خدا این سومیه پاشو خودتشایان:  

 همونطور که دوست داري براي

 خودت چایی بریز من خسته شدم

 چشم گرد کردم و گفتم

 نگار:چی؟

 کالفه گفت

 شایان:هیچی میگمیه درجه کمرنگتر باشه خوبه؟؟

 نگار:آره خوبه

 رفت سمت چایی ساز و اینبار با دقت بیشتر تري

 مشغول ریختن چایی و آبجوش



 شد

یتر:برنامه ات براي کار چیه نگار؟پ  

 از شایان چشم برداشتم و نگاهش کردم

 نگار:هیچی یعنی فعال هیچ برنامه اي ندارم

 جرعه اي از قهوه اش خورد و سري تکون داد

 پیتر:خب اگه کاري سراغ نداري من میتونم بهت

 پیشنهاد بدم تو شرکت من کار

 کنی بعنوان منشی انگلیسی که خوب صحبت

 میکنی

 اولش خواستم سریع قبول کنم ولی بعدش نخواستم

 فکر کنه خیلیم بیکارم و آویزون

 بودم که یکی پیشنهاد بده و من سریع قبول کنم

 نگار:نه خیلی ممنون همینکه قبول کردي منم اینجا

 زندگی کنم بهم لطف کردي

 خندید کجاي حرفم خنده داشت؟عه

 پیتر:شما ایرانی ها چی میگین بهش؟ تعارف خیلی

 خیلی اهل تعارف هستین

 البته مادرمم این خصلتو هنوزم داره با اینکه بیشتر از

 سی و پنج ساله انگلیس

 زندگی میکنه نگار تو اینجا جاي مارو تنگ نکردي و

 ما نیم ساعت پیش به



 این نتیجه رسیدیم که بهم اجاره بدي

به این اجاره نداره فقط بخاطرمیدونستم که نیازي   

 اینکه من اینجا راحت باشم به

 اصرار خودم قبول کرد مبلغی رو بعنوان اجاره اتاقم

 بهش بدم

 پیتر:منم اصرار نمیکنم،ولی من به یه منشی حرفه اي

 نیاز دارم شرکت لوازم

 خودرو دارم به یه نفر براي هماهنگیا و برنامه ریزي

 کاراي شرکت و مدرسه

ارم یه کار سخت با حقوق خوبهنیاز د  

 خب بابا یکم اصرار میکردي دیگه اصرار کن اصرار

 کن جون هرکی دوست

 داري

 زیر چشمی نگاهش کردم ولی اون لب باز نکرد و

 همون طور که با آیپدش

 مشغول بود قهوه اشو میخورد

 شایان:اه نگار تو چرا الکی ناز میکنی مگه همین

 خودت نبودي میگفتی دنبال

ي و نمیخواي بیکار بمونی و اگه بیکار بمونم از فکرکار  

 و خیال میترکی؟

 چشم غره اي بهش رفتم ولی انگار شایان با این



 حرفش یجورایی پیتر رو ترغیب

 کرد تا پیشنهادشو تکرار کنه البته با ریختن پته من

 رو آب

 پیتر از جاش بلند شد و آي پد به دست گفت

و شایان داره عصرپیتر:من دارم میرم آدرس شرکتم  

 بیاین براي کار باهم به

 توافق برسیم

 و دیگه اجازه هیچ مخالفتی بهم نداد تا زر اضافه بزنم

 و این موقعیت و از دست

 بدم و رفت

 و من و شایان به هم خیره شدیم

 لبخند دندون نمایی زد و گفت

 شایان:مبارکه شیرینی منو کی میدي؟
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پایینو نگاه نکن که شایان:اووووف ویوره نگا فقط  

 سرت گیج میره توروخدا

 میبینی پیتر چی ساخته براي

 خودش غولیههههه االن در ارتفاع دویست متري

 هستیم حاالااا اونیکی برجشو ندیدي اونو که ببینی

 کف مف میزنی شرفمونو به

 باد میدي نفس بکش هوارووو اومممم به به به این



 میگن هوا

 حتی به سرفه هم افتاد ولی از تک و تا نیفتاد

 شایان:بیا بیا بریم داخل همه جارو حاالبعدا کامل بهت

 نشون میدم اینجا بهم خیلی

 احترام میزارنیجورایی دست راست پیترم

 زیر لب به افسوس گفتم

 نگار:غرب زده بدبخت

 خندید و رفت رو صندلی بزرگ ریاست نشست اومده

تر بگم وارد قلمرو امپراطوریشبودیم شرکت پیتر به  

 شده بودیم ولی تنها

 چیزي که باعث تعجبم میشد رفتار پیتر بود درسته یه

 نمه مغرور میزد و ولی

 خیلیم دیگه شورشو در نمیآورد و انگار نه انگار صاحب

 اینهمه مال و مناله

 شایان فقط از شرکت و پیتر تعریف میکرد و چاخان به

 هم میبافت

رو صندلی چرم گرون قیمت و بزرگهمون طور که   

 خودشو تاب میداد گفت

 شایان:تا عمر داري باید قدر دان من باشی آخه اگه

 من نبودم کی تو رو اینجا راه

 میداد؟زیر سایه من کیف کن نگار که خدا سایمو از



 سرت کم نکنه

 داشت پرو بازي در میاورد بزمجه

 شایان:من یجورایی معاون پیترم حساب میشم حاال

 تشریفاتی نه ولی در ظاهر هی

 بگی نگی همون احترام و شکوتو اینجا دارم

 منه بدبخت با این حرف شایان دوباره یاد اون بی

 معرفت سنگدل افتادم

 که منو صوري معاون خودش کرده بود و حسام از

 حسادت کم مونده بود دق

 مرگ بشه

 داشت دوباره حالم بد میشد ولی با صداي شایان به

ل برگشتمزمان حا  

 شایان:نگفتی براي تقدیر و تشکر از سرورت چی بهم

 میدي؟؟

 پوووف کالفه اي کشیدم و چپ چپ نگاهش کردم

 بابت دیشب ازش کفري بودم

 ولی این خرمگس پر رو از این حرفا بود

 خشمگین و حرصی دندونامو رو هم فشردم و

 غریدم

 نگار:شایان خفه میشییا پاشم لهت کنم بچه پر رو؟

تو هم رفت اخماش  



 شایان:هی بشکن دستی که نمک نداره تو ناف

 فرانسه هم داري ایرانی بازي در

 میاري؟؟

 توپیدم

 نگار:آقاي اصیل زاده ،آقاي آمریکایی میشه فقط براي

 چند دقیقه اللمونی

 بگیري کم چرتو پرت به هم بباف

 این بین پیتر وارد اتاق شد و شایان مثل ملخ از جاش

 بلند شد

 این شایان تو چاپلوسی به باباش رفته بود

 شایان:باد آمد و بوي عنبر آورد بفرمایید رئیس

 بزرگ

 پیتر به انگلیسی سالم داد

 منم براي احترام از جام بلند شدم

 پیتر لبخندي به شایان که بهش نزدیک میشد زد و

 وقتی از کنارش میگذشت دستی

 به شونش کشید

ه اي به شایانتا اون رفت سمت صندلیش چشم غر  

 رفتم ولی اون بیخیال تر از این

 حرفا بود نیشش همیشه خدا شل بود

 پیتر:بفرمایید بشینید



 و نشستیم

 پیتر:خیلی خوشحال شدم پیشنهادمو قبول

 کردین امیدوارم همکاري خوبی با

 همدیگه داشته باشیم

 شایان همونطور که موز میلومبوند با دهن پر گفت

گارم افتخاري تو این دفتر وشایان:صد البته براي ن  

 دستک کار کنه

 پیتر لبخندي به خل و چل بازي شایان زد و بعد

 نگاهشو بهم داد

 قبل اینکه حرفی بزنه بخاطر صداي دهن شایان و ادا

 بازیاش رو بهش گفتم

 نگار:شایان جان میشه مارو تنها بزاري

 اخماش تو هم رفت تا خواست حرف بزنه گفتم

ي و به ساناز جان زنگ بزنی تانگار:بهتره شما بر  

 دلواپست نشده

 گرفت چی میگم فهمید دارم میگم اگه گورشو گم

 نکنه به ساناز میگم چه غلطی

 کرده

 از جاش بلند شد و بعد گفتن تنهاتون میزارم من میرم

 خونه دوستم و به کارتون

 برسید از دفتر بزرگ پیتر خارج شد



ونلحظه آخرم رئیس بازي در آورد پسره شیط  
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 با صداي بسته شدن در نگاهمو به پیتر دادم دیدم که

 با خنده منو تماشا میکنه

 پیتر:شایان خیلی پسر خوبیه اون عاشق شماست

 لبخند کمرنگی زدم

 نگار:منم عاشقشم و دوسش دارم ولی بعضی وقتا غیر

 قابل تحمل میشه

 دوباره خندید و با تکون دادن سرش حرفمو تصدیق

 کرد

 پیتر:خب بهتره در مورد کار حرف بزنیم

 صاف نشستم

 پیتر:قبال تجربه کار تو شرکتییا جایی داشتی؟

 با پرسیدن این سوال یاد اون مدتی افتادم که تو

 شرکت رعد تو بایگانی و بعدش

 بعنوان معاون کار کردم

 البته که کار کردن چه عرض کنم در هر دو موردم من

 دنبال نخود سیاه بودم همه

بر داشتن بجز خوده کله خرمخ  

 پس کار حساب نمیشد و با گفتنشم نمیخواستم پیتر

 در موردش بپرسه و من



 دوبارهیچیزایی رو توضیح بدم

 نگار:نه به اون صورت ببخشید همین اول کار

 بایدیچیزي رو بهتون بگم من

 از گزینه هاي قابل قبول براي پذیرش اینجا فقط زبان

طفانگلیسیم خوبه اونم به ل  

 اینکه به اجبار مادرم از بچگی کالس زبان میرفتم

 سري به نشونه فهمیدن تکون داد و همونطور که چند

 تا برگه رو بررسی میکرد

 گفت

 پیتر:اصال نگران نباش نگار اینجا قرار نیست کار

 سختی انجام بدي فقط باید براي

 کارام برنامه ریزي کنی تو طول روز کنارم باشی تا با

ش برم حتیبرنامه پی  

 براي هماهنگی با بقیه مدیرا و شرکتها منشی هاي

 مخصوص اون کارو داریم

 به قول شایان که همچین مواقعی میگه اوه ماي

 گاد واقعا اوه ماي گاد

 بعد از کمی گفتگو در مورد کار و اینکه پیتر شخصا

 خودش اتاقمو نشون داد

 باالخره قرار داد کاري رو امضاء کردیم

چیک من کنار دفتر پیتر بود که بین ایناتاق کار کو  



 دوتا اتاق برعکس دفتر هاي

 دیگه با شیشه اي که نصفش کدر )از پایین(و نصفش

 شفاف بود جدا میشد
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 وقتی منشی داشت قرار دادهاي امضا شده رو میبرد

 نگاهم خیره به تیپ و موهاي

 بازش بود کت و دامن کوتاه چسبونی پوشیدن بود و

ندش دو شونه اشموهاي بلو  

 رها شده و آرایش اروپایی کرده بود

 آب دهنمو قورت دادم

 همونطور که سرپا وایستادم تیپ خودمو هم با بقیه

 کارمنداي زن اینجا مقایسه

 کردم

 نه اینکه مثل گداها باشم نه خیلیم راضی بودم از تیپم

 و لباسام ولی این شال و

 لباس باالتر از زانوم به همراه شلوار کمی منو متفاوتر از

 بقیه نشون میداد

 همونطور که دستامو به همدیگه پیچ و تاب میدادم

 گفتم

 نگار:و یچیز دیگه

 پیتر مشغول پرونده مقابلش بود که با این حرفم



 کنجکاو و سوالی نگاهم کرد

 نگار:پوششم

وفشو کهفهمید چه مرگمه دوباره لبخند آروم و معر  

 براي من از دیروز کلی

 تکرار شده بود زد

 پیتر:اصال نگران نباش نگار اینجا میتونی هر جوري که

 دوست داري لباس

 بپوشی مادر منم بعد اینهمه سال بازم شال یا روسري

 سرش میکنه و همیشه

 جزو آکسسواریاشه

 چقدر بافهم و باشعور بود این مرد

ده شدم به همونزیر لب ممنونی گفتم و بعد من سپر  

 منشی که منو برد تو اتاقم تا

 روال کارمو توضیح بده

 یا به قول خودمون شیرفهمم کنه

 احساس میکردم از یه دنیاي دیگه پرت شدم به این

 دنیایی که هستم

 همه چیز تغییر کرده بود بجز فکر و خیاالیی که تو

 ذهنم وول میخورن

غرقوقتی منشی چیزي رو برام توضیح میداد گاهی   

 میشدم تو عالم خودم یعنی



 میشه گذشته رو فراموش کنم؟؟

 میشهیه روزي برسه که دیگهیادمم نیفته رعد کی بود

 و چیشد؟؟

 سعی میکنم توجهمو کامل به منشی جلب کنم

 هه نگار واقعا دیگه تموم شد شاید االن رعد با

 خورشید عروسیشونو هم گرفته

و یه باشن و رفتن سر خونه زندگیشون تمومش کن  

 زندگی جدید شروع کن

 آره باید دیگه تمومش کنم
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 کارا اصال سخت نبود و به راحتی از پسشون برمیومدم

 چون کار خاصی که نیاز

 به تخصص و داشته باشه بهم محول نشده بود ولی

 حجم کارا خیلی زیاد بود جوري که سر سام آورده بودم

 و بین پروند هایی که

میدادم و غرق شده بودم باید به نوبت به پیتر  

 با جولیا کارمند پیتر همون زن کت دامنی که سی سال

 داشت خوب جور شده

 بودیم که بین حرفاش زیاد از کلمه عسلم استفاده

 میکرد و جوري که موقع حرف

 زدن به همه عسلم میگفت



 گفت قبل من یه خانوم چهل هفت ساله به اسم رز

 صاحب این شغل بوده که بخاطر

 بدنیا اومدن اولین نوه اش مجبور شده استعفا

 بده جولیا از رز خیلی تعریف

گفت همه فن حریف بوده و آقاي تایلور هم میکرد  

 خیلی ازش راضی بوده

 همین حرف باعث شد به این فکر کنم باید منم براي

 شغلم ارزش قائل بشم و بیشتر

 تالش کنم

 شاید مشغول بود و تعیین کردن هدف براي خودم

 باعث بشه کمتر به بقیه چیزا

 فکر کنم

 براي گرفتن چند تا پرونده از اتاق خارج شدم تا سراغ

 جولیا برم با دیدنم

 پرونده هاي رو که رو میزش کنار گذاشته بود رو

 برداشت و چند قدم سمتم

 برداشت

 جولیا:میدونستم سراغ اینا هم میاي عسلم براي همین

 کنارشون گذاشتم خواستم

مشون ولی می بینیی که وقت نکردمبرات بیار  

 با دستش به سه تا تلفنی که پشت سر هم زنگ



 میخوردن اشاره کرد

 با لبخند خسته اي پرونده هارو از دستش گرفتم و

 تشکري کردم

 رفت سمت میزش ولی قبل اینکه جواب تلفنارو بده

 سریع گفت

 جولیا:کاش نیل دیگه از مرخصی بارداریش برگرده

 کمک خیلی خوبیه

 برام میدونم خسته اي عسلم برات قهوه و یا نسکافه

 میارم

 دوباره ازش تشکر کردم گفتم قهوه خور نیستم ولی

 نسکافه میخورم به قول پیتر

 نخواستم تعارف الکی کنم و نیاز به یه چیز گرم داشتم

 تا فک و دهن خشک شدمو

 ماساژ بده
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بودمهمونطور ده تا پرونده اي که دستم بود و مواظب   

 زمین نریزه سمت اتاق

 قدم برداشتم که بین راه یه نفر مثل طوفان از کنارم

 گذشت و بهم تنه زد که باعث

 شد پرونده هام بریزه رو زمین

 من وقتی خسته میشدم حال و حوصله کسی رو



 نداشتم و مثل سگ پاچه

 میگرفتم

 ..یه زن بود که برگشت و با اخم نگاهم کرد

 به قول ساناز دافی بود براي خودش یه خانوم زیبا با

 موهاي بلند بلوند و چشماي

 آبی دکوراسیونشم که تکمیل بود پستی بلندیا مال

 خودشه؟؟

 تیپشم که نگم کت و شلوار چرم مشکی پوشیده بود و

 با کیف چرم بزرگ که رو

 دوشش انداخته

 به قول همون ساناز خلو چلم که دلمم براش تنگ شده

وي عطر یارو مثلب  

 طوفان آدمو میکوبه به دیوار

 تا نگاه پر از انزجار و نفرتشو دیدم جا خوردم

 با لحن تندي غرید

 ایزابال:حواست کجاست؟مگه کوري؟؟

 با شنیدن این حرفش منم اخمام تو هم رفت

 نگار:ببخشید که شما خودتو کوبیدي به من؟؟یا

 ببخشید دستو پاي شما کوبیده شد به

 من؟؟

شنیدن این حرفم خشمگین تر شد و اومد سمتمبا   



 مقابل هم خشمگین وایستاده بودیم خودشو کوبیده

 بود بهم حاال طلبکارم بود

 از من قد بلندتر بود

 ایزابال:با من درست حرف بزن دختر مسلمون عوضی؟

 چی؟؟داشت منو تحقیر میکرد به شال رو سرم با

 نفرت نگاه میکرد

که دلم خنک دستام مشت شدن چی بگم بهش  

 بشه

 ایزابال:تو هر سمتی اینجا داري اخراجی همی االن؟

 این کی بود که عین رئیسا حرف میزد؟؟

 همه کارمندا از اتاقشون خارج شده و با تفریح

 تماشاگر این معرکه اي که این

 خانوم پلنگ راه انداخته بود شده بودن

 بخاطر نگاه هاي بقیهیجورایی معذب شده بودم حاال

ودشون میگن نیومدهپیش خ  

 شر به پا کرد

 وقتی جولیت سر رسید با حیرت مارو تماشا کرد و با

 تعجب گفت

 جولیا:ایزابل؟؟؟

 زنی که با خشم و افاده روبه روم وایستاده بود

 گوشیشو که قاب پر زرق و برق و



 پر از نگین و منجوق داشت رو سمتم گرفت یجورایی

 بوسیله اون بهم اشاره

 کرد

دختره اینجا چیکار میکنه؟خیلی پر روه ایزابل:این  

 همین االن برگه اخراجشو بده

 دستشو پرتش کن بیرون
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 تا آنجال خواست حرفی بزنه اینبار پیتر بود که از

 اتاقش خارج شد

 پیتر:اینجا چخبره؟؟

 زنه که جولیا ایزابل صداش زده بود سمت پیتر قدم

 برداشت و با لحن تندي

 گفت

 ایزابال:یکی از کارمندات بهم بی احترامی کرد و این

 نمایش رو راه انداخته زود

 باید اخراجش کنی

 پیتر نگاهی بهم انداخت مثل موشی شده بودم که تو یه

 میدون بزرگ و بین چند تا

 گربه گیر افتادم

 متوجه شدم با اومدن پیتر بقیه کارمندا برگشتن سر

 کارشون و شایدم فرار کردن



نگار تو به کارت برسپیتر:  

 بعد این حرف با یه نگاه عصبی به ایزابل رفت توي

 اتاقش

 ایزابلم بعد یه نگاه خشمگین به من که انگار برام خط و

 نشون میکشید دنبالش

 رفت

 جولیا سمتم اومد و از بازوهام گرفت

 نگران به فارسی گفتم

 نگار:اون هیوال کی بود؟چرا همچین شد؟؟

 آنجال:چی؟؟

چینگار:هی  

 آنجال گیج نگاهم کرد ولی گفت که نگران نباشم و اون

 اصال آدم مهمی نیست و

 نمیدونم چرا نگفت اون زنه کیه و

 پرونده هارو به کمک جولیا جمع کردم و رفتم توي

 اتاقم

 سعی میکردم نگاهم اون سمت نیفته

 سمتی که پیتر با اون زنه حرف میزدن با اینکه این

زدیوار شیشه اي بود ولی ا  

 اون سمت صدایی نمی اومد

 خودمو اخراج شده میدونستم من اصال عرضه هیچ



 کاري رو ندارم

 ولی اون زنه بود که داشت بی منطق رفتار میکرد

 آخر سر فضولیمو نتونستم کنترل کنم و مثل موش

 اتاق پیترو دید زدم

 که اي کاش نمیزدم با دیدن صحنه مقابلم هینی

 کشیدم

این صحنه بودمبا چشماي گرد شده میخ   

 که نگاه پیتر بهم افتاد

 خجالت زده عقب کشیدم ولی میدونم دیر شده بود و

 اون منو دید

 البته بازم بهشون دید داشتم.

_ 385 

 پیتر انگار با خشم ایزابل رو از خودش فاصله داد

 بعد اون صحنه مثبت هجده این چه رفتاریه؟؟

 خودمو مشغول نشون دادم ولی تو دلم بخاطر این

 فضولیم خودمو لعنت

 میفرستادم

 االن پیش خودش فکر میکنه چقدر بی شخصیت و

 فضولم که تو حریم شخصیش

 سرك میکشم

 ولی امان از دست فضولی من بیشتر بابت کار نگران



 بودم تو این شهر و کشور

 غریب باید سگ دو میزدم تا یه کار پیدا کنم

 اونم آیا محیطش مناسب باشه یا نباشه

شم میدیدم دارن با همدیگه مشاجرهاز گوشه چ  

 میکنن

 و اون ایزابل لعنتی با دستش به سمت من اشاره

 میکرد

 پیتر گفت با دوستش بابت چیزی که دیده کات

 کرده نکنه نکنه این

 ایزابل همون دوست پیتره؟

 چی؟؟

 با این فکر با چشماي گرد شده و متعجب اونارو نگاه

 کردم که دوباره پیتر نگاهم

بار نگاهم خیره موندکرد این  

 و اون از همین فاصله و از پشت شیشه اشاره کرد برم

 اتاقش

 با این حرکت ایزابل آروم گرفت و گردنی بهم زد و

 نشست رو صندلی

 دستاشو مقابل سینه اش به هم گره زد و پا روي پا

 انداخت

 نا امید از جام بلند شدم



 حتما میخواد اخراجم کنه

میاد طرف منوپس چی دوستشو میزاره و   

 میگیره؟

 این ایزابل چقدر عفریته ست حاال این وسط یه تنه اي

 بهم زد دیگه تقصیر خودش

 بود

 طول مسیر رسیدن به اتاقش سی ثانیه هم نبود که من

 در عرض سه دقیقه طی

 کردم

 ضربه اي به در اتاق زدم و وارد شدم

 پیتر عصبانی روي صندلی نشسته و انگار منتظر من

گاه خیره اش بهبود چون ن  

 در و اآلنم به من بود

 ایزابل هم تو همون ژست قبلی و با خشم و افاده

 نشسته بود ملکه انگلیس هم

 همچین ادعا و افاده اي نداره که این پلنگ خانوم

 داره
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 نگار:با من کاري داشتین

 خب هر چه باداباد

 من آدمی نبودم که منت کسی رو بکشم و حرف ناحق



 و زور رو قبول کنم

 قبل اینکه پیتر حرفی بزنه پلنگ خانوم بلند شد و بهم

 توپید

 ایزابال:پیتر صدات زد تا بخاطر توهین به من اخراجت

 کنم

 نگاه اخمومو به پیتر دوختم سعی میکردم قضاوت

 نکنم ولی نمیشد

 دهنمو باز کردم تا حرفی بزنم که با حرف پیتر حرف تو

 دهنم ماسید

بل گفترو به ایزا  

 پیتر:ببخشید؟؟

 ایزابل گیج نگاهش کرد که پیتر ادامه داد

 پیتر:من نگارو اینجا صدا زدم تا تو ازش عذر خواهی

 کنی؟

 انگار که ایزابل رو آتیش زدن کلمه وات رو چنان

 غلیظ و عصبانی گفت که من

 از جام پریدم

 ایزابل:چیی؟

 پیتر:بهتر بخاطر کارت و توهینی که به نگار کردي

معذرت خواهی کنی و ازش  

 هر چه سریعتر گورتو از اینجا گم کنی ؟



 این وسط کم مونده بود من مثل بستنی آب بشم از

 ناراحتی،تعجب،خشم،خجالت

 ایزابل افسار پارت کرد که اومد سمتم و منو هل داد

 عقب که پخش شدم رو

 .صندلی

 ایزابل:تو منو جلوي این دختر مسلمون عقب افتاده

گه بهتکوچیک میکنی؟؟م  

 نگفته بودم منشی جوون نگیر؟؟حاال هم این رفتارو

 باهام کردي؟؟

 پیتر اول یه نگاه به من کرد و بعد با صورت قرمز شده

 اومد سمت ایزابل

 مثل این بود که ایزابل اسباب بازي پیتر کوچولو رو

 خراب کرده باشه

 پیتر با دستش ایزابل رو به عقب هل داد و با نفرت

 غرید

و خجالت چیزي که اصال تو وجود تو نیستپیتر:شرم   

 ایزابال خیلی گستاخ و بی

 بند شدي پدرت اصال رو تربیت تو کار نکرده از بس

 مشغول بیزنس و زناي

 اطرافش بوده

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد



 پیتر:توهین کردن و تحقیر کردن آدما شده کار هر

 روزت انتخاب کردن آدمی

 مثل تو بعنوان دوستم بزرگترین اشتباه زندگیم

 بود

 سعی داشت خودشو کنترل کنه ولی انگاري

 نمیتونست

 صورت پیتر قرمز شده بود

 این وسط منم مثل خروس عصبانی داشتم ایزابل رو

 نگاه میکردم و پیتر داشت

 حرف دل منو میزد
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 پیتر:بعد اون شب که خیانتتو با چشماي خودم دیدم

چی اومديبراي   

 اینجا؟؟نمیتونی انکار کنی و دلیل بیاري؟

 پیتر کالفه دوباره برگشت پشت میزش اینبار ننشست

 و سیگارو فندکشو از رو

 میز برداشت و رفت سمت پنجره بزرگ اتاقش

 سیگارو با ژست خاصی روشن کرد و پوك عمیقی

 بهش زد

 ایزابل آروم رفت سمتش و به قول خودمون خواست

 خرش کنه



تماشاگر این صحنه ها بودممنم   

 ایزابل:پیتر عزیز بیبی من اونشب منگ بودم

 نفهمیدم دارم چیکار میکنم اصال

 دست خودم نبود کارام

 پوزخندي زدم چه غلطا تو که جنبه نداري پس چرا

 میخوري؟

 پیترم پوزخند زد و بعد خنده عصبی کرد و با

 مهربونی الکی گفت

 پیتر:ببخشید عزیزم منو لطفا ببخش

 بعدبا خشم غرید

 پیتر:شرمنده که دیگه انقدر روشن فکر نیستم بعد

 اون اتفاق تو رو ببخشم از

 اینجا برو ولی قبلش از نگار عذر خواهی کن

 ایزابل معلوم بود سعی داره خودشو کنترل کنه با یه

 نگاه خشمگین به من با

 مهربونی نمایشی گفت

م منوایزابال:عشقم اگه از این دختره عذر خواهی کن  

 میبخشی به هم بر

 میگردیم؟؟

 دلم میخواست بگم هوییی این به درخت میگنا

 پیتر غرید



 پیتر:تا با دستاي خودم نکشتمت از اینجا گم شو

 ایزابال .انقدر ازت نفرت دارم

 که با کمال میل خونتو بریزم

 ایزابل که فهمید پیتر کوتاه بیا نیست

 با خشم اومد سمت کیفش و همینجور که زیر لب به

 فرانسوي غر میزد با چند تا

 تیکه من به که نفهمیدم چی گفت

 و به پیتر سمت در رفت

 انگار که دلش خنک نشد و فهمید من متوجه حرفاش

 نشدم اینبار به انگلیسی

 گفت

 ایزابال:پیتر تو تخت خواب حرف نداره پس از این مدت

ازیشیکوتاه که اسباب ب  

 لذت ببر

 زنیکه عفریته

 انکار رو قبول نمیکرد بحث با همچین نفهمی هم کار

 آدم عاقل نبود قبل اینکه

 خارج بشه گفتم

 نگار:نگران من نباش عزیزم من مثل تو دو ریختنی

 نیستم اون عاشقمه

 خوب چزوندمش اگه پیتر نبود می دونستم حتما



 خون منو میریخت

اد از دفتر خارج شد ولیبا فحشاي بیتربیتی که بهم د  

 قبلش گفت که پاپاش به

 حسابم میرسه

 اگه نمیخواستم مثل یه بانوي باشخصیت رفتار کنم و

 این پیتره نبودا انگشت

 وسطمو نشونش میدادم و پشت بندش یه فحش که تا

 ناکجا آبادش بسوزه

 ایزابل تا در مجتمع جیغ و فریاد میزد

م و بهوقتی صداش قطع شد نفس آسوده اي کشید  

 پیتر نگاه کردم

 با خنده و تفریح نگاهم میکرد

 با حرص توپیدم

 نگار:چیه؟؟انتظار نداشتی که جوابشو ندم؟این دیگه

 کی بود؟

 و پووفی کشیدم

 دستاشو به نشونه تسلیم شدن برد باال و قهقهه اي زد

 با تعجب نگاهش کردم که گفت

 پیتر:من دختري به عجیب و غریبی تو تا حاال ندیدم

ب من به گفته ساناز عجیب الخلقه بودم ولی اونخ  

 همیشه به شوخی میگفتیا از



 روي حرص ولی این پیتر با یه لحن خاصی میگفت

 جوري که

 شایان:یاهللاا این بانو ایزي نبود که داشت جیغ کشون

 میرفت؟

 خرمگس معرکه هم سر رسید

 پیتر:چرا خودش بود؟

ر گردششایان همونطور که نگاهش بین من و پیتر د  

 بود گفت

 شایان:یعنی باور کنم دست به سرش کردي استاد؟

 پیتر پوزخندي زد که اینبار شایان فضول سوالی منو

 نگاه کرد و منم شونه باال

 انداختم بزار از فضولی بترکه

 تنهاشون گذاشتم و برگشتم سرکارم تا همین چند

 دقیقه پیش فکر میکردم بیکار

 شدم ولی خطر از بیخ گوشم گذشت

 البته که اون پلنگ پرو پاچه دار یه خطر بزرگ بود
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 چند هفته اي بود اینجا ساکن شده بودم و داشتم

 یواشیواش عادت میکردم البته

 مثل حرکت الك پشت هرکاري میکردم سازگار با

 این محیط نبودم



 اگه نگار گذشته بود االن با شایان این شهر رو به

 آتیش کشیده بودیم ولی چه کنم

 در اوج جوونی پیر شدم

 جمع کن کاسه کوزتو نگار این حرفاي شکست

 عشقی بهت نیومده

 سیبی از رو کانتر برداشتم و همونطور که نگاهم تو

 سالن در گردش بود دنبال

 شایان گشتم امروز یکشنبه بود و روز تعطیل براي

 همین همگی خونه بودیم

 البته که پیتر همیشه مشغول کار بود یجورایی آدم

 احساس میکرد دفن شده بینیه

 عالمه کاغذ باطله و پرونده

 پیتر از طبقه باال پایین اومد حتی تو لباس خونگی هم

 برق میزد المصب خیلی

 تمیز و منضبط بود برعکس منو شایان که یه نوع

 ویروسیا میکروب حساب

 میشدیم

 پیتر:سالم صبح یکشنبه ات بخیر

ملبخند کوچیکی زدم و جواب سالمشو داد  

 براي خودش قهوه درست کرد و خواست دوباره بره

 سمت پله ها که گفتم



 نگار:تو خسته نمیشی انقدر کار میکنی؟؟

 اولش از پشت شیشه عینکشیه نگاهی به طبقه باال

 کرد و انگار تفریح بهتري

 براي گذروندن وقتش پیدا کرده که با لبخند. سمتم

 اومد و روبه روم رو صندلی

 کنار کانتر نشست

 پیتر:چرا خیلی خسته شدم شایان کجاست؟؟شما که

 پر از انرژي هستین برین

 کلوپی جایی تخلیه انرژي کنین؟؟

 خندیدم همونطور که قهوه اشو مینوشید از پشت

 بخار کوچیکی که از درون

 ماگش بلند میشد نگاهم کرد

 نگار:کلوپ؟؟اگه عزیز این حرفتو میشنید به حسابت

 حتما میرسید منو شایان

 قول دادیم بچه هاي خوبی باشیم؟؟

 اونم خندید ولی خیلی ناگهانی پرسید

 پیتر:چرا زود ازدواج کردي؟تو که سن زیادي نداري؟

 یخ زدم سوالش هیچ ربطی به بحثمون نداشت یبار

 همون روز اول خیلی خیلی

 خیلی خالصه راجب طالقم گفتم بهش ولی نمیدونم

 چرا االن در موردش ازم سوال



 میپرسه
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 وقتی دیر جوابشو دادم فکر کرد ناراحت شدم

 دست پاچه گفت

 پیتر:ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم اصال بیخیال

 خیره به پنجره که منظره باغ کوچیک حیاط خونه پیتر

 رو میتونستی ببینی

 گفتم

 نگار:یه اشتباه بود یه اجبار اجباري که جداییش

 اختیاري بود منم فاصله رو

 انتخاب کردم

 پیتر:آدم خیلی بدي بود؟؟

 اینبار به اون نگاه کردم نمیدونم چرا نمیتونستم االن

 دروغ بگم

 نگار:نه یعنی نمیدونم ما راهمون جدا از هم

 بود کاري که اون

 کرد میدونی؟ نمیتونم بگم اشتباه بود و یا

 نامردي ولی بی وفایی بود شایدم

 نبود خیلی گیجم

ردم دوباره یادشناراحت به انگشتاي دستم نگاه ک  

 افتاده بودم



 پیتر ساکت فقط نگاهم میکرد ناراحت بنظر

 نمیرسید تا خواست دستشو بزار رو

 دستم

 خیلی غریزي دستمو عقب کشیدم

 پتیر:اوه ببخشید نمیخواستم بهت آسیبی بزنم گیج

 از صندلی بلند شدم من چم شده بود

 نگار قبل که به زور عزیز روسري و شال سرش میکرد

یه تیشرت گشاد و با  

 میگشت اصال این چیزا براش مهم نبود

 من چم شده؟ فکر کردن به اینکه بعد اون لعنتی من

 بازم احساس تعهد میکنم

 باعث عذابمه

 لعنتی چرا تمومش نمیکنم من؟؟

 نگار:نه لطفا ناراحت نباش میرم تو حیاطیکم یکم

 هوا به کلم بخوره

با دلمیه آغوش گرم میخواست مثل آغوش مادرم  

 اینکه همین چند دقیقه پیش

 باهاشون حرف زدم ولی بازم دلم هواشونو داره

 تو حیاط که قدم گذاشتم شایانو دیدم که گوشی دم

 گوشش بود و تو حیاط قدم رو

 میرفت شرط میبندم اگه سیلم بیاد شایان متوجه



 نمیشد

 صد در صد داره با ساناز حرف میزنه دلم میخواست

 کرم بریزم و عصبانیش

 کنم ولی بخاطر حالت حرف زدنش و اون نیش همیشه

 خدا بازش منصرف شدم و

 رو صندلی ایوون نشستم به انتظار
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 دوسال بعد

 رژ صورتی کمرنگی رو لبام کشیدم و موهامو مرتب

 کردم

 شایان کنارم وایستاده بود فیگور میگرفت ولی کالفه

 شده بود و پشت سرهم هی نچ

 نچ میکرد

کردن کشیدم و بهش توپیدمدست از آرایش   

 نگار:میشه از اتاق من بري بیرون شایان داري دیوونم

 میکنی با کارات

 کالفه نگاه اخمویی بهم انداخت و با سري به زیر افتاده

 رفت سمت تختم روش

 نشست

 شایان:چند بار بگم نگار اتاق من آینه قدي نداره اه

 اخم کردم میدونستم چه مرگشه



دتو میکشی دیوونه باید ورزشونگار:شایان داري خو  

 زودتر شروع میکردي تو

 یک ماهم نیست داري میري باشگاه انتظار داري

 سیکس پک در بیاري و بازوت

 بشه این هوا

 لبو لوچش آویزون بود

 شایان:بیخیال این حرفا من از همون اولشم شانس

 نداشتم هیکل پیترو نگاه کن

ا کم موندهجون من توجه کردي هر جا میره زنا و دختر  

 خودشونو قربونی کنن

 زیر پاش

 احمقی بهش گفتم و دوباره چرخیدم سمت

 آینه اینبار مشغول ریمل زدن وکشیدن

 خط چشم شدم و همزمان سرش غر زدم

 نگار:دیوونه همه چیز که به قیافه و هیکل نیست از

 همه مهمتر جنتلمن بودن و

 شخصیتیه مرده که متاسفانه تو از اونم محرومی

دم که بیشتر اخماش تو هم رفت و بعد صدايخندی  

 بدي از دهنش در آورد

 شایان:بهروز راست میگفت شما زنا عقلتون به

 چشمتونه هه آره ارواح عم



 تا نگاه چپمو از آینه دید حرفشو عوض کرد

 شایان:برادرزادت شما تا یه مرد پولدار و خوش هیکل

 میبینید آب از لب و

 لوچتون میریزه منم میخوام به چشم ساناز بیام
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 از اولم میدونستم بخاطر ساناز داره خودشو میکشه

 همونطور که مشغول بودم گفتم

 نگار:اوال که اگه بهروز خودش کاربلد بود افسارش

 دست الله نبود دوما همه

 زنایه جور فکر نمیکنن خیلیا با عقل و منطق تصمیم

 میگیرن سوما

ریشم تو خیلی خوشتیپی ساناز از خداشمهمینجو  

 باشه

 با شنیدن حرف آخرم صاف نشست و با چشماي برق

 زده نگاهم کرد مشکوك

 پرسید

 شایان:راست میگی؟؟یا سرکارم گذاشتی؟

 سرمو به افسوس براش تکون دادم کارم تموم شده

 بود چرخیدم سمتش گوشه

 توربانو پایینتر کشیدم

اناز همیشه میگهنگار:آره عزیزم راست میگم س  



 عاشق همین قیافه درب و

 داغون و خلو چلته

 دوباره خندیدم ولی اون اخم کرد

 شایان:خاك تو سر من که دارم با تو درد و دل میکنم

 همونطور که میخندیدم رفتم سمتش دستشو کشیدم

 و از جاش باندش کردم

 شایان من دوسال بزرگتر شده بود و خوشتیپتر ولی

اش نبود هنوزم عقل تو کله  

 همون طور که کراواتشو مرتب میکردم و رو لباسش

 دست میکشیدم گفتم

 نگار:شایان خودتو دست کم نگیر تو خوبی با کمی

 ورزش بهترم میشی و به ایده

 آلت میرسی

 اخمو گفت

 شایان:نه اینبار میرم سراغ قرص و آمپول

 با شنیدن این حرف عصبانی شدم از گوشش گرفتم

 غریدم

نمیزاري من یکم مثل خانوما رفتار کنم نگار:تو چرا  

 ذلیل مرده

 اگه پیتر از راه نرسیده بود گوششو از جاش کنده بودم

 اونم آخ آخ کنان از اتاقم



 فرار کرد

 داشتیم آماده میشدیم تا بریم تولد شاپرك مادر

 پیتر یه زن میانسال که چهره و

 روحیه جوونی داشت پر از انرژي و مهربونی
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ی بزرگیه و همه اینارو پدر پیتر تداركجشن خیل  

 دیده بود

 یجورایی تو این مجلس منو و شایان وصله ناحور بودیم

 از نظر شغل و موقعیت

 شاپرك زنی مهربون و خونگرم بود و ذره اي خودشو

 نمیگرفت

 تو اینیک ساعت حضورمون چند باري سراغمون اومده

 و باهامون حرف زده

 بود از اول مهمونی شایان داشت طبق روال همیشگیش

 میلومبوند

 پیترم کنار پدرش داشت با مهمونا حرف میزد ولی

 حواسشم به ما که مثال

 دوستشیم هم بود

 نیاز به دستشویی داشتم

 با گفتن اینکه میرم دستشویی شایان هم خواست

 همراهم بیاد ولی نزاشتم واسه من



س سرمه اي رنگ بلند توبادیگارد شده بود مثال لبا  

 تنم و توربان همرنگش رو

 سرم بود

 از خدمه پرسیدم سرویس دستشویی کجاست که اونا

 گفتن باید از سرویس باال

 استفاده کنم خونه پدر پیتر مثل کاخ بود و آدم ترس

 اینو داشت که یا گم میشه و یا

 وسیله گرون قیمتی رو میشکنه

خوبی با پیتر تو این دوسال ارتباط دوستانه خیلی  

 برقرار کرده بودیم

 با اینکه اون خونه رو به ما سپرد و خودش رفت یجاي

 دیگه زندگی کرد ولی هر

 از گاهی بهمون سر میزد

 این خانواده سه نفره انقدر مهربون و شاد بودن که آدم

 با دیدنشون کیف میکرد

 از پله ها باال رفتم تا حاال مهمون این خونه پدر پیتر

راي همینیکمنبودیم ب  

 سردرگم بودم

 بخاطر رقص و غذا همگی تو حیاط و داخل باغ جمع

 شده بودن و تو طبقه دوم

 کسی به چشم نمیخورد



 شانسی سمت راست راهرو قدم برداشتم تا سرویس

 بهداشتی رو پیدا کنم که پیدا

 کردنش زیادم سخت نبود با این همه تجمالت

جیغی بهمشغول شستن دستام بودم که صداي گریه و   

 گوشم رسید
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 بیشتر که دقت کرده و گوش دادم فهمیدم صداییه

 دختره که داشت جیغ میزد و

 انگار کسی داشت خفه اش میکرد

 از در سرویس خارج شدم صداي از یکی از اتاقهاي

 نزدیک به دستشویی بود

 خواستم اون سمت برم ولی بین راه پاهام خشک

 شد

 داشت چه اتفاقی می افتاد؟

 تو اون اتاق چخبر بود؟

 صداي جیغ که دوباره بلند شد فرصت فکر اضافه و

 تعلل بیشتر رو ازم گرفت

 و سمت در دویدم نفسم بخاطر ترس و استرس تنگ

 میشد ولی احساس خطر

 میکردم

 دري رو که از داخلش صداي جیغ بلند میشد رو



 محکم باز کردم که کوبیده شد به

 دیوار

لم افتاد هینی کشیدموقتی چشمم به صحنه مقاب  

 تاریخ داشت تکرار میشد و بدبختیامیاد آوري دستو

 پام یخ بست و واقعا به معنی واقعی کلمه نفسم رفت

 ترسیدم من ترسیدم من برگشتم به چند سال

 پیش

 روي زانوهام افتادم

 مرده خودشو انداخته بود رو دختري که داشت با

 آخرین توان دستو پا میزد و جیغ

اون نامرد عین خیالشم نبودمیکشید و   

 چرا کسی نمی اومد چرا کسی نجاتش نمیداد؟ من

 مثل شمع انگار داشتم آب میشدم

 اون عوضی انقدر مشغول لذتش بود که حضور منو

 اصال احساس نکرد

 سریع بلند شدم باید قایم میشدم نه باید فرار

 میکردم

 وقتی با دختره که سرشو چرخوند و با اون دو گوي

اشکی نگاه عاجزيسرخ و   

 بهم انداخت چشم تو چشم شدم به خودم اومدم

 من دارم چه غلطی میکنم؟



 وقتی اون مرد موفق به در آوردن لباس اون دختر شد

 جنون بهم دست داد

 سریع قدمی داخل اتاق برداشتم و اولین چیزي که

 دستم اومد رو برداشته محکم

 کوبیدم تو سرش
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د که تا میومدم نفس راحتیبدبختی من یکی دو تا نبو  

 بکشم یه جریانی دوباره منو

 میکشوند به گذشته

 به گذشته پر از نحسی و بدبختی با سر رسیدن پیتر

 من فقط مثل مرده ها نگاهش

 کرده بودم

 دختره بخاطر گریه زیاد و کتک هایی که خورده بود و

 شاید بیشتر بخاطر ترسش

 بیهوش شده بود

ون عوضی روو االن هم پلیسا داشتن ا  

 میبردن یه پسر بیست و

 پنج ساله خوشگذرون که پدرش سعی داشت با پول و

 حرف مامورارو قانع کنه که

 اون فقط منگ بوده

 لیوان شربت رو دادم دست مادر پیتر شاپرك وپر از



 عقده و کینه از جام بلند

 شدم اون پسره رو سوار ماشین کردن و بردن ولی

 پدرش داشت یچیزایی رو

 براي پیتر بلغور میکرد و اونم سیگار پشت سیگار

 میکشید و با اخم عصبانیت

 جواب اون مردو میداد

 بهشون نزدیک شدم

 نگار:اون دختره رو کجا بردن؟؟

 پیتر سیگارشو زمین انداخت و سمتم اومد

 پیتر:بردنش بیمارستان بیبی تو نگران نباش حالت

 خوب نیست امشبو اینجا

 بمونید

ن حرف پیتر پریدمرده عصبی بی  

 مرده:پسر منو تو دردسر انداخته تو اینجا براش جا

 محیا میکنی؟؟

. 

 پر رو تر از این مردک خودش بود..اصال نگران اون

 دختر هست؟؟که چه بالیی

 سرش اومده؟چه بالیی سر روحش؟جسمش؟

 تا من بخوام مثل گرگ با حرف بهش حمله کنم پیتر

 رفت سمتش و از یقه اش



وجواب داد گرفت و کشید  

 پیتر:تو بفکر بچه خودتی؟؟وقتی داشت غلط

 اضافه میکرد باید بفکر اینجاشم

 بود؟تو اون پسرت گورتونو از خونه و شرکت من گم

 کنید دیگه بین ما هیچ

 شراکتی وجود نداره

 و بعد مرد عصبانی رو که حق بجانب به ما نگاه میکرد

 رو عقب هل داد

 پیتر فریاد زد

ن حاالااااپیتر:گم شووو همی  
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 درست دوسال گذشته بود ولی فکر رعد تو عالم من

 کمرنگ نشده بود که هیچ با

 هر اتفاقی بیادش می افتادم

 حتی با اتفاق امشب هم به یادش افتادم وقتی اونشب

 تو شرکت موندم دو تا دزد

 وارد شرکت شدن قیافه اش وقتی منو آشفته دید

 حرفاش بعدش هرچند عذر خواهی

نمیشد ولی رنک بوي معذرت خواهی داشت حساب  

 نمیخواستم بهش فکر کنم به اونی که االن حتما یه

 بچه هم داره ولی نمیشد این



 مغز لعنتی من قفلی زده بود رو اون سنگدل

 با تقه اي که به در وارد شد همون طور که جنین وار

 تو خودم جمع شده بودم

 به در نگاه کردم

 آروم نیم خیز شدم و با گفتن بیا تو به شخص پشت در

 اجازه ورود دادم

 پیتر بود با یک لیوان آب و قرص مسکن کنارش

 تو جام نشستم

 اونارو رو عسلی گذاشت وبا فاصله کنارم رو تخت

 نشست که پاهاش از تخت

 آویزون بود

 آروم گفتم

 نگار:بخاطر همه چیز ممنون پیتر همه چیز

نداختشونه اي باال ا  

 پیتر:من کار مهمی نکردم ولی اگه تو سر

 نمیرسیدي؟؟

 نفس کالفه اي کشیدم

 نگار:حضور من اصال مهم نبود مثل همون چند سال

 پیش که به درد نخورد

 نا خواسته گاف داده بودم

 با تعجب نگاهم کرد



 پیتر:چند سال پیش؟

 با ناراحتی نگاه ازش گرفتم اون بچه نبود که دروغ

نه یا شخصبگم و باور ک  

 بی اهمیتی تو زندگیم نبود که دست به سرش کنم تو

 این دو سال پیتر همیشه بود

 کنار من و شایان خیلی حمایتگر و مثل کوه اون تو

 این مدت سعی کرده بود

 خودشو به دنیاي من نزدیک کنه با صبر و حوصله

 ولی من از دنیاي اون

 فراري بودم

نم معذرتنگار:االن نمیتونم در موردش حرف بز  

 میخوام

 وقتی از یه نفر بجز ارزش و احترام و حمایت چیزي

 ندیدم خودمو موظف

 میدونم که همه اینارو براش جبران کنم

 بعدیه آه غمگین گفتم

 نگار:تولد مادرتو هم خراب کردم

 ناراحت بودم
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 پیتر:هی، کافیه دیگه غصه خوردن تو تولد شاپرك رو

 خراب نکردي اون



صیر من بود که دعوتشون کرده بودمعوضی کرد تق  

 پووف کالفه اي کشید و بعد ادامه داد

 پیتر: میدونی امشب مادر به پدرم میگفت نگار امسال

 بهترین هدیه عمرشو بهش

 داد با نجات دادن اون دختر خوشحالش کردي نگار

 قطره اشکی از گوشه چشمم چکید

 پیتر دستشو سمت صورتم آورد

 ولی من آروم و خیلی کم خودمو عقب کشیدم که

 بهش بر نخوره اخالقمو فهمیده

 بود که دستاش مشت شد و اونارو پایین انداخت

 پیتر:کاش میتونستم آرومت کنم بهت نزدیک میشم

 ولی احساس میکنم که چقدر

 ازت دورم منو از خودم متنفر میکنی

 اشک دیگه اي از چشمم چکید بیا حضور من تو این

نیا فقط باعث عذاب یهد  

 عدهست

 خواست بحث رو عوض کنه که گفت

 پیتر:ولی با همه این قضایایه دشمن سر سخت براي

 خودت تراشیدي

 فکر میکردم اون عوضی و پدر احمقشو میگه

 که سر سخت نگاهش کردم



 که آروم خندید

 پیتر:پدرمو میگم تو این چند سال سعی کرده بود

 براي مادرم همیشه بهترین

یه رو بگیره ولی با حرف امشبش تو دخترك زبونهد  

 دراز کمرشو شکستی

 خندید و من نگاهم مالیم شد

 پیتر:خب من برم دیگه تو هم بعد خورن آب و قرص

 حتما بخواب

 از جاش بلند شد تا خواست سمت در بره دوباره

 پرسیدم

 نگار:اون دختره

 سرشو چرخوند سمتم

 پیتر:حالش خوبه خواسته تورو ببینه

فس آسوده اي کشیدم چی کشیده بدبخت تا منن  

 سر برسم و با اون گلدون سنگین

 بزنم اون مرتیکه عیاشو نفله کنم

 آلوده شدن دستاي من به خون اون کثیف خواسته

 قلبی من نبود ولی تو دلم آرزو

 داشتم واقعا قانون بحسابش برسه و این ماجرا نشه

 مثل ماجرا سوگند

ه فارسی گفتپیتر قبل خروجش از اتاق ب  



 پیتر:شب بخیر دختر زلف پریشون

 و من بعد این حرف فهمیدم موهام دورم پراکنده بوده

 و نفهمیده ام
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 صداي خندم براي خودمم غریبه بود

 این من بودم که داشتم با صداي بلند و از ته دل

 میخندیدم؟

 توي این جنگل سرسبز مگه میشه آدم دلش شاد

هیزمارو نباشه؟رعد داشت با خنده  

 با تبر کوچیکی میشکست زیر سایه درخت بزرگی

 نشسته بودیم

 هوا آفتابی بود

 با عشق و عالقه صداش زدم

 نگار:رعد بگیرش

 با خنده نگاهم کرد و همون طور که سیبو سمتش

 ..پرتاب کردم تو هوا گرفتش

 گاز محکمی بهش زد

 رعد:تو رو هم اینجوري گاز میزنم سیب سرخ من

 خوشحال بودم جوري که کم مونده بود از خوشی

 ایست قلبی کنم

 دوباره خندیدم



 ولی با صداي فریاد مردي انگار که زمان وایستاد

 سمتی که صدا می اومد رو

 نگاه کردیم از جام بلند شدم انگار که فرشته مرگم

 داشت نزدیک میشد

 پیتر بود که با یه تبر بزرگ داشت با خشم ناراحتی

م بر میداشتسمتمون قد  

 وقتی بهمون رسید نگاه خشمگینی به من و رعد

 انداخت تا خواست تبرو بلند کنه و

 درختو قطع کنه سمتش رفتم سعی داشتم با گرفتن

 تبر مانعش بشم ولی اون خیلی

 عصبانی بود و با ناراحتی نگاهم میکرد

.. 

 سرمو چرخوندم با عجز به رعد نگاه کردم ولی اون

ي افتادهناراحت با شونه ها  

 خشکش زده بود

 نگار:رعد رعد عزیزمیکاري بکن نزار درخت عشقمونو

 قطع کنه نزار این

 درختو قطع کنه

 ولی رعد لبخند تلخی زد و گفت

 رعد:نگار یادت رفته؟من دیگه پیشت نیستم من

 نمیتونم کاري کنم



 به گریه افتاده بودم سعی داشتم پیتر رو از کاري که

 میخواست بکنه منصرف کنم

 ولی اون منو محکم عقب هل داد و باالخره پشت سر

 هم قسمت تیز تبرو کوبید به

 تنه درخت

 جیغ میزدم و گریه میکردم هوا ناگهانی ابري شد و

 طوفانی به راه افتاد با

 صداي مهیبی که به گوشم رسید

 چشمامو باز کردم به نفس نفس افتاده بودم و تنم یخ

 کرده بود

نگاهم از پنجره به بیرونبا شنیدن صداي رعد برق   

 افتاد داشت بارون میبارید

 و صداي رعد و برق باعث شده بود بیدار

 بشم رعد؟؟رعد
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 نمیدونم چرا به گریه افتادم

 دلم میخواست االن خونه خودمون بودم با گذشت این

 دو سال هنوز دلم با اینجا

 غریبه بود بیشتر به گریه افتادم

 چرا فراموشش نمیکردم چرا رعد چهره اش ناراحت

 بود؟



 این چه خوابی بود من دیدم؟؟

 نگار خودت میگی خواب اون یه کابوس بود

 هرچقدر پیش خودم تکرار میکنم به گذشته فکر نکن

 بازم نمیشه

 من اومدم جدا شدم فاصله گرفتم ولی قلبمو با

 خودم نیاوردم

اون بی وفا جامن ناشی بودم نابلد بودم قلبم پیش   

 موند اون حاال صاحب زن و

 زندگیه ولی من دارم تو آتیش احساس بی نامی که

 بهش دارم میسوزم چقدر ما

 زنا خودمونو حقیر میکنیم چقدر دارم ضعیف

 میشم این همه احساسو براي چی

. 

 فقط ما داریم؟ شرط میبندم رعد حتی دیگه به من

 فکمر نمیکنه

لعنتی ترسیده و از خوابنیمه هاي شب از اون کابوس   

 بیدار شده بودم ولی دیگه

 نتونستم تا صبح بخوابم

 براي رسیدگی به سر وضعم کله سحر شایان رو کشون

 کشون تا خونه بردم به

 خدمتکار شاپرك جون گفتم ازشون معذرت خواهی



 کنه که بدون خداحافظی میریم

 ولی باید براي رسیدگی به کارام سري به خونه بزنیم

مدام چشماشو میمالید و غر میزد شایان  

 ولی من اصال انگار تو این دنیا نبودم غرق شده بودم

 تو عالم خودم

 شایان فهمید اولش سکوت کرد ولی بعد خواست با

 چرت و پرت گفتن و با پیچیدن

 به پروپام منو از تو لک بودن در بیاره ولی موفق

 نشد یعنی نتونستم اینبار خودم

مایی که حالشون خوبه رو درگول بزنم و اداي آد  

 بیارم

 من حمام کرده و از شر سروضع آشفتم خالص شدم

 فقط تو حریم خصوصی چهار

 دیواري این خونه یکم آرامش داشتم

 خونه اي که فقط من و شایان توش حضور داشتیم نه

 هیچ غریبه دیگه اي آماده

 شدم و سر ساعت رفتم سرکار ولی شایان تنبل

اه شد و رفتبیخیال درس و دانشگ  

 گرفت خوابید

 دلم براش سوخت چون معلوم بود تا صبح با ساناز فک

 زدن و نخوابیده و اگه بره



 سرکالس چیزیم نمیفهمه پس بهتر بود بخوابه که

 بعدا همون خوابو زهرش

 میکنم با این کاراش
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 پیتر:اصال فکرشو نمیکردم امروز بیاي

 شرکت خدمتکار مادرم گفت صبح زود

 با شایان از عمارت خارج شدید

 لبخند آرومی زدم ولی خودم میدونستم نمایشیه

 نگار:خوابم نبرد به کارام برسم حالم بهتر

 میشه بیکاري آدمو ذره ذره

 میکشه

 سري به معنی فهمیدن تکون داد و دیگه حرفی نزد

 بابت این موضوع ممنونش

 بودم دیگه نمیدونستم چه چرت و پرتی تحویلش

داشتم در سکوت کار بدم نیاز  

 کنم

 از صندلی مقابل میزم بلند شد هنوز همون سمتو

 داشتم به خواسته خودم

 سرمو بلند کرده و نگاهش کردم

 پیتر:امروز یه مهمون از ایران دارم مدیرعاملیه

 شرکت بزرگ شاید به سود



 خیلی خوبی برسیم ولی همونطور که میدونی ده

 دقیقه با تاخیر باید با اون

امل مالقات کنم بخاطر گند کاریاي پدر ایزابالمدیر ع  

 از کارامم افتادم

 لبام آویزون شد این پدر و دختر از جون این پیتر

 بیچاره چی میخواستن؟

 پیتر:دختره بعد از من چهارتا نامزد عوض کرده

 ولی پدرش دست از سرم

 بر نمی داره اینبار دیگه کارو تموم میکنم

کشید باید دلداریش بعد این حرفش پووف کالفه اي  

 میدادم ولی نمیدونستم چی

 بگم ایزابل در نوع خودش عجوبه اي بود

 نگار:برات آرزوي موفقیت میکنم در مورد ایزابل و

 کاراش نظري ندارم

 با دیدن چشماي گردم و لحن ترسیده نمایشیم

 خندید

 نگاهمون به هم خیره شد معذب شدم و این من بودم

 که این اتصالو قطع کردم

 پیتر موهاي پشت سرشو چنگ زد

 پیتر:آه نزدیک بود یادم بره میخواستم ازت خواهش

 کنم قبل اومدن من یجورایی



 با آنجال اونو سرگرم کنید تا من برسم دلم نمیخواد

 فکر کنه بهش بی احترامی

 شده

 خندیدم و باشه اي گفتم

 خداحافظی کرد و رفت سمت در ولییچیزایی جور

 نبود اونم رفتار پیتر بود

 قبل اینکه از در خارج بشه گفت

 پیتر:چقدر خوب که تو االن کنارمی آرامش دارم

 با این حرفش دردي رو تو قلبم احساس کردم

 ولی اون رفت وندید با حرفش بیشتر منو داغون کرد

 من هیچ ابراز عالقه اي به پیتر نکرده بودم و یا حرف و

 حرکتی مبنی بر اینکه

ش چراغ سبز نشون بدم ولی اون جوري رفتار میکردبه  

 که انگار ما خیلی

 نزدیک به همیم و در آینده ارتباط عاطفی بینمون شکل

 خواهد گرفت

 شاید منم گناهکار بودم نباید دیگه سکوت کنم یه بار

 دلش شکسته بشه بهتر از

 اینه که تو یه رویاي غلط و دست نیافتنی دستو پا

 بزنه

افتنی نمیدونم برعکس این منم کهخودمو دست نی  



 لیاقت قلب مهربون پیترو

 ندارم اون حق داره خوشبخت بشه اونم با زنی که

 عاشقانه دوستش داره

 من آدم زندگی و ازدواج نیستم هنوز به خودم

 نیومدم هنوز که هنوزه کابوس

 میبینم

 اصال چه جوري میتونم وقتی قلبی ندارم که احساسی

اشبهش داشته باشم باه  

 واردیه ارتباط بشم

 نه من نمیخوام دیگه به این چیزا فکر کنم کافیه

 برام

 راهی براي ورود حتی به جاي خالی قلبمم وجود

 نداره یعنی هنوز این پل

 چوبی شکسته شده که میرسه به قلبم همونجوري

 آویزون و شکسته افتاده و نیازي

 به تعمیرش نمیبینم

شدن اسم بابا رو با بصدا در اومدن گوشیم و نمایان  

 صفحه اش

 نفس آسوده اي کشیدم و دلم خیلی گرم شد بابت

 داشتنشون

 نیاز داشتم که عزیز کمی قربون صدقم بره که چقدر



 خانوم شدم

 ازم موهاي بلندم تعریف کنه و من از حسرت اینکه

 عزیز نمیتونه از این فاصله

 موهامو ببافه آه بکشم

 بیشتر منتظرشون نمیزارم جواب میدم

 مثل همیشه ابراز دلتنگی میکنن و من دلم پر میکشه

 تا فقط یه لحظه از نزدیک

 ببینمشون

 عزیز آروم بهم میگه بایدیه سري بهشون

 بزنم میدونستم حال حاج بابا جوري

 نیست که بتونن یه سفر هوایی و یا طوالنی به اینجا

 داشته باشن براي همین تا آخر

 عمرم که نمیتونستم ازشون دور بمونم باید من به

 دیدنشون برم

 ولی با فکر کردن به بازگشتم به ایران نفسم تو سینه

 تنگ میشد
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 آنجال سینی قهوه رو داد دست من

 آنجال:تو ببرش مرده خیلی اخمو بود و اصال آدمو

 تحویل نمیگرفت اولش بخاطر

ت حسابیخوش قیافه بودنش گفتم حتما اخالق درس  



 هم داره ولی به قول شایان

 چیز مرغیه

 اي شایان پدر سوخته ببین به دختر مردم چیایاد میده

. 

 خندیدم

 بخاطر خواهش تو صداش و چهره جمع شده اش سینی

 رو ازش گرفته و سمت

 اتاق پیتر رفتم

 فردي که پیتر ازش حرف زده بود اومده بود و آنجال

 اونو به اتاق بزرگ پیتر

کرده تا اونجا منتظر باشه ولی میگفت مرده راهنمایی  

 عصبانی بوده بخاطر

 تاخیر پیتر که چرا اونو منتظر گذاشته و کاراي مهمی

 داره

 حتما مرده یه پیرمرده که بخاطر کهولت سن حال

 حوصله اي براش نمونده

 تقه اي به در میزنم وارد اتاق میشم

يبا ورودم بوي سیگار مخلوط با بوییه عطر خاص سرد  

 به ببینیم میخوره

 این بو منو میکشونه به دوره اي به یه زمانی

 درست حسابی نمیتونم فکر کنم



 فردي داخل اتاق نیست و با باز بودن در تراس بزرگ

 اتاق پیتر میفهمم که

 اونجاست

 سینی رو میزارم رو میز

 سردرگمم دستام میلرزه نمیتونم فکرمو جمع کنم با

و مخاطب قرار دادهصداي عصبانی شخصی انگار من  

 نگاهم خشک میشه به

 شخصی که پشت به من کنار نرده استیل وایستاده

 رعد:من این بی احترامی رو هرگز نمیبخشم به

 رئیست بگو هیچ شراکتی در

 کار نیست فقط

 چرخید نگاهم کرد خشکمون زد

 بیشتر لرزیدم دهنشو که باز کرده بود حرفی بزنه

 بست آب دهنشو قورت داد

 اینو از تکون خوردن گلوش فهمیدم

_ 403 

 اون اون رعد بود رعد مروت اونم اینجا

 منو شناخت همون لحظه اول

 اون اینجا چیکار میکرد؟

 قلبم تو دهنم میزد انگار

 باید فرار میکردم



 نتونستم دیگه فکر کنم چرخیدم باید فرار میکردم

 صدام زد

 رعد:نگار؟؟

دشه؟؟توجهی نکردم اسمم یادشه؟؟ منو یا  

 از اتاق خارج شدم سخت بود کنترل اشکام فقط

 سعی کردم از شرکت خارج

 بشم باید فرار کنم بدون گوشی بدون کیفم

 مثل همون روز که به شرکتش رفتم تا اونو از

 ازدواجمون منصرف کنم

 من فرار کردم اآلنم

 دستمو تکون دادم که تاکسی ایستاد

و صدامهنوز صداش تو گوشم بود پشت سرم میدوید   

 میزد

 ولی لحظه خروج از شرکت نگهبان مانعش شده بود و

 من تونستم فرار کنم

 دستام به شدت میلرزید نه نه اون رعد نبود

 نه امکان نداشت این بازم یه خوابه

 و به گریه افتادم از درد قلبم هق زدم فکرم پراکنده

 بود وقتی راننده منو به

مونممقصدي که درست حسابی نتونستم بهش بفه  

 رسوند درخواست کرایه



 کرد اولین چیزي که بفکرم رسید این بود دستبند

 زنجیري ظریف دور مچمو که

 ازش ماه و ستاره هاي کوچیکی آویزون بود رو

 دستپاچه به راننده دادم و خودمو

 رسوندم به خونه

 تمام درارو قفل کردم ترسیده بودم هی پشت سرمو

 نگاه میکردم

ان شلخته و خواب آلودوارد خونه که شدم شای  

 همونطور که داشت آب پرتقال

 میخورد با چشماي گرد شده نگاهم کرد

 حالم آشفته بود و نفس نفس میزدم

 شایان:خوبی؟چیشدهههه؟؟

 به سرعت خودمو رسوندم بهش و بغلش کردم

 محکم

 نگار:اون اینجاست تو شرکت دیدمش

 هق زدم
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م میداد بهملرزي که به جونم افتاده بود داشت عذاب  

 شوك وارد شده بود

 شایان همونطور که غر میزد پتویه دیگه اي دورم

 پیچید و لیوان بزرگ چایی رو



 به دستم داد با ناراحتی پسش زدم ولی شایان گیر

 سه پیچ داده بود

 شایان:بیا بخور یکم گرم بشی شومینه رو هم روشن

 کردم آخه تو چت شد دختر

 حاج بابا تورو دست من سپرده

 داشت زیاد حرف میزد به عقب هلش دادم که

 روکاناپه پخش شد اعصاب

 درست حسابی برام نمونده بود بازم که اتفاقاي بد

 پشت سر هم داره میفته

 شایان:هووششش چته تو؟خوبی بهت نیومده ها

 با بصدا در اومدن زنگ خونه ترسیده نگاهم به در

 خشک شد

ش بلندشایان سري به افسوس برام تکون داد از جا  

 شد تا سمت در بره

 نگار:داري کجا میري؟درو باز نکن؟

 لباشو جلو داد و اخم کرد

 شایان:بابا نترس پیتره خودش گفت میاد اینجا آنجال

 گفته بهش غیبت زده

 خواستم بهش بگم. درو باز نکن ولی شایان به سرعت

 سمت در رفت

 یعنی رعدو دیده؟بهش چی گفته؟؟سرم درد گرفته



کم مونده بود دقبود؟از غصه   

 کنم

 پیتر نگران وارد خونه شد با دیدن من چشماش گرد

 شد و نگرانتر سمتم اومد

 پیتر:نگار خوبی تو؟؟چی شده؟مریض شدي؟

 انگاري هنوز از چیزي خبر نداشت

 شایان عین علم یزید باال سرم وایستاده بود

 حتما میخواست دهن لقی کنه
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 نگار:سرما خوردم لرز دارم

یلرزیدمفقط م  

 پیتر که کنارم نشسته بود با این حرفم از جاش بلند

 شد

 پیتر:پاشو بیبی پاشو ببرمت دکتر رنگت زرد شده و

 چشمات پر از رگ

. 

 قرمزه صبح که حالت خوب بود من گفتم نیا

 شرکت بخاطر کار دیشب اون

 عوضیه بحسابش میرسم

 االن فقط به آرامش نیاز داشتم

 بی حوصله گفتم



تر نیازي نیست فقط میخوام تنهانگار:به دک  

 باشم لطفا

 پیتر:بیبی من

 شایان:ببین پیتر عزیزم براي بار هزارم من غیرت دارم

 لطفا به عمه من نگو

 بیبی اونم زمانی که من اینجا وایستادم شلغم که

 نیستم

 اوووف این بزمجه هم وقت گیر آورده بود براي چرت و

 پرت گفتن نمیدید

 حالمو؟

 رو به هر دو با گریه نالیدم

 نگار:تورو خدا تنهام بزارید سرم داره میترکه

 و رو کاناپه دراز کشیدم و پتو رو کشیدم رو سرم پس

 پیتر هنوز از چیزي خبر

 نداشت

 خبر نداره تا این شایان دهن لق همه چیزو لو نده و

 نزاره کف دستش

 دلم بیقراري میکرد

میزد؟چرا دنبالم صداش تو فکرم اکو میشد چرا صدام  

 میدوید؟

 باز چی از جونم میخواد؟؟



 فهمیدم شایان و پیتر دیگه باالسرم نیستن و منو به

 حال خودم رها کردن

 به این سکوت نیاز داشتم

 پیتر از من نا امید شد شایان رو کشید گوشه اي تا

 ازش حرف بکشه

 نمیدونم چقدر گذشته بود فقط خیره بودم به آتیش

در فکرشومینه و غرق   

 نگاهش میکردم

 صداهایی از آشپزخونه میومد فهمیدم پیتره با قرار

 گرفتن کاسه سوپی مقابلم

 نگاهم از کاسه به چهره پیتر کشیده شد

 برام سوپ پخته بود این مهربونیش بدتر آتیشم میزد

 و گره غصه هامو محکمتر

 میکرد
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 پیتر:شایان و تو که به من حرفی نزدین هووف من

میرم وقتی حالتدارم   

 خوب شد باهم حرف میزنیم این سوپو بخور عزیزم

 و رفت

 کالفه شده بودم نمیدونستم باید چیکار

 کنم نمیتونستم برگردم به اون شرکت ولی



 تا کی؟

 با چه بهونه اي

 اگه رعد حرفی به پیتر بزنه چی؟

 نگار اصال تو چرا نگرانی میخواد چی بگه؟ اونه که زد

ن کردزندگیتو دربو داغو  

 و بعد با عشقش ازدواج کرد؟

 خب چرا تو ناراحت و نگرانی؟

 اون باید نگران باشه اون باید خجالت بکشه؟

 باشه ولی خودمو چیکار کنم که به درد بی درمون

 !مبتال شدم؟

 ولی فعال به زمان نیاز داشتم اصال رعد بخاطر شراکت

 اومده بود شرکت پیتر

 خودشم گفت دیگه شراکتی صورت نمیگیره که کاش

 بهش عمل کنه

 اون تا ابد که منتظر من نمیمونه بعد یه مدت دیگه

 نمیاد سراغم

 با این حرفا سعی داشتم خودمو آروم کنم

 یک هفته شرکت نرفتم پیتر همچنان فکر میکرد

 سرما خوردم راجب رعدم

 چیزي ازش نمیپرسیدم از آنجال هم نمیتونستم

ک کنم و بپرسمریس  



 شایانم که عین خیالش نبود

 باالخره پیتر با اصرار منو براي صرف شام به رستورانی

 دعوت کرد

 حال جسمیم خوب بود ولی از لحاض روحی آش و الش

 بودم

 فقط به حدي که مرتب دیده بشم به خودم رسیدم

 پیتر اومد دنبالم با هم به رستوران شیک ایرانی رفتیم

ود و از شرکت و هوا و حرف زدیمگفتگومون عادي ب  
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 ولی موضوع تا اونجا عادي بود که من فکر کردم اینیه

 قرار دو نفرست

 وقتی پیتر ازم خواست فعال غذا انتخاب نکنم و منتظر

 بمونم شک به دلم افتاد

 گفت منتظر شریکشه

 نپرسیدم کی ولی خودش گفت

 گفت رعد مروت

 و من مردم،نفسم رفت

گرفتم من از اون فراري بودم از رعددوباره استرس   

 و پیتر منو کشونده بود

 اینجا و قرار بود باهاش مالقاتی داشته باشیم از جام

 بلند شدم



 چشماي پیتر گرد شد تا خواست حرفی بزنه با لبخند

 بلند شد و پشت سرمو نگاه

 کرد

 تنم سرد بود مثل زندگیم ،پالتومو از تنم در نیاورده

 بودم

ی به شال پشمی رو سرم کشیدمبا استرس دست  

 میدونستم داره چه اتفاقی میفته

 داشتم حس میکردم

 پیتر از کنارم گذشت

.. 

 میدونستم رعد اینجاست

 نمیتونستم بچرخم و پشت سرمو نگاه کنم کم آورده

 بودم گلوم خشک شده بود

 باالخره چرخیدم و بله

 رعد بود و زنی که کنارش وایستاده خورشید بود

 بیشتر مردم لعنت به من

 لعنت به رعد

 محکم باش نگار کم بیاري نابودي

 نزدیکمون شدن رعد مات نگاهم میکرد و خورشید

 که انگار من بنظرش آشنا

 میرسیدم با گیجی نگاهم میکرد مثل دو سال پیش



 خوشگل و خوش تیپ بود

 تبریک میگم به خودم همسر سابقم با زنش مقابلم

 وایستاده

حس میکردم پیتر منو به اونا معرفی لرزش پاهامو  

 کرد و اونموقع بود که به

 قول شایان دوزاریش افتاد

 اخم کرد و چسبید به بازو رعد

 هه اون صاحب رعد بود و کنارش اونوقت به من اخم

 میکنه

 رعد و خورشید دور میز نشستن پیتر صندلیشو کشید

 کنار من و نزدیکتر نشست

 با محبت نگاهی بهم انداخت

تر:اینم منشی کاربلد و عزیز من نگار خانم ایشونمپی  

 ایرانی هستن

 پیتر داشت همچنان با محبت از من تعریف میکرد ولی

 تو دلم پوزخند زدم هه

 کجایی پیتر که اینا منو خوب میشناسن

 پس باهاش قرار داد امضاء کرده بود همینو کم

 داشتیم دستمال سفیدي که رو

شتم فشردممیز بود رو برداشتم و بین م  

 پیتر اگه میفهمید رعد همسر سابق منه چه واکنشی



 نشون میداد نه نمیخوام

 بدونه

 رعد با اخم چشم ریز کرده و با خشم نگاهش بین منو

 پیتر در گردش بود

 رگ گردنش برجسته شده بود

 حتما انقدر ازم نفرت داره که دوست نداشته منو

 ببینه

 بیشتر خشمگین شدم نباید پا پس بکشم

قدیرم منو تا اینجا کشونده بودت  

 پس اینبار بازنده من نبودم باید خوب بازي میکردم

 آروم رو به پیتر خندیدم

 نگار:ممنون پیتر جان ولی دیگه انقدرام تعریفی

 نیستم

 اونم خندید حتما پیش خودش فکر میکنه اون حالمو

 خوب کرده و بخاطر این

 جمع و مثال تفریح روحیه گرفتم

ان اخم داشتخورشید همچن  

 بقیه حرفا حول کار و شراکت زده شد

 حوصلم سر رفته بود و بیشتر حرصی و دلخور

 بودم ولی تمام تالشمو کردم

 حفظ ظاهر کنم و وقتی به خونه و خلوت خودم رسیدم



 متالشی بشم

 دلمیه گریه از ته دل میخواست تا اینبار همه چیزو

 بریزم دور تمام عقده ها و

 ناراحتیامو

 پیتر باهام خیلی صمیمی برخورد میکرد و من پذیراي

 این رفتارش بودم

 نمیدونم چرا ولی منم این بازي رو ادامه دادم

 شاید فقط از نظر من بازي بود و نه پیتر
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 رئیس رستوران دوست پیتر از آب در اومد و موقع

 خارج شدن از رستوران کلید

فت تا باماشینشو داد دستم تا سوار بشم و خودش ر  

 دوستش خداحافظی کنه

 خورشید رفته بود دستشویی و ما منتظر بودیم تا

 برگرده و مثال خداحافظی آخرم

 بکنیم که از شانس گند من با رعد تنها موندیم اجازه

 ندادم پیتر ازمون بیشتر دور

 بشه که چرخیدم سمت ماشین و یه جورایی داشتم از

 دست رعد فرار میکردم

رسیدم فکر کردم دارم موفق نزدیکی ماشین که  

 میشم ولی با کشیده شدن بند کیفم



 کسی مانع حرکتم شد و بعدش صداي حرصی رعد

 رعد:این وقت شب اونم با رئیست؟نکنه نامزدته؟

 صداش آخ صداش همون صداي مردونه و خشدارش

 همونی که سوهان روحم شده

 بود

 چرخیدم سمتش و خشمگین غریدم

ظورتون نشدم؟اصال شمانگار:ببخشید؟من متوجه من  

 کی باشی؟

 همینکه تظاهر کردم نمیشناسمش بیشتر آتیشش

 زد

 با خشم،عصبانیت جوري که رگ پیشونیش بیرون زده

 بود و بخاطر سردي هوا

 بخار از دهنش خارج میشد غرید

 رعد:من رعدم رعد مروت شوه

 به اینجا که رسید مکثی کرد

شپوزخند زدم و سوار ماشین شدم و دیگه نگاه  

 نکردم

 دیدم پاکت سیگارو از جیبش در آورد و کالفه و

 سیگاري بیرون کشید و با فندك

 روشنش کرد از تمام حرکاتش عصبانیت میبارید

 همسرش کنارش بود و این حرکاتو از خودش نشون



 میداد فکر کنم رعد زده بود

 به سرش که اینجوري رفتار میکرد اون رعد خونسرد

 و مغرور کجا رفته؟؟

 پیتر رسید و انگار دوباره از رعد خداحافظی کرد پیتر

 با لبخند سوار ماشین شد

 نیم نگاهیم حواله رعد نکردم ولی سنگینی نگاهشو

 احساس میکردم ولی نه اون

 زن داشت من خونه خراب کن نبودم اون انتخابشو

 کرده بود و منو یجورایی پس

 زده بود
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یجورایی حضور رعد انگار بعد اون مالقات تو رستوران  

 برام قابل هضم شده بود

 ولی نه کامال

 فهمیدم اگه یکم تالش کنم و رو خودم مسلط باشم

 میتونم کمی عادي رفتار کنم

 آخرین بار همون تو رستوران دیده بودمشون

 ولییچیزایی رو باید براي پیتر روشن میکردم اون تا به

 االن هیچ بدي در حقم

ي ازش بر اومده براي من ونکرده بود و برعکس هرکار  

 شایان انجام داده تو این



 دوسال پر از مهربونی و محبت بود

 بجز حاج بابا بین مردایی که تو زندگیم باهاشون مواجه

 شدم معقول تر بود هیچ

 ضرري بهم نرسونده بود

 البته که هنوز ترس اون کابوسی که دیدم تو جونم

 مونده

 که به حضور رعد تعبیر شد

ال تو این مدت تو مغزم هی رژه میرفت که آیاو این سو  

 روزي میرسه پیتر بهم

 آسیبی برسونه؟وجوابش یه نه بزرگ بود

 همون طور که مقابلش نشسته بودم جرعه اي از چاییم

 نوشیدم

 آخرین پرونده اي که براش آورده بودم رو بررسی کرد

 و با لبخند عینک به چشم

 منو نگاه کرد

ایید چی مگن؟؟من سرتا پاپیتر:خب میس نگار بفرم  

 گوشم؟

 سري تکون دادم و لبخندي زدم

 آیا این چشماي آبی میتونستیه روز بهم با نامهربونی

 نگاه کنه و ازم کینه بگیره

 دوباره با لبخند نگاهم کرد



 پیتر:چه چیزي باعث شده الیق این نگاه خیرهت

 بشم؟
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 نگار:رعد رعد مروت همسر سابق منه

د و دهنش مثل ماهی باز و بستهچشماش گرد ش  

 شد

 دیگه نمیتونستم سریعتر و خالصه تر از این سر اصل

 مطلب برم

 چند ثانیه بعد خودشو محکم کوبید به پشتی صندلی

 چرمش

 بعد اخماش تو هم رفت و بفکر فرو رفت

 و بعد با دست راستش چونشو همونطور که متفکر بود

 میخاروند گفت

 پیتر:پس این بود دلیل اون نگاه عصبانیش تو رستوران

 و حرفاي چند روز

 قبلش

 چه حرفایی کنجکاو شدم

 صورت پیتر کمی سرخ شده بود

 نگار:چه حرفایی؟

 انگار نمیخواست بگه ولی نمیدونم چه فکري کرد که



 گفت

 پیتر:اصرار داشت که انگار کاربلد نیستی و کارتو

 درست انجام نمیدي و بهونه

ي الکی می آورد ولی فهمیدم میخواد از ارتباطها  

 بینمون باخبر بشه

 کنجکاو دستام رو مانتوم مشت شدن و خودمو کمی

 جلوتر کشیدم

 نگار:تو چی گفتی؟

 مشکوك نگاهم کرد

 کمی خودمو جمع کردم لعنت به من

 پیتر:برات مهمه؟

 نگار:نه فقط نمیخوام دیگه ببینمش

 چشماشو ریز کرد

ا قرار باهم ازدواج کنیمپیتر:بهش گفتم م  

 چیزي تو دلم تکون خورد از درون سوختم

 نگار:دروغت بر مال میشه

 پیتر:تو چی دوست داري؟

 نگار:گفتم که دیگه نمیخوام ببینمش اون ازدواج

 کرده زنشو که دیدي من

 فراموشش کردم دیگه جایی تو زندگیم نداره

 نفس عمیقی که کشید رو دیدم و شنیدم



میکنیم این دروغ واقعیت داره؟ پیتر:پس تظاهر  

 میخواستم چیکار کنم باعث بشم رعد ازم فاصله

 بگیرهیا بچزونمش؟هدفم چی

 بود؟
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 هر زمانی که رعد به شرکت می اومد خورشید همیشه

 کنارش بود

 آزاد و رها بود انگار رعد اصال به پوشش و گیر

 نمیدادیعنی انقدر خورشیدو

ی بپوشه یا نپوشه؟دوست داره بهش گیر نمیده چ  

 امروزیه جلسه داشتیم براي پروژه مشترك و بعد اون

 اومده بودیم رستوران

 شرکت چند تا از سهامداراهم حضور داشتن رعد

 خیلی راحت باهاشون ارتباط

 برقرار کرده بود از وقتی اومده بود سمت ما نگاهی

 نمینداخت و طبق معمول

 خورشید بهش چسبیده بود

 از وقتی دیده بودمشون بیشتر به این نتیجه رسیدم

 که رعد براي من تموم شده

 در ظاهر همه چیز عالی بود و انگار من با موضوع کنار

 اومده بودم ولی در



 باطن در جنگ بودم با خودم و بعضی خاطره ها و حرفا

 باعث میشد کینه اي

 بشم

 پیتر تکه گوشتی از بشقاب خودش برداشت و گذاشت

شقاب منتو ب  

 اینیعنی چی مثال میخواست عاشق و معشوق به نظر

 برسیم؟

 واقعا جاییه اوووق بلند خالی بود این بین که باید آبرو

 داري میکردم و

 نمیگفتم

 پیتر حرف نگاهم خوند که ریز خندید منم خندم

 گرفته بود نگاهم که بین بقیه

 چرخید با دو چشم به خون نشسته مواجه شدم این

بود با اخم نگاه گرفتم ازشنگاه رعد   

 رعد چش بود؟؟

 با صداي خورشید توجهم بهش جلب شد با منظور و

 عشوه و یه نگاه عاشقانه به

 رعد با لبخند به منشییکی از مدیرا گفت

 خورشید:هنوز نه نامزدیم به زودي جشن عروسی

 هم میگیریم

 هان؟؟؟عروسی نکرده بودن؟هنوز نامزد بودن؟آخه



 براي چی؟

ه؟؟به تو چ  

_ 413 

 اینبار پیتر بود که اظهار نظر کرد

 پیتر:براي چی اینهمه صبر حاال؟؟چرا زودتر عروسی

 نگرفتین؟

 فهمیدم خورشید کمی دست پاچه شد ولی بجاش

 رعد یه نگاهی به خورشید

 انداخت و گفت

 رعد:به همین زودي اینجا هم یه جشن بزرگ.

 میگیریم و همتونو دعوت میکنیم

لنامرد عوضی سنگد  

 آخه کیه که بشنوه شوهر سابقش با شور و شوق از

 ازدواجش حرف میزنه و در

 تدارك عروسی باشه و خوشحال بشه؟؟

 رعد نگاه گذرایی بهم انداخت

 سعی کردم عادي باشم آره خیلی سعی کردم

 کی اینا از اینجا میرن؟رعد با حضورش داره دوباره

 زندگیمو به گند میکشه

 نه اینکه وقتی نیست بهش فکر نمیکنی؟

 لبخند گنده خورشید گویاي این بود خر کیف



 شده دختر بدي بنظر نمیرسید

 البته منه خاك بر سر بهش حقم میدادم

 اون قبل من عاشق رعد بود و باهم بودن اون حق

 داره احساس خطر کنه

 خب ولی اون االن کنار رعده؟رعد اونو ترجیح داد پس

دتی باقیجاي هیچ حسا  

 نمیمونه

 زندگیم شده بود خاله بازي از هر چیزي میترسیدم

 سرم میومد از هرچی فرار

 میکردم مقابلم سبز میشد

 مثل رعدي که سروکله اش پیدا شده بود و داشت

 زجرم میداد

 که من باید به هر طریقی بهش میفهموندم سمت من

 نیا دیگه فراموشت کردم

رم تو بازي پیترکه دیگه برام مهم نیستی پا بزا  

 که داشت بهم لطف میکرد

 آره پیتر با راه انداختن این ارتباط عاشقانه صوري

 داشت بهم کمک میکرد و من

 هر روز بیشتر از قبل شرمندش میشدم

 درو که باز کردم شاپرك جون با خنده و شادي خودشو

 انداخت تو بغلم و منو



 چلوند جوري که آخم بلند شد

ایا ممنونم منو آرزو به دلشاپرك:خدایا شکرت خد  

 نزاشتی چقدر خوشحالم

 عزیزم بهت تبریک میگم عروس قشنگم

 سرشو ازم فاصله داد و با خنده به صورتم نگاه کرد

 ولی هنوز منو رها نکرده بود

 منم با چشماي گرد شده نگاهش کردم اینجا چخبر

 بود؟ عروس؟؟؟

 شاپرك:چقدر دلم میخواست عروسم از کشور خودم

ه دختر ایرانی نجیبباشه ی  

 و خوشگل

 نفس عمیقی کشید و منو رها کرده و وارد خونه شد

 جا داره دوباره بپرسم اینجا چخبره اونم کله سحر؟؟

 با لباس خرسی صورتی و موهایی که تو هوا بود

 پشت سرش رفتم نشسته

 بود رو مبل و انگار تو عالم رویاهاش بود

قد آخ که من شاپرك:سه تا نه نه پنج تا نوه قدو نیم  

 فداشون بشم که مادرشونم

 ایرانیه مثل خودم

 کلمو خاروندم با صداي دو رگه که مثل اگزوز موتور

 خراب بود گفتم



 نگار:اوممم سالم شاپرك جون خوبین؟عروس؟پیتر

 ازدواج کرده؟

 خندید منم هنوز بخاطر اینکه از خواب کال بیدار شده

 بودم و با صداي زنگ در

 از خواب پریدم زیاد هوشیار نبودم

 شاپرك:عروسسس با ما هم آره؟ بابا من از

 خودتونم بخدا من حدس زده بودم

دیشب که هرچقدر به اریک می گفتم قبول نمیکرد از  

 فهمیدم تا صبح خواب به

 چشمام نیومد از خوشحالی وایییی

 عروسسس؟؟

 دوبارهیه نفس عمیق براي کنترل هیجانش کشید و

ه من گیج ویجنگاهی ب  

 انداخت

 شاپرك:الزم نیست از من پنهون کنی من فهمیدم تو و

 پیتر نامزد کردین
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 فکم افتاد

 جمعش کردم و با اخم نگاهش کردم پیتر چیکار کرده

 بود؟

 رفتم کنارش نشستم



 نگار:شاپرك جون شما دارین از چی حرف میزنین

 منکه متوجه حرفاتون

 نمیشم ما آخه کی

فمپرید وسط حر  

 دستشو گذاشت رو قلبش و اشکاش رو گونه اش

 چکید

 شاپرك:از وقتی فهمیدم سرطان خون دارم هیچ

 چیزي منو خوشحال نکرده درست

 خوش خیمه ولی فقط بخاطر اریک و پیتر بود که اون

 چهارتا دوا و درمونو

 میخوردم و پیش دکتر میرفتم روحیم به کل نابود

 شده بود

ن شد چون شاپرك مثلبه گریه افتاد و دل من خو  

 فرشته ها بود نه مغرور بود

 و نه تکبري داشت قلبش صافه و پر از مهربونی تا

 حاال نشنیدم از کسی بد بگه

 ویا براي کسی آرزوي بد بکنه پر از انرژي مثبت جز

 اون آدماییه که نمیشه

 بهش نه گفت از اون آدمایی که تعدادشان تو دنیا

 خیلی کمه اصال خدا آدمایی

ل شاپرك رو آفرید تا خوبی رو معنا کنه همونطورمث  



 که اشک میریخت به صورتم نگاه کرد و لبخند زد

 شاپرك:از وقتی دیدمت به دلم نشستی نگار دختر

 خوشگلم تو این دوسال تنها

 دختري که به عنوان همسر کنار پیتر تصور میکردم تو

 بودي سوختم و ساختم

 ولی دم نزدم تا ناراحتت نکنم تا ازمون فاصله

 نگیري چون فهمیدم چقدر غدي

 دختر با نمک من

 با همین وضعیت مات مونده بودم حاال سنگ و کلوخ

 کجارو بریزم رو

 سرم پیتر شیفته و عاشق مادرش شاپرك

 بود یجورایی نفسش به نفس مادرش

 بنده

اضیشاپرك:وقتی پیتر با ایزابال نامزد کرد اصال ر  

 نبودم ولی فکر میکردم پیتر

 عاشقش شده که اشتباه فکر کرده بودم پیتر وقتی

 نگاهت میکرد من عشق

 واقعی رو تو چشماش میدیدم االنم وقتی از تو حرف

 میزنیمیا اسم تو میاد پسر

 من که حاال مردي شده براي خودش که دنیا دیدست

 تا بناگوش سرخ میشه باور



 میکنی نگار؟؟

تاده بود حاال چجوري به این فرشتهمن فشارم اف  

 مهربونم توضیح بدم قضیه

 اونجوري که فکر میکنه نیست پیتر مگر اینکه دستم

 بهت نرسه

 لبام آویزون شد

 نگار:میدونی شاپرك جون شما شاید اشتباه

 فهمیدین چون ما

 داشتم نمه نمه توضیح میدادم که دوباره پرید وسط

 حرفم

شوق گفتاز جاش بلند شد و با شور و   

 شاپرك:آه منو ببخش عزیزم اصال نباید این وقت روز

 مزاحمت میشدم نتونستم

 تحمل کنم و اینجا نیام باید میزاشتم خودتون بیاین و

 مارو در جریان بزارید من

 باید برم منتظر میمونم خوشگلم باهم خوش

 باشین فعال باي

 ..مثل باد اومد و مثل باد رفت
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صویر پیتر بود که باهاش تماسبا اخم نگاه خیره ت  

 تصویري برقرار کرده بودم



 نگار:تو متوجه شدي من چی گفتم پیتر؟چرا به مادرت

 گفتی ما نامزدیم؟؟میدونی

 صبح ساعت چند اومده بود اینجا؟؟تو اصال کجایی

 آنجال گفت یه سفر کاري برات

 پیش اومده چه سفري ؟؟چه کاري که من ازش

 بیخبرم؟؟

ر میزدم اونم کالفه همونطور کهداشتم به جونش غ  

 سعی داشت ماجرا رو توجیه

 کنه گفت

 پیتر:من واقعا حرفی به شاپرك نزدم نگار تو اون

 رستورانی که قرار کاري

 داشتیم با رعد و بقیهیکی از دوستاي پدرم مارو دید و

 بهم تبریک گفت منم براي

 اینکه دست به سرش کنم یجوري رفتار کردم که انگار

 نامزدیم

 پووف کالفه اي کشیدم

 گل بود به سبزه نیز آراسته شد

 مثل کسی که داره خفه میشه دستامو گذاشتم دور

 گردنم و نالیدم

 نگار:لطفا پیتر لطفا خودت یجوري به شاپرك جون

 اصل قضیه رو بگو من



 نمیخوام دلش بکشنه آخه این چه بالیی بود یهویی

 تلپی افتاد رو سرمون

.. 

.. 

فت میگم نگفت تو نگران نباش خودمکالفه تر شد نگ  

 حلش میکنم یچیزایی این

 وسط درست نبود

 مشکوك گفتم

 نگار:ببینم پیتر تایلور تو که از دست من فرار نکردي؟

 راستشو بگو

 خندید ولی با دستاش لباشو پوشوند

 حرصی غریدم

 نگار:پیترررر؟؟لطفااا؟؟من دارم دق میکنم همین

 فرداست که مامانت برامون

ی هم بگیرهعروس  

 پشونیمو آروم کوبیدم رو میز و همینجوري موندم

 صداي پیترو میشنیدم فقط

 پیتر:ببین نگار نمیدونم چجوري بگم

 چیو چجوري بگه؟؟

 سرمو بلند کردم و اینبار چونمو گذاشتم رو میز و با

 اخم به تصویرش تو گوشی



 نگاه کردم

 پیتر:اول از همه یه معذرت خواهی بزرگ یا به قول

دت گنده بهتخو  

 بدهکارم یعنی نمیدونم چیکار کنم تا جبران بشه

 پیتر چرا داره آسمون ریسمون میبافه؟؟

 توپیدم

 نگار:پیترررر برو سر اصل مطلب بگو چه خاکی تو

 سرم شده
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 کالفه نگاهم کرد

 پیتر:تو سرت نه، تو سرمون نگار عزیزم من دیشب

 که با پدر حرف میزدم

حیه گرفته براي مبارزه باگفت مادرم دوباره رو  

 بیماریشیه مدتی بود مامان دیگه

 رغبتی براي رفتن به دکتر و نداشت ولی این خبر

 مثل یه بمب بوده براش

 لبام بیشتر آویزون شد منکه خر نیستم تا آخر

 ماجرارو خوندم

 پیتر:من فعال نمیتونم به مامان بگم قضیه این نامزدي

 دروغیه

 کفري شدم و عصبانی توپیدم



 نگار:من نمیدونم چیکار کنم این مشکل توه پیتر لطفا

 یجوري ماجرارو حل

 فصلش کن من نمیتونم نقش بازي کنم یا هر کوفت

 دیگه اي

 از دست خودم و زندگیم و صد البته از رعد عصبی

 بودم که سر پیتر خالی کردم

 و به صدا زدناي مکرر اسمم توجهی نکرده و

قطع کردمتماسو  

 ولی منه خاك بر سر دل رحم همون لحظه هم

 پشیمون شدم

 ولی این ماجرا یه شوك بزرگ براي من بود من براي

 چزوندن رعد و یا اینکه

 دیگه سمتم نیاد با پیتر اداي عاشق و معشوق رو در

 آوردم و ببین آخرش چیشد

 اي خدا حاال من چیکار کنم؟

قط به گوشاین خبر د مثل چی همه جا پخش میشه ف  

 بابا اینا نرسه

 موهامو کشیدم جیغ بلند زدم

 نگار:من تورو تیکه تیکه میکنم شایان این نونیه که تو

 گذاشتی تو سفرم

 ولی من چقدر بی انصافم



 آره نگار تو خیلی بی انصافی چه زود اون همه خوبی و

 مهربونی پیتر رو

 فراموش کردي اون بهتون تو این شهر و کشور غریب

بدون اینکه کمک کرد  

 ذره اي اذیت بشم صاحب خونه و یه شغل خیلی خوب

 شدم همیشه همراهم بوده

 چقدر به شایان کمک کرد

 اصال چرا ناراحتم مگه هدفم این نبود که رعد با

 شنیدن خبر ازدواجم دیگه سمتم

 نیاد مگه غیراز اینکه اون به زودي عروسیشونم

 میگیره پس تو چرا مشنگی؟

ه میتونم در جواب خوبیاي پیتر براشاین تنها کاریه ک  

 انجام بدم از همه مهمتر

 شاپرك جون اون به کمک ما براي بهبودیش نیاز

 داره
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 نگار:الو پیتر

 صداي نفساشو میشنیدم بهش حق میدادم اگه

 دلخور باشه

 نگار:معذرت میخوام خیلی تند رفتم

 ولی پیتر مثل همیشه مهربونی بخرج داد



 پیتر:نه عزیزم من ازت معذرت میخوام درکت میکنم

 شاید اگه من بجاي تو بودم

 واکنش بدتري نشون میدادم

 نگار:ممنون که درکم میکنی خواستم خواستم بگم

 براي بهبودي شاپرك

 جون هر هرکاري از دستم برمیاد انجام میدم لطفا

 فعال بهش چیزي نگو اون

ایش دیدمنور امیدي که من صبح تو چشماي شیشه   

 مثل تیر میخوره به قلبم و

 دردم میاد

 آروم خندید

 پیتر:پس تو هم اسیر اون چشما شدي

 با گوشه مانتوم بازي کردم

 نگار:فکر کنم یجورایی آره مگه میشه عاشق شاپرك

 جون نشد؟؟ فقط لطفا

 پرید وسط حرفم و مثل خودم با حرص نمایشی و با

 لهجه بامزش گفت

نپیتر:خودت حل و فصلش ک  

 منم خندیدم یکم سبک شده بودم ولی بازم

 سنگینییچیزي انگار رو دوشم بود

 نگار:نمیدونی اگه عزیز و حاج بابا بفهمه چی میشه



 پوستمو میکنن

 آرمتر با لحنی سرشار از حمایت و مهربونی گفت

 پیتر:من همیشه کنارتم نگار نمیزارم آسیبی بهت

 برسه

شه بود توآره راست میگه پیتر تو این دوسال همی  

 خنده و شادیامون تو گریه و

 غصه هامون کنار من و شایان مثل یه برادر یایه باباي

 مهربون البته از نوع

 جوونش

 حاال اون به کمک من نیاز داشت

 آره نگار تو اینو بهش بدهکاري اینبار این تویی که

 باید به پیتر کمک کنی مگه

تو چی ازت کم میشه؟؟رعد داره زندگیشو میکنه ولی  

 عینیه اینه دق براي بقیه

 همینجوري ساکن موندي باید ثابت کنی به یه دردي

 میخوري باید ثابت کنی از

 زندگیت حذفش کردي با اینکار دیگه میره و

 برنمیگرده دیگه اینجوري باعث

 خراب شدن زندگی خورشید نمیشی

 بعد از خداحافظی و تماسو قطع کردیم ولی فکر و

 ذهن من مشغول تر شده



 بود رعد هر بار که سر کله اش تو زندگیم پیدا شده

 کن فیکون کرده همه چیزو

 نمیدونم ازش متنفر باشم یا چی؟؟

 یاچی؟؟؟؟
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 بین قفسه ها دنبال یه پرونده لعنتی بودم اعصابمم

 مثل همیشه داغون بود

 ولی اینبار دلیلش حلقه تک نگین قیمتی بود که تو

 انگشت دست چپم جا خوش

 کرده بود و تو دستم سنگینی میکرد

 اصال فکرشو نمیکردم به این زودي جایگزین حلقه

 قبلی رو دستم کنم اولی که

 اصال خیلی وقتا نمیدونستم کجاست اینم که باعث

 نفس تنگیم میشه

 دیشب شاپرك جون با شوق و ذوق و مثال مخفیانه این

 حلقه رو بهم داده بود و منم

م در حضور پیتر نمیدونممجبور به قبولش شدم اون  

 توهم زده بودم و یا اشتباه

 فکر میکردم اون شوق و برق چشماي پیتر الکی و

 نمایشی نبود من میدونم نسبت

 به قبل که هیچی نمیتونستم از رفتار و چشماییه نفر



 بخونم ولی االن دیگه

 طرفمو خوب میشناسم

 شایان فقط سکوت کرده بود و اخم اصال کار این چند

همین بود یعنی از روزش  

 بعد دعوامون که خیلی جدي بهش توپیدم در جواب

 اینکه معلومه دارم چیکار

 میکنم و این نامزدي از کجا در اومد؟؟

 جواب دادم بهت مربوط نیست خودم میدونم دارم

 چیکار میکنم واي بحالت

 اگه حاج بابا و عزیز از این ماجرا بویی ببرن

ون قهر و سکوت بوداین سه جمله رو گفتم و جواب ا  

 به همراه چاشنی اخم

 با حضور ناگهانی پیتر که اسممو صدا زد تعداد زیادي

 پرونده رو زمین ریخت

 حرصی پوفی کشیدم و چرخیدم سمتش

 پیتر:ببخشید نمیخواستم بترسونمت

 آروم گفتم اشکالی نداره من حواسم نبود

 لبخندي زد مثل همیشه ولی این نگاهش منو اذیت

ل شده بودم انگار کهمیکرد و ال  

 نمیتونستم حرفی بزنم

 پیتر:وقت ناهاره همه کارمندا رفتن میخوام ببرمت یه



 رستوران عالی قراره

 شایانم بیاد

 بله حتما که شایان وقتی حرف شکم وسط باشه قهر و

 اخم نمیدونه اصال چیه

 میکنه میره
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 اولین بار نبود پیتر همچین دست و دلبازي

رستوران میبرد میکرد و مارو  

 دلیلی هم نمیدیدم رد کنم چون گشنم بود بعدشم

 قرار بود شایان بدعنق که تازگیا

 براي من آدم شده بود هم بیاد

 نسبت عمه براي اولین بار بعد بدنیا اومدنش رو بهم

 دادن که از عالم و آدم فحش

 میخورم بخاطرش دو قورت و نیمشم باقیه

 نگار:باشه تو برو منم آماده میشم میام پایین پنچ

 دقیقه کار دارم

 براي اینکه راحتم بزاره زود قبول کرد و همون لبخند

 معروفشو زد و

 رفت قبلش فقط گفت

 پیتر:پس پایین منتظرتم عزیزم

 سري تکون دادم



 و دندونامو رو هم فشردم تا دیروز عزیزم و بیبی که

 میگفت اصال ناراحت

و حساب میکردم که تیکه کالمشه ولی ایننمیشدم   

 روزا انگار با گفتن اینجور

 کلمه هاي محبت آمیز منو برق میگرفت و فاتحه

 نمیتونستمم بهش حرفی بزنم شاید فکر کنه یه تختم

 کمه چرا قبال اعتراض

 نمیکردم شاید اصال منظوري نداشته باشه و فکر کنه

 من چقدر خودپسند یا حتی

حرفو بهش میزنمآویزونم که این   

 اوووف اصال همه چیز به جهنم سرم داره میترکه

 چرخیدم تا پرونده هارو

 سرجاش بزارم

 صداي قدم هایی رو شنیدم که وارد اتاق شد

 نگار:پیتر من که گفتم چند دقیقه طول میکشه نترس

 حتما میام چون خیلی

 گشنمه

 با لبخندي چرخیدم و پشت سرمو نگاه کردم

آن یخ زدم الل شدم و مات و تو همون لحظه و  

 من ازش فرار میکنم نمیخوام باهاش تنها باشم

 اونوقت اون اینجاست



 جایی که فقط خودمو خودشم پیتر گفت همه کارمندا

 رفتن ناهار
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 خشکم زده بود سمتم قدم برداشت قدماش سنگین

 بود انگار

 صداي قدماش تو سکوت اتاق اکو میشد و همین

 باعث ترسم شد

 ترس؟

 آره

 چرا؟؟

 رعد:که با اون مرتیکه نامزدي؟؟

 نگاهش به انگشتر مثال نامزدیم افتاد

 کجاست اون نگار جسور؟

 یکبار بد باختی

 خیلی بد دورت زد

 ایندفعه دیگه بهش اجازه نده

 اون االن فقط و فقط شوهر خورشید

 اینو فراموش نکن

 آره فراموش نمیکنم

 خودمو جمع و جور کردم و صاف وایستادم

 اصال به این چه ربطی داره نامزد من کیه؟



 نگار:شما اینجا چیکار میکنید؟اگه با پیتر کار دارید

 اون

 مشتی به قفسه آهنی زد که صداي بدي ایجاد شد

 همزمان فریاد زد

 رعد:تایلور آقاي تایلور نه پیتر

 منه مثال نترس تو جام پریدم و با چشماي گرد شده

 نگاهش کردم یا ابلفضل این

اینجوري شده خیلی بی اعصاب و بد اخالق یا چرا  

 همون گوه اخالق خودم

 انگار خون جلوي چشماشو گرفته بود نگاهش مدام

 بین صورتم و انگشترم در

 گردش بود

 وقتی به انگشترم نگاه میکرد برقی از نفرت توش موج

 میزد ولی وقتی نگاهش به

 صورتم میفتاد کمی آروم میشد

م مونده بود فقط که فاصلهنزدیک بهم وایستادیک قد  

 رو به صفر برسونه

 رعد:اومدي تو این شهر و کشور غریب داري چیکار

 میکنی؟تو عقلت درست

 حسابی کار نمیکنه ناقص العقلی

 داشت بهم بر میخورد چرا باید توهیناشو تحمل



 کنم چرا باید دم نزنم

 حرصی گفتم

 نگار:بهت اجازه نمیدم بهم بی احترامی کنی خودم

میدونم چیکار میکنم به بهتر  

 تو هم هیچ ربطی نداره

 پوزخندي زد و عصبی پاکت سیگارو از جیب کتش در

 آورد و یه نخ سیگار

 بیرون کشید
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 و بین لباش گذاشت فندك طرح شیري رو بین

 انگشتاي دستش روشن کرد و

 گرفت زیر سیگار تا روشنش کنه

 تماشاگرش بودم با اخم و تخم

یگار فوت کرد طرفم با صذايپوکی زد و دود س  

 خشدار و چشماي تنگ شده

 ناشی از دود سیگار گفت

 رعد: چند ثانیه پیش که شما بودم به منکه ربط داره

 .من

 به اینجا که رسید مکث کرد

 اون هیچکس من بود هیچکس هیچکس

 پوزخندي زدم و از کنارش گذشتم و گفتم



 نگار:به تو اصال مربوط نیست .پاتو از زندگیم بکش

 بیرون انگار حالت اصال

 میزون نیست

 دو قدم دیگه مونده بود به در برسم که دوباره جلو

 راهم سبز شد

 رعد:وایستا ببینم کجا داري میري؟بعد دو سال که

 دیدمت و خیلی چیزا عوض شده

. 

 ولی مثل همون موقع ها گستاخ و بی ادبی

پوزخندي زدم مچ دستی که ساعت بسته بودمدوباره   

 رو باال آوردم و به ساعتم

 اشاره کردم

 نگار:دیرم شده نامزدم پایین منتظرمه

 انگار که رو مخش راه رفتم خیلی عصبی غلیظ و جدي

 غرید

 رعد:خفه شو

 جیغ زدم

 نگار:خفه نمیشم اي بابا چی از جونم میخواي؟؟ما در

 گذشته یه ازدواج لعنتی به

نخور داشتیم درست ولی دیگه تموم شده رفته پیدرد   

 کارش چرا گندارو هم



 میزنی؟؟اینبار دیگه چی میخواي پول؟؟یا چی بگو پرت

 کنم تو صورتت تا گورتو

. 

 از زندگیم کنی مرتیکه عوضی؟؟

. 

 با سیلی که به صورتم خورد شوکه هینی کشیدم اون

 چه غلطی کرد االن

ه سال پیش دوبارهشدم نگار وحشی انگار اون نگار س  

 زنده شده بود آتیش زیر

 خاکستر دوباره شعله کشید

 سمتش هجوم بردم و مشتامو پی در پی رو سینه اش

 کوبیدم

 نگار:به چه جراتی بهم سیلی میزنی ازت متنفرم ازت

 متنفرم رعد مروت

 مثل همیشه این جمله رو تکرار کردم ولی نمیدونم

 کی اشکام صورتمو خیس

 کرده بود
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 رعد:این سیلی رو زدم نه بخاطر حرفات فقط بخاطر

 غلطی که با زندگیت

 کردي



 سعی داشت منو کنترل کنه باهم در جنگ بودیم که

 پیتر وارد اتاق شد

 حضورشو فهمیدم ولی نمیدونم کی مثل جکی چان

 پرید رو رعد و از یقه اش

 گرفت جنگ اصلی االن راه افتاد

 قلبم نزدیک بود از دهنم بزنه بیرون

 اونا با مشت و لگد و از خجالت هم در می اومدن و

 منم هاج واج وایستاده

 بودم

 به هم دیگه فحش میدادن و براي هم شاخو شونه

 میکشیدن

 رفتم سمت پیتر و از کتش کشیدم تا بیاد عقب و

 دعوارو تمومش کنه

 تا حدودي موفق هم شدم مقابلش وایستادم

ر:بس دیگه پیتر لطفا تمومش کن فقط بیا از اینجانگا  

 بریم

 رعد:من باید باهات حرف بزنم نگار به این بچه

 سوسول بگو

 چرخیدم سمتش میلرزیدم و کامال عیان بود ولی

 محکم و با عصبانیت توپیدم

 نگار:هیچ حرفی نمونده دیگه سراغم نیا



 بعد رو به پیتر گفتم

 نگار:بریم پیتر

د عذابم داد دلمو شکست ولی چرااون بهم سیلی ز  

 اون نگاه آخرش دلمو

 سوزوند چرا از اینکه انتخاب کردم با پیتر اینجارو

 ترك کنم چزوندمش ولی از

 این بابت خوشحال نشدم

 گریه میکردم وضعیت لباس و سر و صورت و موهاي

 پیتر هم آشفته بود

 از شرکت زدیم بیرون

ش گوشه لبولی انگار روحم موند پیش اون خائن پی  

 پاره شده و گونه کبود

 شدش پیش خودم اینو میگم ولی همچنان ازش

 فاصله میگیرم چون اون متعلق به

 یه زن دیگه ست

 اون دیگه براي من ممنوعهست

 با پیتر رستوران نرفتم فقط ازش خواستم منو برسونه

 خونه

 اینا اونجوري که براي هم شاخ و شونه میکشیدن به

 حتم شراکتشون به هم

 خورد و این منم که باعث شدم ضرر مالی زیادي به



 پیتر بخوره
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 رعد:اون زن منه عوضی تو کی هستی که ازش

 طرفداري میکنی؟

 پیتر:خفه شو اون دیگه زن تو نیست نامزد منه

 وقتی این حرف از دهن پیتر خارج شد جوابش مشت

 رعد بود که تو چونش

 نشست

 پیتر با حرص مثل شیر زخمی براش خط و نشون

 کشیده بود

 پیتر:قرارداد ما همینجا فسخ میشه دیگه نزدیک این

 شرکت و نامزد من نمیاي

 از وقتی اومده بودم خونه مکالمه بین پیتر و رعد

 هزاران با تو مغزم تکرار شده

 بود

 براي اینکه خودمو سرگرم کنم حموم رفتم و کلی تن و

زدم و بدنمو صابون  

 شستم

 کالفه داشتم با حوله موهامو خشک میکردم ولی قادر

 نبودم فکرمو از دعواي

 دیروز دور کنم



 رعد واقعا هدفش چی بود مگه نمیدونه با این کاراش

 عذابم میده؟چی میخواد از

 جونم؟

 به گریه افتادم دیگه تو خلوت خودم شکستم شایان

 امروز صبح با دوستاش به

رفتن ولی موقع رفتن هم بهمیه اردوي سه روزه   

 مشکوك نگاه میکرد نمیخواستم

 تو این اوضاع ذهن اونو هم درگیر مشکالت خودم

 کنم

 رعد دو سال قبل خیلی راحت بعد برگشت خورشید

 منو رها کرد خیلی راحت از

 هم طالق گرفتیم بدون اینکه تالشی براي به هم گره

 زدن بندهاي پوسیده

 رابطمون کنه

ن تو اون مدتی که هم خونه بودیم واون خیلی آسو  

 مثال زن و شوهر با احساسات

 من بازي کرد

 دوباره به یاد اون دوران افتاده بودم

 و روزاي خوب و بدي که با رعد داشتم مثل فیلم

 داشتن از جلوي چشمام رد

 میشدن



 پووف کالفه اي کشیدم

 نمیدونم دیگه باید چیکار کنم مغزم دیگه

س راحتی بکشمنمیکشه تا میامیه نف  

 یه اتفاقی میفته که باعث میشه داغون بشم

 ولی االن حال رعدو درك نمیکنم چرا اومده بود

 شرکت میخواد در مورد چی

 حرف بزنه؟که چی بشه؟

 اونکه میگهیه مدت دیگه عروسیشه؟؟

 شایدم عذاب وجدان گرفته

 از آینه خیره صورت گرفته و غمگینم میشم و

 پوزخندي میزنم

اید آدمی مثل رعد که من براش اندازه یهآخه چرا ب  

 پشه اهمیت و ارزش ندارم

 بخاطرم عذاب وجدان بکشه
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 جیگرمو بد سوزونده بود

 یه مدت که با نامزدش دنبالم اومد تا نمیدونم چه چیزي

 رو توجیه کنه

 و بعد اون طالق که عین خیالشم نبود

 و بعد جشن نامزدیش که از دور شاهد خوشحالیش

 بودم



 حتما فرح و حسام با خورشید خوب تا میکنن چون

 حتما باب میل اوناست

 کالفه تر میشم نباید بهشون فکر کنی از آدماي سمی

 زندگیت فاصله بگیر

 حذفشون کن نگار

 بلند میشم و لباس مرتبی میپوشم و آرایش مختصري

 براي اینکه صورتم از این

 حالت بی روحی در بیاد میکنم

با روحیه البته مثال مثلیه دختر خوب و  

 پیتر گفته بود امشب به یه مهمونی دعوتیم البته

 بیشتر کاري بود

 میدونستم بخاطر ضرر و زیانی که براي فسخ

 قراردادش با رعد دیده رو حتما

 باید با یه قرار داد دیگه و با یه شرکت بزرگتر جبران

 کنه

 ودلیل همه اینا منم پس باید تا جایی که میتونم

م لعنت به این زندگیکمکش کن  

 که همیشه منو زیر منت و دین دیگران میبره

 البته پیتر تا به االن منتی سرم نزاشته برعکس مثل

 سابقه ولی من آدمی نیستم که

 خودمو بزنم به کوچه علی چپ



 فکري که تو ذهنمه و موقعه عصبانیت که تو فکرم

 میاد باعث وحشتم میشه

کنم میترسم بزنم به سیم آخر و عملیش  

 خیلی میترسم چون دیگه بعضی از کارایی که میکنم

 دست خودم نیست و تو لحظه

 تصمیم میگیرم

 براي اینکه از شر رعد راحت بشم میخوام این نامزدي

 رو واقعی کنم

 میدونم پیتریه حسایی بهم داره دیگه مطعمن

 شدم ولی هنوز دو دلم

 یجورایی از رعد دل چرکینم

ام باهاش رو درو بشم وو بیشتر بخاطر این نمیخو  

 حرفی بزنم چون اون زن

 داره

 ولی چیکار کنم که افسار این دل المصب دست من

 نیست

 چطور میتونم فراموشش کنم

 دلم بدجوري شکست

 کنار پیتر وایستاده بودم اون با شوهر آنجال حرف میزد

 و منو آنجال در مورد کاراي شرکت

 این هیاهو و سرو صدا کمی تونسته بود منو از الك



 تنهاییم بیرون بکشه صد البته

 بخاطر خوش خنده بودن آنجال هم بود از همون روز اول

 که همو دیدیم خوب باهم

 جور شدیم اصال گوشت تلخ نبود

 داشت در مورد دخترییکی از شرکاي پیتر حرف میزد

 که چقدر لوس و با

باس گرون قیمتش حرفحسرت در مورد ساعت و ل  

 میزد

 من انقدر تو عالم خودم بودم که اصال نمیدونم پیتر کی

 شریک جدید پیدا کرده بود

 براي خودش یعنی به همین زودي ناسالمتی مثال من

 منشیش بودم

 شایدم بعد اینکه فهمید رعد همسر سابق منه خودش

 دست به کار شده بود

. 

نمیکرد و چون مثل روزاي اول دیگه از رعد تعریف  

 یجورایی انگار اونو

 شریک نه بلکه رقیبش میدید

 همین موضوع باعث خشمم میشد ولی به پیتر حرفی

 نمیزدم

 آنجال هم موضوع رو میدونست خودم بهش گفتم



 دیگه مثل قبل از رعد بدگویی نمیکرد و در این مورد

 همیشه ساکت بود

 با سقلمه اي که به پهلوم خورد چشم از پیتري که هر

ز گاهی نگاهم میکرد وا  

 لبخند میزد برداشتم و به آنجال نگاه کردم

 با چشم آبرو به یه جایی اشاره کرد

 رعد و خورشید بودن

 اونا اینجا چیکار میکردن؟؟

 تویه کشور دیگه هم باید مدام چشمم بهشون

 بیفته؟لعنت به این شانس گند من

 پیتر:اوه شت اون عوضی اینجا چیکار میکنه؟

  هري با تعجب نگاهی به سمتی که ما خیرهشوهر آنجال

 بودیم انداخت

 هري:مشکلی پیش اومده پیتر؟

 پیتر:اوه نه .اون عوضی برام یه مشکل کوچیکه
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 پیتر مثال پیش خودش چی فکر کرده بود؟؟

 که رعد با فسخ این قرارداد ورشکست

 میشه متاسفانه اون رعدو نشناخته بود

ر و صدالبته پولدارتر از اینرعد کار بلدتر و حرفه اي ت  

 حرفا بود



 کاراي رعد و رفتار اونروزش اصال با بیتفاوتی االنش

 مغایرت داره

 انگار که اونو خورشید اینجا موندگار شدن

 یعنی بازم این منم که از بازي شوت میشم

 بیرون برگردم ایران؟

 به عزیز قول دادم به دیدنشون میرم

 چیکار کنم با رعد که هربار نظم زندگیمو به هم

 میزنه

 با صداي خنده گوش خراشی که به گوشم رسید مردي

 رو نگاه کردم که در فاصله

 دو متري پشت به ما ایستاده بود

 با خنده چرخید و نگاه گذرایی بهمون انداخت ولی

 نگاه خیره اش براي چند ثانیه

د و متفاوتاي روي من نشست شاید بخاطر حجابم بو  

 بودنم

 ولی این مرد به طرز ناخوشایندي براي من آشنا بود

 انگاریجایی دیده بودمش

 حتما تو شرکت دیدمش یا خیابونی جایی

 دست خودم نبود هرچقدر به مغزم فشار می آوردم

 ولی انگار نه انگار سودي

 نداشت



 چند باري مچ نگاهمو گرفته بود که من سریع با اخم

 چشم دزدیده بودم

 تو طول مهمونی فکرم مشغول پیتر و رعد و صد البته

 اون مرد بود ولی نمیدونم

 چرا داشتم به اون فکر میکردم

 موقع صرف شام که داشتم براي خودم ساالد میریختم

 حضور کسی رو کنارم حس

 کردم

 ترسیده فکر کردم رعده ولی نبود

 اون مرد غریبه در عین حال آشنا بود

غذا میخوردن و آروم حرف رعد کنار خورشید داشت  

 میزدن اصال بهم نیم

 نگاهیم ننداخته بود خوشایند ولی دردناك بود برام
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 خودم میتونستم به رعد فحش عالمو آدمو بدم ولی

 نمیدونم چرا وقتی پیتر

 اینجوري گفت ناراحت شدم

 پیتر:اون همسر سابق نگاره اگه زودتر نرسیده بودم

 معلوم نبود میخواست

کنه تعادل روانی نداره فکر کنم چیکار  

 تنم لرزید و یخ بستم اصال الزم نبود پیتر این حرفارو



 به هري و آنجال

 بزنه درسته آنجال میدونست رعد همسرسابقمه ولی

 من از جریان اون روز

 چیزي بهش نگفته بودم

 بخاطر این بیفکري پیتر خشم سرتاسرمو فرا گرفت با

 ناراحتی نگاهش کردم

 وقتی چشم تو چشم شدیم انگار که پی به کار بدش برد

 چون پشیمون نگاهم کرد

 از همه بدتر آنجال بود که کنار گوشم آروم میپرسید که

 پیتر در مورد چی حرف

 میزنه؟

 منم سست گفتم بعدا براش توضیح میدم

 خیلی بد میشد االن از پیتر فاصله بگیرمیا گورمو از

 اینجا گم کنم؟؟

پیتر همیشه محتاط عمل میکنهفکر میکردم   

 ولی اون توي جمع درمورد مسائل شخصی من حرف

 زده بود و این اصال کار

 خوبی نیست از نظر من

 یجوري در مورد رعد حرف زد که انگار منو از دست یه

 عوضی نجات داده

 آروم گفت متاسفم ولی وقتی بی توجهی منو دید



 دوباره مشغول حرف زدن با هري

دوباره نگاه متاسفی بهم مینداختشد هرازگاهی   

 ولی هرکاریم میکردم باز نگاه من به رعد و خورشید

 میفتاد که چه خوشحال و

 راحت با بقیه حرف میزدن انگار که همه مهمونا رو

 میشناختن

 اونا از دید من و شایدم بقیهیه زوج خوشبخت بنظر

 میرسیدن که واقعا به

 همدیگه میان

بودیم هرچقدرم با هم من و رعد مثل آب رو روغن  

 میجوشیدیم ولی باز قاطی

 نمیشدم ویا مثل قطباي همنام که هیچوقت جذب هم

 نمیشن

 یا شایدم میشن ولی هیچوقت به هم نمیرسن

 وقتی صداي مرد به گوشم رسید انگار خاطرات بدي به

 ستم هجوم آوردن

 یه خاطره کثیف پر از خون

چشماي با لبخند چیزي رو بهم میگفت ولی من خیره  

 سیاهش بودم

 این این سیناست مطمعنم

 نفسم رفت انگار سنگ بزرگی رو رو سینم گذاشتن



 سینا:لیدي زیبا به من افتخار آشنایی میدین؟

 خیلی مسلط انگلیسی صحبت میکرد این کثافت

 خودشه

 این صدا که مدام از سوگند میخواست خفه شه که

 مدام وحشاي وحشتناك و

 ناجور بهش میداد

تا که به سوگند بی گناه من سیلی و مشتاین دس  

 میزد

 آره خودشه

 بی حرف و بهت زده ازش فاصله گرفتم مشکوك و با

 چشماي ریز شده و البته

 متعجب نگاهم کرد

 سینا:نمیخواستم باعث ناراحتیتون بشم فقط زیبایی

 بی اندازه شما منو سمتتون

 کشوند

 دلم میخواست عق بزنم و رو صورتش باال بیارم

 دلم میخواست با کارد روي میز شکمشو سفره کنم

 مطمعن و نامطمعن دستم رفت سمت کارد روي میز که

 صداي پیتر از پشت سرم

 بلند شد

 انگار فرشته نجاتم بود سینا با دیدنشیجورایی



 اخماش تو هم رفت و فاصله

 گرفت البته نمیدونم بخاطر چی؟

 سینا کثیف بینی عقابی و بزرگشو عمل کرده

اآلنم که عینکی شده و ریش وبود   

 سیبیل گذاشته بود

 براي همین همون اول نشناختمش

 ولی لعنت به من باید میشناختمش باید اون روباه

 صفتو میشناختم

 باخته بودم خودمو

 حرصی بودم با حرص به پیتر گفتم از این مهمونی

 کوفتی فقط بریم

 منتظر حرفی نشدم رفتم سمتی که باید کیفمو

 میگرفتم

صال به پشت سرم نگاهی ننداختما  

 نمیدونستم باید چیکار کنم سردرگم شده بودم و به

 حدي عصبانی بودم که کور

 .و کر شده بودم درست مثل یه عروسک کوکی
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 صداي زوزشو که از فرت لذتش میکشید اون قیافه

 کریهش

 جیغا و التماساي سوگند که خیلی زود با گذاشتن



اش دست کثیفش رو دهنش خفه  

 کرد

 به صداها و هلهله و شادي که موقع ورود عروس و

از مهمونا بلند شده دوماد  

 بود

 براي من ترسناك بود

 منی که خیلی بچه بودم لباس عروس سفید کوچیکم

 که تنم بود و حاج بابا به

 اصرارم برام خرید، کفشاي ورنی پاشنه بلندم که روش

 تک گل توري کوچیک

برام اهمیت نداشت با چسبیده بود هیچکدوم دیگه  

 همون سنم فقط خودمو خفه کرده

 بودم

 و شاهد اتفاقی بودم که قابل درك نبود برام سوگند

 فقط سه سال ازم بزرگتر بود

 ولی درك و فهمش بیشتر

 منو نجات داد و خودش اسیر چنگال اون عوضی شد

 سوگند خوشگل من با اون موهاي لخت و سیاه و صافت

 سینا همون شب به سوگند ازار رسوند

 سوگند همون شب نمرد ولی انگار یه مرده متحرك

 بود ناپدري سوگند اولش



 خیلی هارتو پورت کرد ولی بعد با پول ناچیزي دهنش

 بسته شد مرگ سوگند

 خیلی مشکوك بود همه گفتن اون خودشو انداخته

 جلوي ماشین ولی من هیچوقت

شد باور نکردم حق سوگند پایمال  

 اون عوضی با پول تونست ناپدري سوگندو بخره و اونم

 مادر سوگندو مجبور به

 رضایت کرد ولییک ماهم نشده بود که مادر سوگند

 خودکشی کرد و به زندگیش

 پایان داد اونم سوخت بخاطر کار سیناي کثیف

 سوخت

 گفتن سینا به سوگند ازار نرسونده و دختره

 سروگوشش میجنبیده و خیلی حرفاي

 دیگه که باعث آزادیش شد

 ناپدریشم بین آشغاال اوردوز کرد و مرد کس و کار

 دیگه اي هم نداشتن که

 پیگیرش باشن حاج بابا همه تالششو کرد ولی وقتی

 ناپدریش و مادرش تو روش

 وایستادن دیگه کاري از دستش بر نیومد

 سیناي لجن همه مارو سوزوند

کرد تا بگهسوگند بیگناه من از ترس دیر زبون باز   



 سینا اذیتش کرده منم از

 ترسم الل شده بودم

 خدا لعنتم کنه این عذاب تا آخر عمرم منو میکشه

 به معنی واقعی کلمه بیتفاوت شده بودم

 عقده و کینه قدیمیم مثل یه دمل چرکی سر باز کرده

 بود

 اصال نه دیگه رعد برام مهم بود و نه ماجراي نامزدي

 صوریم با پیتر

یادآوري شده بود که زندگی برام مهم انگار بهم  

 نیست

 انگار هدفی که قبال داشتم بهم یادآوري شد

 اونم گرفتن انتقام از سینا

 حتی اگه این ماجرا به مرگم ختم بشه باید دوباره

 پیداش میکردم سوگند من

 دختر نازم با اون پیراهن عروسکیش مدام جلوي

 چشمام بود وقتی همه جا دستمو

این کارش ازم حمایت میکردمیگرفت و با   

 وقتی پسر قلدر سرایدارمون عروسکمو می قاپید و

 جوري از موهام میکشید که

 تار موهام بین چنگش میموند و به گریه هام میخندید

 این سوگند بود که با سنگ



 زد سره پسره رو شوکوند

 از اون به بعد حسن علی پسر مش رمضان دیگه از

 ترسش سمت من نیومد

 هیچکس باور نمیکرد اون پسر حرف گوش کن که

 وقتی بقیه رو میدید موش

 میشد منو اذیت کنه

 سوگندیکبار منو هل داد سمتی که اون نشسته بود و

 وقتی درمونده نگاهش کردم

 انگشتشو گذاشت جلوي بینیش و گفت هیشش برو

 هواسم بهت هست میخوام

 حسابشو بزارم کف دستش

ش خوب حق حسن علیدختر جسور من با همون سن  

 رو گذاشت کف دستش

 اونوقت من چیکار کردم براش؟

 هیچی؟

 فقط سکوت و تماشا

 تا االن دارم زجر میکشم بخاطرش باید اون عوضی رو

 پیداش کنم و با همین

 دستام بکشمش

 از کی باید سراغشو بگیرم

 یعنی منو شناخته بود؟؟



 ولی میدونستم عملکرد یهوییم بدتر همه چیزو خراب

یکنه باید آروم پیشم  

 میرفتم اون مرتیکه عیاشتر از این حرفا بود

 بایدیجورایی دوباره جلوي چشمش

 میرفتم
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 پیتر:من نمیفهمم براي چی اینارو میپرسی؟تو اونو

 میشناسی؟چون میدونم

 ایرانیه؟؟

 دست پاچه شدم با چشماي ریز شده نگاهم کرد

ینا برسمفهمیدم تنها کسی که میتونم از طریقش به س  

 پیتره چون آنجال نمیشناختش

 ولی احتمال داشت شوهرش هري بشناسه

 اونم صاف میبرد میزاشت کف دست پیتر که من دنبال

 فالن کسم

 پس بهترین راه همین بود که خودم بیام سراغ پیتر و از

 اون بپرسم

 انگاري پیترم خوب میشناسه اون عوضی رو با چشماي

 ریز شده نگاهم میکرد

ره آره میدونی انگار میشناسمش خب االن کهنگار:آ  

 میگی ایرانیه بیشتر



 مطمعن شدم آخه دیشب لهجه هم نداشت براي همین

 نتونستم حدس بزنم

 آب دهنمو قورت دادم نباید میزاشتم به چیزي شک

 کنه اونم پیتري که مو رو از

 ماست میکشید بیرون

 حرف بزن دیگه؟

 پیتر:آره میشناسمش یجورایی انگاري نوه پسر عمو

 شاپرك مامانم

 بعد بخاطر این نسبت فامیلی دور خندید

 چی؟فامیل شاپرك جونه؟؟

 پس چرا دیشب تا پیترو دید پا به فرار گذاشت

 گلوم خشک شده بود

 پیتر:خیلی وقت اینجا زندگی میکنه ولی میدونی

 ازش خوشم نمیاد خیلی هیز و

ار تجارت خیلی زرنگه چند باري باهمزن بازه تو ک  

 شراکت کردیم مثل

 روباه

 هه روباه آدم اصال نمیدونه اونو به چه موجودي

 تشبیه کنه

 اون خوده شیطان

 لعنت بهش



 پیتر:براي چی دنبالشی اگه میشناختیش براي چی

 دیشب از مهمونی فرار کردي؟

 از جام بلند شدم که با تعجب نگاهم کرد

د مطمعن نبودم و از مهمونی همنگار:من دیشب زیا  

 خسته شدم براي همین ازت

 خواستم بریم من کار دارم باید بهشون رسیدگی کنم

 مثل اینکه باور نکرده بود ولی گفت
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 پیتر:نگار دیشب من نمیخواستم در مورد مسائل

 شخصیت حرفی به هري

 بزنم ولی میدونی یهویی شد

  انداختم وناراحت بودم بخاطرش ولی شونه اي باال

 گفتم

 نگار:اشکالی نداره مهم نیست

 از جاش بلند شد و میزو دور زد و بهم نزدیک شد

 پیتر:نه عزیزم من میدونم برات مهمه نمیخوام ذره اي

 ناراحت بشی معذرت

 میخوام

 نمیدونم چرا یهویی تند شدم

 نگار:میدونی چیه پیتر در واقع آره ناراحت شدم تو

 یجوري حرف زدي که



رعد داشت اذیتم میکرد و تو منو نجات انگار  

 دادي

 نگاه ناراحتمو که دید دست پاچه شد

 پیتر:من من اصال فکر نمیکردم اون برات مهم

 باشه بعدش نیازي نیست خجالت

 بکشی این چیزا اینجا عادي ولی ولی بازم معذرت

 میخوام

 گلوشو صاف کرد و ادامه داد

 پیتر:کار اونم یجوري اذیت بود تو دلت نمیخواست

 باهاش حرف بزنی و اون

 اونجا باشه براي همین خواستم اونو ازت دور کنم

 و بعد با افتخار ادامه داد

 پیتر:مطعنم همینطوره چون تو منو انتخاب

 کردي یعنی انتخاب کردي همراه من

 بیاي

ومیدونستم نامردي ولی دلم میخواست ذوق االن پیتر  

 کور کنم

 چرایجوري رفتار میکرد که انگار داشت بهم میگفت تو

 عاشقمی و انروز که

 انتخاب کردي همراهم بیاي اینجوري ابراز عالقه

 کردي؟؟



 پووف کالفه اي کشیدم

 نگار:پیتر من واقعا ازت تشکر میکنم تو تو این دوسال

 در حق منو و شایان خیلی

م اینمحبت و خوبی کردي ولی الزم یادآوري کن  

 نامزدي صوریه؟؟حداقل تا

 بهبودي مادرت؟

 سیبک گلوي پیتر تکون خورد

 پیتر:نه الزم نیست عزیزم

 خداحافظی کردم و از اتاق خارج شدم این زندگی من

 بود نه زمین بازي که پیتر

 با رعد در رقابت باشه

 برعکس همیشه آرایش غلیظی کرده و بهترین لباسمو

 پوشیدم هرچند بازم دلم

این شالو بزارم کنار و لباس کوتاهی بپوشم رژ نیومد  

 لب قرمز رو محکم کشیدم رو لبام

 اونشب منو سوگند دزدکی از کیف زیبا رژ لب قرمزشو

 کش رفتیم و محکم رو

 لبامون کشیدیم خیلی کج و کوله و ناشیانه بود ولی

 پیش خودمون فکر میکردیم

 چقدر خوشگل شدیم و دل پسر بچه هاي مجلس رو

ممیبری  



 چقدر دلمون خوش بود

 نگاه آخرو به صورتم انداختم

 دیگه این دخترو نمیشناختم این دختري که با

 چشماي به خون نشسته زل زده

 بود به جسمش

 فقط بخاطر تو سوگند فقط بخاطر تو دارم این راهو

 میرم

 هیچوقت نگاه آخرت که پر از غم و اندوه بود رو

 فراموش نکردم

 اون گونه کبود شدت

رم برات که با همون بچگیت اندازه یه آدم بزرگبمی  

 درد تو سینه داشتی بمیرم

 برات که بخاطر آدماي دیو صفت از این دنیا خیري

 ندیدي

 تو باید بزرگ میشدي، خانوم میشدي هجده سالگیت

 رو میدیدي تو باید عروس

 میشدي تو باید مادر میشدي سوگند

 دیشب خواب بدي دیدم سوگند انگار ناراحت بود

 دستو پاهاشو زنجیر کرده بودن و

 اون با همون لباس عروس آبیش که پر از خون بود

 خودشو گوشه اي جمع کرده



 بود و داشت گریه میکرد

 نگاهش ناخوانا بود

 همه اینارو گذاشتم بابت فکر و خیاالم و سعی کردم

 فراموش کنم تو رویا چی

 دیدم

خره جست و جو چند روزه ام جواب داده بودباال  

 فهمیدم اون سیناي عوضی

 صاحبیه رستوران ایرانی تو الکچري ترین محله این

 شهر لعنتیه

 بدون اینکه به شایان خبر بدم از خونه خارج شدم

 ساعت هشت شبه بهترین زمان

 براي شام خوردن

 اونم تو اون رستوران خراب شده

میگیرم باید حواسم بهدسته کیف دوشیمو محکمتر   

 چیزي که داخلش گذاشتم

 باشه

 شاید فرصت شد همین امشب ازش استفاده کردم
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 نیم ساعت گذشته و شام من آماده مقابلم چیده شده

 بود ولی خبري از اون شیطان

 صفت نبود



 شاید من اشتباه فکر کردم که اون هرشب به اینجا سر

 میزنه

حتاط تر عمل میکردمآه لعنت به این بیفکري باید م  

 من فقط با عجله کردنم گند زدم به نقشه ام

 آروم آروم شروع به خوردن غذایی کردم که خیلی

 خوشمزه بود ولی برام اصال

 اهمیت نداشت

 دیگه هیچ چیز مهمتر از نقشه اي که داشتم نبود

 خیلی صبر کردم بخاطر ترسم

 خیلی فرصت به سینا دادم

سوگند کرده بود رو پساون باید تقاص کاري که با   

 میداد

 دیگه به این باور رسیدم اون عوضی امشب اینجا

فکري باخودم نیست هه چه  

 کردم اون یه عوضیه االن دنبال تور کردن

 یه بدبخت و بیچاره که گول ظاهر و پولشو خورده اون

 لنگه همون شیطان صفتیه که آتناي بیچاره رو، دختر

 طفل معصوم و بی گناه

 رو کشت یا ستایش مظلوم

 آدمی مثل سینا باید به بد ترین شکل ممکن به دار

 آویخته بشه



 و االن من قصد داشتم با همین دستاي لرزونم و قلبی

 که ضربانش رو هزاره اونو

 به قتل برسونم

 هیچ چیزي نمیتونه مانع کاري که میخوام انجام بدم

 بشه

رشاید آروم شدم شاید وجدان خستم آروم و قرا  

 گرفت

 اون تونست قسر در بره ولی من گیرش میندازم

 انگار شیطان بدجوري رو روحم رخنه کرده بود و براي

 اولین بار با شیطان

 موافق بودم اون داشت بهم فرمان میداد و من با کمال

 میل فرمانبرداري

 میکردم

 جلوي شیطان زانو زده بودم
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صی کهصندلی مقابلم که کشیده شد با تعجب به شخ  

 مقابلم نشست نگاه کردم

 انگار راه رو درست اومدم خوده عوضیشه

 شانس باهام یار بوده

 خودمو متعجب تر نشون دادم

 سینا:چه تصادف قشنگی نمیدونم چه کار خیري



 انجام دادم که این شانس بزرگ

 نصیبم شد لیدي زیباي من

 داشت اوقم میگرفت از این عوضی ولی نباید پا پس

کنم هنوز میکشیدم فکر  

 نفهمیده بود من ایرانی هستم که داشت انگلیسی

 صحبت میکردیعنی بخاطر چی؟؟

 حتمایا سرش شلوغ بوده و یا یا با پیتر مشکلشون

 جدیه

 خندیدم

 نگار:شایدم من خیلی خوش شانس بودم

 تعجب کرد فکر کرد توجهمو جلب کرده این لجن

 رفتارش صمیمانه تر شد

لطف بزرگش تشکر کنم که سینا:باید از خدا بابت این  

 این فرشته زیبا رو سر

 راه من قرار داد

 حرفاش پر از چاپلوسی و تملق بود خدا بزنه به

 کمرت

 هه حتما پیش خودش فکر کرده قاپم دزدیده پیرمرد

 عیاش از سنشم خجالت نمی

 کشید من جاي دخترش بودم مثال

 نگار:پس خیلی خوب ازش تشکر کنید



 دوباره خندیدم

 سینا:افتخار هم صحبتی با کی رو دارم؟؟اسم این

 فرشته زیبا چیه؟؟

 چشماش امان از اون چشماش

 تنم میلرزید نمیخواستم ذهنم بره سمت

 اونشب شبی که من دیگهیه دختر بچه

 چشم و گوش بسته نبودم شبی که باعث شد بشم یه

 بچه کم حرف و عصبی

آدمطول کشید تا به خودم بیام ولی نشدم دیگه اون   

 سابق نشدم
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 شدمیه دختر مرد ستیز از همه مردا متنفر بودم فکر

 میکردم مردا هر کاري

 دلشون میخواد میکنن و هر جوري دلشون میخواد

 میگردن

 از این جهت میخواستم شبیه اونا باشم ولی از جهتی

 نمیخواستم بخاطر جنسیتم

 مثلیه شی و وسیله ازم استفاده کنن

رس داشته باشم ترس از ارتباطاین لجن باعث شد ت  

 ترس از جنس مذکر

 بچه بودم شوکه شدم ولی وقتی بزرگتر شدم فهمیدم



 ماجرا از چه قراره بیشتر

 دورشدم از جنسیتم جنسیت واقعیم یعنی از دختر

 بودنم

 فکر اینکه با مردي ازدواج کنم

 دیوونم میکرد

 رعد منو ندید درك نکرد اولین بار بود کنار یه مرد

ه آرامش داشتم رعدغریب  

 داشت حالمو خوب میکرد ولی ادامه نداد رعد خیلی

 زود همه چیزو تموم کرد

 و تنها مشکلی که داشتیم این بود که اون عاشقم

 نبود

 تنها ترین و اساسی ترین مشکل

 ولی االن حالم خوبه احساس قدرت میکنم من یه

 دخترم جنسیتم زن

طریق همین زنی که االن داره سینارو فریب میده از  

 جنسیت

 دلم میخواست قهقهه بزنم و بگم آره من یه دخترم و

 از همه مردا متنفرم

 سینا روحمو کشت

 و رعد قلبمو از سینه ام در آورد

 همونیه تیکه ماهیچه که با رنگ قرمزش داشت رنگ



 میبخشید به روح و روان

 سیاهم

 نباید میفهمید من کیم مطمعنم سراغی ازم نگرفته و

من ایرانیم ونمیدونه   

 نگار:اسم من رز منشی شرکت پیتر تایلور

 اندکی رنگ از رخش پرید ولی خودشو زد به بی

 خیالی

 سینا:اوه چه اسم قشنگی بهت خیلی میاد

 خوشگلم آره پیترو میشناسم البته

 دورادور

 دروغگو حقه باز

 سینا:بخاطر این اسمش چیه؟ روسري و خیلی مقید

 بنظر میرسی مذهبی

 هستی؟؟مسیحی؟؟یا

 نباید بهش اطالعات میدادم میدونستم از اینکه شال

 سر کردم اصال خوشش نمیاد

 و اون نگاهش که پر از نفرت به شالم خیره شده رو

 میتونم ببینم ولییه جوري

 رفتار میکنه و حرف میزنه که انگار شیفته همین

 حجابم شده

منگار:مسیحی البته بیشتر بخاطر قولیه که به مادر  



 دادم

 نباید فکر میکرد امشب باهاش جایی نمیرم

 سینا:منکه خیلی خوشم اومده ازش من عاشق

 . دختراي ساده ام

 وقتی چشماي گرد شدمو دید گلوشو صاف کرد و مثال

 خواست حرفی رو که

 زده بود جمع و جور کنه

 سینا:یعنی بهشون افتخار میکنم چیه این دخترایی

 که ادعاي روشن فکري هم دارن

 دلم میخواست رو صورتش باال بیارم و بگم مگه خودت

 تو کی هستی؟

 یه قاتل روح و جسم دلم میخواست همین بشقابو رو

 صورتش خورد کنم و پایان

 بدم به این بحث لعنتی نمیخواستم ازش بپرسم

 کثافت تو آخه از کجا میدونی من

 دوشیزه ام؟

 دلم نمیخواست در این مورد بحث رو ادامه بدم خوب

ده بود به هدف اینز  

 روباه صفت پس دنبال یه چیز بود

 سینا:خیلی دلم میخواد دعوتت کنم به خونم میدونم

 خیلی زوده ولی میخوام همین



 االن اعتراف کنم شیفتهت شدم و نمیتونم نگاه ازت

 بردارم دختر خوبی بنظر

 میاي قول میدم پسر خوبی باشم عزیزم

 اوووق پسر؟؟پیر مرد عوضی

ید باهاش میرفتم تعجب کردم که همینخوب بود با  

 اول کاري این درخواستو داد

 ولی منکه هدفم چیز دیگه اي

 اگه خیلی زود قبول کنم شک نمیکنه؟؟

 دستاي لرزونمو دور قاشق و چنگال محکمتر کردم

 نمیدونستم باید چی جوابشو میدادم من بی تجربه ام

 در این مورد

 مبارزه و مقابله با این شیطان کار خیلی سختیه

 تعللمو که دید با خنده اش که واقعا رو مخم بود

 گفت

 سینا:قسم میخورم عزیزم نگران چی هستی؟منکه

 آبرو خودمو زیر سوال نمیبرم با

 کار ناشایستی لطفا درخواستمو قبول کن زودتر

 لحنش لوس و مثال به خیال خودش گول زنک بود آب

قورت دادم تا االن چندتا زنو به این شکل بیدهنمو   

 آبرو کرده بود؟؟

 خیلی از زنها بخاطر آبروشون سکوت کردن و پرده از



 جنایت این حیوان

 برنداشتن و این پر رو تر شده و یا به طریقی از زیرش

 در رفته باالخره استادیه

 براي خودش و کار بلد

 لجن کثافت

تمال ابریشمیجرعه اي از دوغمو نوشیدم و با دس  

 لبامو با احتیاط پاك کردم

 نگار:من واقعا شوکهام بخاطر این پیشنهادتون ولی

 متاسفانه نمیتونم قبول کنم

 صورتش در هم رفت به خیال خودش حتما خیلی

 جذابه باید پیشنهادشو رو هوا

 میزدم و باهم از این رستوران خارج میشدیم

.. 

. 

این عوضی هم جنسام چیکار کردن با اعتماد بنفس  

 که انقدرباالست؟؟

 سینا:لطفا خواهش میکنم عزیزم درخواستمو قبول

 کن خونه من همین

 نزدیکیاست

 از جاش بلند شد تا منو معذب کنه و سریع تصمیم

 بگیرم



 سینا:نمیخوام جواب نه بشنوم

 منم میگفتم چشم حتما قربان

 کیفمو برداشتم جوري که مثال به ناچار قبول کردم و

ظر برسم از جامناراضی بن  

 بلند شدم

 سینا:ممنون عزیزم مطمعن باش هیچوقت پشیمون

 نمیشی

 ولی من مطمعنم تو خیلی پشیمون میشی عوضی

 از رستوران خارج شدیم قلبم تو دهنم میزد سوار

 ماشین خیلی الکچري و گرون

 قیمتش شدیم

 جوري رفتار میکرد که انگار باید بعد اینکه فهمیدم

بچسبمثروتمند بیشتر بهش   

 من تا همین االنشم که روش باال نیاوردم خیلیه

 پایان این مسیریا پایان زندگی من بود و یا سینا

 پشیمون شده بودم ولی دیگه هیچ سودي

 نداشت باید تا آخرش پیش میرفتم

 حرفی نزدم و صورتمو هم بیرون چرخوندم تا نگاهش

 نکنم عطرشم داشت اذیتم

 میکرد

 به آسمون نگاه کردم



 سوگند دارم انتقامتو میگیرم االن کنار مردي نشستم

 که زندگیتو نابود کرد
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 رعد

 روز به روز پیشرفت میکردم و بیشتر پول در می آوردم

 خورشید کنارم بود و

 بهم محبت میکرد

 سعی داشت بیشتر بهم نزدیک بشه ولی نمیشد یعنی

 من نمیخواستم انگار درون

سی نداشتممن چیزي مرده بود دیگه احسا  

 لعنت به اون دختر ریزه میزه که با ورودش زندگیمو کن

 فیکون کرد و با

.. 

 خروجش نابود

 بعد نگار انگار زندگی جریان نداشت همه چیزایی که

 میخواستم تو مشتم بودن

 ولی انگار چیزي نداشتم

 با لج بازي پشت پا زد به همه چیز

 بعد طالق انگار یه چیز گرون قیمتی رو گم

زندگی دیگه مثل سابقش کردم  

 نبود



 نگار رفت ولی با خودش یه تیکه از وجودمو ،قلبمو

 برد چجوري تونست

 آخه؟کی من بهش حس پیدا کردم؟؟

 شاید بعد اولین باري که مستقیم تو چشماي معصومش

 نگاه کردم

 یه چیزي این وسط لنگ میزد ولی نمیدونستم چی؟

 اون ازم متنفر بود

ش نکردم پس چرا اون شبمنم اصراري براي موندن  

 جلوي تاالر دیدمش؟

 اولش فکر کردم تو خیالم دیدمش ولی وقتی به چیزي

 شک کردم و با مشت و لگد

 از حسام لعنتی حرف کشیدم فهمیدم کار اون بوده

 ولی اونکه نباید بخاطر ازدواج مجددم ناراحت باشه

 فکر میکردم خوشحال بشه که

 از شرم راحت شده

فهمیدم داره از ایران میرهیا اون روزي که   

 تو فرودگاه مخفیانه تا آخرین لحظه نگاهش

 کردم نمیدونستم چم شده

 درست حسابی نمیتونستم زندگی کنم در حق خودم

 خیلی بد کرده بودم

 این وسط خورشید بود که کنارم موند اون همیشه بود



 ولی من نبودم حوصله به

 خرج میده تا دوباره بشم همون رعد سابق ولی میدونم

 نمیشه
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درازه فکر من درگیر اون دختر لجباز و زبون  

 من اونو میخوام

 دزدکی و آروم پیش خودم اعتراف میکنم ولی

 نمیتونم خورشیدو رها کنم

 بعد از دوسال هیچ چیزي تغییر نکرده حس من مثل

 سابق و شایدم شدیدتر

 پابرجاست

و دیدم تغییر کرده خانومتر شده سعی داره آرومنگار  

 رفتار کنه ولی همون نگار

 عجول و زبون دراز خودمه

 از دستم شاکیه ازم متنفره

 از وقتی که دیدمش نا آروم شدم

 مدام پیگیرشم مدام دنبالشم

 خواستم باهاش حرف بزنم قبول نکرد میدونم

 غرورشو شکستم براي آخرین بار

ی اونم گناهکار بود میخواستکه دیدمش فهمیدم ول  

 چیکار کنم وقتی میلی بهم



 نشون نمیداد؟

 ناآروم شده بودم یجا بند نبودم

 از خونه خارج شدم و نمیدونم چجوري سر از اینجا در

 آوردم جلوي خونش

 همینکه از دور هم ببینمش کافیه برام

 نامزد کرده .اونم با اون مرتیکه

یرم و این بدترنمیتونم ایرادي از این انتخابش بگ  

 خشمگینم میکنه

 اون مناسب نگار نیست چجوري میتونه با اون ازدواج

 کنه وقتی سهم منه

 اون زن منه آره مال خودم

 لعنت بهم که دو دستی زنمو تقدیم اون عوضی کردم

 مشتی به فرمون ماشین زدم

 هرجایی نگارو میدیدم همه توجهم بهش بود وقتی

 اخم میکرد وقتی

ر داشتم کنارش زندگی میکردم پاكمیخندید انگا  

 دیوونه شده بودم حسام میگفت اون دختره چی داره

 که بازم بفکرشی

 بدبخت جادوت کرده

 یعنی حرفش واقعیت داره؟

 چرا من اسیر این حس عذاب آور شدم



 من رعد مروت که همه دنیا انگار تو مشتم فکرم

 مشغول این دختر ریزه

 میزست همین دنیارو میدم تا حداقل براي چند لحظه

 داشته باشمش
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 از خونه خارج شد اونم این وقت شب

 میخواد کجا بره؟ با چشماي جستجو گرم تماشاش

 میکنم سوار اسنپ شد و مقابل

 چشمام داشت ماشین دور میشد

 دنبال ماشین افتادو تعقیبش کردم

ع داشت کجانگار داشت چیکار میکرد؟با اون سر وض  

 میرفت؟؟

.. 

 تمام حساي بد دنیا انگار بهم هجوم آورد دوسال بود

 کنارش نبودم تو این

 دوسال چی تغییر کرده؟

 جلوییه رستوران ماشین توقف کرده و نگار از ماشین

 پیاده شده و خرامان وارد

 رستوران شد

 لعنتی حتما با اون پیتر عوضی قرار داره

لبم داره میسوزه ودستام دور فرمون مشت میشن ق  



 حسادت سرتاسرمو فرا

 گرفته

 منه رعد دارم به اون مرتیکه پیتر حسادت میکنم؟

 اصال باورم نمیشه موهامو چنگ میزنم لعنت بهت

 نگار

 خواستم ماشینو روشن کنم و از اونجا دور بشم

 خواستم متنفر بشم از نگار و

 فراموشش کنم ولی نتونستم

منتظر بمونم نیازیه حس لعنتی باعث شد همونجا   

 دارم به این انتظار میخوام با

 چشماي خودم ببینم که کنار هم برمیگردن خونه از

 امشب دیگه خودمو میکشم کنار برمیگردم سخته

 این زندگی برام ولی با خورشید باید آسونش کنم

 نگار انتخابشو کرده آره مثل همون روز تو شرکت که

 با پیتر رفت و منو پشت

 سرش گذاشت

یگه سراغش نمیرم دیگه همه جا دنبالشد  

 نمیگردم

 یک ساعت گذشت با خشم خیره در رستوران بودم

 که نگار ازش خارج شد ولی نه با پیتر

 چشمامو ریز کردم این مرد دیگه کی بود؟؟



 نمیتونستم از خشم درست نفس بکشم

 اون همون مرد توي مهمونی نبود مرد چاپلوس که

 ..مدام از زنها حرف میزد

سمش چی بود؟؟ا  

 سینایزدانی؟؟
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 سینا؟؟

 این اسم خیلی برام آشناست

 سوار ماشین شدن و حرکت کردن

 نگار داشت با اون مردک کجا میرفت؟؟پس اون پیتر

 عوضی کجاست؟

 مدام با حرص زیر لب زمزمه میکردم

 آخ نگار اگه دستم بهت برسه تیکه تیکه ات

 میکنم اینبار به زورم شده باهات

 حرف میزنم

 براي نگار خط و نشون میکیشدم و حرص میخورم

 وقتی ماشینشون جلوییه خونه بزرگ توقف کرد هر دو

 پیاده شدن

 نمیدونستم داره چه اتفاقی میفته و این بیشتر مشوشم

 میکرد سیگاري روشن

 کردم و پوك محکمی بهش زدم



 میخواستم دنبالشون برم ولی انگار بی تفاوت شدم با

ه اون خونه ماشینو روشن کردم و از اونجاورودشون ب  

 دور شدم

 نگار تو این دوسال چقدر تغییر کرده بود؟

 دختري که وارد اون رستوران شد و به همراه اون

 مرتیکه زنباز ازش خارج شد

 رو من نمیشناختم

 اون نگار بیگناه و معصوم من نبود

 باید از اینجا برم

دوسال کمخیلی چیزا درونم شکست زندگیم تو این   

 از جهنم نداشت

 پیش خودم اندکی امید داشتم نگار بهم حس داشته

 باشه و پایبند باشه

 خود خواهیه ولی من منتظر برگشتنش بودم

 آه خورشید؟

 خورشید مهربون که تمام گند اخالقیا و نامهربونیامو

 تحمل کرد

 یه عذر خواهی بزرگ بهش بدهکارم

میکنمخاك میریزم رو این حس لعنتی و دفنش   

 نگارو فراموش میکنم

 هر چه سریعتر باید عروسی بگیرم



 دوباره مشت محکمی به فرمون میکوبم فریاد میزنم

 ازت متنفرم

 پس چرا نا آرمم؟؟

 .یه چیزي این وسط درست نیست
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 نگار

 هیچ خدمه یا فردي تو این خونه بزرگ نیست بجز من

 و این عوضی

گفته خودش اولین با درونی نا آروم میشینم رو مبل به  

 بار زنی رو آورده اینجا و

 خودش شخصا میخواد ازم پذیرایی کنه

 آره ارواح عمه اش

 نمیدونم باید چیکار کنم تا سرحد مرگ ترسیدم

 نمیدونم موفق میشمیانه

 من اومدم آدم بکشم آدم که نه یه حیوون

 حالت تهوع گرفتم نمیدونم پایان این شب مضخرف

 چی میشه من میشم قاتل یا

 مقتول

 ترسیدم میلرزم قطره هاي عرق از پیشونیم میچکه

 تا اینجا اومدم ولی نمیدونم میتونم ادامه بدم

 نگار تو واقعا میخواي این کثافت رو بکشی؟مگه تو آدم



 کشی؟

 درونم بخاطر نا امیدي تهی میشه

 وقتی با دوتا لیوان شربت بر میگرده و لبخند هیزي

بیشتر میترسم اگهمیزنه   

 بالیی سرم بیاد چی؟

 چرا عجوالنه تصمیم گرفتم؟؟میتونم خودم تنهایی از

 پس اینیابو بر بیام؟

 آب دهنمو قورت میدم هیچ لبخندي رو صورتم

 نیست کنارم خیلی نزدیک بهم

 میشینه چند سانتیمتر فاصله میگیرم

 خنده شیطانی میکنه و با لحن بدي میگه

اطفار براي قبل از این بود که بیايسینا:عزیزم این ادا   

 اینجا خب موفق شدي

 توجهمو جلب کنی میخواي چیکار کنی االن؟؟

 سعی داشتم آروم باشم ولی نمیشد دستام میلرزید

 نگاهش که به دستام افتاد ناگهان خندیدم تا

 توجهشو به صورتم جلب کنم که

 .بدتر

 میدونستم سرخ شدم

 مشکوك نگاهم کرد

لرزون این صورت سرخ شده؟؟یعنی سینا:این دستاي  



 واقعا باور کنم هنوز دوشیزه اي؟؟

 دوست داشتم لیوان شربتو بردارم و پرت کنم

 سمتش از وقتی که دیدمش خیلی

 دوست دارم به زندگیش پایان بدم و صورتشو له کنم

 ولی دست و بالم بسته است
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 نگار:میشه برام قهوه بیاري؟

 ابروهاشو باال انداخت

ا:من اصال حواسم نبود ازت بپرسم چی میل داريسین  

 خودم تشنه ام بود البته

 افتخاریه که برات قهوه درست کنم

 لبخند نمایشی زدم که کاش فحش ناموسی بهش

 میدادم بجاش خودمم میدونستم

 چقدر لبخندم مضخرف بود

 از جاش بلند شد و دوباره گورش گم کرد تو

 آشپزخونه

احتیاط زیپ کیفمو بازپشتش بهم بود آروم و با   

 کردم

 حاال که تشنه اي برات شربتتو خوشمزه تر میکنم

 کثافت

 پاکت کوچیک رو با احتیاط از کیفم خارج کردم



 تا خواستم درشو باز کنم چرخید سمتم و لبخندي بهم

 زد و گفت

 سینا:شیرین باشه یا تلخ؟

 به طعنه گفتم

 نگار:تلخ باشه خیلی تلخ

 دوباره پشت بهم مشغول کارش شد

 پاکت حاوي سم رو ریختم تو یکی از لیوانا

 استرس داشتم و قلبم محکم میکوبید یعنی نقشه ام

 عملی میشد؟؟

 اگه اینجا میمردم هچکس نمیفهمه قاتلم کیه مدام

 نگاهم پی سینا بود تا ببینم نگاهم میکنهیانه؟؟ بعد

خالی روریختن سم با قاشق شربتو هم زدم و پاکت   

 چپوندم تو کیفم کار

 خطرناکی کردم

 من میشمیه قاتل که انتقام سوگند رو از این عوضی

 میگیره

 بعد از چند دقیقه دوباره سروکله اش پیدا میشه با

 خنده دوباره همون جاي قبلی میشینه و فنجون

 قهوه رو میزاره مقابلم

 سینا:بخور داغ میچسبه؟

نگاه میگیرم نگاه ناشیم میره پی شربت ولی زود  



 نگار :ممنون بهت زحمت دادم

 نفس لرزونی میکشم

 وقتی دستش میره سمت شربتی که توش زهر ریختم

 عرق رو کمرم میشینه و

 درجه حرارت بدنم شدید افت میکنه

 تب سرد
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 سینا:بخور

 با چشم به قهوه اشاره کرد و اینو دستوري گفت

رمناخودآگاه دستم میره سمت فنجون و برش میدا  

 سریع جرعه اي مینوشم نگاه نمیکنم تا ببینم اونم از

 شربت میخورهیا نه

 چشماي لرزونم منو لو میدن حتما تا نصفه قهومو

 خوردم که اینبار جرعت به

 خرج میدم و زیر چشمی نگاهش میکنم

 با اخم لیوانو سمت لباش میبره و لبه لیوان رو بین

 لباش میزاره ولییهویی عین

میگیره و با نفرت نگاهم میکنه لیوانومار مچ نگاهمو   

 پرت میکنه رو زمین که بخاطر اصل بودن شیشه اش

 هزار تیکه میشه

 تو جام میپرم



 و فنجون قهوه از دستم میفته صداي شکستنش به

 گوشم میرسه

 با صداي خشنش میغره

 سینا:پیش خودت چی فکر کردي دختر سلطانعلی که

 با پاي خودت افتادي تو تله

 من؟؟

 وقتی فارسی حرف میزنه و اسم پدرمو میگه شوکه

 میشم و نفسم میره

 بدون فکر اضافه اي از جام بلند میشم و عقب عقب

 میرم

 افتادم تو تله؟؟

 به همین راحتی؟

 سینا:منو چی فرض کردي با این نقشه بچگانه احمقت؟؟

 همه کلماتش نیش داشت که پر از زهر بود همونطور

م اونم با قدماي آرومش اینکه آروم آروم عقب میرفت  

 فاصله رو جبران

 میکرد

 سینا:خیلی لقمه راحت الحلقومی هستی اومدي پی

 انتقام؟

 دوباره با تمسخر خندید

 سینا:نمیدونی میخوام باهات چیکارا



 کنم مثل مثل آه چی بود اسمش اون دختر

 کوچولو افسانه نه نه اینکه دختر کوچولو همسایمون

 بود که جنازشو تو باغ

 چال کردم سپیده؟نه نه اینم که دختر همکارم بود

 بعد اینکه ازش سیر شدم

 خودشو کشت

 منیه مرده متحرك شده بودم با هر جمله و کلمه اي

 که بیان میکرد نفسم

 میرفت

 اون از جنایتاش حرف میزد و من میلرزیدم

 مثل همون شب همون شب لعنتی نمیدونم کی

 اشکام صورتمو خیس کرده

کدفعه؟بودن چیشدی  
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 اون منو گول زده بود

 خیلی خوب نمایش بازي کرده بود

 سینا:نه نه اسمش سوگند بود سوگند کوچولو ناز

 صداش عذاب آور بود مثل صداي شیطان داشت

 عذابم میداد

 هق زدم

 سینا:اولین بار که دیدمش عاشق موهاش



 شدم موهاي بلندي داشت

داین مرتیکه مریض بود مثل روانیا حرف میز  

 سینا:عاشق پاهاي سفیدش

 وایستاد و قلج گردنشو شکست

 سینا:ناراحت نباش عاشق تو هم هستم بهت یه حال

 اساسی میدم امشب

 بو کشید عمیق

 سینا:بوي باکرگی میاد .داري وسوسم میکنی

 عزیزم ولی من با صبر

 حریصتر میشم عروسکم

 این تغییر ناگهانیش بهم یادآوري کرد که این همون

 سیناي شیطان صفته

 خندید بلند و پر از تمسخر

 سینا:واقعا فکر کردي منو میتونی بکشی؟؟

 بیشتر خندید دستام مشت شد چند قدم عقبتر

 رفتم که محکم به چیزي برخورد

 کردم نمیدونم چی بود فقط باعث توقفم شد مکث

 کوتاهی کرد و چشماش

 درخشید

 دو قدم دیگه بهم نزدیک شد

ا و تو با اون سم یا هر زهرمار کوفتیسینا:میارمت اینج  



 دیگه منو میکشی .به

 همین آسونی؟؟

 با هیزي سرتاپامو نگاه کرد

 اول کراواتشو در آورد

 سینا:میدونی تو اون قهوه چی ریخته بودم؟؟

 این سوال ناگهانیش شوکه ام کرد

 خیسی چیزي رو رو رونم احساس میکردم روون

 بود

 من من خودمو خیس کرده بودم؟؟

 به هق هق افتادم تنم بیشتر لرزید اینجا آخر راه من

 بود؟

 به سرنوشت سوگند دچار شدم بدون اینکه ذره اي

 انتقامشو بگیرم

 نگاه پر از ترسمو که دید دوباره خندید و اینبار

 پیراهنشو در آورد

 سینا:یه دارو بود
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 مثل بیچاره ها نگاهمو تو خونه گردوندم تا راه فراري

 پیدا کنم

 فهمید

 همونطور که پیراهنشو مرتب میزاشت رو مبل نچ نچ



 کرد

 سینا:نه دیگه قرار نبود فرار کنی عزیزم اینیه

 بازیه بازي که خودت

 شروعش کردي نمی پرسی چه دارویی؟؟

 دستاي لرزونمو به همدیگه گره زدم

 سینا:خودم میگم

 یه قدم دیگه نزدیک شد

ک مثلسینا:یه دارو که خوبت میکنه بی حس و سب  

 پر آزاد نمیتونی تکون

 بخوري

 دستشو برد سمت کمربندش

 چشمام تار میدید و پاهام داشت سست میشد

 سینا:جیغم نمیتونی بزنی چون بعد از چند دقیقه

 رمق تکون خوردنم نداري

 فقط تونستم زبون باز کنم و بگم

 نگار:بزار برم

 بهم خندید

 وقتی شلوارشو از پاش در آورد از مرگ نمیترسیدم

 بلکه آرزوش کردم

 اونو هم مرتب گذاشت کنار پیراهنش

 چرا با عقلم تصمیم نگرفتم نفرت باعث شد عجوالنه



 عمل کنم

 خب حاال من االن کجا وایستادم؟و قراره چه بالیی

 سرم بیاد؟

 حاج بابا و عزیز؟؟

.. 

که فرار کنماحساس بی پناهی میکردم جایی نبود   

 احساس میکردم هرجا فرار کنم فقط لحظه اي که منو

 لمس میکنه رو جلوتر

 میندازم

 چرا فکر کردم کشتن این رذل به همین

 آسونیاست آره من افتادم تو تله اون

 ناتوان سر خوردم رو زمین محکم نبودم

 آروم نبودم

 نمیتونستم خودمو کنترل کنم

 دیگه غرور نداشتم

مفقط گریه میکرد  

 بی پناه لرزون

 دلم آغوش امنی رو میخواستم

 بهم نزدیکتر شد

 سینا:چه کیفی کردم با اون سوگند چقدر حیف که

 ناپدریش بی شرف از آب در



 اومد به حسابم نرسید که برعکس زنشم تقدیمم کرد

 از چیزي که میشنیدم شوکه شده بودم
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 آدم چقدر میتونه کثیف و مریض باشه؟؟

شده میدونستم تنم بی حس شده بود وکارم رو تموم   

 مثل ماست وار رفته بودم

 رو زانوش نشست مقابلم هنوز شرت باکسري سیاهش

 تنش بود

 از بازوم گرفت

 سینا:اگه باهام راه میومدي منم مجبور نمیشدم از اون

 دارو استفاده کنم قهرمان

 خانوم

 شالمو از رو سرم محکم کشید

شون چنگدستشو برد سمت موهام و محکم به  

 انداخت

 جیغ کشیدم دستام رمقی براي تکون خوردن

 نداشت

 سینا:هیش عزیزم آروم باش آرررروم

 بلند شد منو از موهام رو زمین کشید

 به گریه افتادم جیغ زدم نالیدم

 نگار:ولم کن توروخدا ولم کن کاریم نداشته



 باش غلط کردم گوه خوردم

 ولی اون فقط میخندید منو کشوند سمت اتاقی درشو

 باز کرد و همونطور که منو

 پشت سرش رو زمین و ازموهام میکشید واردش

 شد

 سرم داشت میترکید ریشه موهام درد میکرد ولی

 رفته رفته داشتم بی حس

 میشدم

 فقط احساس میکردم باید خیلی درد داشته باشم و

 همینجوري غریزي جیغ

 میکشیدم

رو زمین و مقابل پاهاش انداخت منو  

 ایستاده تو صورتم تف کرد

_ 450 

 چشمامو محکم بستم

 داشت تحقیر ممیکرد

 سینا:به حسابت میرسم اشتباه نکن نمیکشمت ازت

 فیلم میگیرم و میفرستم براي

 پدر و برادرات .آه ایرانی ها هم حساس و مثال غیرتی

 اونا خودشون تورو

 میکشن



گار تو گوشم اکو میشد وقتیخندید صداي شیطان ان  

 خم شد سمتم چشمامو

 محکمتر بستم و فقط محکم خدارو صدا زدم

 بعد از چند ثانیه فقط صداي آخی رو شنیدم چشمامو

 به سرعت باز کردم سینا با چشماي بسته شده و

 صورت خونی کنارم رو

 زمین افتاده بود

 نفسم تنگ شده بود و در تقال بودم تا نفس بکشم

به دماغم میخورد و باعث میشد حالت تهوعبوي خون   

 بگیرم

 و بعد صداي ناجیم به گوشم رسید

 این صداي رعد بود صداي عشقم

 آره صداي رعد بود

 چقدر محتاج صداش بودم

 مهلتی براي فکر اضافه بهم نداد دستی دور شونم و

 دور پاهام پیچیده شد

 آره خودش بود با چشماي تارم صورتشو میدیدم

ودبوي خودش ب  

 آروم و بیچاره وار و نامفهوم صداش زدم

 نگار:رعد

 بامحبت و کشیده جوابمو داد



 رعد:جانممممم

 خدایا ممنونم خدایا صدهزار مرتبه شکرت

 احساس امنیت میکردم بیچاره وار گریه کردم بخاطر

 حال روزم بخاطر

 وضعیتی که رعد منو دیده بود

 هنوز باور نکردم نجات پیدا کردم از باتالقی که بخاطر

 حماقتم توش گیر کرده

 بودم
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 ترسیده بودم

 پیچیده شده تو پتو و رو مبل نشسته بودم نمیدونم

 کجا بودیم ولی وقتی به خودم اومدم و جون دوباره

 گرفتم به این اینجا

 رسیدیم

 رعد منو آورد خودشم کالفه کنارم نشسته بود این

 آپارتمان تو این مجتمع ده طبقه ست یه خونه

 کوچیک و ساده

 رعد بهم لباس داد تا خودمو تمییز کنم غذایی براي

 خوردن داد جاي امنی براي

 اینکه به خودم بیام

 و از همه مهمتر خودش حضور پر از امنیتش



 چجوري منو پیدا کرده بود؟؟

 دلم پر میکشید براي آغوش دوباره اش همون آغوش

وعه اشممن  

 شوکه بودم انگار از یه کابوس بیدار شدم

 نگاه خیره ام به اون بود که رو مبل نشسته و موهاشو

 چنگ میزد

 سوالم این بود

 اون از کجا پیداش شد؟؟

 اگه سر نمیرسید و اون

 لعنت به اون کثافت اي کاش بمیره معلوم نبود چند

 نفر رو بیچاره و بی آبرو

و هیچ راه و امیدي به کرده سینایه مریض روانی بود  

 بهبودیش نبود

 رعد:تو اون خونه چیکار میکردي؟

 با خشم و غصب این سوالو پرسید

 االن وقت پرو بازي نبود اون منو نجات داده و من

 بهش مدیون بودم

 آب دهنمو قورت دادم

 سکوتمو که دید سرشو بلند کرد و با تأسف نگاهم

 کرد

دیدمت وقتی رعد:باورم نمیشد وقتی با اون سر وضع  



 با اون عوضی از

 رستوران خارج شدي و رفتی خونش

 تعقیبم کرده بود پس؟

 اگه زمان دیگه اي بود شاید عصبی میشدم ولی االن از

 این بابت خوشحال بودم

 نمیدونستم در عوض این لطف بزرگش براش چیکار

 کنم

 باید غرورمو کنار میزاشتم

 بازم سکوت کردم الل شده بودم

 پاکت سیگارو از رو میز برداشت و مثل همیشه با اون

 ژست عصبی و افسردش

 سیگاري روشن کرد

 پوك عمیقی بهش زد

 رعد:فقط تنها شانسی که آوردي این بود که من شک

 کردم به اسم اون روانی

 وقتی زنم بودي

 مکث کرد با حسرت اون جمله وقتی زنم بودي رو

 زمزمه کرده بود

باري اسم سینا رو گفته رعد:اون موقع ها چند  

 بودي برگشتم که اگه

 برنمیکشتم



 نگاه ازش گرفتم و قطره هاي اشک از چشمم چکید

 آروم غرید

 رعد:گریه نکن

 فقط گفتم

 نگار:متاسفم

 سریع گفت

 رعد:نباش

 آروم هق زدم

 رعد:بجاش اون عقلتو به کار بنداز

 نگار:وحشت کردم

 رعد:حقت بود

 نگار:ترسیدم

 رعد:حقت بود

:اگه برنمیگشتی؟نگار  

 رعد:هیسسس

 نگار:متاسفم

 رعد:بهتره تمومش کنی از دستت بد شکارم

 یهویی از ته دلم گفتم

 نگار:محرمم شو

 نگاهش کردم ممنوعه بود

 ولی بهش نیاز داشتم



 قلبم داشت درد میکرد

 خسته فقط نگاهم میکرد

 خیره چشماي همدیگه بودیم

 رعد:من نامزد دارم

ستن؟؟آیا قلبی داشتم براي شک  

 پتورو محکمتر به خودم پیچیدم و سرمو بردم

 زیرش مثل یه طفل بی پناه که تو

 شلوغی گم شده گریه کردم نالیدم

 هق زدم خودمو فحش دادم

 خوشبحال خورشید که رعدو داره

 که رعد دوسش داره
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برام سوخت فکر کنم دلش  

 رعد با چند تا کلمه و جمله فقط براي همین امشب

 محرمم شد

 تا عذاب وجدان نامحرم بودنش تلنبار نشه رو عذاب

 وجدانی که بابت خورشید

 داشتم

 و من االن مهمون آغوشش بودم

 منو کشید سمت خودش رو پاهاش نشوند و من فرصت

 طلب با کمال میل



 پذیرفتم

 چقدر خوب بود بغلش چقدر آروم بودم

 جمع شدم تو آغوشش و پیشونیمو تکیه دادم به

میکشم گردنش بوشو نفس  

 دستاشو دور کمرم و شونه هام گره زده و سرشو به

 سرم تکیه داده؟

 منو ببخش خورشید که عشق مشترك داریم که

 نتونستم همین امشب با این دلم

 بسازم

 منو ببخش که براییه شبم شده عشقتو دزدیدم و ازش

 آرامش میخوام

 رعد:بازم سردته؟؟

 با محبت پرسید

 نگار:نه دیگه

 رعد:خوبه

راهو اشتباه رفتیم،یعنی این وسط فقط منم که کجاي  

 ازش آرامش میگیرم؟

 دلم باز پر رو شده بود انتظار دارم چی ازش بشنوم

 حرفاي عاشقانه؟؟

 رعد:نمیتونم دیگه اینجوري ادامه بدم

 جملشو که شنیدم متعجب شدم از حضورم و این



 موقعیت ناراحت بود؟؟

 گرماي تنش منو به خلسهاي شیرین میبرد

شم حاج بابا و عزیز روشن بیان ببین دخترچ  

 ورپریدشونو

 رعد:دیگه نمیتونم بدون تو به این زندگی ادامه بدم

 نگار

 اولش فکر توهم زدم اصال برام قابل باور نبود نه

 اصال برام قابل باور نیست

 سرمو بلند کردم و از فاصله نزدیک نگاه کردم به

 چشماش

 دوباره گفت

 رعد:دوستت دارم

_ 454 

 ولی صداش بقدري آروم آهسته بود که مطمعن شدم

 توهم زدم و رعد دوباره

 تکرارش نکرد نگاه ازم گرفت

 با چشماي تارم زل زدم بهش ولی اون نه دوباره نگاهم

 کرد و نه جمله اشو تکرار

 و من بالتکلیف فقط مات بودم

 بخاطر جریانی که از سر گذرونده بودم مثل سگ

مترسیده بودم و گیج میزد  



 انگار وحشتناکترین واقعه عمرمو دیده بودم اون

 عوضی نزدیک بود به بدترین

 شکل ممکن اذیتم کنه و منو بکشه

 قلبم هنوز آروم نشده بود نیاز داشتم به آرامش و

 امنیت که اونو از رعد گدایی

 کردم آره مثل گدا ها ازش خودشو طلب کردم و اونم

 به احتمال زیاد به ناچار

 قبولم کرد

ال چرا منو تعقیب کرده بود؟؟ولی نه نیازي بهاص  

 دلیلش ندارم

 نه تا زمانی که فراموش کنم این واقعه رو که میدونم

 هیچوقت فراموش نخواهم

 کرد

 مثل گنجشک بارون زده جمع شدم تو آغوش بزرگ و

 گرم رعد مردي که نامزد

 داشت و به زودي عروسیش بود

نت بهو من نقش یه خونه خراب کن رو داشتم لع  

 من

 چشمام بخاطر گریه میسوخت

 فقط امشب فقط امشب خورشید معذرت میخوام

 قلبم کم مونده بود از غصه بترکه



 حرفایی که شنیدم رو واقعا رعد گفته بود؟؟پس چرا

 تکرارش نکرد؟لعنت بهم که

 چشم دارم به شوهر سابقم من باید براي داشتن رعد

 میجنگیدم

ذره تالش نکرد هه جنگ پس چرا اون بخاطر تو یه  

 زود و خورشیدو جایگزین

 تو کرد؟؟

 همه دنیا هم بگن اشتباهه ولی من حداقل براي امشب

 رعد رو میخواستم امنیت

 آغوشش باعث آرامشم میشد من میخواستم رعدو

 من میخوامش براي اولین بار دلم براي مردي لرزیده

 مردي که روزي مال من بود
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 دوباره سرمو بلند کردم

اي فراموش کردن سینا به رعد نیاز داشتم به مردبر  

 مغرور و قدرتمند خودم

 سینا وقتی به سوگند ازار رسوند روح و روان منو به هم

 ریخت از اون به بعد من

 فراري شدم از هر چی جنس مذکر بود

 اون ضربه باعث شد من از ازدواج و مردا متنفر بشم

 ولی امشب یه ضربه دیگه



 باعث شده این قضیه برعکس بشه

 دستامو دور گردن رعد حلقه کردم

 سرسري نمیگذشتم از امشب دیگه منتظر نمیمونم

 دیگه چشم پوشی نمیکنم

 با دستم گونشو لمس کردم

 چشماشو محکم رو هم فشرد

 عشق زیباي من دلم میخواست مژه هاي بلندشو

 لمس کنم یا لباي پرشو یایا نه

ریشش زبره نه گونشو که بخاطر ته  

 سرشو چرخوندم سمت خودم

 چرا من بی قرارم؟

 چرا من بیتابم؟

 این چه حسیه؟

 رعد داره مثل آهن ربا منو سمت خودش جذب

 میکنه

 گونمو به گونش چسبوندم و عطر تنشو بو کشیدم

 چجوري میتونست انقدر خوشبو باشه عطر تنش

 محشره

 این منم؟

 نگار؟

 اندکی سرمو فاصله میدم



که دو دو میزنه مستقیم به چشمايبا چشمایی   

 همدیگه خیره میشیم

 نگار:رعد

 صدام بخاطر جیغ هایی که براي رهایی از دست اون

 ملعون کشیدم انگار

 زخمیه

 بدون فوت وقت جواب میده

 رعد:جانم نگارم

 قلبم تکون سختی میخوره

 نگار:گفتی گفتی دوستم داري؟؟پس پس خورشید

 اجازه نداد ادامه بدم

نه نمیدونم به کجا ولی من بهش اطمینانحرکت میک  

 دارم من فقط امشب

 میخوام باهاش همراه بشم

 نه حرف اضافه اي بزنم و یا نه مثل گذشته گند بزنم به

 این خلوت دو نفرمون

 بعد امشب من فراموش میکنم همه اینارو و بازم فرار

 میکنم

 ولی بخاطر همون چند ماهی که با رعد زندگی کردیم و

هر بودیم امشبزن و شو  

 رعد سهم منه



 نفس نفس میزدم

 به چشمام نگاه کرد

 اصال نفهمیدم کی و چجوري منو آورد تو اتاق از بس

 درگیر و غرقش شدم

 قطره اشکی از گوشه چشمم چکید خواستم منصرف

 بشم مثل بی پناه ها تو خودم

 جمع شدم

 ولی اینبارم رعد بود که منو از تو لک در آورد

 رعد:دیگه ولت نمیکنم نگار تو مال منی زندگی

 بدون تو جهنمه دارم میمیرم

 نگار تو چیکار کردي با من؟؟کی و چجوري منو اسیر

 خودت کردي؟؟دوستت

 دارم نگار دوستت دارم

 با شنیدن صداي حرف زدن کسی چشمامو باز

 کردم بین مالفه هاي سفید

 رنگ دراز کشیده بودم

 مکان نا آشنا بود

ب عمیق و راحت رو تجربه کرده بودم چجوريیه خوا  

 ممکنه آخه؟

 سیر شده بودم از خواب یعنی چند ساعت خوابیدم؟؟

 از جام بلند شدم که ماجراي



 دیشب بهم یادآوري شد

 از خجالت و هیجان لبامو گزیدم

 و با چشمام اطرافو کاویدم

 خبري از رعد نبود فقط همون موقع بیدار شدن

مطعنم صداشو شنیده بودم آره  

 صداي خودش بود

 پس چی؟

 فکر کردي بعد دیشب ولت میکنه میره؟

 از جام بلند شدم ظاهرم

 خیلی جالب نبود براي

 رویارویی باهاش ولی چاره اي نبود

 خجالت میکشیدم از اتاق خارج بشم

 یه حسایی داشتم

 خجالت

 خوشی

 شرمندگی

 سردرگمی

 نمیدونستم از این به بعد چی میشه؟

رعد وارد اتاق شد چرخیدم نگاهش در که باز شد و  

 کردم تو دستش سینی غذا

 بود



 از صورتم کم مونده بود آتیش بزنه بیرون

 لبخند آرومی زد و اومد کنارم نشست

 نگاهش کردم

 سینی رو گذاشت سمت دیگه اش

 این منم نگار دریا نگاري که از رعد طالق گرفت و بعد

 دو سال محرم

قشه شدیک روزه عشقش که همون همسر ساب  

 من چیکار کردم با زندگیم؟؟راهی که رفتم درسته؟؟

 رعد:حالت خوبه؟؟

 حالم خوب بود؟؟

 هوا تو سینهام سنگینی میکرد

 نگار:حالم خوبه

 حال ما کنار همدیگه خوب بود

 به چشماي همدیگه خیره بودیم که رعد پیش قدم شد

 رعد:نمیتونم ازت دست بکشم

 حرفاي دیشبشو که پر از خواستن و شور و اشتیاق بود

 گذاشته بودم پاي جریانی

 که در حال وقوع بود

 ولی االن حرف االنش باعث شد شش هام پر از هواي

 تازه بشه

 گل امیدي جوونه بزنه تو وجودم



 پس رعد واقعا منو میخواست

 نگار:خیلی حرفا دارم که بهت بزنم رعد ولی

 ولی خورشید

دان داشتم بخاطر خورشید اون قبل منعذاب وج  

 بود و بعد من حاال اون چی

 میشه؟؟

 رعد نزاشت ادامه بدم اخماش تو هم رفت و آروم

 گفت

 رعد:نگار من دوسال پیش عاشقت شدم نمیدونم

 چجوري؟ ولی بهت حس

 داشتم منو و پدر خورشید سر پروژهاي شریک بودیم

 و از همونجا بود که با

ن یه دختر مهربونه خیلی کارادخترشم آشنا شدم او  

 برام کرد من فقط به این

 فکر میکردم که اون همسر آینده منه تا اینکه پدرتو

 دیدم اونم بعد چند سال

 آب دهنمو قورت دادم و خیره شدم به رعدي که

 داشت برام تعریف میکرد چی

 شد که ما به اینجا رسیدیم

ستهرعد:حاج سلطانعلی دریا الگو خیلی از جووناي را  

 فرش فروشان بود حجره



 بقلی حاجی مال پدربزرگ من بود انقدري از مردونگی

 و معرفت پدرت تعریف

 کرد که من شیفته اش شدم وقتی میومد مغازه من

 خودم براش چایی میبردم

 هرکسی نصیحتم میکرد تو کتم نمیرفت بچه بودم و

 مغرور ولی وقتی حاج

پدرم و سلطانعلی حرف میزد انگار جادو میکرد منو  

 پدربزرگم وقتی دیدن فقط

 گوش بفرمان پدرتم منو سپردن دستش دیگه از اون

 روز بود که بیشتر مریدش

 شدم تا وقتی که بزرگتر شدم و دیگه عالقه اي به این

 کار نداشتم ولی هر از

 گاهی به حاجی سر میزدم نمیدونستم حتی چند تا

 دختر داره .ولی تورو یادمه

 با لبخند نگاهم کرد

 منویادشه؟؟یعنی چی؟؟کی کجا؟؟

 رعد:پسر سرایدارتون حسن علی براي اینکه سربه

 راه بشه پدرش گذاشته

 بودش حجره حاجی تا یکم راه و رسم بازارو یاد

 بگیره

 دوباره لبخند زد



 رعد:اونموقع من بزرگتر از شما بودم و گاهی اوقات به

 حجره پدرم سر میزدم

بچه رو دیدم که روتا وارد مغازه حاجی شدم یه دختر   

 کمر حسن علی نشسته بود

 و داشت از موهاش میکشید و عین پسر بچه ها

 تهدیدش میکرد بحسابش میرسه

 کم کم داشت اون خاطره برام تداعی میشد بعد مرگ

 سوگند وحشی شده بودم

 بیچاره حسن علی سمتم نمیومد و اینبار برعکس من

 هی بهش گیر میدادم و

 پاپیچش میشدم

در گذشته رعدو دیده بودم؟؟ یعنی من  

 رعد:بزور بلندت کردم بعدشم که

 حاجی سر رسید

 سینی غذارو برداشت و مقابلم گذاشت

 رعد:بخور ضعف میکنی اما نیاز داریم به حرف

 زدن دیگه هیچ فرصت

 اضافه اي بهت نمیدم فقط گوش کن بعدش منم

 گوش میکنم بحرفات

که دلم ضعف میرفت با دیدن استیک و سیب زمینی  

 به خوبی پخته شده بود



 با خجالتی که از من بعید بود آروم شروع کردم به

 خوردن غذا و نگاهم به رعد بود

 رعد:اونشب عروسی خواهرت وقتی داشتی با اون

 پسره دعوا میکردي و

 من سر رسیدم خوب نشناخته بودمت

 بلند شد و از جیب شلوار جینی که رو مبل تکی تو

ياتاق انداخته بودش چیز  

 برداشت اومد دوباره کنارم نشست

 مشتشو سمتم گرفت و بعد از چند ثانیه بازش کرد

 یه گل سر کوچیک نقره اي بود

 خیلی برام آشنا بود

 سوالی نگاهش کردم

 رعد:مال خودته؟؟

 مال من؟؟گیج شدم؟؟من کی

 بیاد اونشب چشمام گرد شد

 رعد:اینو زده بودي رو موهات اصال فکرشو نمیکردم

یدختر حاج  

 باشی موقع دعوا این از رو موهات افتاد

 نمیدونم چرا برش داشتم اصال نمیدونم چرا اینهمه

 مدت پیش خودم نگهش

 داشتم



 گلسر رو از کف دستش برداشتم آره همونی بود که

 ساناز تو عروسی زیبا رو

 .موهام زده بود رو موهاي کوتاهم

 رعد از بین انگشتام بیرونش کشید

 کنجکاو نگاهش کردم بهم نزدیکتر شد

 وقتی داستاشو سمت موهام برد چشمام گردتر شد

 گلسر نقره اي رو وصل موهام کرد

 رعد:اینجا جاش بهتره

 با عشق نگاهش کردم مرد من

 یه نگاه کلی به موهام انداخت

 رعد:موي بلند بیشتر بهت میاد

 من دیگه دست به موهام نمیزنم از این به بعد اصال

اهشون نمیکنم اینکوت  

 موها محتاج نوازش هاي رعده

 رعد با آوردن اسم خورشید منو از اون خلسه شیرین

 بیرون آورد

 رعد:خورشید قبل تو بود قرار بود ازدواج کنیم ولی

 من به خواسته حاجی با تو

 ازدواج کردم اصال فکرشو نمیکردم بهت وابسته شم

 عاشقت شم ولی شدم

شمام اینارو میگفتشمرده شمرده و خیره به چ  



 رعد:ولی تو جوري رفتار میکردي که انگار اون خونه

 زندان و من زندانبانت

 بودم همین فکر باعث شد بعد برگشت خورشید

 رهات کنم نمیخواستم پر

 پروازتو بشکنم من بخاطر ثروتت نگهت نداشته بودم

 نگار من خیلی گندکاري

نتو زندگیم کردم قبل تو زندگی اون طعمی که اال  

 داره رو نداشت خورشید

 بود ولی عشقی نبود تعهدي نبود .اونروز که تو

 شرکت دیدمت و حرفاتو شنیدم

 بیشتر از همه ناراحتیت حالمو بد کرد..تو دیگه مثل

 سابق نگاهم نمیکردي مثل

 همون روزي که پرواز کردیم یا روزي که اون عروسک

 گرگ کوچیک رو

 بهت دادم

 نفس کالفه اي کشید

از من فرار میکردي و من آزادت کردم وقتی رعد:تو  

 نگاري نبود حتما باید

 خورشید می اومد چون قرار بود بیاد نمیتونستم

 دوباره دل دختر دیگه رو بشکنم

 اون در حقم خیلی خوبی کرد تا االن صبر



 کرد نمیدونم چیکار کنم

 یعنی چی؟؟یعنی خورشیدو هم میخواد؟؟

 بخاطر این موضوع اخمام تو هم رفت و غذا هم کوفتم

 شد

 وقتی نگاهش به نگاهم افتاد آروم خندید

 رعد:حسود کوچولوي من اگه تو نباشی منم دیگه

 نیستم خسته شدم از این زندگی

 بدون تو من فقط خورشیدو عالف خودم کردم باعث

 زندگیش شدم نمیدونم

 چیکار کنم لطفا درکم کن

اون داره درست میگه نمیشه خب درکش میکردم  

 که اون بیچاره رو

 همینجوري رهاش کرد و گفت بیخیالش

 عذاب وجدان بدي داشتم

 با بصدا در اومدن زنگ خونه متعجب رعدو نگاه

 کردم

 با اخم از جاش بلند شد فکر کنم اونم نمیدونست

 کیه

 از اتاق خارج شد

 نکنه اون سیناي عوضیه؟؟نکنه اون کثافت مرده و

افتاده گردن رعد من؟؟خونش   



 ترسیده از جام بلند شدم نمیزاشتم رعد هیچ آسیبی

 ببینه همه گناهارو گردن

 میگیرم

 درو باز کردم و با اخم از اتاق خارج شدم

 ولی با خورشیدي روبه رو شدم که وسط پذیرایی با

 چشماي گریون روبه روي

 رعد وایستاده بود

ردمبا هم چشم تو چشم شدیم و من از خجالت م  

 دیدن شکستن یک زن اصال تماشایی نبود و من

 شرمنده خورشید بودم نه

 طلبکار

 اون حق داشت هرچی میخواد بهم بگه و یا هرکاري

 بکنه

 عصبانی سمتم قدم برداشت

 که رعد با هشدار اسمشو صدا زد

 رعد:خورشید بهش کاري نداشته باش

 ازم حمایت کرد ولی خورشید بیشتر شکست

م وایستاد کاش رعد کاري نمیکرددو قدم مونده به  

 صورت اشکیش قرمز شده بود

 نمیتونستم حتی کلمه اي بگم

 با غصه وگریه نالید مخاطبش رعد بود



 خورشید:میگی حوصله نداري میگی سرت درد

 میکنه اونوقت اومدي پیش زن

 سابقت؟؟رعد؟؟

 چرخید رفت سمت رعد

 خورشید:اینکارت میدونی نامردیه؟؟

سبیدم به دیوار نگاهم خیرهعقب عقب رفتم و چ  

 خورشیدي بود که بیتابی میکرد

 نگاهش رو لباسم و صورتم در گردش بود

 لعنت به من

 لعنت به من که نتونستم از عشق رعد دست بکشم

 قطره اشکی از چشمم چکید

 خورشید:اینهمه پاي تو موندم با اخالق بدت ساختم

 با بی توجهیات ساختم اینه

 سهم من!؟رعد این بود حق من؟؟

 رعد سعی داشت با حرف آرومش کنه ولی خورشید

 حق داشت

 رعد:ببین خورشید ما باید باهم حرف بزنیم

 خورشید:دیگه نمیخوام ببینمت عوضی

 و رفت سمت در

 بخاطر حضور ناگهانی خورشید مهلت این نشد که منم

 حرفاي دلمو به رعد بزنم



رفتفقط منو رسوند خونه و خودش   

 قبل رفتن ازم معذرت خواهی کرد و قول داد برام

 جبران کنه گفت فقط چند روز

 صبوري کنم تا با خورشید حرف بزنه

 منم مثل بیشتر دخترا که از عشقشون انتظاراتی دارن

 دلم میخواست بعد مهمترین

 اتفاق زندگیم محبت بیشتري از رعد دریافت کنم ولی

 شرایط ما فرق میکرد

ر خورشید پا میزاشتم رو خواسته هاممن باید بخاط  

 گاهی بهش حق میدادم و خودمو میزاشتم جاي اون و

 گاهی حسادت سرتاسر

 وجودمو فرا میگرفت و از رعد ناراحت میشدم و با

 لجبازي میگفتم باید االن پیش

 من بود نه خورشید

 دو روز از اون اتفاق گذشته بود و رعد به دیدنم نیومد

و و فقط شبا زنگ میزد  

 فقط یک دقیقه حرف میزدیم

 که تو طول اون یک دقیقه هم فقط ازم معذرت خواهی

 میکرد و من قضیه رو

 کشش نمیدادم چون از صداشم مشخص بود که چقدر

 ناراحت و درمونده و خسته ست



 یعنی راه رو اشتباه رفتم؟؟

 نباید به رعد نزدیک میشدم؟؟

اشایان هی پاپیچم میشد و مشکوك نگاهم میکرد ت  

 میرفتم تو حیاط تا هوایی به کله

 ام بخوره میدیدم از یه سوراخ سنبه اي داره زاغ

 سیاهمو چوب میزنه

 اوضاع خیلی خیلی قاراشمیش بود

 دیگه شرکت هم نمیرفتم و به پیتر زنگ زدم و استعفا

 دادم گفتم خسته شدم و نیاز

 به استراحت دارم گفتم سوالی نپرسه تا خودم برم

 سراغش

 دلم میخواد برگردم ایران عزیز و حاج بابا میگفتن

 دیگه طاقت دوري ندارن و من

 بیشتر

 همیشه تو طول مکالممون دوتاشونم گریه میکردن و

 جیگر منو میسوزوندن

 آره دلم میخواد برگردم ایران
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 شایان لیوان چایی رو مقابلم رو میز گذاشت و خودش

 کنارم رو مبل لم داد و

با چشماي ریز شده نگاهم میکرد و با همونطور که  



 صداي رو مخی چایی رو

 هورت میکشید اون مابین گفت

 شایان:کسی مرده؟؟

 با اخم نگاهش کردم

 شایان:شکست عشقی خوردي؟؟

 گره اخمام کورتر شد

 شایان:خب چیه اصال چته تو؟پر از استرسی بخدا

 قلب من یکی که از این

 ..وضعیت ترکید

 رو بهش غریدم

ه لیوان چایی براي من آوردي میخواي حرف ازنگار:ی  

 زیر زبون من بکشی؟؟نه

 کسی مرده و نه من شکست عشقی خوردم فقط

 حوصله خودمم ندارم چه برسه

 به تو خرمگس

 خودشو آروم عقب پرت کرد و گفت

 شایان:هوووششش چته؟؟آرومتر

.. 

 خودمو محکم کوبیدم به پشتی مبل و پوووف کالفه اي

 کشیدم

انی از جام بلند شدم که شایان ترسید و چاییولی ناگه  



 تو دستش چپه شد رو رون

 پاش

 شایان:نگارررر تو چته عمو رو عمه کردي کهه داشت

 کولی بازي در می آورد

 نگار:کولی بازي در نیار شایان میخوام برم پیش

 شاپرك جون اگه میخواي تو

 هم بیا میرم ببینم حالش چطوره؟؟اصال از حالش خبر

 ندارم

 شایان همونطور که پارچه شلوارشو تکون میداد تا پاي

 کمی سوختش خنک بشه

 گفت

 شایان:بهتره نري

 اخم کردم

 نگار:اونوقت چرا؟؟

 شایان:چون خانوادگی رفتن سفر مارو میبینی با تو

 دیوونه زندونی شدیم تو این

 خراب شده مردم بفکر گردش و تفریحن

 وا رفته نشستم سر جام

 آروم ولی جوري که شایانم بشنوه گفتم

 نگار:رفتن سفر؟؟ولی قرار بود تا خوب شدن بیماري

 شاپرك جون جایی نرن فعال



 که نچ

 شایان از بازوم کشید

 شایان:تو چی داري با خودت میگی نگار؟بیماري

 شاپرك جون که خیلی وقته

 خوب شده

 با چشماي گرد شده نگاهش کردم
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ینگار:چیییی؟؟ولی ول . 

 شایان متعجب پرید وسط حرف زدنم

 شایان:ولی نداره که چند ماه پیش پیتر خیلی

 خوشحال بود گفت حال مادرش کامال

 خوب شده تو نمیدونستی؟؟

 نه من هیچی نمیدونم یعنی پیتر منو گول زده

 بود؟؟اونا منو بازي دادن آخه

 چرا؟؟

 دستام مشت شدن دلم میخواست به پیتر زنگ بزنم و

پرسم اون منو بازيدلیلشو ب  

 داده بود

 هه هرکی بهم رسید از سادگیم سو استفاده کرده

 بخاطر این مسئله فکرایی که میومد تو ذهنم رو

 نمیتونستم پس بزنم



 اینکه رعدم از من سو استفاده کرده و برگشته پیش

 خورشید نه اینبار دیگه من

 طاقت نمیارم

 قطره اشکی از چشمم چکید

ا گریه میکنی؟کسی اذیتتشایان:چیشده نگار چر  

 کرده؟

 تا خواستم حرفی بزنم زنگ خونه بصدا در اومد

 برعکس همیشه که یا شایان و یا من در همچین

میزدیم به کري مواقعی خودمونو  

 و فلج بودن سریع از جام بلند شدم و رفتم سمت در

 با باز شدن در چهره رعد نمایان شد

دنم لبخندي زددستشو تکیه داده بود به کنار در با دی  

 پس همه فکرام اشتباه بود باالخره اومد دنبالم

 منو عقب هل داد و خودش وارد شد

 درو بست و بهم مجال نداد

 دلم بخاطر این حال و روزش زیرو رو شد وقتی چشم

 باز کردم و نگاهم به

 پشت سر رعد یعنی به پذیرایی افتاد هینی کشیدم و

 از خودم دورش کردم

 متعجب ازم فاصله گرفت

 شایان با نیش تا بناگوش باز شده مارو داشت تماشا



 میکرد

 شایان:المصب از هزارتا فیلم آموزشی هم

 کیفیتش بهتر بود

 عوضی

 رعد چرخید و نگاهش کرد

 با اخم پرسیدم

 نگار:تو نمیپرسی رعد اینجا چیکار میکنه؟؟

 شونه اي باال انداخت

 شایان:به من چه؟؟

س براش تکون دادم که بی خیال گفتسري به افسو  

 شایان:ماشاهللاا زبون داري شیش متر عقلتم که بیشتر

 از همه کار میکنه

 زندگیتونم به من ربطی نداره میخواین همدیگرو

 بکشین و یا هر چی

 من سر پیازمیا تهش که این وسط پرو پاچه باال پایین

 کنم؟؟

ختبعدیه نگاه پر از خواستن و شیفته به رعد اندا  

 شایان:المصبم که عین هلوه بازوهارو ببین خدایی

 یعنی شایان انقدر عقلش درست کار میکنه

 شایان:ولی اگه دوباره نگارو ناراحت کنی رعد منکه

 هیچی زورم بهت نمیرسه



 ولی حاج بابا یه لقمت میکنه

 رعد فقط با خنده سري تکون داد

ماروبعد گفتن به ادامه کارتون برسید رفت طبقه باال و   

 تنها گذاشت

 رعد چرخید سمتم

 نگار:رعد لطفا ما ما به همدیگه محرم نیستیم اگه

 بابا

 کنار گوشم زمزمه کرد

 رعد:هیششش عزیزم ما هنوز زن و شوهریم اون

 محرمیت برای یک شب نبود

 برای یک ماه بود

 سرمو فاصله دادم و متعجب نگاهش کردم

مرعد:یک ماه که سهله من تورو براي تمام عمر  

 میخوام نگار

 دوباره استرس گرفتم و همه چیزیادم افتاد

 نگار:خورشید

 رعد پووفی کشید و ازم فاصله گرفت وارد خونه شد

 یعنی چه اتفاقی افتاده؟؟رعد با خورشید حرف نزده؟؟

 حتما خورشید خیلی دلش شکسته؟؟

 بهترین کار ممکن االن چیه؟؟

 من اگه بازم از رعد فاصله بگیرم میمیرم



نمیتونم خودمو گول بزنم دیگه  
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 من شانس نداشتم یا چی؟؟

 که همه زندگیم باید استرس بکشم؟؟

 عین آدمیزاد ازدواج نکردم طالقمم که نور علی نور

 بود

 و االن بجاي اینکه از این دوران بازگشت و عاشقانم

 لذت ببرم پر شدم از حس

 عذاب وجدان و اینکه فکر کنم یه عوضی هستم که

 پریدم وسط زندگی دو نفر

 دیگه

 به این فکر کنم نباید به رعد نزدیک میشدم و اجازه

 نمیدادم اونم بهم نزدیک بشه

 ولی عوضش چیکار کردم؟؟

 هیزم بیشتري ریختم تو این آتیش تا بیشتر آلوو بگیره

 از اضطراب پاهامو رو زمین تکون میدادم

 دستامو رو میز تو همدیگه قفل کرده بودم

به این فکر میکردم چیا بهش بگم اصال چجوريداشتم   

 روم بشه باهاش حرف

 بزنم

 یا اگه یه چیزي گفت و پرسید چی جوابشو بدم



 داشتم خودمو آماده میکردم براي رویارویی با خورشید

 رعد گفت خورشید خواسته با خودم حرف بزنه گفت

 مطمعنه هیچ آسیبی بهم

رو بیام نهنمیرسونه گفت بخاطر اونم که شده این قرا  

 به خواهش اون البته بخاطر رعدم هست ولی بخاطر

 خودمم اومدم اینجا تا

 خورشید حرفاشو بهم بزنه

 اگه بهم فحش بده حق داره

 حتی اگه منو بزنه

 ولی من پا پس نمیکشم دیگه نه االن

 نه تا وقتی که رعد ازم بخواد از زندگیش حذف بشم

باقی نمونهاینبار جوري میرم که هیچ رد نشونی ازم   

 با احساس حضور کسی مقابل میز سرمو بلند میکنم

 سریع از جام بلند میشم و سالم میدم

 خورشید با ساده ترین شکل و شمایل و تیپ اومده

 جواب سالممو میده و میزو میکشه و روش میشینه

 گارسون پیداش میشه و بعد ثبت سفارش مارو تنها

 میزاره

و من یک لیوانسفارش خورشید بستی توت فرنگیه   

 آب پرتقال
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 ناراحت بنظر نمیرسه یعنی اخمی نداره

 برعکس اونروز که انگار غم و عالم و آدم رو دوشش

 افتاده بود و مثل شکست

 خورده ها بود

 خورشید:خوبی؟

 ازم حالمو میپرسید؟؟

 میخواست چیکار کنه؟

 هدفش چیه؟؟

 نگار:خوبم

 گارسون خیلی زود سفارش مارو آورد و مقابلمون

 گذاشت بعد رفتنش خورشید

 بود که سریع و بدون مقدمه شروع کرد به حرف

 زدن

 خورشید:ببین میرم سر اصل مطلب چون ما هر دومون

 میدونیم براي چی اینجا

 هستیم

 نگاهم به لیوان آبمیوه بود سعی میکردم مستقیم

 نگاهش نکنم

رمنده نباش من در حقت بديخورشید:نگاهم کن ش  

 کردم نه تو

 با تعجب نگاهش کردم این دختر چقدر صبور



 بود هرکی جاي اون بود االن

 شرایط خیلی فرق میکرد ولی اون داره در کمال

 آرامش با من حرف میزنه و

 خودشو مقصر میدونه؟؟

 نگار:این حرفو نزن من نمیخواستم

 نزاشت ادامه بدم سریع گفت

بده منم نه تو و نه رعد من از همون خورشید:آره آدم  

 اولم میدونستم رعد بهم

 عالقه اي نداره ولی میدونستم کسی تو زندگیش

 نیست فکر میکردم میتونم عاشق

 و و شیفته خودم بکنمش چون باهام متفاوتر رفتار

 میکرد فکر میکردم منو تو

 قلبش راه داده

 بعد این حرفش قطره اشکی از چشم سمت چپش

 چکید

شید:رفتم و فاصله گرفتم فکر میکردم وقتیخور  

 برگردم به همه آرزوهام با

 رعد میرسم ولی دیر رسیدم خیلی دیر لجبازي کردم

 وقتی دیدم باهات ازدواج

 کرده وقتی دیدم با اون همه احساس و محبت نگاهت

 میکنه حسادت کردم من به



 تو و رعد ظلم کردم رعد خیلی آدم خوبیه نگار

مردونگی قدرشو بدون اون  

 سرش میشه چیزي که تو کمتر مردي دیدم از همین

 طریق تحت فشارش گذاشتم

 و تا حدودي هم موفق شدم ولی میدیدم که چجوري

 تو آتیش خواستن تو میسوزه

 دیگه اون رعد سابق نبود دیگه مثل سابق نگاهم

 نمیکرد دیگه زیاد براش مهم

 نبودم من تو این دوسال سوختم و ساختم به پاي

اقت خودمحم  

 خورشید:تو این ارتباط سه نفرمونم عذاب کشیدیم رعد

 بخاطر سکوتش و احساس

 مسئولیتش تو بخاطر لجیازیت و من بخاطر

 خودخواهیم تو این دوسال فقط عذاب

 کشیدم چون رعد عاشق تو بود تو نمیدونی چقدر

 سخته وقتی اشتباهی بجاي اسمم

 ، اسم تورو صدا میزد حتی تو خوابم اسم تورو می

 آورد رعد تو این دوسال

 نزاشت نزدیکش بشم از همه راها وارد شدم ولی اون

 دراي قلبشو بسته بود

 خورشید داشت پر از غصه و ناراحتی اینارو میگفت و



 منو متعجب تر میکرد

 خورشید:من عاشق رعدم اینو نمیتونم کتمان کنم

شانسی ولی میدونم هیچ  

 ندارم میتونم اصرار کنم میتونم پافشاري کنم ولی

 میدونم سهم من از رعد

 هیچیه چون اون تمام و کمال مال توه اون قلبشو

 بهت داده چیزي که تو این

 دوسال من ازش محروم بودم

 باقاشق داشت با بستنیش بازي میکرد

 خورشید:خیلی سخت بود برام هر روز و هر لحظه از

م من از توخودم میپرسید  

 چی کم دارم که به چشم رعد نمیام؟ .شدم یه آدم

 افسرده که فقط دنبال رضایت

 رعده ولی دیگه خسته شدم وقتی اونروز با هم

 دیدمتون فهمیدم باید دیگه تمومش

 کنم دیگه نمیتونم به این حماقت ادامه بدم

 کار من فقط سکوت بود حرفی نداشتم که در مقابل

 حرفاش بزنم

بگمچی باید   

 آره راست میگه من لجبازي کردم با خودم با

 رعد کارم خیلی اشتباه بود اگه



 همون موقع که رعد گفت با همدیگه حرف بزنیم به

 حرفش گوش داده بودم شاید

 این همه عذاب نمیکشیدیم

 خورشید:عشق رعد همیشه تو قلب منه ولی اینجوري

 دیگه نمیتونم ادامه

نیاز دارم از بدم احساس میکنم کمی سبکتر شدم  

 این به بعد براي خودم زندگی

 کنم

 شونه اي باال انداخت

 خورشید:چیکار میشه کرد رعد منو دوست نداره و

 ادامه این ارتباط اصال فایده اي

 نداره پس برش میگردونمت به خودت فراموش نکن

 که اون همیشه عاشقته

 از جاش بلند شد و کیفشو برداشت

یتونه نه نفرینتونخورشید:نه چشمم دنبال زندگ  

 میکنم خوشبخت بشین

 نگاه ازم گرفت و رفت سمت در

 و من از اول تا آخر یه تماشاگر ناراحت بودم دلم

 براش سوخت جوري رفت

 که انگار از اول نبود خیلی سریع حرفاشو زده بود

 ولی لطف بزرگی در حق



 من کرده بود

 چه روزایی که فکر میکردم این زن چقدر منفوره

 ولی اون قلبی به بزرگی دریا داشته

 نمیتونم خودمو جاي اون بزارم چون من از روي لج از

 زندگیشون خارج شدم
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 تا خونه پیاده رفتم مثل همیشه که نیاز به فکر کردن

 داشتم و باید راه میرفتم تا به

 نتیجه برسم

 انگار باري از رو دوشم برداشته شده بود ولی چیز دیگه

و مشغولاي که فکرم  

 کرده بود قضیه سیناست چون از ترسم نه خبري از اون

 ماجرا گرفتم و نه کاري

 کردم نزدیک خونه که رسیدم کسی از پشت دسته

 کیفمو گرفت

 چرخیدم که نگاهم تو نگاه عصبانی پیتر افتاد

 پیتر:اون عوضی االن تو زندانه و فکر میکنه این تقصیر

 منه نگار ولی من

اون گفته من از پشت کوبیدم تواصال متوجه نمیشم   

 سرش فقط نمیخوام بگی که

 پاي تو هم وسط این ماجراست



 از خشم نفس نفس میزد

 خب انگار یچیزي هم بدهکار شده بودم من فکر

 میکردم پیتریه حسایی داره بهم

 ولی رفتار االنش و کال کارا و رفتارهاي این مدتش

 باعث شده در مورد

بشمشخصیتش کمی دچار دوگانگی   

 پیتر:بهش تهمت زدن تو اونشب خونه سینا

 بودي؟؟

 اول که دیدمش بخاطر حرفاش کمی گیج شدم ولی

 خیلی زود گرفتم در مورد چی

 داره حرف میزنه

 سینا زندانه؟

 بند کیفمو از دستش کشیدم و یه قدم عقب رفتم

 نگار:بجاي اینکه طلب کار بشی باید جوابگو

 چندتاسوالم باشی چون واقعا در

ردت دچار شک شدم جناب پیتر تایلور؟؟مو  

 یه دستشو به کمرش زد و با دست دیگه اش به موهاش

 چنگی انداخت

 با حرص و جدي غریدم

 نگار:تو به من دروغ گفتی اصال مادرت مریض

 نیست شایان گفت خیلی وقته



 حالش کامال خوب شده از شاپرك اصال انتظار این

 رفتارو نداشتم کال

 تصوراتمو به هم زدید باعث شدین حتی به خودمم

 شک کنم

 تو دو تا جمله آخر بغضم گرفت

 نگار:نمیدونم هدفت چیه؟؟اون عوضی هم حقشه باید

 به سزاي کاراش برسه

 بدون اینکه به سوال اولم جواب بده غرید

 شایان:اون کاري کرده ضرر کنم بیشتر شرکتا

 قراردادشونو فسخ کردن تو مرز

م میفهمی اینو؟؟ورشکستگی  
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 رعد:اینجا چخبره؟

 ترسیده پشت سرمو نگاه کردم رعد عصبانی با صورت

 خشمگین وایستاده بود و

 نگاهش به پیتر بود

 اومد کنارمون وایستاد

 پیتر با حرص غرید

 پیتر:تو اینجا چیکار میکنی مگه نگفتم دور و بر نگار

 پیدات نشه؟؟

 هه پیتر از هیچ چیزي خبر نداشت



اینجا دوتا مرد عصبانی بود که داشتن براي همدیگهو   

 شاخ و شونه میکشیدن

 رعد دستشو گذاشت رو سینه پیتر و به عقب هل داد

 که یک قدم عقب رفت

 رعد:همین االن گورتو از اینجا گم میکنی

 پیتر سمت رعد هجوم آورد کار داشت به کتک کاري

 میکشید

گذاشتم که سریع رفتم بینشون قرار گرفتم و دستمو  

 رو سینه رعد و به چشماش

 نگاه کردم میخواستم آرومش کنم

 نگار:لطفا رعد باهاش دعوا نکن اون االن از اینجا

 میره اون در حق من و

 شایان خیلی خوبی کرده مسئلهاي هم باشه باید در

 آرامش حلش کنیم

 شنیدم که پیتر ناباور اسممو صدا زد نگاهی سمتش

 انداختم

حل نمیشد اون باید پاسخگو تمام آره با دعوا چیزي  

 سواالي من باشه

 رعد ولی سعی داشت بخاطر خواهشم خودشو کنترل

 کنه

 پیتر:نگار ما باهم نامزد کردیم تو از اون فراري بودي



 ولی االن

 انگشتر پیتر رو که همیشه بخاطر مادرش تو کیفم

 حمل میکردم تا در مواقع

پیتر ضروري دستم کنم از کیفم پیدا کردم و به  

 نزدیک شدم

 انگشترو گرفتم سمتش

 نگار:تو منو بازي دادي بگیرش این نامزدي صوري

 دیگه تمومه من عاشق

 رعدم و دوباره باهاش ازدواج میکنم

 یک آن رنگ از رخ پیتر پرید

 منو بازي داده بود با این حال بازم دلم براش میسوخت

 انگشترو از دستم نگرفت و من مجبور شدم بندازمش

 زمین سمت رعد قدم

 برداشتم که دیدم مغرور و لبخند خبیثی بر لب داشت

 پیتر رو تماشا میکرد
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 شده بودن مثل دوتا پسر بچه که سر یه اسباب بازي

 انگاري دارن دعوا میکنن

 که پیتر این وسط از راه بدش براي بدست آوردنش

 وارد شده بود

که منمهمترین چیز تو یه ارتباط عشق و عالقه ست   



 فقط نسبت به پیتر احساس

 دین میکنم

 بی توجه رفتم سمت خونه که رعدم پشت سرم اومد

 سردرگم بودم سردرگمتر شدم نمیدونستم در

 روزهاي آینده چی در انتظارمه

 از همه مهمتر واکنش حاج بابا و عزیز وقتی بفهمن

 دوباره با رعد به همدیگه

 برگشتیم بود

نشستم پووف کالفه اي کشیدم رو مبل  

 رعد آروم کنارم نشست و نگاهم کرد وبا لحن آرومی

 پرسید

 رعد:با خورشید حرف زدي؟؟

 بیاد حرفاي خورشید چیزي تو قلبم تکون خورد اون

 از این ارتباط بیرون رفته

 بود باید خوشحال میبودم ولی انقدر ها هم دیگه بد

 نیستم که بفکر دلشکسته اون

 نباشم

اط خارج میشه تا ما بهنگار:اون گفت از این ارتب  

 همدیگه برسیم

 با لحن غمگینی رو به رعد اینو گفتم

 تو چشمام نگاه کرد



 نگار:نمیدونم باید در حقش چیکار کنی تا از ته دل

 تورو ببخشه اون خیلی دختر

 خوب و مهربونیه شاید اگه جاي اون بودم

 زیر گوشم زمزمه کرد

 ..رعد:همه چیز درست میشه عزیزم ناراحت نباش

 شاید رعد فکر میکرد با این حرف ساده میتونه منو

 دلداري بده ولی همین

 حضورش براي من خیلیه من عاشقشم و دوستش

 دارم همینکه صداي نفساش به

 گوشم میخوره همینکه عطرشو میتونم از نزدیک

 استشمام کنم و همینکه میتونم

 کنارم داشته باشمش و هر روز ببینمش آرامش

 میگیرم

 و من چه دیر اینو اقرار کردم

 رعد:میدونم حال روحیت خوب نیست فقط میخوام

 بپرسم چرا با اون عوضی

 نامزد کردي؟؟

 رعد حسودي کرده االن؟؟

 با لبخند نگاهش کردم

 اخماش طبق معمول به راه بود

 نگار:تو االن حسودي کردي؟؟



 اخماش بیشتر تو هم رفت

ونده بود گردنرعد:بله میخواي منکر این بشم که کم م  

 اون پیتر عوضی رو

 بشکنم؟؟دست گذاشته بودي رو نقطه ضعف من آروم

 خندیدم خسته بودم روحم خسته بود رو مبل دراز

 کشیدم

 انگار اولش جا خورد لبخندي دوباره رو لبام

 نشست مرد مغرور و دوست

 داشتنی من قول میدم انقدر برات ظرافت و زنانگی

 خرج کنم تا وقتی پیشمی این

 خوي مغرور و خشکت مثل موم تو دستام نرم بشه

 بایدیچیزایی رو بهش توضیح میدادم همونطور که اون

 توضیح داد

 نگار:وقتی اومدم اینجا شایان با پیتر هم خونه

 بود بعدشم که من اضافه شدم

 تکونی خورد نگاهش نکردم

 نگار:ولی اون خیلی زود از اینجا رفت خیلی خوبی در

ردهحق من و شایان ک  

 ولی این آخریا نظرمو راجب خودش تغییر داد ما نامزد

 نبودیم منه لعنتی از

 روي لجبازي باهاش همراه شدم اون گفت به



 آشناشون گفته من نامزدشم اونام به

 گوش پدر و مادرش رسوندن

 احساس کردم رعد داره با موهام بازي میکنه یه حس

 خیلی خوشایندي بود و

فرو بردمنو تو خلسه بسی شیرینی   

 بعد مکث چند ثانیه اي ادامه دادم

 نگار:گفت مادرم بیماره نمیتونم فعال بهش بگم این

 خبر اشتباهه چون روحیه گرفته

 و داره درمانش جواب میده من فقط بخاطر شاپرك

 مادر پیتر سکوت کردم

 همین تا اینکه به اینجا کشیده شد

 بیاد سیناي عوضی آرامشم به هم خورد و سریع تو

م پریدمجا  

 رعد با تعجب نگاهم کرد

 نگار:پیتر گفت سینا زندست و دستگیرش کردن

 پوزخندي زد پس کار رعد بوده

 صداش زدم

 نگار:رعد؟؟کار تو بود؟

 سري تکون داد

 نگار:خوب کاري کردي این لطفتو هیچوقت فراموش

 نمیکنم اون اون عوضی



 به دوستم

 منو کشید سمت خودش و زیر گوشم گفت

 رعد:هیششش

_ 473 

 رعد:اینجا هم کم گند کاري نکرده بود همه رو اقرار

 کرد وقتی دید همه شواهد و

 مدارك بر علیهشه دیگه نتونست منکر بشه همه

 اونایی که از این عوضی زخم

 خورده بودنم شهادت دادن

 سرمو رو سینه اش جا دادم و آروم گرفتم

 شایان:ما گفتیم به ما مربوط نیست ولی نگفتیم که دم

ه دقیقه جلوییه پسر عزبب  

 هندي بازي در بیارین و اعمال مثبت هجده انجام

 بدین

 پس باالخره غیرتی شد این شایان ما بخاطر لحن

 دلخورش از رعد فاصله گرفتم

 و با لبخند نگاهش کردم

 با صورت مچاله شدش داشت مارو تماشا میکرد اومد

 نشست رو مبل روبه روي ما

تی چیزي هست که بینتونیا بهشایان:انشاهللاا که محرمی  

 حاج بابا گزارش داده



 بشه؟؟

 کنترلو از کنارم برداشتم سمتش پرت کردم که تو هوا

 گرفت

 با چشماي گرد شده نگاهی به رعد انداخت

 شایان:اینیه چشمه از وحشی بازیاشه تا دیر نشده

 خودتو نجات بده

 و رعد فقط خندید و من لجم گرفت

رفتم و ناگهان به شایانبا دلخوري نگاه از رعد گ  

 گفتم

 نگار:میخوام برگردم ایران تو هم میاي؟؟

 شایانیکدفعه اي خشکش زد و نگاهم کرد ولی بعد از

 چند ثانیه سکوت جواب

 داد

 شایان:نه

 با تعجب پرسیدم

 نگار:نه؟؟

 شایان:بله یعنی چیزه نخیر بابا من قبل تو اینجا

 درس و زندگی داشتم من یه

طرش اومدم اینجا شما هم که فقطهدفی دارم که بخا  

 هدفت باز داشتن من براي

 رسیدن به این هدف بود این دوساله چون تا به یارت



 رسیدي و از اون فاز

 دپرسی در اومدي میخواي برگردي

 خب شایان راست میگفت ولی جوابی نداشتم براش

 شایان:کاش حاال که تو میري ساناز میومد بجات اصال

 کاش از اول اون

 میومد

 شایان اینارو با آه و حسرت میگفت ولی من با اخم

 بهش توپیدم و بعد گفتن بی

 عاطفه بی چشم رو سمت اتاقم رفتم
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 همه چیز مهیا شده بود تا من برگردم به کشور خودم

 پیش حاج بابا و عزیز تنهایی اومدم اینجا ولی تنها بر

 نمیگردم

تا رعدووقتی اومدم سعی میکردم راهی پیدا کنم   

 فراموش کنم اصال نمیدونستم

 چه آینده اي در انتظارمه ولی اصال فکرشو نمیکردم

 که اینجوري بشه و من

 همراه رعد برگردم ایران

 همه چیزو راستم ریست کرده بودیم و فردا پرواز

 داشتیم فقط کاراي خورده

 ریزم مونده بود که داشتم اونارو هم انجام میدادم



ردم که نرفته دلم براي شایاناصال فکرشو هم نمیک  

 بزمجه تنگ میشه اونم

 برعکس حرفی که زده بود بق کرده منو تماشا

 میکرد

 مثل افسرده ها شده بود

 خب حق داشت ما به همدیگه عادت کرده بودیم ولی

 عزیز و حاج بابا با شنیدن خبر برگشتم دو تا بال کم

 داشتن براي پرواز

ومده بودم تا از یهاز کوچه خلوتی داشتم رد میشدم ا  

 عتیقه فروشی قدیمی براي

 حاج بابا هدیه بگیرم تو این چند روز اصال فرصت

 نشد

 دلم میخواست قبل رفتن شاپرك و پیتر رو هم ببینم و

 باهاشون حرف بزنم ولی پام

 نمیکشید که برم

 پیتر دیگه سراغمو نگرفت

 با این حال دلم خیلی گرفته بود نمیدونم چرا این بازي

راه انداخت مطمعنمرو   

 میدونست هیچ عالقه اي بهش ندارم

 همه فکرو خیاالي عالم جمع شده بودن تو سر من و

 تمومی نداشتن



و یا نمیدونستم به گرفتاریایی که اینجا دارم فکر کنم  

 به واقعه هایی که بعد

 برگشتنم به ایران اتفاق خواهد افتاد؟؟

صال خیالشمرعد این چند روز کنارم بود ولی انگار که ا  

 نبود تو ایران چه اتفاقاتی

 منتظرمونه خیلی عادي و بیخیال رفتار میکرد و فقط

 این جمله رو میگفت تو

 مال منی و کسی نمیتونه تورو ازم بگیره

 با ایستادن ماشینی مقابل پام بخاطر ناگهانی بودنش به

 عقب پریدم ولییه مرد

 هیکلی ازش پیاده شد و فقط نزدیک شدنشو

 فهمیدم
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 سرم تیر میکشید چشمامو هنوز باز نکرده بودم که

 صداي پیتر به گوشم رسید

 پیتر:عوضی مگه نگفتم مواظب باش آسیبی بهش نرسه

 پس چرا به هوش نمیاد؟؟

 و صداییه مرد دیگه که ترسیده جواب داد

 مرد:رئیس بخدا همون کاري رو کردیم که گفته

 بودین



رو دیده باشه و یاپیتر:واي بحالتون اگه کسی شما  

 ردتونو بزنن احمقا

 و من به ناچار چشممو باز کردم با دیدن اینکه پیتر باال

 سرم نشسته تو جام نشستم

 و ترسیده نگاهش کردم

 آروم و با محبت گفت

 پیتر:آروم باش نترس بیبی نترس

 نگاهم به همون مرد هیکلی خشن افتاد که قبل

 بیهوشیم دیده بودمش بیشتر

 ترسیدم

کنم پیتر ترسواز نگاهم خوند که به اون مرده فکر  

 اشاره کرد تا از اتاق خارج

 بشه

 اونم بعد یه نگاه شمري بهم رفت

 انگاري الل شده بودم صدامو پیدا نمیکردم

 پیتر:نترس عزیزم من اینجام نگار

 پیتر منو دزدیده؟؟

 سرم رو تنم سنگینی میکرد

 باالخره زبون باز کردم و با خشم گفتم

تو تو منو دزدیدي؟؟پیتررر اینجا چخبره؟؟نگار:  

 کالفه از جاش بلند شد همونطور که تو اتاق درب و



 داغون که بجز یه تخت یه

 نفره کهنه چیزي نداشت قدم میزد چنگی به موهاش

 زد گفت

 پیتر:آره آره من دزیدمت تو نمیتونی منو

 همینجوري ول کنی و بري؟؟

 ایستاد و با ناراحتی نگاهم کرد

یعنی من یه ذره هم برات اهمیت نداشتم؟؟مثلپیتر:  

 زباله میخواستی منو پشت

 سرت رها کنی و بري؟میدونی بخاطر تو چه کارایی

 انجام دادم؟؟
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 پیتر اصال انگار حالش خوب نبود؟؟مگه حال خودم

 خوبه؟؟

 من داشتم سمت اون مغازه میرفتم که این بال سرم

 اومد؟؟

 از پنجره خیلی کوچیکی که باال دیوارترك خورده اتاق

 نصب شده بود آسمونو

 دیدم تاریک بود

 چقدر گذشته ما قرار بود برگردیم پرواز داشتیم

 رعدیعنی فهمیده تا االن؟؟

 سعی کردم آروم باشم



 نگار:ببین پیتر بیا منطقی باهمدیگه حرف بزنیم تو

 داري منو میترسونی تو آدم

دونی اصال چه جرمی مرتکب شدي؟؟ربایی کردي می  

 نفسی گرفتم و ادامه دادم

 نگار:شوهرم حتما االن به پلیس خبر داده

 یک آن پیتر مثل شیر زخمی سمت صندلی چوبی اومد

 و اونو برداشت و محکم

 کوبید به دیوار

 و واکنش من فقط جیغ بود

 جیغی از ترس کشیدم و به فلز زنگ زده تاج تخت

 چسبیدم

ري نبود که من دوسال تمام میشناختماین اون پیت  

 انگار عوضش کردن جوري فریاد زد که من بجاش

 گلوم درد گرفت

 سرخ سرخ شده بود و موهاي بورش آشفته بخاطر

 حرکاتش تکون میخورد

 برعکس همیشه دیگه آراسته نبود

 پیتر :اون شوهر تو نیست نیست منم من شوهرتم

 سمتم اومد و از بازوم گرفت

از این پیتر از این هیوالي مقابلمترسیدم من   

 ترسیدم میخواست چه بالیی سرم



 بیاره؟؟

 پیتر:بخاطر امل بازیات دو سال بهت نزدیک نشدم

 خواستم آروم پیش

 برم خواستم خودت بیاي سمتم خواستم عاشقم بشی

 ولی تو چیکار کردي؟؟

 با خشم نفسشو بیرون داد

ت وپیتر:برگشتی به اون عوضی شما زنا لیاقت محب  

 صبر رو ندارین تو اونی

 رو انتخاب کردي که بهت خیانت کرده بود نه منی که

 به هر سازي زدي رقصیدم

 شما زنا عاشق مرداي بد میشین
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 بازومو محکم گرفته بود و داشت منو تکون میداد

 داشت آزارم میداد و اذیتم میکرد

 با غصه و حرص غریدم

 نگار:بهم دست نزن پیتر داري اذیتم میکنی

 ولی پیتر انگار گوشش بدهکار نبود منو کوبید رو

 تخت و روم خیمه زد

 نفسم گرفته بود به یاد اون شبی افتادم که رفتم خونه

 سینا و

 انگار پیتر شده بود یه سیناي دیگه



 پیتر:گفتم بهت فرصت بدم آروم آروم بهت نزدیک

 بشم بخاطرت مادرمو گول

 زدم زنی که ارزشش از همه چیز تو زندگیم

 بیشتره ولی تو لیاقتشو نداشتی

 با دستام سعی داشتم عقب هلش بدم واقعا هوا براي

 نفس کشیدن کم بود و یا من

 شوکه شده بودم

 به سرفه افتادم

 پیتر نمیدونم چی شد که بلند شد و بی توجه به من رو

 تخت نشست

 مشت محکمی دو تخت کوبید

نت به منپیتر:لع  

 یعنی این عشق بود؟؟

 با خشم نگاهم کرد

 پیتر:خیلی زود از اینجا میریم منو تو غیر قانونی از

 کشور خارج میشیم میریم

 یجایی که فقط ما دوتا باشیمیه زندگی رویایی برات

 میسازم نمیزارم دیگه به

 گذشته فکر کنی

 وسط حرفش پریدم اون اگه منو از اینجا میبرد من

 میمردم



اد زدمفری  

 نگار:نه نه من با تو جایی نمیام من هیچ عالقه اي

 بهت ندارم پیتر چرا

 نمیفهمی من از اول عاشق رعد بودم منو اون

 با سیلی که به دهنم کوبید هینی کشیده و بعد خفه

 شدم

 انگار پیتر به جنون رسیده بود نزدیکتر اومد و از

 موهام گرفت و محکم کشید

هنم از خودت یه اشغالپیتر:تو مقدسی پاکی تو ذ  

 نساز لطفا لطفا بیبی اگه یه

 بار دیگه فقط یه بار دیگه اسم اونو به زبون بیاري بالي

 بدي سرت

 میارم میخوام تا ازدواجمون کاري باهات نداشته

 باشم منو با اون امتحان

 نکن نکن اینکارو

_ 478 

 تنم مثل بید میلرزید

بسته نمیدونم چند روز گذشته بود فقط با چشماي  

 شده به اینطرف و اونطرف

 کشیده میشدم و انگار تو یه جاي بسته کوچیک براي

 چند ساعت نگهم میداشتن و



 البته براي زنده موندن بهم آب غذا میدادن

 داشتم عذاب میکشیدم اینا همش بخاطر لجبازیمه

 اگه من اینجا نمی اومدم و با

 پیتر آشنا نمیشدم هیچکدوم از این بالها سرم نمی

 اومد

 دلم براي همه تنگ شده بود چون میدونستم دیگه

 نمی بینمشون .نا امید شده

 بودم

 امید داشتم مثل همون شب که رعد سر رسید و منو از

 دست اون سیناي جانی

 نجات داد بیاد منو از اون دخمه و از دست پیتر دیوونه

 هم نجات بده

 کسی که مادر خودشو گول میزنه و به بازي میگیره آیا

 به من رحم میکنه؟؟

 این عشق و دوست داشتن نیست این حس پیتر

 جنونه جنون

 چجوري عشق و عاشقیه که باعث عذابم میشه این

 اتفاق کم از شکنجه نداره

 برام

 نور امیدم زمانی کور شد که بین چندتا مرد گنده که

 خالف از سر روشون



 میبارید چشمامو باز کردن

از روییه چوب لقپیتر منو میکشوند سمت کشتی تا   

 عبورم بده

 تقال کردم جیغ کشیدم حاضر بودم بیفتم تو آب و

 خفه بشم و بمیرم ولی پیتر منو

 نبره

 انقدر گریه کردم و جیغ زدم که دیگه اشکام خشک

 شد و فقط دل میزدم

 بوي دریا داشت اذیتم میکرد

 چند ساعتی بود کشتی راه افتاده بود اینو از داد

کشتی و وفریاد مرداي بیرون  

 حرکات کشتی فهمیدم

 منو انداخته بودن تو موتور خونه

 جایی که پر از رطوبت بود و بوي ماهی میداد و کامال

 تاریک

 قلبم داشت از جاش کنده میشد

 تعجب کردم که چرا من سکته نمیزنم تا بمیرم با

 اینهمه فشاري که تحمل میکنم
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بیشتر ثانیه ها و دقیقه ها که بیشتر میگذشت قلبم  

 میسوخت



 دیگه هیچ امیدي نیست

 دوباره به گریه افتادم

 خدایاااا خودت نجاتم بده التماست میکنم خدایاااا

 اصال فکرشو نمیکردم آدمی که دو ساله باهاش ارتباط

 دوستانه دارم و براش کار

 میکنم این بالرو سرم بیاره

 پیتر چقدر میتونست خطرناك باشه براي من در حالی

 که من اونو مورد اعتماد و

 دوست میدونستم براي خودم

 با غصه جیغی زدم و اسم خدارو فریاد زدم

. 

 که ناگهان در کوچیک روي سقف باز شد و پیتر بطري

 آب به دست از نرده بوم

 پایین اومد

 دستو پامو باز کرده بودن چون میدونستن راه فراري

 ندارم و وسط دریا من کجا

یا چجوري؟؟ میتونم فرار کنم و  

 پیتر :خوبه خیلی خوبه خدارو صدا بزن شاید تورو

 نجات داد

 و بعد خندید

 اومد کنارم نشست نفس آسوده اي کشید



 پیتر:از اولین روزي که دیدمت عاشقت شدم از همون

 لحظه که بهم انگ

 هم*جنس*گرا بودن زدي

 خندید

 پیتر:از همون روز تصمیم گرفتم به دستت بیارم تو

یا بقیه دختراییمثل ایزابال  

 که تو زندگیم بودن نبودي آره فرق داشتی تورو باید

 با زحمت بدست آورد و

 مثل الماس نگهت داشت

 نگاهش نمیکردم بیشتر تو خودم جمع شدم عرق

 کرده بودم شالی رو سرم

 نبود یعنی بعد دزدیده شدنم نه لباسام مال خودم

 بودن و نه شالی دیگه وجود

 داشت

دمم اسمشو آوردم که اون عوضیپیتر:رعد آه خو  

 نگار:عوضی خودتی

 خندید مثل یه شیطان چقدر من زود گول ظاهرشو

 خوردم قبال فکر میکردم

 پیتر چقدر خوبه شاید تقصیر من نبود اون بازیگر

 خوبی بوده
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 خندید پر از نفرت

 از ترسم بعد گفتن حرفم نگاهش کردم تا واکنششو

 ببینم

یزاشتم به رعد توهین کنهحتی اگه منو میکشت نم  

 لعنت بهم چجوري تونستم اون روز تو شرکت پیتر

 انتخاب کنم و همراهش برم

 با عقل ناقصم رعدو جلوي این دیوونه خورد کردم

 پیتر:همه حرفاتو میزارم پاي اینکه ازم دلخوري

 بیبی

 تو دلم همه رو صدا میزدم حتی شایانو که بیان نجاتم

 بدن

 پیتر:وقتی رسیدیم و خونه زندگیمونو دیدي نظرت

 عوض میشه من مطعنم تو

 اون خیانتکارو فراموش میکنی عزیزم اون حتما االن

 از پیدا کردنت نا امید شده

 و رفته پی همون نامزدش چی بود

 اسمش؟ خورشید آره بهتره بره پی همون نامزدش

 دختر خوشگلی بود و باب سلیقه خیلی از مردا

شدم از لحنش میخواست دل منو بشکنه با اینمتنفر   

 حرفاش میخواست متنفرم

 کنه از رعد



 ادامه داد

 پیتر:البته اگه اون دنبالت گشته باشه

 دوباره به تمسخر خندید

 با ناله گفتم

 نگار:توروخدا دست از سرم بردار من دوستت ندارم

 چرا نمیفهمی

 با لحن آرومی که عادي نبود گفت

یبی تکرار نکن در مورد چیزايپیتر:تکرار نکن ب  

 خوب حرف بزن مثال

 خونمون بچه هامون آره بچه ها من پنج تا بچه

 میخوام که همشون شبیه تو

 باشن

 حالت تهوع گرفته بودم شاید بخاطر آب هوا و کشتی

 بود ولی شاید بیشتر بخاطر

 حرفاي پیتر

 ناخواسته عق زدم

ازهجوم بردم گوشه اي و عق زدم هیچ بجز زرد آب   

 گلوم خارج نشد

 پیتر موهامو پشت سرم جمع کرده بودم و با نگرانی

 حالمو میپرسید

 حتی تو این موقعیتم خجالت میکشیدم
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 دلم نمیخواست اون نگاهم کنه

 با دستم عقب هلش میدادم ولی اون دستمو مهار

 کرد

 پیتر:حالت خوب میشه عزیزم حالت خوب میشه دریا

 زده شدي فقط

باز شده رو مقابل دهنم گرفت و من به ناچاربطري آبو   

 چند قلپ خوردم

 با فریاد کسی رو صدا زد تا بیاد اینجارو تمییز کنه با

 صداي بلند شروع کردم به گریه کردن

 تا پیتر خواست بهم نزدیک بشه با جیغ خواستم

 اینکارو نکنه

 و اون حرصی بعد فحشی به من و خودش از اون دخمه

 خارج شد

 مریض شده بودم تنم گاهی سرد میشد و گاهی گرم

 اوضاع روحیم بشدت داغون بود

 چند ساعت دیگه گذشت و من عین مرده ها رو زمین

 افتاده بودم پیش خودم فکر

 میکردم دارم نفساي آخرو میکشم

 ولی من سگ جونتر از این حرفا بودم



 تکوناي کشتی عصبیم میکرد دیگه خبري از پیتر

 نشد

ین گاو وارد شد و بدون نگاه کردن بهم و بعدیه مرده ع  

 از تمیز کردن اونجا بی

 حرف خارج شد

 گوشه در کوچیک باالي سقف رو باز گذاشته بودن و

 اندك نوري از اونجا عبور

 میکرد پس روز بود

 خیره به همون روزنه قطره اشکی از گوشه چشماي پف

 کردم چکید

 زیر لب زمزمه کردم

یی؟؟نگار:رعد تو االن کجا  

 یعنی دنبالم گشته؟؟

 حرفاي اون مریض روانی داشت عذابم میداد

 نه من به رعد اعتماد دارم دیگه بهش بی اعتماد

 نمیشم اون شوهرمه عشقمه

 بیرون بخاطر صداي مرغاي دریایی پر از هیاهو و سرو

 صدا بود مثل درون من

 البته اگه صداي این کشتی قدیمی قراضه رو فاکتور

 بگیریم

ن باید با رعد تو راه خونه خودمون بودیم نه بامن اال  



 پیتر وسط ناکجاآباد با هدفی

 نامشخص
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 خدایا شکرت

 خدایا شکرت

 خدایا شکرت

 مامور زن با اخماي درهم و زیر چشمی نگاهم

 میکرد و من فقط خدارو شکر

 میکردم

 فقط صداي آژیر شیلیک شنیده بودم و بعد افرادي که

اونمنو با لباس فرم از   

 دخمه خارج کرده بودن

 با حال آشفته وقتی پلیسارو دیدم و هواي تازه به

 صورتم خورد فقط گریه کردم و

 اسم خدارو صدا زدم

 باورم نمیشد باورم نمیشد نجات پیدا کردم

 نمیدونستم چه بالیی سر پیتر اومده

 مشخصات و شماره تلفن داده بودم تا اونا با شایان

 تماس بگیرن چون شماره تماس

 رعد رو حفظ نبودم

 حال روحیم واقع داغون بود



 خشک و خیره فقط به گوشه اتاق زل زده بودم پیتر

 داشت منو غیر قانونی و از راه آب از کشور خارج

 میکرد که گرفتنش

 بهم گفتن خبر گم شدن یا دزدیده شدنم رو به پلیس

 اطالع دادن بنابراین بجز چندتا

ر مورد طریقه دزدیده شدنم و پیتر چیز دیگهسوال د  

 نپرسیدن

 چون اوناهم پی بردن حال روحیم اصال خوب نیست

 روانشناس اومد تا باهام صحبت کنه ولی گفتم نیاز به

 سکوت دارم

 بعد از چند ساعت وقتی در اتاقی که توش قرار داشتم

 باز شد و شایان و رعد

 وارد اتاق شدن از جام بلند شدم

با چشماي قرمز و پوف کرده و رعدي کهشایان   

 آشفتگی از سرو روش

 میبارید

 از چیش بگم؟؟

 از موهاي آشفته و ریش بلندش یا چشماي قرمز مثل

 خونش

 سمتش قدم برداشتم

 بازم بغضم ترکید و گریه کردم



 صداي فین فین شایانم میشنیدم

 با ناراحتی ونگرانی پرسید

 رعد:حالت خوبه؟؟

خدایا با بغض آره اي گفتم  

 صد هزار مرتبه شکرت

 رعد:خیلی دنبالت گشتم داشتم دیوونه میشدم

 نگار بحساب اون عوضی

 میرسم

 فقط ازش خواستم منو ببره خونه

 تو طول راه شایان داشت

 رانندگی میکرد و هراز گاهی از داخل آینه جلو با

 نگرانی منو تماشا میکرد

 پیتر داشت منو با خودش میبرد واقعا داشت منو

یبرد اگه مامورا نمیگرفتنشم  

 حتی فکر کردن به زندگی با پیتر مثل عذاب بود

 برام مثل یه کابوس وحشتناك

 که آدمو تا مرز سکته زدن میبرد

 بازو رعدو محکمتر میگیرم نگرانم شده بود؟

 گفت دنبالم میگشتن؟

 حالش مثل من خراب بود از دوریم؟

ورددرسته بعدا از شایان خیلی تیکه میشنوم در م  



 اینکه اینجوري به رعد چسبیدم

 ولی بیخیال همه حرفا و آدما من همیشه نیاز دارم به

 رعد به این آغوش امن و

 گرمش
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 رعد گفت خودش چمدونامو میاره اطرافو نگاه میکردم

 تا عزیز و حاج بابارو

 ببینم دلم براشون یه ذره شده بود

 هرچقدر خواهش کردم که نیان فرودگاه ولی به حرفم

 گوش ندادن

 جدا شدن از شایان اونور که به قول خودش دو فصل

 فیلم هندي بود بزمجه

 من

 سعی میکرد خودشو نگه داره ولی نتونست در آخر تو

 بغل هم عر زدیم و رعد به

 زور منو از اون کند

هازم قول گرفت در مورد دست گالیی که این مدت ب  

 آب داده به ساناز حرفی نزنم

 و در عوض کلی ازش تعریف کنم و منم بعد کلی

 چزوندنش قبول کردم

 عزیز با دیدنم دستاشو براي به آغوش کشیدنم باز



 میکنه آروم آروم سمتم قدم بر

 میداره

 حاج باباهم کنار رانندش با لبخند داره میاد سمتم

 پا تند میکنم تا پرواز کنم سمتشون

که میرسم محکم بغلش میکنم و اون قربونبه عزیز   

 صدقم میره

 نگار:فداتشم نفس نگار قربونت برم عزیزجونم عزیز

 دلم

 عزیز:قربون قدو قامتت مادر

 و مثل همیشه که احساساتی میشه گریه میکنه

 حاج بابا هم میرسه و همدیگرو بغل میکنم از حالم

 میپرسه و منم با دلتنگی

منگاهش میکنم و جوابشو مید  

 رعد:سالم

 وقتی صداي رعدو میشنون خشکشون میزنه اول اونو

 و بعد منو نگاه میکنن

 حاج بابا اخم میکنه

 حاج بابا:اینجا چخبره؟؟

 ولی من اون نور شادي و امید رو تو چشماي عزیز

 میبینم

 عزیز:رعد مادر تو اینجا چیکار میکنی؟؟
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 خدایا خودت کمکم کن

ون توضیح میدمنگار:عزیز من همه چیزو بهت  

 ولی حاج بابا اخمو و دلخوره

 حاج بابا:خیلی خودسر شدي نگار

 و رو برمیگردونه و به راه میفته عزیز هم با گرفتن

 دستم میخواد منو بکشونه

 که منم از بازو رعد میگیرم

 عزیز به چشمام نگاه میکنم و دستپاچه میشم

 نگار:فقط میتونم بگم غلط کردم

 تو طول راه کسی حرفی نمیزنه سوار ماشین حاج بابا

 هستیم

 رعد گفت بعدا براي دست بوسی میاد ولی حاج بابا

 فقط اخم کرده بود

 بعد رسیدنمون به خونه بر عکس انتظارم همه جارو

 سکوت فرا گرفته طبق

 معمول که کسی چشم دیدنمو نداشت پس حتما از

 اومدنمم خوشحال نیستن

ف بزنمباید با بابا حر  

 سمت اتاقش میرم عزیز گفت میره تا برام قرمه سبزي

 درست کنه



 خوشبختی براي من در این لحظه حضور پدر و مادرم و

 خودم زیریه سقف و

 خوردنیه قرمه سبزي مامان پز که این خوشبختی رو

 تکمیل میکنه

 درسته پر از تشویش و نگرانی و عذاب وجدانم بابت

 پیتر و خورشید ولییه

خوشبختی دارم حس قوي  

 باید ببینم حاج بابا چی میگه

 تقه اي به در میزنم و وارد اتاق میشم آراسته رو

 صندلی چوبی قهوه اي راکرش

 نشسته و داره کتاب میخونه

 نگاهم نمیکنه

 پس واقعا دلخوره؟

 دلم میگیره

 سمتش میرم زیر پاش میشینم و دستشو میگیرم و

 میبوسم

ل نمیدم با آرامشمیخواد دستشو بکشه ولی من مجا  

 دستاي زحمتکششو میبوسم

 نگار:نگار میمیره اگه نگاهش نکنی اگه دلخور باشی

 ازش

 دلش طاقت نیاورد و گفت



 حاج بابا:خدا نکنه دختر

 ما بچه ها میتونیم بی انصاف باشیم میتونم پدر و

 مادرمون رو فراموش کنیم ولی

 محال پدر مادرامون اگه حتی بدترین آدم دنیا هم

یم مارو فراموش کننباش  

 ودورمون بندازن
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 با هیجان به انگشترایی که مقابلم رو میز گذاشته شده

 بود نگاه میکردم

 کدومو بردارم؟

 اصال فکرشو هم نمیکردم روزي براي انتخاب حلقه

 ازدواجم این همه هیجان

 داشته باشم و سردرگم بشم که کدومو انتخاب کنم

 پس همه اون چیزایی که ساناز میگفت واقعیت

 داشت

 سقلمه اي به پهلوم زده شد

 ساناز:اونو بردار اون خوشگله گنده و پر از نگین به

 انگشتري که اشاره کرده بود نگاه کردم ولی خیلی پر

 از زرق و برق بود و

 خوشم نیومد من یچیزي میخواستم نه ساده باشه و

 نه خیلی گنده و سنگین



ا آرامش داشت بهم نگاه میکردرعد ب  

 با چشمایی که مطمعنم ستاره بارون شده بود نگاهش

 کردم لبخند آرومی بهم زد

 طال فروش هم کناري وایستاده بود تا من انتخاب

 کنم

 کدومو بردارم؟

 همشون خوشگلن ولی حیف که بایدیکی رو انتخاب

 کنم

 دلم میخواست با رعد از نو شروع کنیم حلقه

جدید اصال کال یهجدید خونه   

 زندگی جدید اونم باهام هم نظر بود

شیفته رعد بود اینو منکه دیگه میدونم اون حاج بابا  

 بود که منو مجبور کرد با

 رعد ازدواج کنم وقتیم طالق میگرفتیم خیلی راضی

 نبود ولی بخاطر من راه

 اومد

 اولش وقتی منو با رعد دید ناراحت شد اونم بخاطر

زندگی همبچه بازیام گفت   

 پستی داره هم بلندي با رعد هم روزاي خوشی

 خواهین داشت و هم بد هم قهر

 میکنین و هم آشتی ولی من باید بسازم به پاي عشقم



 بمونم سر هر چیز کوچیکی

 نشکنم فرصت بدم به رعد نه اینکه باهاش لج کنم

 رعد اومد خونه ما براي خواستگاري البته نظر من که

 مثبت بود و به قول

 معروف کار از کار گذشته بود ولی اومد تا حاج بابارو

 راضی کنه

 نمیدونم چیا به هم گفتن و بابا از رعد چه قولی

 گرفت هرکاري کردم که سردر

 نیاوردم و مهر فضول بودن به پیشونیم خورد

 ولی من باالخره متوجه میشم
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 بخش ناراحت کننده دیگه ماجرا خانواده رعد بودن

آلزایمر گرفته بودپدر بزرگش   

 و با مادربزرگش به روستاي مادریشون رفته

 بودن پدرشم که تو خواستگاري

 همراه رعد اومده بود

 ولی مادرش نه فهمیدم مادرش اصال راضی نیست و به

 رعد گفته اگه با

 خورشید ازدواج نکنه شیرشو حاللش نمیکنه از حسام

 خبري نیست رعد گفت رفته

 آلمان ولی خبر گند کاریاش میرسه



 باالخره چشمم یه حلقه ساده رو گرفت حلقه ستی که

 به حالت یه خط اریب

 روش تعدادي نگین کار شده بود

 سانازم با لبو لوچه اي آویزون انتخابمو تایید کرد و

 باالخره

 ما حلقه ازدواجمونو هم خریدیم

 خواستم کنار بکشم که ساناز بازومو محکم گرفت

با ابروهاي باالرفته رو به رعد گفتو   

 ساناز:ببخشید آقاي رعد پس بقیه طالها چی؟؟براي

 عروس باید چندتا تیکه طالهم

 خرید

 اخمام تو هم رفت من آدمی بودم که طال بندازم؟؟ تا

 خواستم اعتراضی کنم ساناز یه نگاه خفه شو بهم

 انداخت

 خوب کسی رو با خودم براي خرید آورده بودم داشت

واهر زن بازي در میاوردخ  

 براي رعد خوب جاي زهره و زیبا رو پر کرده

 اونا که تمایلی نداشتن براي خرید باهام بیان و یجوراي

 دهن کج کردن برام که

 براي ازدواج دوبارم با رعد نیازي به این کارا نیست

 ولی ایندفعه فرق داشت براي من من خودم راضیم و



 با دلم تا اینجا اومدم

یه نیم ست طرح پروانه و یه تکپوش برام انتخابساناز  

 کرد چون دیگه واقعا در

 این مورد نظري نداشتم

 رعدم با خنده همه اینارو برام خرید

 ساناز برام کلی خرید کرد البته که پول همشونو رعد

 داد

 راضی نبودم به این همه ولخرجی ولی ساناز گفت

 شوهرت پولداره پس کیفشو

 ببر

شگون از بازوش کمی حرصمو خالی کردمو من با یه نی  
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 منو رعد دوباره مال همدیگه شدیم و با یه جشن

 کوچژك اومدیم سر خونه

 زندگیمون

 ایندفعه همه چیز رنگ و بوي دیگه اي داشت

 و من واقعا احساس خوشبختی میکردم

 همه مارو تا جلوي در خونه جدیدمون رسوندن رفتن

دام برام پشت چشممادر رعد هم اومده بود ولی م  

 نازك میکرد و یه کلمه هم باهام

 حرف نزد



 نمیدونم چرا از من بدش میاد؟؟

 خب انکار نمیکنم که ایرادي ندارم ولی منو رعد عاشق

 همیم هدف ما ساختن یه

 زندگی خوب براي همدیگهست سعی میکنمیه خونه پر

 از انرژي خوب و پر از

 آرامش براي رعد درست کنم نه بهش خیانت میکنم و

 نه بهش آسیبی میرسونم

 اون عاشق منه من اینو از چشماش میخونم منم

 عاشقشم و بخاطرش جونمم

 میدم

 پس چرا فرح باهام اینجوري تا میکنه؟؟هر مادري باید

 با دل بچه اش راه

 بیاد راه بیاد وقتی میبینه انتخاب بچه اش غلط

م رعد آدمنیست فکر نکن  

 اشتباهی رو براي زندگی انتخاب کرده باشه وقتی من

 هدفاي خوبی براي

 زندگیمون دارم

 ایندفعه خونمون یه خونه ویالیی نقلی و پر از صفا بود

 همه کاراشو رعد خودش

 انجام داده بود و گفت که منو سورپرایز میکنه

 اصال تا حاال اینجا نیومده بودم



قه ندارم در این مورد و بهالبته راضیم چون خیلی سلی  

 رعد اعتماد دارم که

 بهترینارو انتخاب میکنه

 کلیدو انداخت و درو باز کرد کاش ازم نخواد چشامو

 ببندم چون پر از هیجانم و

 حتما دسته گل به آب میدم

 درو کامل باز کرد و با لبخند البته نگرانی به چشمام

 نگاه کرد

خوشم منم به چشماش نگاه کردم میترسید که  

 نیاد

 رعد:نگار زیباي من امیدوارم خوشت بیاد

 با عشق جواب دادم

 نگار:حتما خوشم میاد

 و وارد حیاط خونه شدم

 دهنم باز مونده بود انگار وارد یه دنیاي دیگه

 شدم مثل فیلماي قدیمی ایرانی بود

 البته مدرنتر

 رعدم وارد حیاط شد و درو بست

هايیه حوض کوچیک وسط حیاط بود و با گل  

 شمعدونی که دورش چیده شده

 بود



 یه باغچه کوچیک خالی کنار دیوار

 اولین چیزي که با دیدنش به ذهنم رسید این بود که

 چه چیزي توش بکارم؟؟

 و خونه نو ساختی که ایوونی داشت با نرده هاي آهنی

 سفید رنگ

 دهنم باز مونده بود

 دور تا دور حیاط رو نگاه میکردم

 رعد:خوشت نیومد؟
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 صداش ناراحت بود

 چرخیدم سمتش لبخندي زدم

 دسته گل کوچیکی دستم بود و لباس بلند سفید

 مروارید دوز ساده بلندي تو تنم ،که

 آستیناش گیپور بود

 پایین لباسمو گرفتم تا به پاهام نپیچه

 و با خنده دویدم سمت خونه

 درو باز کردم واردش شدم

خیلییه خونه ساده نقلی خیلی خوشم اومد   

 راه میرفتم به همه چیز نگاه میکردم عالی بود

 انتخاب رعد و سلیقه اش عالی بود

 چرخیدم و نگاهم به رعدي افتاد که جلوي در ایستاده



 بود و با شیفتگی نگاهم

 میکرد

 رعد:این خونه فقط تورو کم داشت؟؟

 توصیف شور شوقم و احساسی که االن داشتم اصال

 ممکن نبود

د با قدماي آرومش داشت بهمرعدم وارد خونه ش  

 نزدیک میشد

 و قلب بی جنبه من انگار رو سکو وایستاده بود براي

 چند هزار نفر داشت رقص

 بندري با ریتم تند میرفت

 آب دهنمو قورت دادم فکر میکردم رفته رفته وجود و

 حضور رعد کنارم عادي

 میشه ولی اگه بخوام با هر بار نزدیکیش بهم به این

بیفتم چیزاي ازمحال و روز   

 باقی نمیمونه که

 خیلی نزدیک بهم وایستاد

 رعد:خونمونو دوست داري؟؟

 آخ من میمیرم براي این کلمه خونمون که رعد اونو

 تلفظ کنه

 با لحن پر از ناز و خاص گفتم

 نگار:من عاشق خونمون شدم مرسی رعد



 سرشو نزدیکتر آورد ولی ناگهان رو هوا معلق شدم

وچشمامو باز کردم   

 جیغی زدم

 نگار:وایییی رعد داري چیکار میکنی

 خندید از ته دل

 چقدر خوبه چقدر خوش آهنگه صداي خندش

 با لحن خبیث و پر از خواستن گفت

 رعد:باید اتاق خوابمونو هم ببینی ببینیم عاشق اونجا

 میشییا من؟؟

 سمت اتاق

 خواب قدم برداشت

 قلبم تو سینم بیقراري میکرد من عاشق رعدم من

 عاشق مرد خودمم
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 همه چیز خوب بود

 تنها چیزي که االن ناراحتم کرده مادر رعد فرحه

 بعد از چند روز به خواسته من اومدیم خونشون ولی

 اون از اتاقش خارج نشد

 سعی داشتم خود دار باشم ولی نمیتونستم

 فخري جون کنارم نشسته بود و داشت باهام حرف

 میزد



و پدربزرگش مشغول صحبترعد کنار پدر و برادرش   

 بودن

 همه چیز عادي بنظر میومدیعنی ما خودمونو زده

 بودیم به اون راه که همه چیز

 خوبه ولی همینکه فرح تو این جمع حضور نداشت

 گویاي همه چیز بود

 من همه سعیمو میکنم براي ترمیم این ارتباط ولی

 نمیشه اون نمیخواد

ودمون درستفخري:آره اونجا یه خونه زندگی براي خ  

 کردیم بیا و ببین با رعد

 بیاین اونجا یکم پیش ما باشین

 در جواب این مهربونیش لبخندي زدم و تشکر کردم

 فخري:دختر قشنگم نمیدونی چقدر خوشحالم از

 اینکه میبینم دوباره با رعد

 ازدواج کردین بچم تو این مدت آب زیر پوستش

 رفته چیکار. کرده بودي

ت داشت آب میشد؟؟ورپریده که از دوری  

 نگاه گذرایی به رعد انداختم که همچنان مشغول

 صحبت بود

 و

 خجالت کشیدم



 بله منه نگار خجالت کشیدم و انگاري لپامم سرخ شده

 بود که فخري جون

 خندید

 پدر رعد از جاش بلند شد و رفت طبقه باال

 نگاهم به حسام افتاد که داشت با نفرت نگاهم

ن همینمیکرد بخاطر شانس گند م  

 امروز از آلمان برگشته بود

 هنوز فراموش نکردم که کارت جشن نامزدي رعد رو

 برام آورد و این نگاه حال

 به هم زنش این عوضی واقعا چشه؟؟

 خیلی ناگهانی به رعد نگاه کرد و پرسید

 حسام:خب رعد از خورشید چخبر؟

 و انگار یه وزنه صدکیلویی افتاد رو قفسه سینم خوب

و بچزونهبلد بود من  
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 پدر بزرگ رعد که آلزایمر گرفته بود و فقط رعدو و

 فخري جون رو میشناخت و

 با تعجب به من نگاه میکرد و حرفی نمیزد ولی گاهی

 اوقا میپرسید این کیه؟

 خیلی براش ناراحت بودم فراموشی چیز خوبیهیا

 بدیه؟؟



 یعنی میشه آدم کسی که عاشقانه دوستش داره رو

 فراموش کنه؟؟

 اگه من رعدو فراموش کنم یا اون منو چی میشه؟؟ فکر

 کردن بهش خیلی تلخ بود خیلی خیلی تلخ مثل

 زهرمار

 رعد بدون اینکه نگاهی به جمع بکنه رو به حسام

 گفت

 رعد:خبري ازش ندارم

 ولی حسام ادامه داد

 حسام:شما که قرار عروسی رو هم گذاشته

ه بدهرعد با خشم نزاشت حسام ادام  

 رعد:بهتره دهنتو ببندي حسام

 فرح:بیا نگاه گفتم دیگه این دختر هر بار با ورودش به

 زندگی رعد باعث میشه

 اون ازمون دور بشه ببین نیومده بین برادرارو به هم

 زد

 با تعجب فرحی رو نگاه کردم که باخشم و نفرت نگاهم

 میکرد

الگردنی بهم زد و دوباره رفت سمت پله ها تا ازش با  

 بره

 فخري جون بحرف اومد با صداي بلندي رو به فرح گفت



 فخري:فرح بهتره این بچه بازي رو بزاري کنار و کم

 خون به جیگر این دختر

 کنی تو پسرتو خوب تربیت نکردي و داره حرفایی که

 مناسب این جمع نیست

 رو میگه اونوقت تقصیر نگاره واقعا که

فت تو اتاقشفرح بیتوجه به ما دوباره فکر کنم ر  

 شونه هام افتادن

 جو متشنج شده بود

 صداي پوزخند حسام رفت رو مخم

 رعد با پریشونی رو مبل تکی نشسته بود و پدر رعدم

 با صورت سرخ شده اومد

 نشست سر جاش
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 رفته بود تا فرح رو راضی کنه بیاد پایین ولی دوباره

 همه چیز به هم خورد

ن فرح رابطش با مندیگه صبرم داشت لبریز میشد ای  

 خوب بشو نیست

 اون بین پدربزرگ رعد بحرف اومد

 حاجی:رعد بابا این دختر کیه؟؟

 همه نگاها سمتش کشیده شد

 فخري:حاجی بهت که گفتم زن رعده زن رعد



 با چشماي پر شده نگاهم کرد

 حاجی:منو یاد جوونیاي تو انداخت فخري

 فخري جونم با عشق و بغض به همسرش نگاه کرد

 حاجی به رعد گفت

 حاجی:قدرشو بدون دختر خوبیه رعد

 این حرف بیشتر باعث شد تو خودم جمع بشم و بغضم

 بگیره

 نگاه حسام و رفتار فرح باعث ناراحتیم میشد و

 عصبانیم میکرد

 موقع برگشت به خونه تو طول راه حرفی نزدم رعد

 دست چپمو بین دست بزرگش گرفت و بهم گفت

 رعد:ناراحتی؟؟

با لمس دستش نگاه از بیرون گرفته بودم به نیممنکه   

 رخ اخموش خیره شدم

 نگار:نه براي چی؟؟

 خودمو خیلی ضایع زدم به کوچه علی چپ

 رعد:مادرمم خوب میشه رفتارش باهات اون

 مهربونه فقط بهش فرصت بده

 منکه امیدي به این حرف رعد ندارم ولی بخاطر رعد

 باید صبر کنم

 فقط گفتم



 نگار:باشه

اونم دستمو آروم فشرد و  

 لبخند آرومی زدم

 کنارش آرامش دارم همین براي من کافیه
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 داشتم نقاشی میکشیدم کاري که خیلی وقت بود

 فراموش کرده بودم

 فقط پیراهن سفید مردونه رعد تنم بود بدون شلوار که

 بعنوان لباس کارم ازش

 استفاده میکردم

ی زرد بنفشروش پر از لکه هاي رنگ بود قرمز آب  

 و

 موهامو باالي سرم جمع کرده بودم

 تو خونه دوتا اتاق داشتیمیکی اتاق خوابمونو شده بود و

 اینیکی اتاق کار من و

 رعد

 دستاي رنگیمو با دستمال پاك میکردم ولی فایده اي

 نداشت دوباره رنگی میشد از

 بس شلخته کار میکردم

 رعد سخت مشغول برسی اوراقی بود

زدواجمون گذشته بود من اصال به موضوعچند ماه از ا  



 بچه فکر نمیکردم تا

 اینکه حرفاي فرح به گوشم رسید

 تو جمع هاي خانوادگیشون همیشه به من نگاه میکرد و

 برام چشم ابرو می اومد و

 با بقیه پچ پچ میکرد

 رابطش باهام خوب نشده بود و من دیگه خودمو

 درگیرش نکردم برام عادي شده

 بود رفتارش و داشتم زندگیمو میکردم و دیگه توجهی

 به کاراش نداشتم

 ولی زمزمه بچه دار شدن مارو سر میداد و از رعد

 میخواست هرچه زودتر بچه

 دار بشیم رعد در جواب میگفت نگار هنوز بچه ست

 اونم در جواب رعد

 میگفت اگه بچه بود چرا شوهر کرده؟

اي نبود ما جلوگیري نداشتیم ولی هنوز بچه  

 به خودم که اومدم دیدم طرح یه زنو کشیدم که

 نوزادي رو در آغوش داشت و

 من در مرحله رنگ کردنش هستم و همه اینا بخاطر

 تأثیري بود که حرفاي فرح

 روم گذاشته بود البته فقط در مورد بچه دار شدن

 یه بچه یعنی بچه من و رعد؟؟



 پسریا دختري که شبیه من باشه یا رعد؟؟

و مامان و بابا صدا کنه؟مار  

 آره چی از این بهتره بعد اون همه ماجرا و جدایی باید

 ثمره عشقمون رو تو

 بغلمون بگیریم
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 فقط فکر کردن بهش باعث شد دلم قنچ بره اگه واقعی

 بشه چیکار میکنم من؟؟

 دوباره از پشت بوم نقاشی نگاهی به قیافه درهم رعد

 میکنم

بچه کوچولویی که شبیه رعد دلم ضعف میره براي پسر  

 باشه و با شیطنتاش دمار

 از روزگارمون در بیاره

 آره آره من یه بچه میخوام بچه اي که از گوشت و خون

 خودمون باشه بچه اي

 که حاصل عشقو صبرمون باشه

 دیگه نمیتونم به کشیدن ادامه بدم

 دستام میلرزن

 این چه حسیه؟؟

ر میام و رعدودست از کار میکشم و از پشت بوم کنا  

 صدا میزنم



 نگار:رعد

 بدون اینکه نگاهم کنه جواب داد

 رعد:جانم

 مشغول کارش بود

 کالفه شدم دوست داشتم نگاهم کنه و تمام حواسش

 بهم باشه

 دوباره صداش زدم ولی اینبار با غرغر

 نگار:دارم صدات میزنم رعد به من نگاه کن

 نگاهم کرد ولی گوشه لبش بخاطر خنده اي که سعی

 داشت کنترلش کنه باال رفته

 بود

 پس از قصد همون اولش نگاهم نکرد میدونست چقدر

 بدم میاد از اینکار مرد

 خبیث دوست داشتنی من

 نگاهی به پاهاي رنگی شدم انداخت

 با تشر صداش زدم

 نگار:رعد

 سریع نگاهشو به صورتم داد و خندید

کالفه اي کشیدم عجول غیر منطقی گفتمپوووف   

 نگار:من بچه میخوام

 ابروهاش باالرفتن تعجب داشت؟؟



 نگار:من میخوام هرچه زودتر بچه دار بشیم

 لبخند شیطانی زد و با دستش اشاره اي به کاناپه

 راحت تو اتاق کرد یعنی

 بفرمایید

 کفري شدم و چپ چپ نگاهش کردم

 نگاهمو که دید بحرف اومد

ا اینجوري نگاه میکنی عزیزم خودتم خوبرعد:چر  

 میدونی براي بچه دار

 شدن بایدیه مراحلی طی بشه؟
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 ناراحت بودم فهمیده بود

 چشم ریزکرد

 رعد:توحالت خوبه نگار؟؟

 فقط لبو لوچم آویزون شد

 کارشو رها کرده واز جاش بلند شد سمتم اومد منم

 بهش نزدیکتر شدم بخاطر اختالف قدیمون باید

رمو باال میگرفتم تا بهترس  

 ببینمش

 چسبیدم به سینه اش و دستمو دور کمرش گره زدم

 اونم دست چپشو انداخت دور شونه ام و

 دست راستشو گذاشت رو گونه ام و آروم نوازشم



 کرد

 رعد:عزیزم الزم نیست بخاطر حرفاي مادرم خودتو

 اذیت کنی آخه تو که هنوز

 آماده نیستی مامان کوچولو

فتملجباز گ  

 نگار:نخیر خیلیم آماده ام من یه بچه میخوام رعد

 بچه اي که مال خودم و خودت

 باشه بخاطر حرفاي مادرتم هست ولی ولی من

 میخوام تو هرچه زودتر پدر

 بشی این خواسته قلبی منه

 رعد که نمیدونست دیگه چی جوابمو بده کالفه نگاهم

 کرد و پرسید

 رعد:تو مطمعنی؟؟

 نگار:آره مطمعنم

 .خیلی سریع جوابشو داده بودم

 رعد فقط ناگهانی منو رو دوشش انداخت و از اتاق

 خارج شد جیغی زدم که با

 ضربه اي که به پشتم زد دوباره تکرارش کردم

 رعد:خب منم از خدامه پس بریم مراحلشو هم طی

 کنیم

 منو انداخت رو تخت و روم خیمه زد



 رعد بهترین بود

مو بشورمنگار:بزار الاقل دستو صورت  

 زمزمه کرد

 رعد:نه اصال نمیزارم نمیدونی با این لباس و رنگات و

 چه بالیی سرم آوردي چند ساعت و هوش و هواس ندارم

 بخاطر نچ نچ هایی که از

 سر کالفگی میگفتی مگه بچه نمیخواي خودم برات

 درستش میکنم

 اینبار من پیشقدم شدم

دمهر چقدرم میگذشت نه من براي رعد تکراري میش  

 و نه اون براي

 من زندگیمون پر از شور و شوق و خواستن بود چون

 بناي این زندگی براي پایه

 عشق و اعتماد بود

 دستی به صفحه گوشیمو کشیدم داشتم عکس رعدو

 نگاه میکردم انگار که دارم

 صورتشو لمس میکنم امروز رفته بود اصفهان قرار بود

 فردا شب برگرده گاهی

رفت و تا جایی که میشد منو هماوقات سفر کاري می  

 همراه خودش میبرد ولی

 ایندفعه نتونستم باهاش برم چون کالس داشتم



 از سر بیکاري و عالفی با ساناز کالس عکاسی ثبت نام

 کرده بودیم حداقل من

 یچیزایییاد گرفته بودم ولی ساناز انگار تو هپروت بود

 چون تو همه پروژه هاش

د که استاد عذرشو بخوادگند میزد و امروز فردا بو  

 سقلمه اي به پهلوم زد

 ساناز:هی کجایی تو؟؟خوبه سفر قنده هار نرفته؟؟فردا

 شب برمیگرده دیگه؟؟این

 لوس بازیا چیه؟؟

 نگاه از عکس رعد گرفتم و با گوشه چشم نگاهش

 کردم

 نگار:نه که خودت بهتر از منی ولی گاهی اوقات از

 پشت گوشی کم مونده شایان

خورییکم اخالقتو درست کن خب باهاشبدبختو ب  

 نرمتر حرف بزن

 با خسته نباشید استاد همه وسایلشونو جمع کردن

 استادم بعد یه نگاه تاسف بار به من و ساناز از کالس

 خارج شد

 ساناز:میخوام دیگه نیام این کالس فکر میکردم

 خیلی آسون باشه

 نگار:شایدم تو زیادي خنگی



 چشم غره اي بهم رفت طبق معمول انگار با شایان

 میونشون شکرآب بود که

 جوابمو نداد

 .از آموزشگاه خارج شدیم

 پیاده تا ایستگاه اتوبوس رفتیم رخش رو که خدا

 بیامرزتش ساناز نزاشته بود

 چیزي ازش باقی بمونه مجبور شدم بفروشمش با ساناز

 قرار گذاشته بودیم تا وقتی

حمت و پول خودمون ماشین بخریم بهنتونستیم با ز  

 اتوبوس و تاکسیا زحمت

 بدیم
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 پکر بود

 نگار:چته ساناز؟؟

 خودشو جمعو جور کرد و همونطور که سنگکوچیک رو

 آسفالت رو با پاش

 شوت کرد تو جوب جواب داد

 ساناز:هیچی نشده بیخیال تو که مادوتا خلو چلو

 میشناسی

همین زیاداگه دوست داشت خودش میگفت براي   

 اصرار نکردم



 به النگو تک پوش تو دستم اشاره کرد و گفت

 ساناز:اوهو تو که ازش بدت میومد چیشد تو دستت

 انداختیش

 خندیدم

 نگار:رعد ازم خواست البته میخواستم درش بیارم

 صبح یادم رفت

 ریز خندیدم و ادامه دادم

 نگار:اصال فکرشو نمیکردم از اینجور چیزا خوشش بیاد

چندتا دیگه برامگفت   

 میخره

 اونم خندید از ته دل خوبه که حال دلش خوبه بعدا

 بحساب اون بزمجه هم

 میرسم

 ساناز:این آقا رعد شما هم تبش تنده ها یک شب

 پرستاري یه شب

 ملوانی دیشبم طال و النگو؟؟

 باهم خندیدیم

 ساناز: میدونی نگار گاهی اوقات فکر میکنم خیلی

یخورهبچه ست و به درد من نم  

 داشتیم میگفتیم و میخندیم که اون حرف جدي

 آخرش باعث شد مکث کنم و



 گوشه خیابون از حرکت بایستم

 منظورش چی بود؟؟

 اونم وایستاد و کالفه نگاهم کرد بغض داشت خودش

 بحرف اومد

 ساناز:دیشب برام خواستگار اومده بود

 انگار آب جوش ریختن رو سرم خشک شده نگاهش

 کردم

 ساناز:بابا اصرار داره هر چه زودتر ازدواج کنم

 میخواست گریه کنه

 سمتش رفتم و محکم بغلش کردم

 شروع کرد به گریه کردن

 دوتا پسر جوون که سوار پرایدم بودن و آهنگ با ریتم

 تند رو با صداي بلند گوش

 میدادن کنارمون زدن رو ترمز

 اونیکه سمت شاگرد نشسته بود با نیش باز شده

 گفت

 پسره:کاشکییکی بود منو هم موقع غم و ناراحتی

 اینجوري بغل میکرد

 با دوستش به حرف بی مزش خندیدن

 ساناز با گریه فریاد زد

 ساناز:برو به ننت بگو بغلت کنه عوضی



 همچین آدمایییه حرفی میپروندن تا طرف جواب بده و

 بیشتر بهشون خوش

رشبگذره با اخم دست سانازو کشیدم و از اونجا دو  

 کردم
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 چند قدمی رفتیم که با رسیدن به ایستگاه اتوبوس رو

 نیمکت نشوندمش

 نگار:بیا اینجا بشین بهم بگو چیشده؟

 بق کرده نشست رو نیمکت نوك دماغش بخاطر گریه و

 بغضش قرمز شده بود

 آبی که از جوب رد میشد رو تماشا کرد و گفت

 ساناز:چی بگم؟؟

حرص گفتمکنارش رو نیمکت نشستم و با   

 نگار:بنال ساناز

 با دستش بازومو هل داد عقب و گفت

 ساناز:برو تو هم عوض اینکه تو این شرایط دل به دلم

 بدي و نازمو بکشی

 داري اینجوري باهام حرف میزنی؟؟

 اوهو خانوم نازك نارنجی هم شده بود

 نگار:این حرفارو ولش کن ساناز بگو ببینم اون بزمجه

 کاري کرده؟بگو تا



سابش برسمبح  

 نگاهم کرد و با حرص گفت

 ساناز:از چی بگم نگار؟؟از بابام بگم یا شایان؟؟شایان

 که بیخیال ترین آدم دنیاست

 و نمیخواد بزرگ شه اصال بابامم که گیر داده باید

 ازدواج کنم سر اون ساشاي

 عوضی چقدر دلم شکست من؟چقدر خار شدم من

 گریه هامو کردم و زخم

 زبونامو شنیدم دلم میخوادیه ازدواج خوب داشته

 باشم با مردي ازدواج کنم که از

 لحاض احساسی و عاطفی بتونم بهش تکیه کنم نه آدم

 دم دمی مزاجی مثل شایان

 بابام عمرا راضی بشه منو بده به اون اونم که هنوز

 بچه ست وقت ازدواجش

 نیست از یه طرف اگه شرایطشو داشت و بابامم راضی

 بود مادر فوالد زرهش

 الله رو کی باید راضی کنه میدونم سنگ میندازه جلو

 پامون من شایانو

 دوست دارم نگار اآلنم دلم نمیخواد ازدواج کنم حتی

 اگه شایان شرایطش محیا

 بود من میخوام منتظر شایان بمونم میخوام بهش



 فرصت بدم تا بزرگتر شه ولی

 از طرف بابام خیلی تحت فشارم

اغشو باال کشید و با آستینش اشکاشو پاك کردآب دم  

 ساناز:دیشب همه اینارو به شایان گفتم اونم قاتی کرد

 و با هم دعوامون

 شد گفت اگه بهش خیانت کنم خودشو میکشه گفت

 داره بیلط میگیره که

 برگرده گفت نمیخواد دیگه درساشو ادامه بده

 تو چشمام نگاه کرد و با خواهش گفت
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یشبیکم کوتاه اومدم تا راضی بشهساناز:د  

 بمونه توروخدا تو هم باهاش حرف

 بزن تا سر عقل بیاد من مامانمو یکم راضی کردم

 گفتم شایان داره پزشکی

 میخونه تو درساشم خیلی موفق یکمم در مورد

 کماالتش قپی اومدم لطفا بهش

 بگویکم بزرگ شه بابام هر روز یه کیسی رو بهم

ال با دلممعرفی میکنه داره مث  

 راه میاد میگه من معرفی میکنم تو برو آشنا شو اگه

 خوشت اومد ازدواج

 کن ولی من تا کی میتونم بهانه بنی اسرائیلی براي



 بابام بیارم؟؟

 همه حرفاي ساناز درست بود و مهمترین نکتهاش اون

 الله افادهاي بود یعنی

 ممکنه بزاره این دوتا به هم برسن؟ اون از االن داره پز

 دکتر شدن شایانو به

 عالم و آدم میده و قپی میاد که نمیدونم تخصص مغز و

 اعصاب میگیرهیا

 اعضاي دیگه بدن دلم به این حال ساناز سوخت من

 میفهممش من میفهمم

 خواستن و نرسیدنیعنی چی

 بغلش کرد و سرمو گذاشتم رو شونش

 نگار:در مورد اون شایان الدنگ اصال نگران

 نباش دیوونه اون بخاطرت جونشم

 میده خودمم باهاش حرف میزنم که بیشتر بچسبه به

 در و مشقش تو هم بهش

 روحیه بده

 دیگه سکوت کرد و حرفی نزد

 با حالی گرفته هر کدوم رفتیم سمتی اون رفت

 خونشون و من رفتم خونه بابا تا

 امشب رو اونجا بمونم

و وارد حیاطبراي خودم کیلیدم داشتم درو باز کردم   



 شدم

 عاشق صفاي این حیاط بودم

 با دیدن باغچه پر از گل عزیز چشمام درخشید و پیش

 خودم گفتم یادم بمونه چندتا

 گل خونگی ازش بدزدم و ببرم تو باغچم بکارم

 تا در ورودي خونه رو باز کردم نیکا و نیکان بدو از زیر

 دستم فرار کردن و

خطو نشونصداي فریاد الله که داشت براشون   

 میکشید

 اون دوتا رفتن سمت باغ و من با خنده وارد خونه شدم

 تو پذیرایی خبري نبود رفتم سمت آشپزخونه چون

 صداي عزیز و الله و زیبا از

 اونجا میومد

 دختریکساله زیبا تو کریرش به خواب رفته

 عزیز:سالم خوش اومدي مادر گشنته؟؟

 عزیز میدونست قراره بیام اینجا

همشون دادم صندلی آشپزخونه رو کشیدم سالمی به  

 و روش نشستم از ساعت

 ناهار گذشته بود ولی چیزي نخورده بودم

 نگار:آره عزیز جونم خیلی گشنمه

 زیبا و الله پشت چشمی برام نازك کردن
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 زیبا:بسه دیگه عزیز نگار دیگه شوهر کرده تا کی

 میخواي لوسش کنی؟؟

یدعزیز فقط خندید و برام غذا کش  

 منم فقط خندیدم

 داشتن سبزي پاك میکردن تا براي قرمه سبزي وآش

 فریز کنن

 عزیز بشقاب برنج و قرمه سبزي و ساالد شیرازي رو

 مقابلم گذاشت

 بخاطر بوي خوبی که داشت آب دهنمو قورت دادم و

 ولع شروع کردم به

 خوردن آخ که قرمه سبزي عزیزپزیه چیز دیگه بود

د نکنه خیلی خوشمزه شدهنگار:واي دستو پنجت در  

 عزیز

 عزیز نوش جونی گفت و مشغول پاك کردن سبزي

 شد

 الله و زیبا داشتن غیبت زن داداش الله رو میکردن

 عزیزم با اخم بهشون تشر

 میزد که غیبت نکنن و منم میلومبوندم و نگاهشون

 میکردم

 الله:میگم نگار



 به صورتش نگاه کردم با چشم ابرو به شکمم اشاره کرد

 الله:بچه مچه نداري؟؟

 عزیزم دست از کار کشید و با چشمایی که برق میزدن

 منتظر نگاهم کرد

 سري باال انداختم

 نگار:نه هنوز زوده

 به همه میگفتم زوده ولی خودم لحظه شماري میکردم

 تا االن چند تا بی بی چک

 امتحان کرده بودم ولی هربار منفی بود

نفی اومدن مثلبه کسی نمیگفتم که بعد هر بار م  

 دیوونه ها گریه میکردم

 الله:کجاش زوده تازه بنظرم دیرم شده همین دختر

 خاله من شیما شونزده سالش

 بود عروسی کرد چهار ماه بعدشم باردار شد خب

 عجله کن تو هم

 نگاه ازش گرفتم به بشقاب مقابلم خیره شدم

 زیبا:چرا خالهات دختر شونزده ساله رو شوهر داده

یزاشتیکم بزرگحاال ؟؟م  

 میشد اون چی میفهمه زندگی چیه

 الله:آخه زیبا جون تو خانواده ما رسمه دخترو بچه

 سال شوهر میدن دیگه



 نمیزارم تا دیر دختر بشه بعد

 زیبا:وا الله جون منظورت منم االن؟؟یعنی من ترشیده

 بودم؟؟

 الله:چی بگم وهللاا

 زیبا:الله یه چی بهت میگما

  به کارتون برسین دختراعزیز:ال اله اال هللاا

 کار داشت به دعوا میکشید که عزیزهردوشونم ساکت

 کرد ولی من به فکر فرو

 رفته بودم

 یعنی واقعا دیر شده

 همه فکرو خیالم شده بود بچه

 جلوي تلویزیون خشکم زده بود نیکان و نیکا داشتن

 کارتون باب اسفنجی رو

دمتماشا میکردن و میخندیدن و من خیره شده بو  

 بهشون که عزیز با پیش دستی

 حاوي میوه کنارم نشست

 شروع کرد به پوست گرفتن میوه

 عزیز:نگار حالت خوبه مادر؟؟

 با لبخند نگاهش کردم و سري تکون دادم

 خیره شد به چشمام

 آرومتر گفت



 عزیز:من اگه نفهمم بچم تو خودشه که مادر نیستم با

 رعد دعوات شده؟؟

 سریع جواب دادم

 نگار:نه نه عزیز باور کن رعد خیلی خوبه

 نفس آسودهاي کشید و خداروشکري گفت

 پیش دستی میوه پوست گرفته شده رو رو رونم

 گذاشتم لبخندي زدم و تشکر

 کردم

 خیره شدم به تلویزیون ولی داشتم رد گم میکردم

 مثال خودمو مشغول نشون

 دادم و شروع کردم به خوردن میوه

ه؟؟عزیز:آشپزیت خوب شد  

 بهیاد گند کاریام و اینکه اون اوال رعد چقدر از بیرون

 غذا سفارش میداد لبخندي

 رو لبم نشست وقتی با شایان هم خونه بودیم هم یا

 تو شرکت غذا میخوریدم و یا

 بایه چیز حاضري ساندویجی کبابی چیزي رفع

 گرسنگی میکردیم

 نگار:اي بگی نگی عزیز ولی بازم دسته گالم براهه

خندید عزیزم  

 بیشتر بهم نزدیک شد



 عزیز:نگار مادر تو چته؟؟تورو خدا بهم بگو نزار دق

 کنم

 مات شدم پس نتونستم عزیزو گول بزنم غمگین

 شدم..باید دردمو بهش بگم تا

 کی تو خودم بریزم؟؟
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 در این مورد بخصوص باید خجالت میکشیدم براي

 همین نگاه گرفتم و با خجالت

 زمزمه کردم

چه مشکلم بچه اس همه ازم میپرسن چرا بچهنگار:ب  

 دار نمیشیم ولی

 نتونستم ادامه بدم عزیز زرنگ بود و تا ته قضیه رو

 خوند

 عزیز:دختر یکی از دوستاي من دکتر زنانه فردا صبح

 میریم مطبش تو نگران

 نباش دختر خوشگلم

 بغلم کرد و منم با جون و دل سرمو رو سینه اش

ويگذاشتم نفسی گرفتم از ب  

 تنش

 آخ که انگار تو بهشتم

 شاید من سنم کم بود و هنوز فرصت داشتم براي مادر



 شدن ولی رعد سنش

 مناسب بود که بابا بشه و میدونستم از طرف مادرش

 تحت فشاره ولی چیزي در

 موردش بهم نمیگفت

 الله:زیبا بیا ببین مادر و دختري چجوري خلوت

 کردن

 با لبخند منو عزیز از همدیگه جدا شدیم حضور عزیز

 بزرگترین نعمت بود من

 اگه حرف دلمو به اون نگم برم به کی بگم؟؟مگه مادر

 آدم بد بچشو

. 

 میخواد؟محاله

 الله و زیبا کنار هم نشستن الله گوشیشو مقابل زیبا

 گرفت

 الله:این دخترو نگاه کن اسمش آروشاست دختر یکی

ن چقدراز دوستامه ببی  

 دختر خوشگلیه خیلی خانوم و با ادبم هست فعال

 دبیرستانیه رشتشم تجربیه خیلی

 درس خونه به دلم خیلی نشسته میخوام نشونش کنم

 براي شایان

 میوه تو گلوم گیر کرد و به صرفه افتادم اینبار من



 بحرف اومدم

 نگار:تو حالت خوشه الله میخواي چیکار

؟؟کنی؟؟بنظرت شایان قبول میکنه  

 الله پشت چشمی برام نازك کرد

 الله:نه بزارم یه عفریته و بی حیا خودشو قالب پسرم

 کنه محاله بزارم خودم

 براش زن میگیرم

 و بعد با ناراحتی از جاش بلند شد و رفت

 عزیز:خدا به دادمون برسه بیچاره شایان بچم
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 نگار:شش ماهه ازدواج کردیم

 دکتر:جلوگیري هم داشتین؟

نه اصالنگار:  

 دکتر:فعال که طبیعیه بنظرم سنتم که زیاد نیست چه

 عجله ایه؟؟

 نگاه ازش گرفتم دیگه نمیتونستم به دکترم توضیح

 بدم که

 آروم خندید و مهربون گفت

 دکتر:باشه عزیزم برو اونجا دراز بکش من معاینهات

 کنم

 عرق رو پشونیم نشست معاینه چی؟؟



ودمونی تردکتر وقتی دید خجالت میکشم خیلی خ  

 باهام حرف زد

 دکتر:از چی خجالت میکشی عزیزم هر دومونم زنیم

 اول معاینه ات میکنم بعد چند

 تا آزمایش و سونو برات مینویسم که حتما باید

 انجامش بدي

 بعد حدود پنج دقیقه شلوارمو سریع پوشیدم از

 خجالت کم مونده بود بسوزم تا اینجا

 اومدم باید ادامه بدم

ارو از دستش در آورددکتر دستکش  

 به منشی گفت عزیزو بفرسته داخل

 منتظر نگاهش کردم

 دکتر:اثري از عفونت و ندیدم خیلیم خوب بهداشت

 و رعایت کردي عزیزم

 آفرین بهت

 عزیز وارد اتاق شد و کنارم نشست

 دکتر:همونطور که گفتم جواب آزمایشارو چند روز

 دیگه میدن ولی نتیجه سونو

 رو همون روزي که میري میدن همه رو باهم برام

 بیار

 توصیه دیگه اي نکرد و منو عزیز بعد تشکر و از



 مطب خارج شدیم

 نگار:یه حسی دارم عزیز دل تو دلم نیست پر از

 آشوب و دلشوره ام

 عزیز:انشاهللاا که چیزي نیست دخترم انشاهللاا که سالم

 سالمی

حرفاش گفت اگهولی من خیلی نگران بودم دکتر بین   

 من سالم بودم اشکالی تو

 آزمایشات و پیدا نشد رعدم باید آزمایش و بده

 ولی نمیدونم اینو چجوري

 بهش بگم
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 رعد:تو که منو نگران کردي نگار چیشده حالت

 خوبه؟

 فقط چهره رعدو دیدم که پر از نگرانی نگاهم میکرد و

 بعد نمیدونم چیشد که

 چشمام سیاهی رفت

مامو باز کردم رعد کنارم رو تخت نشستهوقتی چش  

 بود

 تو بیمارستان بودیم

 وقتی عقلم سر جاش اومد فهمیدم چه خاکی تو سرم

 شده



 رعد اخم داشت

 نگار:رعد

 وقتی چشماي بازمو دید سعی کرد خودشو جمع و جور

 کنه با لبخند نگاهم کرد

 و گفت

 رعد:جون رعد عمر رعد تو که منو کشتی دختر

یه افتادمدوباره به گر  

 چند روز طول کشید تا جواب آزمایشاتم آماده بشه

 همه رو بردم پیش همون دکتر

 اینبار به عزیز گفتم خودم تنهایی میرم مثال خودمو

 آماده کرده بودم حرفاي خوبی

 بشنوم و با شیرینی برم پیش عزیز

 ولی همه رویاهام نقش بر آب شد آخه چرا من؟؟

 تو جام نشستم

یشاتمو دیدي؟؟فهمیدي تو هم رعد!؟نگار:جواب آزما  

 رعد انگار کالفه بود سعی داشت آرومم کنه ولی

 نمیدونست چجوري

 رعد:آره دیدم دیدم نگار ولی برام مهم نیست وقتی

 اونجوري جلوي پام از

 هوش رفتی داغون شدم وقتی اون برگه هاي لعنتی رو

 به پزشک اینجا نشون دادم



 همه چیزو بهم گفت ولی عزیزم

 بغلم کرد

 رعد:تو برام مهمی نه بچه من بچه میخوام چیکار

 وقتی تو نباشی

 احساس بدي داشتم هیچ چیزي نمیتونست آرومم کنه

 یعنی من هیچوقت بچه دار

 نمیشم؟؟

 دکتر گفت درصد امید براي شرایط من خیلی کمه

 نزدیک به صفر گفت میتونه

 درمانو شروع کنه ولی هیچ قولی نمیده

ی رو برم که میدونم بیهودستو اینیعنی راه  

 انگار نمیتونستم نفس بکشم من نمیتونم مادر

 بشم؟هیچوقت

 هیچوقت

 رعد از من بچه اي نخواهد داشت

 دارم دیوونه میشم خدا این مصیبت از کجا رو سرم

 نازل شد

 دوباره دراز کشیدم و با گریه نگاه از رعد گرفتم

م وانگار درمونده شده بود مالفه رو کشیدم رو سر  

 گفتم تنهام بزاره
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 بعد اون ماجرا و سختی هایی که کشیدم این حقم

 نبود

 این حق من نبود

 چند روزي بود تو خونه خودمو زندونی کردم و فقط

 رعدو به خلوتم راه

 میدادم

 عزیز سعی داشت آرومم کنه ولی فایده اي نداشت

 دلم میخواست به همه بگم و خودمو رسوا کنم

ده لج افتاده بودمبا خودم رو دن  

 داشتم از درون میسوختم

 مگه من چه گناهی کردم؟

 چیم از بقیه زنا کمتره؟

 زندگی برام جهنم شده بود یهویی چیشد؟؟چه بالیی

 سرم اومد

 من نازام من نازام

 رعد سرکار نمیرفت و تو طول روز سعی میکرد بهم

 آرامش بده ولی من شده

 بودم مثل یه سنگ یه تیکهیخ

نزدیک میشد تو خودم جمع میشدم دیگه وقتی بهم  

 ارتباط به چه دردي میخورد

 وقتی من نمیتونم بچه اي براش بیارم



 داشتم اونو هم اذیت میکردم ولی اون باهام راه میومد،

 داشت باهام میساخت

 با لجبازیام و گند اخالقیام

 تهش چی میشه حاال؟؟

 ساناز مدام سعی داشت باهام حرف بزنه ولی از اونم

 خواستم تنهام بزاره

 مقابل پنجره اتاق ایستاده بودم باغچه کوچیکمو تماشا

 میکردمیه مدت بود بهش

 نمیرسیدم همه گالش پژمرده شده بودن

 نگاهم به درخت کوچیک آلو افتاد که رعد چند ماه

 پیش کاشته بود

 اون درخت از من بهتره الاقل اون بعد یه مدت بار میده

 من چی؟ من یه درخت

اصلم یه بدرد نخوربی ح  

 نگار:واي خدا اصال باورم نمیشه من نمیتونم بچه دار

 بشم

 به گریه افتادم

 ناگهان در باز شد و رعد اومد تو اتاق

 بهم نزدیک شد و از پشت بغلم کرد

 با گریه اسمشو صدا زدم

 نگار:رعد



 رعد:جونم عزیزم

 صدام بغض داشت..و

 نگار:از خودم متنفرم از بدنم متنفرم

نو تو آغوشش فشردرعد م  

 رعد:این حرفو نزن نگار زندگیمونو جهنم نکن گور

 باباي بچه همون نگار

 سابق بشو بخدا من بچه نمیخوام تمومش کن دیگه

 من بیشتر به گریه افتادم

 ازش فاصله گرفتم

 و مقابلش ایستادم

 نگار:تو بچه نمیخواي؟؟تو؟؟همتون دارید دروغ میگید

 از همتون متنفرم

نگاهم کرد دیوونه شده بودم رعد با غصه  

 نگار: یکبارم نشده از بچه حرف نزنی از پسري که

 مرد بارش میاري از دختري که یادمیگیري موهاشو

 ببافی

 عقب عقب رفتم و به پنجره تکیه دادم و سر خوردم رو

 زمین

 نگار:من می بینم چجوري به بچه ها نگاه میکنی تو

 بچه میخواي رعد یه بچه

ن خودت دروغ نگوووو دروغ نگواز خودت از خو  



 بهم

 هق زدم

 خواست نزدیکم بیاد که جیغ زدم

 نگار:تموم آرزوهاي من سوخت رعد من یه درخت بی

 حاصلم دیگه بچه اي

 قرار نیست بیاد با با صداي گریه اش نزاره بخوابی و تو

 تو همون شرایطم

 قربون صدقه اش بري اینا همه اش حرفاي

 خودت دیگه قرار نیست صداي

 بچه اي تو این خونه بپیچه

 من رعدو عصبانی کردم بازم از خود بیخودش

 کردم

 فریاد زد

 رعد:لعنت به منو خواسته هام تمومش کن نگار همه

 رو عاصی کردي وقتی

 میگم نمیخوامیعنی نمیخوام غلط کردم اون حرفارو

 زدم من فقط تورو

نفهمممممیخوام دیوونه فقط توووو بفهم   

 نفس نفس میزد

 سرمو گذاشته بودم رو پاهام

 توجهی به اعتراضم نکرد و بهم نزدیک شد



 چجوري میتونم مقابل حسم به رعد خود دار

 باشم چجوري میتونم جلوي خودمو

 بگیرم

 ولی همه اینا باعث نمیشه خودخواه باشم

 از صبح تا شب تو خونه بودم

نفسزندگیم بی هدف شده بود فقط بخاطر رعد   

 میکشیدم و نمایش بازي میکردم

 فقط بخاطر رعد

 رعد همه رو اینجا دعوت کرده بود تا دور هم باشیم و

 مثال حال و هواي من

 عوض بشه

 حوصله هیچ کس رو نداشتم ولی بخاطر رعدم شده

 باید خوب رفتار کنم و سرزنده

 باشم

 غذا از بیرون گرفتیم ولی بقیه کارارو خودم انجام

 دادم

یی رو مقابل همشون گرفتم و بعد نشستمسینی چا  

 کنار زیبا

 رعد گفت چند روزي بریم پیش پدر بزرگ و مادر

 بزرگش منم قبول کردم

 بهیه حال و هواي خوب نیاز داشتم



 ریما دختر زیبا رو تو بغلم گرفتم و موهاشو نوازش

 کردم

 نگاهم به رد نگاه رعد بود تا ببینم به بچه ها نگاه

 میکنهیا نه

نم میدونست زیر ذره بینمهیا نه ولی نیم نگاهیمنمیدو  

 حواله نیکا و نیکان و ریما

 نمیکرد و مشغول صحبت با بابا بود

 فرح هم حضور داشت و با لب هاي کچ شده به همه جا

 نگاه میکرد و از همه چیز

 ایراد میگرفت از طرح سنتی خونه تا کوچیک بودن و

 لونه موش بودنش

 ولی من خنثی بودم

 دیگه این چیزا برام مهم نبود

 الله کنار عزیز نشسته بود

 نمیدونم اون بین چی شد که نیکا اومد کنارم نشست و

 گفت

 نیکا:خاله جون

 نگاهش کردم

 نگار:جونم

 نیکا:خاله زیبا و مامان میگفتن تو نمیتونی بچه دار

 بشی اگه میخواي من به خاله



 زیبا بگم ریما رو بده به تو و عمو رعد

در حال صحبت بودن که یک لحظه سکوت همههمه   

 جارو فرا گرفت با ترس

 نگاهی به رعد انداختم اونم نگاهم کرد

 فرح:چی؟؟چی گفتی تو بچه؟؟
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 نیکا بخاطر لحن تند فرح جا خورد و گریه کنان رفت

 کنار الله نشست

 الله هم با لحن تندي گفت

 الله:این چه طرز صحبت کردن با بچه ست خانوم

رم؟؟محت  

 فرح که انگار یه بحثی پیش اومده بود تا دقو دلیاشو

 خالی کنه از جاش بلند شد و

 بی توجه به الله رو به رعد گفت

 فرح:این بچه االن چی گفت رعد؟؟گفت این دختره

 نمیتونه بچه دار بشه؟

 حاج بابا اخم کرد و ال اله اال اللهی گفت

بودپدر رعد سعی کرد زنشو آروم کنه ولی بیفایده   

 فرح:د حرف بزن رعد بگو چه خاکی تو سرم کردي؟؟

 رعد با اخم رو به مادرش گفت

 رعد:مادر لطفا آروم باش اینجا جاي این حرفا



 نیست بچه ست یه حرفی زد شما

 چرا پیشو میگیري؟؟

 فرح الکی قلبشو گرفت و شروع کرد به ناله کردن

 فرح:اي خدا اي خدا منو بکش از دست این پسر زنش

نه براش بچه بیارهنمیتو  

 داره تو روي منم وایمیسته دختره ناقص خودشو

 قالب کرده به پسرم

 حاج بابا:آقاي مروت لطفا به همسرتون بگین مراقب

 حرف زدنش باشه وگرن

 فرح:وگرنه چی؟ وگرنه چی؟؟دختر مریضتو با خواهش

 و التماس بستی به ریش

 پسر من حاال دو قورت نیمتونم باقیه

نج شده بودباز اوضاع متش  

 هر کسییه تیکه اي مینداخت

 بچه رو دادم بغل زیبا و از جام بلند شدم

 رفتم تو اتاقم دیگه نمیتونستم تحمل کنم داشتم

 خفه میشدم از حقارت

 چمدونمو برداشتم و نامرتب و شلخته لباسمو چپوندم

 داخلش

 رعد وارد اتاق شد

 با چشماي گرد شده نگاهم کرد



 رعد:داري چیکار میکنی؟؟

 توجهی نکردم

 رعد:میگم داري چیکار میکنی نگار؟؟

 صداي آه و نفریناي فرح هنوز به گوشم میرسید که

 شوهرش داشت باهاش دعوا

 میکرد و ازش میخواست برگردن خونه

 نگار:میخوام از این خونه برم از این زندگی

 به گریه افتادم
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تورو هم نابودنگار:زندگیم شده جهنم زندگی   

 کردم

 چشماي رعد به خون نشسته بود از خشم قیافه اش

 ترسناك شده بود

 دیگه صدایی از بیرون نیومد انگاري همگی

 رفتن امشب بدترین شب زندگیم

 بود پر از تحقیر خورد شدم جلوي چشماي حاج و

 .بابا و بقیه

 از درون دارم میسوزم

کنم از این به بعد نمیتونم نگاه بقیه رو تحمل  

 دارم روانی میشم

 بعد دیدنم میگن این بیچاره رو نگاه در حسرت بچه



 داره میسوزه

 اینو می بینین دختره حاج سلطانعلیه دریاست ولی

 اوجاقش کوره

 اینو نگاه کنید این زن رعد ناقصه بچه اش

 نمیشه اوجاق کوره رعد دیگه بابا

 نمیشه

 جیغ زدم

 نگار:رعد دیگه بابا نمیشه

 گریه کردم

گار:رعد دیگه بابا نمیشهن  

 ناله کردم

 .نگار:رعد دیگه بابا نمیشههههه

 براي اولین بار اشک رعدو دیدم اون داشت گریه

 میکرد

 نگاه ازم گرفت

 درمونده بنظر میرسید

 اون اون داشت گریه میکرد؟؟

 در اتاقو قفل کرد و کلیدشم برداشت

 رعد:جرعت داري پاتو از این خونه بزار بیرون این

رو آتیش میزنم و خونه  

 خودمم همینجا میشینم تا بسوزم تا بمیرم



 با فریاد اینارو گفت

.. 

 رعد دیوونه شده بود

 چشماي سرخش قلبمو به درد آورد من چیکار کردم

 باهاش؟؟

 با درد پرسیدم

 نگار:چرا نمیزاري برم؟؟دارم عذابت میدم

 جوابی نداد رو تخت نشست انگار داشت خودشو

 کنترل میکرد

 چی به سرش آورده بودم

 رعد:بسه دیگه تمومش کن داري عذابم میدي با این

 حرفات نگاررر منه

 عوضی بچه نمیخوام اینووو چجوري بهت

 بفهمونم زندگیمونو جهنم کردي

 و بعد گریه کرد

 خدا لعنتم کنه خدا لعنتم کنه

 سمتش رفتم

 نگار:ببخشید ببخشید رعد

 پنج سال بعد

 دستمو رو سنگ قبرش کشیدم

 نگار:بمیرم برات که آرزو به دل رفتی



 بمیرم براي اون چشماي نگرانت که آخرین بار پر از

 بغض و دلواپسی بودن تا

 آخرین لحظه امید داشتی بچه منو ببینی ولی

 نشد بابا

 بینیمو باال کشیدم ولی نفسم گرفته بود بخاطر گریه

 هام

 داشتم ناله و شیون میکردم

با بود من پدرمو عزیزترینامروز اولین سالگرد حاج با  

 کسمو یکسال پیش از

 دست دادم

 عزیز با گریه گفت

 عزیز:بسه دیگه نگار دل من به اندازه کافی خون دیگه

 تو بدترش نکن با این

 حرفات حتی باباتم وقتی زنده بود تا آخرین لحظه

 امید داشت دامن تو هم سبز

 میشه مادر چرا خودتو انقدر ناراحت میکنی مگه تو

د سالته که اینجوريچن  

 افسرده و درمونده شدي.؟؟

 جوابی نداشتم بدم من خوشبخترین زن رو ي این کره

 خاکی بودم ولی دوتا چیز

 داشت منو اذیت میکرد اولیش که نبود بابا بود و



 دومیش بچه

 دکترا گفتن من تا آخر عمرم بچه دار نمیشم گفتن

 امید واهی نداشته باشم تا پاي

تم هر روزمون رو به کاممون زهرطالق با رعدم رف  

 کردم ولی فایده نداشت و

 اون دم نمیزد و با هر ساز من میرقصید

 رعد بطري آب به دست سر رسید

 کنارم نشست و مشغول شستن سنگ قبر بابا شد با

 اخم مشغول کارش بود دلیلشو میدونستم تو طول

 راه از من و عزیز قول

 گرفته بود زیاد گریه نکنیم

 ولی مگه میشد؟؟

 جیگرم داشت میسوخت و این غم از دست دادن سرد

 که نمیشد بدتر داغون ترم

 میکرد

 هر لحظه و هر ساعت به فکرش بودم

 رعد بعد فاتحه و مجبورمون کرد برگردیم

 عزیزم سریع باهاش موافقت کرد تا من مجبور بشم

 همراهیشون کنم

 همگی بق کرده بودیم

رو شکست که صداي گرفته عزیز سکوت  



 عزیز:رعد پسرم منو ببر خونه بهروز دلم براي روشا

 تنگ شده

 خودمو جلوتر کشیدم و رو به عزیز که رو صندلی

 شاگرد نشسته بود گفتم

 نگار:قرار نیست که شب بمونی؟؟

 عزیز:چرا دخترم میخوام چند روزي هم خونه اونا

 بمونم

 پووف کالفه اي کشیدم نگاهی به رعد انداختم که

آفتابیش رو چشماش بودعینک   

 وجلورو نگاه میکرد

 نگار:عزیز توروخدا دیگه نمیخوام این بحث تکراري رو

 به میون بکشم چرا

 آخه داري زجرم میدي

 عزیز:چه زجري نگار من دلم نمیخواد هر روز و هرشب

 سربار شما باشم من

 پیر زن دستو پا گیر شمام شما جونین من مزاحم

 شمام من

مه بده به یه تلنگر نیاز داشتم تا بهنزاشتم حرفشو ادا  

 گریه بیفتم
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 میدونستم روشا بهونست عزیز فکر میکرد سربار



 ماست وگرنه کی دلش

 میخواد بره پیش الله اي که زبونش مثل نیش ماره

 متلک بار عزیز میکنه تا وقتی حاج بابا زنده بود

 بخاطر مال و اموالشون

وا میکردن ولیعزیزو رو سرشون میزاشتن و حلواحل  

 از وقتی سهم ارثشونو تمام و کمال گرفتن و اون

 چندرقازیم که مونده بود رو

 از ته قابلمه لیس زدن رفتن و پشت سرشونو هم نگاه

 نکردن

 فقط هر از گاهییه زنگی میزدن تا مثال دین

 فرزندیشونو ادا کنن

 با گریه نالیدم

 نگار:مرگ نگار نگار بمیره دیگه این حرفو نزن

 عزیز:عه نگار خدا نکنه

 نگار:آخه من بجز تو کیو دارم عزیز تو نفس

 منی برکت خونمی تاج

 سرمونی عزیز اگه بري اگه ازم فاصله بگیري من

 میمیرم بخدا میمیرم من

 بهت نیاز دارم مامان

 سرمو گذاشتم رو شونش فین فین کردم

 عزیز از لحاظ مالی به ما نیازي نداشت حاج بابا



گذاشت که تا آخر اونقدري براي  

 عمرش زندگی راحتی داشته باشه ولی کی میتونه تو

 اون عمارت درندشت تنها

 زندگی کنه؟؟

 اصال مگه من مردم که عزیز تنها زندگی کنه؟؟ اینبار

 رعد به حرف اومد

 رعد:عزیز شما مثل مادرم که نه خوده مادرم

 هستین حضور شما براي ما هیچ

خونه مایی اون مزاحمتی نداره برعکس شما چراغ  

 خونه بدون شما صفا نداره

 همونطور که بغض کرده بودم با فین فین گفتم

 نگار:دستت درد نکنه من اینجا هویجم

 عزیز و رعد لبخند آرومی زدن دلمون خوش نبود

 براي خنده از ته دل ولی به

 همینم راضی بودیم

 واقعا اگه عزیز نباشه من دیگه چه امیدي دارم براي

 زندگی؟

زها میگذره و من ناراحتمرو  

 پنج سال گذشته ولی هنوز صداي بچه تو خونه ما

 نپیچیده

 براي چی زندگی کنم؟؟براي کی زندگی کنم.؟ عاشق



 رعدم ولی اونم داره به پاي من میسوزه بخدا پدر

 شدن به رعد خیلی میاد یه دختر کوچولو با موهاي

 خرگوشی دامن پر

سر کوچولو اخمو کهاز چین که به رعد بگه بابا یایه پ  

 تو بغل رعد بازیگوشی

 کنه
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 تا وارد حیاط شدیم عزیز مانتوشو در آورد انداخت رو

 میز چوبی و رفت سراغ

 باغچه اش

 باغچه اي که من دیگه دلو دماغی براي رسیدگی بهش

 نداشتم ولی عزیز خوب

 میرسید و با همون مشغول میشد

اي عزیزخونمون هنوز همون بود اتاق کارمونو بر  

 آماده کردیم ما تو اتاق

 خودمونم میتونستم کارامونو انجام بدیم فقط عزیز

 کنارم باشه من هیچ چی

 نمیخوام

 رو میزي که عزیز سماور زغالیشو هم روش گذاشته

 بود نشستم

 اردیبهشت بود و هوا عالی ولی هواي دلم ابري بود



 رعد رفت تا لباسشو عوض کنه

 نگاهم خیره عزیز بود که داشت به گالش

 میرسید شمعدونی و حسن یوسف

 وقاشقی بیشتر از بیست نوع گل پرورش داده بود و

 من سهمم فقط نگاه کردن

 بهشون بود

 گاهی رعد باغچه عزیزو بیل میزد تا اون زیاد تو

 زحمت نیفته

 همه تب و تاب زندگی داشتن بجز من

دم باختم دارممیخواستم رعدو خسته کنم ولی خو  

 خسته میشم

 آروم وارد خونه شدم اومدم منم لباسامو عوض کنم به

 لطف عزیز خونه بوي گل و بهشت میداد

 رفتم سمت اتاقمون صداي رعد میومد داشت با کسی

 حرف میزد

 وقتی گفت مامان فهمیدم داره با فرح حرف میزنه از

 پشت در سرك کشیدم رو تخت

با گوشی نشسته بود و داشت  

رف میزدح  

 رعد:چی میگی مامان اون زنمه چجوري میتونم ولش

 کنم؟؟



 میدونستم فرح داره چی میگه کار هر روزش بود

 رعد پووف کالفه اي کشید

 رعد:خواهش میکنم دیگه تمومش کن مامان نگار زنه

 منه من طالقش

 نمیدم اونو مادرش سربار من نیستن تاج سرمن اگه

 میخواي جواب زنگاتو بدم

ر بزنم از این حرفا نزن لطفاو بهت س  
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 مرد زندگیم عشق من رعد من داشت بخاطر من با

 همه حرفو حدیثا با همه

 اون آدما میجنگید ولی تا کی؟!تا کجا؟؟

 خواستم وارد اتاق بشم که با اومدن اسم خورشید

 خشکم زد

 رعد:مامان دیگه کافیه من زن دارم اصال به کی برم

مبگم بچه نمیخوام به حسا  

 بگو ازدواج کنه و برات نوه بیاره اسم خورشیدم دیگه

 پیش من نیار به جهنم

 که برگشته ایران

 خورشید؟؟

 خورشید؟؟

 چیزي تو قلبم تکون خورد سرم گیج رفت



 رعد از جاش بلند شد و متوجه حضورم شد

 با چشماي گرد شده و وحشت زده نگاهم کرد فکر

 کرد بازم دیوونه بازي در

 میارم

 ولی واقعا کم آورده بودم جنگ و دعوا فایده اي

 نداشت

 وارد اتاق شدم رعدمن براي همه خشک و مغرور بود

 ولی براي من نه براي

 من همیشه یه پسر بچه معصوم و مهربون

 بود میترسید هر روز و هر لحظه

 میترسید بهانه اي دستم بده و یا منو برنجونه

زیزم؟؟نگار:براي شام میخواي چی درست کنم ع  

 بیچاره وار نگاهم میکرد

 رعد:نگار بخدا

 با لبخند سمتش رفتم

 خودم میدونستم چقدر بدبخت و حقیرم

 رفتم سمت کمد و مانتومو در آوردم آویزون کردم

 این لحظه اصال برام مهم نبود که لباسم خاکیه

 نگار:مرد شکمو من برات قرمه سبزي درست میکنم با

 ساالد شیرازي دوغ

دیروز با عزیز خریدیم محلی هم که  



 داشتم وراجی میکردم و مضخرف میگفتم که تو حصار

 بازوهاي رعد قفل شدم

 نفس عمیقی کشید

 رعد:عشق من نفسم نفسم

 درونم داشت میسوخت کافی بود

 الکی خندیدم یعنی فهمیده دارم نمایش بازي

 میکنم؟؟

 سعی داشتم بغض نکنم نشکنم

س رعدي نفسمرعد:تورو با دنیا عوض نمیکنم تو نف  

 دیگه طاقت نیاوردم

 به چشماش خیره شدم

 اونم نگاهم میکرد

 و بعد سرشو خم کرد

 نگار:خودت میدونی که چقدر دوستت دارم چشماشو

 آروم بست و دوباره باز کرد

 رعد:نه به اندازه من

 لبخند زدم

 اگه بحث میکردمم هیچ فایده اي نداشت چون رعد

 قرص و محکم رو حرفش

 بود

ره فاصله گرفتم و شام رو بهونه کردم وازش دوبا  



 چپیدم تو آشپزخونه

 رعد رفت تو حیاط کنار عزیز

 رعد و عزیز بیشتر مثل مادر و پسر بودن تا مادر زن و

 داماد

 میدونستم رعد با عزیز دردو دل میکنه

 و بعدش عزیز بود که دمار از روزگارم در میآورد اصال

 عزیز همیشه طرف

 رعد بود و بیشتر طرف اونو میگرفت تا من

 میگفت من دختر چشم سفید خودمو میشناسم پس

 الکی مظلوم نمایی نکن

 مشغول پختن شام شدم ولی ذهنم مشغولتر بود

 یه فکري که با انجام دادنش انگار خودم به پیشواز

 مرگ میرفتم
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 نگاهم خیره عزیز بود که داشت میوه پوست میکند و

وفت میکردساناز ک  

 با حسادت نگاهشون میکردم

 ساناز گریه میکرد و میلومبوند

 نگار:ساناز جان یا میوه کوفت کن؟یا حرف بزن؟؟یا

 گریه کن همه اینارو باهم

 نمیتونی انجام بدي که گل خشخاش من



 از فرط گریه به سکسکه افتاده بود

 ساناز:بخدا بخدا این حق من نبود

ردن پوووف کالفه ايو دوباره شروع کرد به گریه ک  

 کشیدم

 عزیز شروع کرد به آروم کردنش

 موفقم بود بعد چند دقیقه ساناز با صورت و چشماي

 سرخ شده مثل آدم شروع

 کرد به حرف زدن

 ساناز:دیگه نمیتونم از پس بابام بر بیام تا کی باید

 صبر کنم عزیز دو سال با

 شایان تصویري حرف نزدیم آخرین بار تو فرودگاه

ه دیدمش وقتی با بابام ایناترکی  

 براي سفر تفریحی رفتیم اونم اومد اونجا قایمکی

 همدیگرو دیدیم درسته

 زنگ میزنه و باهم حرف میزنیم ولی دیگه انگار براش

 مهم نیستم برام وقت

 زیادي نمیزاره چند ماهه باهام سرد حرف

 میزنه میدونم من میدونم زیر

 سرش بلند شده حتما

زن و شوهرن.؟ اوهو حاال انگار  

 ساناز:بابا گفته یا به این خواستگار جدیده جواب مثبت



 میدمیا ،یایی دیگه وجود

 نداره حتما باید جواب مثبت بدم شایانم که دیگه

 چیزي نمونده مدرکشو بگیره پس

 چرا نمیاد چرا خانوادش نمیان با بابام حرف بزنن؟؟

 دوباره به گریه افتاد

احت بنظر میرسید شایانبه عزیز نگاه کردم اونم نار  

 بزمجه حتی نتونست خودشو براي خاکسپاري حاج

 بابا برسونه البته

 اومد ایران و مدتی هم کنار حاج بابا بود همون روزایی

 که انگار آخرین روزاي

 زندگی بابا بود ولی بهشم حق میدادیم نتونست

 خودشو برسونه هم بخاطر

 شرایط اونروزاي فرانسه هم بخاطر دانشگاهش فقط از

 پشت تلفن باهامون

 عزاداري کرد حتی رعد یک هفته رفت تا پیشش

 باشه تا ببینه تو چه شرایطیه

 الله هم که قوز باال قوز بود شایان باهاش حرف زده

 بود ولی لج کرده بود که

 باید با آروشا نامی ازدواج کنه یا نمیدونم چی

ز از وجود دختر دوست الله خبر نداشتخوبه سانا  

 وگرنه واویال میشد
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 درد خودم از یه طرف مشکل ساناز و شایان هم از

 طرف دیگه

 گره کوري افتاده بود تو زندگیمون که باز شدنی نبود

 انگار

 قرار بود سه روز دیگه براي ساناز نشون بیارن همه

 حرفا زده شده بود و

 قرارا گذاشته شده بودن

اناز شده بود مثل مرده متحرك خبري از شایان نبودس  

 دیگه به تماسامون جوابم

 نمیداد

 کار به جایی رسیده بود که عزیز صبور منم تا آروم بود

. 

 اوضاع وقتی قاراشمیش تر شد که فرح اومد سراغم

 عزیز با رعد رفته بودن تا سري به مدرسه اي که حاج

 بابا وصیت کرده بود با

شه بزننپولش ساخته ب  

 و عصر برمیگشتن

. 

 داشتم شالو کاله میکردم تا برم پیش ساناز

 که زنگ خونه به صدا در اومد فکر کردم عزیز و رعدن



 که زودتر برگشتن

 ولی اشتباه فکر کردم

 فرح بود

 تو این چند سال فقط سالییکبار اونم به خواسته رعد و

 به زور همسرش به این

 خونه پا میزاشت

دادم و صداش تو گوشم پیچید خشکم آیفونو که جواب  

 زد

 کلید درو زدم و تو ورودي خونه منتظرش موندم

 شیک و پیک کرده بود و آروم بنظر میرسید

 تا خواست با کفش وارد خونه بشه انگار متوجه شد که

 باید طبق معمول کفششو

 در بیاره که به ناچار در آورد و وارد خونه شد

 پشت سرش رفتم

 فرح:انگار مادرت بهت یاد نداده باید سالم کنی؟؟

 انقدر تو هپروت بودم که یادم رفته بود سالم کنم

 دستپاچه سالمی دادم
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 که جوابی نشنیدم

 نترسیده بودم ولی دستپاچه چرا؟؟

 دلهره اي منو فرا گرفته بود



 رو مبل نشست تا خواستم سمت آشپزخونه برم با

 صداش مکثی کردم

نیست چیزي بیاري دختر بیا بشین براي فرح:الزم  

 خوردن اینجا نیومدم اومدم

 اینجا حرف بزنیم

 مثل همیشه مغرور بود ولییچیزي انگار درست نبود

 این وسط

 قاطع گفته بود چیزي نمیخواد فرح آدمی نبود که

 اهل تعارف باشه روبه روش

 رو مبل نشستم

 به سر وضعم نگاهی انداخت و گفت

کاله کرده بودي که جایی بري؟؟ فرح:انگار شال و  

 باید چی میگفتم؟؟

 تا خواستم جوابی بدم خودش بحرف اومد

 فرح:نمیخوام مانع کارت بشم یا وقتتو بگیرم میدونم

 رعد و مادرت امروز

 خونه نیستن بخاطر همین اومدم اینجا تا با خودت

 تنهایی حرف بزنم حرفمو

 میزنم و میرم

نه و دادم هوار راهحدس میزدم مثل همیشه تحقیرم ک  

 بندازه



 آب دهنمو قورت دادم

 نگار:بفرمایید

 به چشمام خیره شد

 فرح:شاید بنظر تو من یه آدم خودخواه و عوضی

 باشم

 تا خواستم دهنمو باز کنم و حرفی بزنم مانع شد و

 گفت

 فرح:نمیخوام حرفی بزنی نمیخوام چیزي بشنوم فقط

 گوش کن اینویه مادر

 ازت میخواد

ارم افتادندستام کن  

 فرح:من خودخواهم مغرورم فقط نوك دماغ خودمو

 میبینم همه اینا درسته از

 وقتی بچه بودم اخالقم اینجوري بود ولی من

 اینم همینی که میبینی من مادر

 رعدم..میدونی مادر یعنی چی؟؟البته که میدونی هر

 زنی نیاز نیست واقعا بچه

 دار بشه تا احساس مادري داشته باشه من اینو

 میفهمم همه زنا تو وجودشون

 اون احساس دارن

 ناخودآگاه قطره اشکی از چشمم چکید



 با قیافه مغرور ولی لحنی شکسته اینارو میگفت

 فرح:یه مادر بهترینارو براي بچش میخواد تو انتخاب

 من نبودي ولی انتخاب

احترام میزاشتم بهرعد چرا باید مثل یه مادر خوب   

 انتخابش ولی نتونستم چون

 خود خواهم

 فرح:تو عاشق رعدي میدونم اون کنارت خوشبخته

 خوشحاله حتی اگه بچه

 اي وجود نداشته باشه

 خودمم میدونستم عشق رعد واقعی بود از همونا که

 اگه پاي اثباتش میرسید

 رعد پا پس نمیکشید رعد عشقشو ثابت

میکنهمیکرد همونطور که داره   

 ولی با سوزوندن دل من جیگرم براش کباب میشد

 فرح:رعد پسر منه بچمه میدونم چی خوشحالش

 میکنه و چی

 ناراحت؟؟اخالقش تو دستمه اون اگه صدسالم بگذره

 از عشقت دست نمیکشه من

 اینو میدونم اون بچه اي رو میخواد که مادرش تو

 باشی

 دلم غوغا کرده بود



رش که چی؟؟رعدفرح:ولی خودتم فکر کن آخ  

 هرکاري هم بکنه نمیتونه اون

 حسرتی که تو دلشه رو ریشه کن کنه من یه زنم نگار

 هیچوقت دوست ندارم

 شوهرم محبتشو بین من و زن دیگه اي تقسیم

 کنه ولی ولی امروزم میخوام

 خودخواه باشم چون مادرم

 نفس عمیقی کشید

 فرح:تو اگه رعد رو دوست داشته باشی راضی نمیشی

حسرت به دلش که  

 بمونه

 من شکسته بودم ولی امروز بیشتر شکستم این

 حرفا حرفاي تازه اي

 نبود همه اینارو من خودمم میدونستم ولی ولی

 چیکار باید بکنم؟؟

 نمیتونم از رعد دل بکنم

 فرح:ازت خواهش میکنم نگار بعنوان یه مادر من تا به

 این سن از کسی خواهش

وسط باشه حاضرمنکردم ولی اگه پاي بچه هام   

 التماسم بکنم رعد رو راضی

 کن دوباره ازدواج کنه نزار تا آخر عمرت عذاب



 وجدان اینو داشته باشی که

 رعد میتونست پدر بشه ولی تو نزاشتی .حق مادر

 شدن از تو گرفته شده ولی

 .حق پدر شدنو از رعد نگیر

 گلوم خشک شده بود و انگار سکه داغی رو رو گلوم

 گذاشته بودن

 با غصه گفتم

 نگار:اون راضی نمیشه

 با بغض گفت

 فرح:راضی میشه فقط کافیه تو ازش بخواي مجبورش

 کن

 لعنت به این زندگی لعنت

 از جاش بلند شد خواستشو گفته بود..حق با اون بود

 من راهی جز این نداشتم
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 خودمم به این موضوع فکر کرده بودم

 قبل اینکه از در خارج بشه گفت

:خورشید ایرانه بنظرم اونفرح  

 ادامه نداد تا بیشتر نشکنم و رفت

 جوري که انگار از اولم نیومده بود اثري از خودش به



 جا نزاشت

 من خودمم به این موضوع فکر کردم

 به فکري که مثل طناب دار بود برام

 چطوري باید عنوانش میکردم اونم به رعدي که دیگه

 خسته شده بود از این

 بحثها

کالفه شدمدیگه   

 وقتی به این فکر میکنم زن دیگه اي کنار رعد باشه و

 شبشو با اون صبح

 کنه روانم به هم میریزه و آرزوي مرگ میکنم

 چجوري باید تحمل کنم چجوري نظاره گر این اتفاق

 باشم؟؟

 فرح از من چیزي رو میخواد که خودش امکان نداره

 بپذیره

 دلم بیشتر از همه براي خودم میسوخت

وانه آرزوهاي من دور شمعی که بال بال میزدپر  

 سوخت بوسیله شعله همون

.. 

 شمع سوخت و خاکستر شد

 من نمیزارم رعد بسوزه

 باید کاري کنم



 من محکومم به تنهایی

 ولی نمیزارم رعد به پاي من بسوزه

 من خودخواه نیستم یعنی بخاطر عشقی که به رعد

 دارم نمیتونم خودخواه باشم

باید کاري کنم باید کاري کنم  

 کیفمو برداشتم و مثل شکست خورده ها از خونه

 خارج شدم

 من عاشق رعدم دوسش دارم چجوري تحمل کنم یه

 زن دیگه وارد زندگیش

 بشه؟ من میسوزم تحمل ندارم

 اون مال منه

 سهم من از این زندگی
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 عزیز دوباره مشغول باغچش بود و من مات شده

 نگاهش میکردم

 رعد رفته بود شرکت

 وقتی صداي زنگ خونه بلند شد

 ترسیده از جام بلند شدم

 عزیز با اخم نگاهم کرد

 عزیز:چیشده دختر چرا رنگت عین گچ سفید شد؟؟ و

 خودش لنگان لنگان رفت سمت در



 ممکنه دوباره فرح باشه؟

 عزیز درو که باز کرد

 پسر جوونی بغلش گرفت و از جاش بلندش کرد

میکرد عزیزم به شونه هاش میکوبید وو محکم ماچش   

 ازش میخواست ولش

 کنه

 سمتشون دویدم این مرتیکه کیه؟؟

 ترسیده بودم

 ولی ولی تا بهشون رسیدم شوك زده نگاهشون کردم

 این پسر خوشتیپ و هیکلی شایان نیست؟؟

 همون شایان بزمجه

 خشکم زده بود

 عزیزو گذاشت زمین

نوه عزیزشایان:نزن عزیز توروخدا منم شایان   

 دوردونت

 عزیزم مثل من خشکش زد ولی سریع به خودش اومد

 و محکم شایانو بغل کرد

 پشت سر شایان که رعد وارد شد فهمیدم اینا دست

 به یکی کردن تا مثال مارو

 غافل گیر کنن

 نگاه خوشحال شایان بهم افتاد



 شایان خیلی عوض شده بود دیگه اون پسر بچه الغر

 سیاه سوخته نبود

ي شده بود براي خودشمرد  

 دوسال بود ندیده بودیمش قبل اونم تو تصویر خیلی

 واضح نبود هیکلش و

 چی ساخته بود براي خودش

 بهش نزدیکتر شدم

 نگار:این تویی سیاه سوخته الغر مردنی؟؟

 بعد مدتها از ته دلم خوشحال بودم

 یاد روزي افتادم که از هم جدا شدیم و من همراه رعد

 برگشتم ایران

 شایان:نگاررر

 محکم همدیگرو بغل کردیم بدجور احساساتی شده

 بودم که به گریه افتادم

 اینبار از سر شوق

 عزیز مشغول رسیدگی به شایان بود اونم خودشو براي

 عزیز لوس میکرد

 نگار:حاال چرا نگفتی بیایم فرودگاه؟؟پدر و مادرت خبر

 دارن؟؟

وتبا این سوالم شایان از خوردن دست کشید و سک  

 کرد



 نگاهی به رعد انداختم که اونم سکوت کرده بود

 شایان به حرف اومد

 شایان:چرا باید بهشون خبر میدادم؟مگه من براي اونا

 مهمم؟یجوري رفتار میکنن

 انگار من عروسکشونم هرجوري دوست دارن باهام

 بازي میکنن الله عکس

 یه دختره رو برام فرستاده میگه نگاه کن این همسر

فکر میکنه چون توآیندت؟؟  

 درسو دانشگاهم دخالت کرد میتونه تو این انتخابا هم

 دخالت کنه

 انگاري شایان دلش خیلی پر بود

 شایان:بیخبر از من رفتن به دختره نشون دادن

 ابروهام باال پرید عزیز خیلی ناراحت شد

 حتی مارو آدم حساب نکردن اطالع بدن

؟؟اون دوتا احمق معلومه دارن چیکار میکنن  

 شایان :ولی اینبار فرق میکنه من از خواستم دست

 نمیکشم من سانازو

 میخوام عاشقشم بخاطرش جونمم میدم خانواده

 من شمایین عزیز مادر من

 تویی آماده باش همین روزا برام برو خواستگاري خونه

 ساناز اینا



 نگار:ساناز خیلی ناراحت و نگران بود خبري ازت نبود

 این مدت

اي باال انداختشایان شونه   

 شایان:دنبال راستو ریست کردن کاراي دانشگاه و

 بیمارستان و بیلط و

 بودم دیگه نیازي به حرف زدن نبود وقتی تاثیري

 نداشت ساناز داره شوهر

 میکنه؟؟

 شایان با غصه پرسیده بود و من قاطع جوابشو دادم

 نگار:اون عاشقته خیلی نگرانت بود پدرش داره

ريمجبورش میکنه یکا  

 بکن شایان وگرنه از دستش میدي؟؟
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 اگه حاج بابا بود اوضاع بهتر میشد من مطمعنم

 میتونست قضیه شایان و سانازو حل کنه

 ولی حیف که نیست

 الله وقتی فهمید شایان اومده ایران و به اونا خبر نداده

 یه بلوایی به پا کرد که نگو

 و نپرس

 اومدن به اجبار شایانو از اینجا بردن عزیزم



 همراهشون رفت

 میدونستم بخاطر شایان رفت تا کنارش باشه بخاطر

 نوه خل و چلش فیس و افاده

 هاي الله خانوم رو به جون خرید

 بهترین موقع نبود براي کاري که میخواستم انجام بدم

 ولی مجبور بودم

 شامو آماده کردم و میزو چیدم

تلویزیون میدیدرعد داشت   

 صداش زدم در سکوت شاممونو خوردیم

 یه مدتی بود درگیري ذهنی زیادي داشتم از رعد

 فاصله گرفته بودم میومد سمتم ولی فاصله

 میگرفتم

 غذامونو تموم کردیم

 میزو جمع کردم و ظرفارو شستم

 لیوان چایی رو گذاشتم رو میز مقابل رعدي که داشت

 تو آیپدشیکارایی رو انجام

یدادم  

 سمت اتاقم رفتم

 لباسمو در آوردم و دوش سریعی گرفته و موهامو با

 حوله خشک کردم ولی هنوز

 نم داشت با سشوار خشکشون نکردم چون رعد



 اینجوري بیشتر دوست داشت

 میدونم

 موهام خیلی بلند شده بود و رنگشون نکرده بودم

 در کمدمو باز کردم

شنگاهم افتاد به لباس مشکی که رعد عاشق  

 بود و من فقط دو سه بار

 پوشیده بودمش

 دامن کوتاهی داشت با باال تنه توري پوشیدمش

 آرایشی نکردم

 فقط به مچ دستم و گردنم از عطري که بوي خیلی

 خوب و شیرینی داشت زدم

 آروم در اتاقو باز کردم

 هربار اینجوري میشدم رعد اصال برام تکراري

 نمیشد از هیجان و استرس به

افتاده بودمنفس نفس   

 تو درگاه آشپزخونه ایستادم

 رعد هنوز مشغول کارش بود

 صداش زدم سرشو بلند کرد و نگاهم کرد

 و بعد چشماش گرد شد

 بعد اون دوري ها و فاصله االنکه خودم پیشقدم شده

 بودم براي مرد گرسنم تعجب



 کرده بود

 اونم با این لباس که هوش و هواسشو برده بود

 کارشو رها کرده و از جاش بلند شد و سمتم قدم

 برداشت

 رعد دوست داشت بی حیا باشم دوست

 نداشت خجالت بکشم

 منم سمتش قدم برداشتم

 بهم مجال نداد

 جیغ بلندي کشیدم

 خندید

 این خونه بعد مدتها صداي خنده درونش پیچید

 نگار:رعد

 حرفی نزد حتما فکر کرد با حرف زدنش من پا پس

دوباره میرم تومیکشم و   

 الك خودم

 فرصت رو غنیمت شمرد و هجوم آورد سمتم

 و امشب شد شبی که تمام و کمال مال همدیگه بودیم

 و از همدیگه لذت بردیم

 رعد شوهرم بود شرعی و قانونی

 اون مال من بودو من مال اون

 اینبار فرق داشت انگار بار اولم بود رعد



 .جوري باهام رفتار

ه چیز با ارزشممیکرد که انگار ی  

 انگار اولین بارمونه من عاشق این مردم

 صبح تو جام غلتی زدم رعد

 خوابیده بود

 دستمو دراز کردم و صورتشو که ته ریش روش جا

 خوش کرده بود وخوشتیپ

 ترش کرده بود رو نوازش کردم

 قلبم

 دوباره به سوزش افتاد

 چجوري تورو با زن دیگه اي شریک بشم؟؟ مشغول

نه بودیم ولی رعد با شور شوق و عشقخوردن صبحا  

 نگاهم میکرد

 فکر میکرد شدم همون نگار با روحیه قبل

 لقمه کوچیکی رو سمتم گرفت

 از دستش گرفتم و لبخندي زدم

 االن وقتش بود

 نگار:رعد؟؟

 نیازي به مقدمه نداشت

 رعد:جانم

 سکوتمو که دید سرشو بلند کرده و نگاهم کرد



 نگار:یچیزي ازت میخوام

رش نمیشد من چیزي ازش بخوامباو  

 با شوق نگاهم کرد و منتظر شد

 نگار:بگو جون نگار انجامش میدم

 .رعد سردرگم نگاهم کرد

 نگار:بخدا من راضیم به جون عزیز به جون تو

 هنوز متوجه منظورم نشده بود ولی داشت کم کم

 کالفه میشد

 نگار:منو مادر کن رعد میخوام بابا شدنتو ببینم

 کالفه تر شد

 رعد:نگار عزیزم گند نزن به حال خوبمون

 لحنش بیچاره وار بود ولی هنوز متوجه منظورم نشده

 بود

 نگار:یا طالقم بده یا چیزي که ازت میخوامو انجام بده

 کالفه شد از جاش بلند شد

 نگار:رعد

 رعد:هیسسس نگار هیس

 نگار:اگه به حرفم گوش نکنی همین امروز از اینجا

ال از این شهرمیرم اص  

 میرم خودمو گم و گور میکنم

 رعد:باز چی میخواي نگار؟چرا نمیزاري دو دقیقه



 حالمون خوب باشه؟؟چرا

 فراموش نمیکنی؟؟

 این حرفا فایده نداشت اگه ادامه میدادم باید تا فردا

 صبح بحث میکردیم

 نگار:رعد یا خواستهاي که ازت دارم رو انجام میدییا

گار لطفا تهدید نکنرعد:منو تهدید نکن ن  

 آروم از جام بلند شدم

 نگار:رعد تو باید دوباره ازدواج کنی

 یجوري منو نگاه کرد که ترسیدم با چشماي گرد شده

 اي که تو همین چند دقیقه

 بحثمون مثل کاسه خون شده بودن

 حرفی نزد کالفه به موهاش چنگ زد

 نگار:شنیدي چی گفتم

 با صداي خشدار و ناراحتی گفت

دلم میخواد از دستت سرمو بکوبم به دیوار دلمرعد:  

 لرزید خدانکنه

 رعد:شدي بالي جونم

 درمونده گفتم

 نگار:تو باید زن بگیري تمام حرف من اینه دوباره

 ازدواج کن بچه دار شو

 برعکس همیش که بحثمون ختم میشد به دعوا و دادو



 فریاد اینبار رعد واکنش

بود عصبانی نشون نداد ولی به شدت کالفه  

 رعد:ما با هم حرف زده بودیم..تا همین چند دقیقه

 پیش اوضاع آروم بود چیشده

 نگار چرا دست از سرم برنمیداري؟ بابا براي بار هزارم

 من بچه نمیخوام اون

 چیز کوفتی که تو ازم میخواي میدونییعنی چی؟؟چرا

 داري با زندگیمون

 اینکارو میکنی؟؟من همه چیزو درست میکنم بهت

 قول میدم

 پریدم وسط حرفش

 نگار:نه رعد اینبار دیگه کوتاه نمیام تو نمیتونی چیزي

 رو عوض کنی ولی منکه

 میتونم گفتم طالقم بده ندادي هزار بار عوا و بحث

 پیش اومده ازت طالق

 نمیگیرم ولی باید ازدواج کنی

 پاهام توان ایستادن نداشتن ولی نمیدونم چرا با خودم

 لج کرده بودم نوك

 انگشتامو رو میز گذاشتم و بهش تکیه دادم

 از جاش بلند شد انگار که حرفی نشنیده رفت سمت

 اتاقمون



 منم کالفه بودم ولی مجبورم کدوم زنی دوست داره

 شوهرشو با یه زن دیگه

 تقسیم کنه من میمیرم اگه رعد یه زن دیگه بگیره

 ولی راضیم به این مردن
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ي گفتاز داخل اتاق با صداي بلند  

 رعد:نگار پیراهن سرمه اي منو کجا گذاشتی؟؟ کالفه

 سمت اتاق رفتم

 مقابل کمد ایستاده بود آروم کنارش زدم و بین لبایی

 که تو کمد آویزون بود

 گشتم

 البته نیاز به گشتن هم نبود پیراهن مردونه سرمه ایش

 بین لباساش بود

 کشیدمش بیرون و به دستش دادم

ه تنش بود رو با یه حرکت ازبیحرف گرفت و تیشرتی ک  

 تنش درآورد و بجاش

 اونو پوشید

 داشت دکمه هاي پیراهنشو میبست که سمتش رفتم و

 مانعش شدم و خودم شروع

 کردم آروم به بستن دکمه هاي پیراهنش

 نگار:چرا جوابمو نمیدي؟



 دستمو عقب هل داد دوتا دکمه باقی مونده رو بست

 پسر اخمو من عصبانی و ناراحت بود

 نگار:رعد بهت گفتم

 با خشم چرخید سمتم

 رعد:بهتره خفه شی نگار

 بجاي اینکه ناراحت بشم خندیدم سمتش رفتم و

 دستامو سمت صورتش دراز

 کرده و لمسش کردم

 سرمو رو سینهاش گذاشتم دستامو دور کمرش قفل

 کردم

 نگار:فکرشو بکن یه پسر بچه بامزه یایه دختر شیرین

 زبون واي رعد که

ن تو باشیباباشو  

 مثال داشتم وسوسش میکردم

 دل خودم خون بود

 رعد:من بچه اي که مادرش تو نباشی رو نمیخوام

 صورتمو به سینه اش مالیدم و بو کشیدم

 نگار:اونا به منم میگن مامان نزار آرزو به دل بمونم

 رعد نکن اینکارو با

 من این زندگی برام مثل جهنم شده

 با صداي خشداري گفت



 رعد:تو زده به سرت نگار فکر میکردم عاشقمی فکر

 میکردم دوستم داري تا

 کی میخواي این بحث و ادامه بدي؟چرا نمیزاري مثل

 آدم زندگیمونو بکنیم؟؟

 نگار:کاري که میگمو بکن

 نگار:وگرنه دیگه تموم میکنم این زندگی رو

 نگار:بخدا دوستت دارم بخدا من راضیم

ونه میکنی .کدوم زنیرعد:نگار نگار تو منو دیو  

 راضی میشه هوو داشته

 باشه؟ میدونی بعدش چی میشه دختره خلو

 چل میفهمی اصال تو؟؟

 به ناچار گفتم

 نگار:میفهمم من به همه چی فکر کردم من به عشق

 تو نسبت به خودم شک

 ندارم

 پوووف کالفه اي کشید

 رعد:تو اصال فکر نمیکنی نگار خیلی خودخواه

یرم تو دقشدي اگه من زن بگ  

 میکنی دیوونه چرا داري عذابم میدي؟؟تحمل میکنی

 برم پیش اون بمونم؟تحمل

 میکنی شبو تا صبح کنار اون باشم همیشه نمیتونم



 باهات باشم وقتی بچه دارم

 بشیم اوضاع بدتر میشه دیگه کمتر میام پیش

 تو اصال میتونی تو یه خونه زن

 دوم شوهرتو تحمل کنی؟؟

حسادت منو قلقلک میداد ولیرعد مثال داشت حس   

 شاید نمیدونه نمیتونه منو درك

 کنه احساس اینو که فکر کنی یه تیکه آشغال بی

 مصرفی یعنی چی؟

 خب اونکه سالمه این منم که نمیتونم بچه دار بشم

 نگار:همه اینارو میدونم عزیزم

 اینبار واقعا منو پس زد و رفت سمت در اتاق

میکردم انقدر عاشقمیرعد:نه تو نمیدونی نگار فکر   

 که نخواي منو با کس دیگه

 اي شریک بشی

 اون از اتاق خارج شد ولی من دیگه از پا در اومده

 بودم

 فهمیدم که رعد از خونه خارج شد ظرفیتم دیگه

 تکمیل بود براي حرص

 خوردن

 گوشیم که زنگ خورد جواب دادم ساناز بود

 بعد اینکه کلی فحش بارم کرد از اینکه بهش خبر



 ندادم شایان برگشته گفت درو

 باز کنم چون جلو در خونمونه

 رفتم تو حیاط تا خودم درو براش باز کنم
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 از همون اول زنگ خونه رو میزد دیگه چه نیازي به

 تماس گرفتن بود؟

 تا درو باز کردم دستی منو به عقب هل داد

 ساناز:دوست مارو باش اون شایان سنگدل بچه ننه

من نگفتی؟؟ برگشته تو به  

 نگار:هوشه یابو چته

 وارد حیاط شد هنوز درو نبسته بودیم که شایان سرو

 کله اش پیدا شد

 اینجا چخبر بود؟باهم اومدن؟؟

 ساناز با دیدن شایان زبونش بند اومده بود نمیتونست

 باور کنه این همون شایان

 چهارتا تیکه استخون خودمونه

 ساناز:شایان

ن بهش توپیدناباور صداش زد ولی شایا  

 شایان:زهرمار اون پسره کی بود جلو در خونتون؟؟

 بنظر میرسید اوضاع خیلیم خوب نیست

 بعد مدتها همدیگرو دیدن و اینجوري از خجالت هم در



 میان

 ساناز اخماش تو هم رفت

 ساناز:به تو ربطی نداره

 بعد گفتن این حرف رفت سمت خونه ولی شایان پشت

 سرش رفت

نمیعنی چی به من ربطیشایان:وایستا ببی  

 نداره؟؟میگم اون کی بود که

 جلو در خونتون داشتی باهاش حرف میزدي؟؟

 من جلو در خشکم زده بود انگار من مهمون بودم و

 اونا صاحب خونه

 ساناز با حرص چرخید سمت شایان

 ساناز:بهتره حرف دهنتو بفهمی شایان وگرنه خیلی

 برات بد میشه بعد مدتها

ا شده دو قورت و نمیتم باقیه؟؟سرو کله ات پید  

 اونا داشتن بحث میکردن و در جدل بودن که درو

 یهیابویی به اسم الله محکم هل

 داد و باز کرد که خورد به من

 گل بود به سبزه نیز آراسته شد

 الله از بدو ورودش شروع کرد به کولی بازي پشت

 سرشم بهروز زن ذلیل

 وارد شد



ن بود شایان آره؟الله:کار دارم کار دارمت ای  

 اون بطري چی بود تو دست الله
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 رفتم سمتشون

 نگار:اینجا چخبره؟؟

 الله با اخم دستشو گذاشت رو سینم و منو به عقب هل

 داد

 الله:توبرو گمشو اونور که بعد ا برات دارم براي این

 دوتا حاال مکانم جور

 میکنی

 ساناز به حرف اومد

 ساناز:لطفا مراقب حرف زدنتون باشین الله خانوم الله

 چشم درشت کرد و قري به گردنش داد و غرید

 الله:من مراقب حرف زدنم باشم؟من؟؟خودتو جمع کن

 دختره ترشیده میخواي به

 زور خودتو قالب کنی به پسر من؟؟

 ساناز با حرص به شایان نگاه کرد اونم بین الله و ساناز

 گیر افتاده بود

 شایان:لطفا مامان خودتو کنترل کن

 اون مامان گفتنمش از رو چاپلوسی بود

 الله شروع کرد به دادو هوار کردن



 الله:آي مردم بیاین ببینین چه خاکی به سرم شده یه

 دختر مطلقه که چند سال

 بزرگتر از پسرمه میخواد خودشو ببنده به

 خیکمون خدایا من چه گناهی به

سرنوشتم درگاهت کردم که این شد  

 و بعد شروع کرد به خودزنی بهروز سعی داشت

 آرومش کنه

 با حرص رو به الله که داشت نمایش بازي میکرد غریدم

 نگار:الله ما اینجا آبرو داریم االن همه درو همسایه ها

 میریزن اینجا لطفا خفه

 خون بگیر

 ولی به کی داشتم میگفتم

از بودشایان مثل بدبخت بیچاره ها یه نگاهش به سان  

 که داشت گریه میکرد و یه

 نگاهش به مادر عفریته اش

 الله از ما فاصله گرفت و در بطري که تو دستش بود رو

 باز کرد ریخت رو سر

 و لباس خودش

 چشمام از تعجب گرد شد الله خیلی دریده و بی حیا

 بود فقط همین مونده بود تو

 حیاط خونه من خودسوزي کنه



 فندکی تو دستش گرفته بود

 الله:من بهتره بمیرم بمیرم و نبینم که این دختر زن

 تو شده

 بهروزم دادو هوار میکرد شایان اون وسط مثل بیچاره

 ها وایستاده بود و منو

 ساناز با چشماي گرد شده همو نگاه میکردیم

 فقط میتونم بگم بیچاره ساناز
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 شایان:الله داري چیکار میکنی؟؟

 الله:میخوام خودمو بسوزونم بخدا به جون تو به روح

 بابام اینکارو میکنم

 نه انگار جدي بود

 یه آن ترس تو دلم افتاد من فقط سکوت کرده بودم

 ساناز سمت در رفت

 الله:هوییی کجا دختره هرجایی؟؟

 ساناز مکثی کرد و با تعجب برگشت مارو نگاه کرد

ش حقشایان سکوت کرده بود تو این لحظه به  

 میدادم باید چیکار بکنه؟؟اون تو

 دستاي دیوي به اسم الله گیر افتاده بود

 الله:همین االن بگو شایان بگو تا خودمو نکشتم این

 دختره رو میگیري؟باهاش



 ازدواج میکنی؟؟

 شایان با بغض نالید

 شایان:دوسش دارم الله

 الله با شنیدن این حرف انگار که واقعا آتیشش

کرد که صداي زدن فندکو روشن  

 فریاد بهروز و شایان بلند شد

 الله:پس خودمو میکشم تا با خیال راحت به همدیگه

 برسین

 تا خواست فندکو سمت خودش ببره شایان فریاد

 کشید

 و رو زمین افتاد

 الله بدترین کارو کرد

 شایان:نه مامان بسه دیگه باشه باشه هر چی تو بگی

 هر چی تو بگی

گین و شکست خورده به منساناز بعد یه نگاه غم  

 سمت در رفت و ازش خارج

 شد

 من میدونستم این الله عفریته حتی به قیمت جونشم

 شده مانع این دوتا

 میشه وآخرسرم کار خودشو کرد

 الله به نفس نفس افتاده بود که فندك از دستش افتاد



 و خودش غش کرد

 بمیري الله بمیري

له رواوضاع خیلی متشنج بود شایان و بهروز ال  

 رسوندن بیمارستان گفتن

 بخاطر ترس و شوك حالش اینجوري شده

 نگاه غمگینم به شایان بود که تو راهرو بیمارستان به

 دیوار تکیه داده بود و شونه

 هاش افتاده بودن

 گوشیم که زنگ خورد سرش باال اومد
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 ساناز بود

 با صداي بلند اسمشو خوندم که شایان با چشماي پر

اومد شده سمتم  

 منتظر نگاهم کرد جواب دادم

 نگار: الو ساناز

 با صداي خشدار و شکسته اي که معلوم بود خیلی

 گریه کرده گفت

 ساناز:به شایان بگو بمیرمم سمتم نیاد ب

 انگار نمیتونست بگه سخت بود براش اون کلمه رو براي

 شایانم به کار ببره ولی

 گفت



 ساناز:بمیره هم دیگه سمتش نمیام بگو دیدار به

 قیامت بگو دیگه مزاحمم نشه

 چون نمیخوام بین من و مادرش یکیرو انتخاب

 کنه انتخاب که کرد ولی من

 میزارم پاي اینکه مجبور بود خودم از این ارتباط خارج

 میشم تا کسی آسیب

 نبینه دارم ازدواج میکنم نگار بیخودیم نیاد جلو در

ون داریم از ایرانخونم  

 میریم

 قبل اینکه تماسو قطع کنه گفت

 ساناز:تو بحثت با شایان جداست تو خواهرمی میام

 پیشت فقط فعال به زمان نیاز

 دارم خداحافظ

 و من خشکم زد این دوتا قبل اینکه به هم برسن جدا

 شدن

 شایان ؛چیشد نگار؟؟بهت چی گفت؟؟

لیتچجوري بهش بگم ساناز چیا گفت گوشیم قاب  

 ضبط خودکار تماسو داشت

 رفتم تو فایل ضبط شده ها و گوشی رو دادم دست

 شایان

 و بعد شایان کنارم رو صندلی فرود اومد



 بهروز کمپوت و آبیموه به دست بدون توجه بهمون از

 کنارمون گذشت و رفت

 سمت اتاقی که الله بستري بود

 گند زدن به زندگی بچشون

ي دلداریش بدم وقتیبه شایان باید چی بگم ؟؟چجور  

 حال روحی خودم داغونتره
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 الله خودشو زد به سکته و و باالخره شایانو مجبور

 کرد تا با دختر دوستش

 نامزد کنن

 باالخره کار خودشو کرد دلش خنک شد

 شایان مثل یه مرده متحرك شده بود حالشو درك

 میکردم چون ارتباط من و

اصال خوب رعدم چندان خوب نبود یا بهتره بگم  

 نبود

 بعدیه دعواي مفصل از خونه زده بود بیرون و چند

 شبی بود خونه نمی اومد و

 جواب تماسامو نمیداد

 عزیز دلشکسته تر شده بود هم بابت من و هم بابت

 شایان

 شایان دست از درس و کار کشیده بود و نمیدونم به



 کجا فرار کرده بود

 الله دلش خوش بود بعد عقد اون و آروشا همه چیز

 درست میشه اون دختره هم

 راضی بنظر میرسید و انگار بی توجهی هاي شایان به

 هیچ جاش نبود

 بعضی از آدما چقدر بابت چیزاي بیهوده خودشونو

 کوچیک میکنن مثال دختره

 دلش خوش بود نامزدش دکتره

نداره ولیشایان حتی بهش گفته بود عالقه اي بهش   

 اون بازم قبول کرده بود

 هیچ خبري از ساناز نبود..شایان داشت دق میکرد

 الله خودشو زد به مریضی و هزار جور ادا در آورد تا

 شایان رو براي

 .خواستگاري بکشونه خونه اون دختره

 بعدشم که ساناز خودش گفته بود باید مادرت راضی

 باشه اونم که راضی بشو

 نبود

این بزمجه از ساناز خواسته باهم فرارحتی فهمیدم   

 کنن که ساناز عاقل من قبول

 نکرد
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 امشب بازم عزیز مونده بود خونه بهروز نگران شایان

 بود شایانی که باالخره

 سرو کله اش پیدا شد و اونم با اوضاع داغونتر

 منم از طرف دیگه پیله کرده بودم به رعد

ردمامروز رفتم امامزاده با خدا عهد ک  

 دعا کردم بهم آرامش بده ازش خواستم تو راهی که

 میخوام قدم بزارم کمکم کنه

 دیس برنجو گذاشتم رو میز، پدر رعد اول براي

 همسرش غذا کشید و بعد براي

 من

 رعد کالفه داشت با غذاش بازي میکرد

 مطمعنم میدونستیه فکرایی دارم

 پدربزرگ و مادربزرگ رعد سه سال پیش فوت کردن

به فاصله دوماه از اونم  

 هم

 اون دوتا فرشته انگار طاقت دوري از همو نداشتن

 چه سخته این از دست دادنا

 بعد شام براشون میوه آوردم هیچ کس درست

 حسابی غذا نخورد چون میدونستم

 هیچ چیز سرجاي خودش نیست

 رو مبل نشستم



 رعد و پدرش مشغول دیدن اخبار بودن و فرح هم

ودمثال مشغول گوشیش ب  

 گلومو صاف

 پدر و مادر رعد نگاهم کردن بجز خودش همچنان

 مشغول دیدن اخبار بود

 نگار:میخوام باهاتون چند کلمه اي حرف بزنم سخت

 بود گفتن اینا شکست خوردن تو زندگی که آرزوها

 داشتم براش

 نگار:میدونم شاید از من خوشتون نیاد شایدیکی بهتر

 از من رو براي رعد در

 نظر گرفته بودین

 پدررعد بحرف اومد:این چه حرفیه دخترم ؟؟تو عروس

 مهربونمونی؟؟چی از

 خانومی و زیبایی کم داري؟؟

 با بغض تشکري کردم کی گفته من محکمم؟من از

 همون اولشم ضعیف

 بودم سرنوشت نمیزاره منو رعد کنار هم باشیم

 نگار:من نمیتونم نوه اي براش شما بیارم یعنی تا منو

عد باهمیم اون پدرر  

 نمیشه

 رعد با خشم همونطور که داشت تلویزیون رو تماشا



 میکرد و کنترلو بین مشتش

 میفشرد گفت

 رعد:بهتره تمومش کنی نگار

 نگار:دارم همینکارو میکنم رعد

 رو به پدر و مادرش گفتم

 نگار:به خودشم گفتم ولی انگار جدي نمیگیره

 منو من بهش اجازه میدم دوباره

ج کنه..وبا هرکی که دلش میخوادیا شما میگینازدوا  

 چشماي فرح درخشید و پدرش اما فقط به رعد خیره

 ..شد
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 بعد چند روز سرو کله اش پیدا شده بود بدون اینکه

 حرفی بهم بزنه یا بگه این چند

 روز کجا بوده

 مثال میخواست منو تنبیه کنه

 ولی من سرحرفم بودم

د و رفت سمت اتاق ورعد ناراحت از جاش بلند ش  

 دیگه بیرون نیومد

 دیگه عاجز شده بود از دستم نمیدونست چیکار کنه و

 چی بگه

 پدر و مادرشم دیگه حرفی نزدن چی میگفتن؟؟



 وقتی از خداشون بود بچه رعدو

 ببینن

 کاري که از دستم بر میومد رو انجام دادم

 بعد رفتنن پدر و مادر رعد سمت اتاق خوابمون رفتم

و قفل کردهولی در  

 بود لبخندي رو لبام نشست

 داشت منو با قهر کردنش تنبیه میکرد

 دلم آغوششو میخواست ولی میدونستم اونم داره

 عذاب میکشه

 این زندگی بعد ورد یه زن دیگه دیگه مثل قبل

 نمیشه

 سمت اتاق عزیز رفتم

 وسایلمو جمع کرده بودم براي سفرم براي روزي که

 فکر میکنم باید دور باشم از

 این خونه

 میدونستم دیگه وقتی من پیش پدر و مادر رعد

 موافقتمو اعالم کردم فرح دست از

 سر رعد بر نمی داره

 چند روزي گذشت

 رفت و آمد رعد مشکوك بود دیر وقت می اومد

 خونه



 کالفه بود باهام حرف نمیزد

 یه چیزایی رو حس میکردم ولی خودمو زده بودم به

 نفهمی باید آروم باشم

 خودم خواستم نمیتونم اعتراضی داشته باشم رفتم

 سبزي و نون تازه بگیرم براي ناهار میخواستم

 آبگوشت بپزم

 من نا امید نمیشم شاید رعد براي ناهار اومد خونه

 تا کلیدو انداختم درو باز کنم با صداي حسام متوقف

 شدم

 با نیشخند نگاهم میکرد
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ه داشت سیگار میکشید گفتهمونطور ک  

 حسام:سالم زن داداش مهمون نمیخواي؟؟

 خیلی سریع جواب دادم

 نگار:رعد خونه نیست

 پوزخند زد

 حسام:با رعد چیکار دارم میخوام با خودت حرف

 بزنم

 خاطرات خوبی با این بشر نداشتم ولی به ناچار درو

 باز کردم و وارد حیاط

 شدم



توارد شد و نگاهی به حیاط انداخ  

 حسام:دیگه تو نمیام بیا بریم بشینیم رو اون میزه

 خودش راه افتاد اون سمت ولی من خشکم زده بود

 حتما باز اومده بود منو بچرونه

 نشست رو میز وقتی دید خشکم زده اسممو زد رفتم

 رو میز با فاصله ازش

 نشستم

 حسام:نمیپرسی چرا اومدم اینجا؟؟

ه بخوامسکوت کردم در حقم خوبی نکرده بود ک  

 باهاش خوشو بشم بکنم

 حسام:البته حقم داري پس حرفمو میزنمو گورمو گم

 میکنم

 خندید بهش نگاه کردم

 حسام:من شبیه مادرمم و رعد شبیه پدرم بخاطر

 همینه زمین تا آسمون فرق

 داریم باهم

 اومده بود این حرفارو بزنه؟؟

 سیگاري از پاکت تو جیبش در آورد و روشن کرد

 حسام:تو که ادعات میشد عاشق رعدي چجوري

 بهش اجازه دادي دوباره ازدواج

 کنه؟



 اینبار به حرف اومدم

 نگار:اون حق داره پدر بشه

 پوك محکمی به سیگارش زد

 حسام:میدونستی دارن عقد میکنن

 شوك بهم وارد شد جیگرم سوخت

 انتظارشو داشتم ولی نه به این سرعت و قایمکی

 سوختم شکستم

ر حسام برام خبر بد می آوردهر با  

 سرم پایین افتاد

 از جاش بلند شد

 حسام:دفعه قبل هدفم این بود بچزونمت ولی اینبار

 هدفم اینه که نزاري رعد با

 خورشید ازدواج کنه اون با تو حالش خوبه با این

 ازدواج رعد دیگه چیزي

 ازش باقی نمیمونه

 واکنش من سکوت بود

شممحال بود مانع این اتفاق ب  

 دیگه حرفی نزد و سمت در رفت و من نگاهم خیره

 فیلتر سیگار حسام بود که کف

 حیاط انداخته بود
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 دره اتاقی که تو هتل گرفته بودم رو باز کردم و وارد

 شدم

 سوت و کور بود

 رعد اونجا داشت تدارك ازدواجشو میدید و من دوباره

 تنها شده بودم

 شاید قسمت من این بود

ورشید دامن من رو گرفتشاید آه خ  

 حتی به عزیز هم خبر ندادم

 فقطیادداشتی مبنی بر اینکه اومدم مشهد و دو سه روز

 دیگه بر میگردم نوشتم و

 از رعد خواهش کردم نگرانم نباشه و چند روزي منو به

 حال خودم رها کنه

 دلم داشت از غصه میترکید من داشتم کم کم رعد رو

 از دست میدادم

ن بود که آروم آروم از زندگیش حذفقدم بعدي ای  

 بشم و این ارتباط گنجایش سه

 نفرو نداره سه نفر این ارتباط رو خیلی شلوغ میکنه

 دل من طاقت اینو نداره که تنها تو خونم بشینم و به

 این فکر کنم رعد االن با زن

 و بچه اشه دلم راضیه به شادي رعد ولی طاقت

 ندارم



 آخه عاشقشم آخه جونمم براش میدم

 آخه براش حسودم

 دوشی گرفته و غسل کردم

 آماده شدم تا به زیارت برم

 چند سال پیش با عزیز و حاج بابا اومده بودیم اینجا

 پابوس آقا

 دلمیهو هواي این فضارو کرد

 وارد حرم که شدم حال و هوام حتی براي چند ساعت

 عوض شد انگار همه

از این مکان بودن با همه اتفاقا وجود اونایی که بیرون  

 ندارن

 دیگه احساس تنهایی نمیکردم تو اون شلوغی وقتی

 چشمم به ضریح آقا خورد

 یهو زدم زیر گریه

 بخاطر دردا و مشکالت خودم نبود حتی گریه من از

 روي ناراحتی هم نبود

 یه حسی خاصی داشتم حسی که قابل توصیف

 نیست

رده و تورو هل دادهانگار کسی در بهشتو باز ک  

 داخلش

 گفته برو حداقل براي چند ساعت خوش باش عطري



 که تو فضا پیچیده بود خیلی خوشایند بود نفس

 میکشیدم و دعا میکردم

 براي خودم فقط آرامش خواستم نه چیز دیگه اي من

 دیگه راضیم به رضاي خدا

 براي رعد آرزوي خوشبختی کردم

ممن خودم خواستم هیچ گلهاي نداشت  
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 از حرم خارج شدم چادر رنگ تیره گل گلیم هنوز

 روي سرم بود

 میخواستم حداقل براي چند ساعت بیفکر عمل کنم

 رفتم سمت بازار کلی خرید کردم و چیزاي ریزه میزه

 خوشگل خریدم

 تسبیح جا نماز روسري براي عزیز

 وقتی چشمم خورد به یه سیسمونی

 ناخودآگاه رفتم سمتش

حس عجیبی پیدا کردم واردش که شدم  

 منکه مادر نمیشم بزار حداقل براي بچه رعد و

 خورشیدیچیزایی بخرم

 با بغض دوتا لباس نوزادي خوشگل خریدمیکیش

 پسرونه و یکیش دخترونه

 و بعد رفتم سمت هتلی که اتاق رزرو کرده بودم



 تا رفتم کلید اتاق رو بگیرم بهم گفتن یه نفر تو البی

 منتظرمه

 هر چقدر پرسیدم کی گفتن اطالع ندارن فقط طرف

 گفته با نگار دریا کار دارم

 رفتم سمت جایی که گفته بودن اون شخص

 منتظرمه

 چشم گردوندم

 فقطیه مرد بود که نشسته بود رو مبل و پشتش به من

 بود و یه بچه خیلی کوچیک

 تو بغلش بود

 خیلی آشنا اومد برام اولش ولی چند ثانیه بعد

مششناخت  

 یادم د ول نیریاولش برام ش همون گفتم اصال ممکن

 اون باشه ستین

 کنه؟؟یم کاریچ نجایا اونه، خودشه ایول

 دونستیم اومدم مشهد و پ دای کردن محل اقامتمم

 براش مثل آب خوردن بود

 دیبا اون االن تو تدارك مراسم ازدواجش باشه نه انجای

 مرد رعد بود اون

ادم یکنارش ا دمییوقت به خودم اومدم د ست  

 متوجه حضورم شد که سرشو چرخوند و نگاهم کرد



 رعد از جاش بلند شد و مقابلم ایستاد

 بچه تو بغلش به خواب رفته بود

 شوکه شده بودم موقعیتمو درك نمیکردم

 با شاید بهتره بگم نمیدونستم چی بگم و ازش چی

 بپرسم؟؟

 خودش بحرف اومد

 رعد:حاال بدون من میاي زیارت؟؟

ه چشماش خیره شدمب  

 نگار:رعد

 گلوم خشک شده بود ولی باالخره به حرف اومدم

 نگار:این بچه مال کیه؟؟تو اینجا چیکار میکنی؟؟

 نگاه پر از محبتی به دختر بچه که فکر کنم هنوز

 یک سالشم نشده بود انداخت

 رعد:این دخترمونه نگار

 چشمام گرد شد

ینم خوابیتو این لحظه فکر میکردم تو یه رویاي شیر  

 اگه چشمامو باز کنم

 خودمو رو تخت تو اتاقم پیدا خواهم کرد

 ولی نه این واقعیت بود

 رعد مقابلم ایستاده بود و بچه اي تو بغلش بود و ادعا

 میکرد این دختر شیرین



 بچمونه

 نگار:تو حالت خوبه رعد؟؟

 لبخند آرومی زد

 نگار:تو این بچه رو از کجا آوردي پدر و مادرش کجان؟؟

 به اطراف نگاه کردم در جستجو بودم فکر کردم بچه

 یکی از اوناییه که تو این

 هتل اتاق گرفتن و یا

 رعد:دنبال پدر مادر این بچه نگرد چون مادرش تویی

 و پدرش من

 متعجب و شوك زده بودم

 رعد:پدر و مادر این بچه تو تصادف از دنیا رفتن فقط

 پدربزرگ و مادر بزرگ

 داشت که اوناهم راضی شدن این طفل معصوم پیش

 آدمایی بزرگ بشه که آینده

 داشته باشه و پدر و مادر جوونی داشته باشه که

 نازشو بخرن

 آب دهنمو قورت دادم

 رعد اومده بود اونم با یه بچه

 بچه اي که از وقتی دیدمش ناخودآگاه مهرش به دلم

 افتاد

رو عوض خواستم رو بگیرم چون این مسئله چیزي  



 نمیکرد

 من راضی شدم رعد ازدواج کنه تا بچه اي از خودش

 داشته باشه نه اینکه
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 فکرمو خوند که با خشم بحرف اومد

 رعد:تا اینجا کافیه دیگه نگار تو زن منی و من نه

 طالقت میدم و نه هوو میارم

 سرت اگه بازم بازي در بیاري و یه دفعه ناپدید

اربشی به خداي احدواحد نگ  

 بدجور کالهمون میره تو هم بس کن این بچه

 بازیارو اگه مثل بچه آدم نیاي

 سر خونه زندگیت طالقت میدم طالقت میدم ولی

 خودمو گمو گور میکنم تا آخر

 عمرم میرمیه گوشه اي و گمو گور میشم به جون

 تو به جون تو نگار اینکارو

 میکنم این دخترمونه دختر منو و تو برام مهم نیست

خونم نیست چون من هم  

 پدرشم برات مهم نباشه هم خونش نیستی چون از

 این به بعد مادر واقعیشی

 نمیدونستم چی بگم مطمعن بودم رعد داره باهام اتمام

 حجت میکنه



 چون صد در صد به حرفی که زد عمل میکنه

 نمیدونستم چیکار کنم سردرگم شده بودم ناخودآگاه

خواب نازش بود دوباره چشمم به بچه افتاد که تو  

 قطره اشکی از چشمم چکید

 رعد آروم گذاشتش تو بغلم

 رعد:سالم مامان نگار

 لبخند زدم لبخندم تلخ بود

 رعد:این بچه دیگه مال ماست اقدام کردم به اسممون

 براش شناسنامه

 بگیریم پدربزرگش مرد زحمت کشیه فقط گفت

 یجوري بزرگش کنیم که انگار

 بچه خودمونه

 صورت تپل دختر بچه رو لمس کردم

 نگار:اسمش چیه؟؟

 رعد مکثی کرد انگار راضی بود انگار فهمید من این

 بچه رو قبول کردم

 رعد:اسمشو قراره مامانش بزاره

 لبخند زدم

 نگار:نه اسم واقعیش چیه همون باشه

 یه حس عجیبی داشتم یه حس خیلی قوي

 که منو عین چسب به این بچه میچسبوند



مش االرزهرعد:اس  

 زمزمه کردم

 نگار:االرز چه اسم قشنگی

_ 541 

 با ورود االرز به زندگیمون همه چیز عوض شد نگار

 سرکش سربه راه شد

 احساس مادري خیلی قوي جوري که باعث میشه

 سفت و سختر از قبل بچسبی به

 زندگیت

 و زندگی ما زنا خالصه میشه تو شوهر و بچه

 هامون اونا شاد باشن ماهم

م تو همه چیز شرکیمشادی  

 االرز مارو یه خانواده کرد یه خانواده واقعی

 عزیز سرش با نوه اش گرم بود و منم بفکر شام و ناهار

 و کاراي نقاشیم

 راضی بودم دوست داشتم زندگیمو

 وقتی مجرد بودم میگفتم اینکارو میکنم اونکارو میکنم

 فالن شغلو خواهم داشت

یش نرفت اصالولی هیچ چیز طبق پیش بینی من پ  

 مگه میشه خدا برامون بد

 بخواد؟



 فقط کافیه دلمونو بهش بسپاریم

 وقتی از رعد پرسیدم پس چرا حسام اومد و بهم گفت

 که اون در تدارك عروسی

 با خورشید اولش کلی خندید و بعد گفت خودش

 حسامو فرستاده بود پیشم

 میگفت دفعه قبل حرفشو باور کردم مطمعن بودم

ر میکنی ازم دلخوراینبارم باو  

 بود که راضی شدم اونو با یه زن دیگه شریک بشم ولی

 هدفی که پشت اینکارم

 داشتم باعث میشد رعد دیگه ناراحت نباشه ما همه

 اون قضایارو به فراموشی سپردیم

 شایان از نامزدش جدا شد چون دختره دیگه باب میل

 الله نبود

ه میزدهمون الله اي که سنگ اون دختره رو به سین  

 این روزا هرجا می نشست

 بدش رو میگفت که چقدر بی ادب و گستاخ بوده که

 چه حرفا بار الله

 نمیکرده که دستشو تا کجا تو عسل میکرد و

 میچپوند تو حلق دختره ولی نمی

 فهمیده و در آخر انقدر شایانو اذیت کرد که جدا

 شدن ولی چه فایده دیر فهمید و شایان شکست



 خبري از ساناز نبود دختره ورپریده از خودش یه

 خبرم بهم نداد

 وقتیم سراغشو میگرفتیم پدرش میگفت رفته کانادا

 پیش عمه اش

 شایان نزاشت داستان زندگیش اینجا تموم بشه اون

 شیفته ساناز بود..رفت دنبالش

 همه راضی بودن به خواستگاري ساناز برن ولی بجز الله

ز سر عقل نیومده بود ولی کیه کهاللهاي که انگار هنو  

 اینبار به حرف اون گوش بده

 ساناز و شایان عاشق هم بودن هم تو سختیا کنار هم

 خواهند بود و هم تو خوشیا

 اونا ساخته شدن براي هم مثل من و رعد

 با رعد قرار گذاشتیمیه بچه دیگه به فرزندي بگیریم

 خیلی شور و شوق دارم بابت این موضوع و البته

 استرس ولی میدونم براي اون و االرز پدر و مادرخوبی

 خواهیم

 بود
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