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 رمان  بندی: دسته ❖

   عشق از سوی اجبار  :عنوان  ❖

 عاشقانه ، اجتماعی ، همخونه ای ژانر:   ❖

 .ج ریا پنویسنده:   ❖

 - : اثرسطح  ❖

 -ناظر:  ❖

 -ویراستار:  ❖

 کیاناز تربتی نژاد طراح:  ❖

 paraxorکپیست:   ❖

 

سوزان دختريه که پدرش به زور مجبورش ميکنه با پسري به اسم اردالن ازدواج کنه 

ولي اون عاشق يکي ديگس و از اردالن متنفره سوزان بعد از مدتي متوجه ميشه که  

 سام.............   
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يت کافه نويسندگان فايل شده است و منبع آن سايت کافه نويسندگان اين رمان در سا

 نيست 

 

 رجعه کنيدهای بيشتر به سايت کافه نويسندگان م لود رمان دانبرای 

 

 https://cafewriters.xyzندگان: سايت کافه نويس

 https://forum.cafewriters.xyzجمن کافه نويسندگان: ان

 

 فه نويسندگان مرجع اصلی تايپ و دانلود رمانسايت و انجمن کا
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 ساله 24ر سوزان:نقش اصلي دخت

 ساله 26سورن:برادر سوزان 

 ساله 28سوسن:خواهر سوزان 

 ساله 27 سام:دوست پسر سوزان

 ساله  26 اردالن:نقش اصلي پسر 

 سوزانسارا:دختر خاله و دوست صميمي  

 ساره:دختر خاله و دوست صميمي سوسن  

 مريم:نامزد سورن  

 ويليام:يکي از سهام داراي شرکت  

سوزان دختريه که پدرش به زور مجبورش ميکنه با پسري به اسم اردالن ازدواج کنه ولي اون عاشق يکي  

 ديگس و از اردالن متنفره سوزان بعد از مدتي متوجه ميشه که سام.............   

 بابا تروخدااا التماست ميکنم بابا:خفه شو ديگه نميخوام صدا تو بشنوم  من:باباا  من:

دستشو بلند کرد که بزنه چشمامو بستم ولي هيچ اتفاقي نيفتاد اروم چشمامو باز کردم که ديدم سورن دست بابا  

 رو گرفته 

 ي ايندش تصميم بگيره  سورن:بابا ولش کن چطوري ميتوني اين کارو بکني اون حق داره براي خودش برا

بابا:ااااا نه بابا غلط کرد به خدا قسم اگه تو محذر ابرومونو ببري به خااک سياه مينشونمت با دو رفتم توي  

و درو بستم و شروع کردم گريه کردن خداااااا اخه من مگه چيکار کردم که نمي تونم با عشقم باشم مثل اتاق 

خيلياي ديگه در اروم باز شد سوسن وسورن اومدن تو  من:سورن برو گمشو از اتاق بيرون سورن:سوزان 

مي ديد که بياد منو از بابا وايسا من:گفتم بيروووننن اگه تو اون دوست عوضيتو نمي اوردي اينجا اونم منو ن

 خاستگاري کنه 

 سورن:ولي

 من:گفتم بيرون مگه کري  
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ديگه نفس نداشتم از بس داد زده بودم سورن اروم رفت بيرون و سوسن اومد کنارم نشست  سوسن:خواهري  

 ترو خدا گريه نکن  

 .........  من:سوسن اخه چطور گريه نکنم من عاشق يکي ديگم بعد برم با يکي ديگه ازدواج کنم

ميشه وسايلمو جمع کني حالم خوب نيست ميخوام بخوابم اروم سرمو گزاشتم روي بالشت و به فردا بد ترين  

 روز زندگيم فکر کردم تا خوابم برد 

 ................ 

 من:سوسن نمي دوني اسمش چيه سوسن با تعجب به من نگاه کرد سوسن:ي.يع.يعني تو اسمشو.....  

نم نمي دونم خنده داره نه چمدونمو برداشتم و به سرعت خودمو رسوندم به در من:هه نه حتي او

بابا:خوووبببب اينو تو گوشت فرو کن تا وقتي که شوهرتو قبول نداشته باشي حق نداري پاتو توي اين خونه 

م تا بياد بزاري دوباره بقضم گرفت ولي سريع از خونه رفتم بيرون دم در يه آزاراي مشکي وايساده بود وايساد

که ازارا يه بوق برام زد هيچ توجهي نکردم که يکي اومد پايين زير چشمي نگاش کردم خودش بود يعني از  

 اين بچه متصالس يا خودش خر پوله اصال فکرشو نمي کردم   

 پسره:به به خانم خودم چمدونو بده من و برو سوار شو با نفرت بهش نگاه کردم و چمدونمو از دستش کشيدم 

 الزم نکرده چالق نيستم خودم ميتونم و سريع رفتم سمت در عقب و سوار شدم اونم سوار شد من:

 ميومدي جلو عزيزم  -

 من:من کيه تو باشم که بيام جلوو 

ممممم وايسا فکر کنم خواهرمي نه دختراي ولگرد خيابوني نه آهاا يادم اومد زنمي ديگه مثال ميخواست با اين  -

 ميکنه   حرفش خوردم کنه ولي غلط

 من:اااا نه بابا سندش کو اصال سندو ول کن اسمت چيه هه من حتي اسمتم نمي دونم اقاي به نسبت خوش خيال 

 اهااااا عزيزم زود تر ميگفتي يعني سورن نگفته بهت اشکال نداره اسمم اردالنه  -

فرمون اااههه برا هر چيزي يه جوابي داره مرتيکه روانيييي سامي کجايي االن دلم ميخواست کلشو بکوبونم تو 

چرا االن رفتي که من توي اين وضعيتم دلم برات تنگ شده من االن توي محذر چه جوابي ميتونم بدم بگم بله  

 پس دلم چي ميگه اون تورو ميخواد ولي اگه بگم نه زندگيم نابود ميشه   
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توي محذر عاقد يه جوري نگام کرد هه بي چاره حقم داره تا حاال اين مدلي نديده بود  بدون توجه به کسي رفتم 

کم کم همه اومدن ب راي دومين بار جواب رو از من ميخواست ولي من چطور ميتونم به سام خيانت کنم خدايا 

 خودت کمکم کن  

 من:بله  

عصبانيت رو کردم بهش من:کجا رو بايد منتظر نشدم که اردالن جواب رو بگه بلندشدم و رفتم پيش عاقد با 

 امضاء کنم؟  

عاقد با دهن باز داشت نگام ميکرد اروم دفتري رو گزاشت جلوم منم سريع امضاء کردم حالم از اين امضاء ها  

حالم از خودم بهم ميخورد مني که........ هه گناه من چيه مجبورممممم از محذر اومدم بيرون و کنار ماشين  

دالن اومد اردالن:بيا خانمم اينم سندش که ديگه مال مني من:به من نگو خانمممم  اردالن:چرااا  ايستادم تا ار

 عسلم 

ديگه ديوونم کرده بود با تمام زوري که داشتم با پام کوبيدم توي در ماشين و داد زدم من:چون ازت بدم  

 و ميااااددددد مردم با تعجب داشتن نگام ميکردن من:وا کن در اون بي صاحاب

 اردالن:خوشگلم چرا اعصباني ميشي به جاي اين که ماشينو بزني بيا منو بزن يه فيضي هم برده باشيم 

 من:وا ميکني در اين لگنو يا نههه 

 اردالن:باشه بابا چرا عصباني ميشي در ماشينو باز کرد سريع رفتم سوار شدم را افتاديم چند  

 نگاش ميکردم از ماشين پياده شد و چند ديقه بعد اومد  ديقه بعد دم يه سوپر نگه داشت با حرص داشتم 

اردالن:اينو بخور کامت شيرين شه بداخالق تو دستش يه شکالت بود سام هم هر وقت که من اعصباني ميشدم 

 شکالت ميگرفت بغض گلومو گرفت شکالت رو ازش گرفتم و پرتش کردم من:شکالتت ارزوني خودت  

 ............. 

 بزرگي بود اردالن رفت روي کاناپه لم داد و با گوشيش سر گرم شد  من:اتاقم کجاست  خونه فوقالده

 يه نگاهي با لبخند بدي به من کرد اردالن:اتاقت!! 

 من:اره نکنه مشکل شنوايي داريي 

 اردالن:نه ولي ديگه داري زيادي تند ميرياا برو از پله ها پايين اتاق وسطيه 

ااااههه مگه مجبورن ورودي خونه حدودا ??تا پله ميخورد بياد باال برا اتاقا هم ??تا پله ميخورد پايين خود 

در گيري دارن با عجله رفتم سمت اتاقي که گفت و وارد شدم يه اتاق خيلي بزرگ بود که روبروي در ورودي 
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نشستم روي تخت سامي االن داري چيکار سر تا سر شيشه و يه در به بيرون بود شال و مانتومو در اوردم و 

 ميکي بي معرفت يعني تو منو ول کردي به بغضم اجازه 

شکستن دادم بعد از چند ديقه کشيده شدم عقب با وحشت به پشتم نگاه کردم اردالن با لبخند هميشگيش داشت 

 نگام ميکرد من:به چه حقي اومدييي اينجااا اردالن:اينجا اتاقم منم هست  

من:از متنفرم عوضيه حوس باز سريع از اتاق اومدم بيرون و رفتم دو تا اتاق کنار تر که اتاق اخري ميشد  

درشو باز کردم و خودم و پرت کرم توي اتاق سريع درو قفل کردم از خودم بدم ميومد چمد دفعه با حرس 

يي بود درشوباز کردم حدسم دستمو کشيدم به لبم رفتم سمت دري که اونجا بود حدس ميزدم حموم و دست شو

 درست بود رفتم داخل به يه حموم گرم احتياج داشتم 

موهامو سشوار کشيدم و رفتم روي تخت فکر کنم اردالن رفته بود بيرون اروم درو باز کردم و رفتم بيرون دلم  

ق االنم همه  ميخواست کل خونه رو بگردم توي طبقه پايين ?تا اتاق بود که اتاقي که اول رفتم توش با اتا

نقشش يکي بود غير از کاغذ ديوارياش اون قرمز بود ولي اين بنفش همه اتاقا رو ديد زدم رفتم باال يه آشپز  

خونه دالور داشت روبه روي پله ها کنار اشپز خونه يه طرف پله و يه طرف تي وي و مباالي گرد از اونايي که 

ي حيف که ب رام هيچي لذت بخش نبود دلم براي  وقتي ميشيني روش توش گم ميشي و من عاشقش بودم ول

سام تنگ شده بود بغض کردم ولي سعي کردم خودمو سر گرم کنم اون طرف آشپزخونه پله ميخورد رفتم از پله  

ها باال دو تا اتاق باال بود يه در کنار اتاق اول درشو باز کردم دست شويي بود اتاق اول همه وسيله هاش سبز  

کرم بود ديزاين جالبي داشت روبروي در دو تا اتاقا عکس خيلي بزرگي از اردالن بود با  بود اتاق دوم همش 

دقت نگاش کردم موهاش اومده بود روي صورتش با لباس خاکستري که دو سه تا دکمه اولشو باز گزاشته بود 

هر دختري  و سينشو به نمايش گزاشته بود از حق نگذريم فوق العاده بود خيلي خوشتيپ بود شايد آرزوي

ميتونست باشه ولي نه يکي مثل من که عاشق يکي ديگه بودم روبروي پله ها يه بالکن بود که جلوش پر از 

درخت و جاده اي که تهش به کوه ميخورد واقعا شبا ترسناک ميشد اروم در بالکن رو باز کردم پنجره اتاق اخر 

ني بود ازش  رفتم باال يه اتاقک بود درشو باز به بالکن راه داشت سمت راست بالکن چند تا پله مارپيچ اه

کردم دور تا دورش پنجره بود و يه شومينه کنارشومينه يه صندلي شومينه بود يکي از پنجره ها رو باز کردم 

   lخيلي خنک و خوب بود ارامش بهم ميداد ولي زود تر رفتم داخل نمي خواستم اردالنو ببينم 

 ............. 

ن رفته بود سر کار چون هيچ صدايي نميومد اروم رفتم بيرون حسابي ضعف کرده بودم رفتم فکر ميکنم اردال 

توي آشپز خونه و بسات صبحونه رو براي خودم درست کردم صبحونم که تموم شد دلم ميخواست بيرونو ببينم 

ولي خيلي اي زات فوضول ظرفا رو جمع کردم و رفتم بيرون روبروي در ورودي هيچي جز جاي ماشين نبود 

بزرگ بود از پله ها رفتم پايين و از راه باريکي که از کنار خونه بود رفتم اونور دقيقا ميخورد به تراس اتاقا 

هيلي قشنگ بود پر از درخت بود و يه استخر که کنارش چند تا دمبل و وسايل ورزشي بود پس برا همينه  

معن شدنم که کسي خونه نيست اروم رفتم همه  انقدر هيکلش رو فرمه دلم ميخواست بپرم توي آب واسه مط
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اتاقارو از بيرون ديد زدم وااااايي اردالن خونه بود خوابيده بود سريع در تراسو باز کردم و پريدم توي اتاق  

 خودم اااهه برا چي نرفته سر کار يک ساعت نشستم و با بي حوصلگي با گوشيم ور رفتم 

گاه ميکردم که در اتاق باز شد سريع گوشي رو خاموش کردم ولي عکسايي که با سام گرفته بودمو داشتم ن

 فکر کنم ديد من:چرا اينطوري اومدي  

 اردالن:اااااااا دخب وايسا من چشمو وا کنم بعد گيراي بني اسراعيلي بده اول از همه گوشيتو بده من:نمي دم   

 اردالن:ااااا پس نمي دي باشه نده   

رو از دستم گرفت وااايي يا قمر بني هاشم االن ديوونه ميشه اردالن:رمز   تا اومدم به خودم به جنبم گوشي

 من:نمي خوام بدم  

 يه دفعه صداي دادش رفت باال اردالن:گفتممم رمززز 

عکسا رو که ديد چشماش به خون نشست هر آن منتظر بودم بزنه چشمامو بستم با تته پته رمزو بهش گفتم 

ولي عوض اين که منو بزنه صدايه وحشتناکي اومد آروم چشمامو باز کردم گوشي خورد شده بود من:چکار  

 کرديييي 

 اردالن:اون کاري که دلم ميخواست يه جعبه به سمتم گرفت 

 اردالن:بيا اين هميشه توي دستت باشه  

 من:نمي خوام دوست ن.دا.رم 

 سريع چونمو گرفت و در گوشم با صدايي عصبي  

 گفت:دوست نداري چرا بايد دوست داشته باشي وگرنه کاري ميکنم که........  

تاحاال خيلي باهات راه اومدم کاري نکن بر عکسشو انجام بدم هر کاري که گفتمو انجام ميدي  و سريع از اتاق  

 رفت بيرون 

ي بودم براي همين تا اونجايي که در توانم بود داد زدم :وحشيييي ديوووننههه تو يه روااننييي بايد خيلي عصب

 بري تيمارستااااانننن  صداي کمي ازش اومد :اول تو رو ميبرم من:خفهههه 

 دوباره در باز شد 

واااننيههه به تمام معنا  اردالن:چرا داد ميزني حنجرت پاره شد بيا بيرون بهم فحش بده و با خنده درو بست  ر

 نفهم خر ااااهه دوباره داد زدم  
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 :چون نميخوام اون ريخت کثيفتو ببينم  دوباره در باز شد 

 اردالن:اگه کثيفه بيا بريم حموم درو بست  

 از حرسم چند تا متکا ها رو پرت کردم طرف در من:صدا تو ببر بي تربيت  

 پشت در ايستاده بودو جواب ميداد 

 و با تربيت   :قربون ت

ديگه داشتم ديوونه ميشدم در تراسو باز کردم و رفتم بيرون مرتيکه نفهم خر روااننيي رفتم ته حياط دلم 

جيغ بزنم چند تا لگد که به درخت زدم صداي غرش يه سگ از پشتم ميومد جرات نمي کردم بر گردم  ميخواست 

 اروم اروم برگشتم برگشنم همانا شد با سکته کردنم يه سگ خيلي بزرگ   

مشکي بود اروم رومو برگردوندم و با آخرين سرعتي که ميتونستم دويدمو جيغ زدم نفسم باال نميومد اين سگم  

بود غرورم هم اجازه نميداد از اردالن کمک بگيرم ديگه داشتم اشهدمو ميخوندم که صداي اردالن باعث  ول کن ن

 شد انگارکل دنيا رو بهم دادن اردالن:رکس بشينن   

 سريع رفتم توي اتاقام خدا خير بده معمار اينجا رو يه در بين اتاقا و تراس گزاشته  

م باغ کمي بعد با خنده اومد طرف تراس اتاق اي توي اون روحت اردالن بردش ته حياط حياط که چه عرض کن

 کنن سوزان مجبور بودي آخه از بس خري خب در تراسو وا کرد اردالن:تشکر من:گزاشتم براااتتت 

 اردالن:کاري نکن که دوباره برم بيارمشااا 

 ثل تو که بعيد نيس من:آخه تو مرض داري سگ مياري تو خونه که ادم سکته کنه زير لب گفتم از خري م

اردالن:خب پس که اينطور من خر اگه خرم حاليم نميشه ديگه يه هو ديدي بغلت کردم بردمت اونجا(با دست 

اشاره کرد به طرف استخر)و شوتت کردم تا بهت بگم خر کيه من:الزم نکرده تو بگي کيه حضرت خر االن  

 جلوم وايسادن  

ه نزديک بودم با دو  رفتم از اتاق بيرون از پله ها رفتم باال و خودمو به ديدم بد داره نگام ميکنه به در اتاقم ک

طبقه سوم رسوندن نقسم ديگه باال نميومد ديگه از بس دويده بودم قفسه سينم درد ميکرد دم به گريه شده بودم  

ار ميخواست حدودا نيم ساعت بعد از پنجره ها ديدم اردالن داره ميره سمت ماشينش همچين تيپم زده بود انگ

بره ور دل دوست دخترش اصال به من چه به درک بره رفتم توي اتاقم خدا رو شکر يه گوشي اضافه داشتم از  

جنازه خورد شده گوشيم سيم کارتشو در اوردم و انداختم روي اين گوشيم تا روشن شد از چيزي که ميديدم  

 گم با دو دلي جوابشو دادم من:الو هنگ کردم س.سام بود داشت زنگ ميزد بغض گرفتم حاال چي بهش ب

 سام:سالم خانمم 
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 بغض کردم خيلي خفه کننده بود من:سالم سام:چيزي شده   

 ديگه نتونستم جلوي خودمو بگيرم زدم زير گريه   

 من:سام بايد ببينمت  

سام:عزيزم داري نگرانم ميکني چي شده من:سامي ترو خدا هيچي نپرس خواهش ميکنم فقط پس فردا 

 :??بيا به اين ادرسي که بهت ميگم آدرسو بهش گفت قطع کردم ساعت??

نميدونستم بايد خوشحال باشم يا ناراحت از اين که عشقم ترکم نکرده ولي ديگه من نمي تونم باهاش باشم 

دوباره اين بغض لعنتي اومد سراغم آروم شعري که حرف دلمو ميزدو خوندم سالم اي تنها بهونه واسه ي نفس  

زم پر مي كشه دل براي به تو رسيدن واسه ي جواب نامت مي دونم كه خيلي ديره بذا به حساب كشيدن هنو

 غربت نكنه دلت بگيره عزيزم بگو ببينمكه چه رنگه روزگارت 

خيلي دوست دارم تو مهتاب بشينم يه شب كنارت  دو روز مثل برق باد گزشت و من دل تو دلم نبود که سام رو 

 ميرم کار داشتي به گوشيم زنگ بزن زير لب از ته دلم گفتم :اي بري ديگه بر نگرديي   ببينم  اردالن:من دارم

اصال به خودم نمي رسيدم ولي دلم ميخواست براي سام کلي به خودم برسم ساعت?:??ديقه بود جلوي اردالن 

سريع رفتم حموم و يه دوش پنج ديقه اي گرفتم موهامو طبق معمول با سشوار خشک کردم و يه لباس آبي و 

 يه شلوار لي تيره پوشيدم و طبق عادتم گوشيمو گزاشتم داخل س.و.ت......  

اونجا بود سريع پريدم بغلش دلم خيلي براش تنگ شده بود سريع   و رفتم دم در طبق معمول سر موقع

 کشوندمش داخل  سام:خانمي چطوري 

 من:مگه ميشه وقتي تورو ببينم بد باشم  سام:نههه حاال بگو ببينم غذيه اين خونه چيه 

ان دوباره ترس همه بدنمو گرفت بهش چي بگم بگم من ازدواج کردم غرورش اينطوري خورد ميشه سام:سوز

 سوزان من:بله سام:کجايي 

من:بيا تا بريم اونجا بردمش پشت خونه  سام:خب حاال ديگه ميشه بگي من:قول بده اعصباني نشي سام:قول 

 حاال بگو مردم 

 من:سام بابام.....منو مجبور کرد که...........  

 سام:بگو ديگه  

قت بگي با يکي ديگه ازدواج کردي   نتونستم جلوي خودمو بگيرم و شروع کردم گريه خيلي سخته که به عش

 من:من ازدواج کردم 
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 يه لحظه انگار توي اين دنيا نبود  سام:شوخي خوبي بود 

 من:شوخي نمي کنم باور نداري برو عکساشو روي ديوار ببين بلند شد و با عصبانيت گفت:کجاست 

که يه عکس بزرگ مثل عکس طبقه باال نصب شده بود سام:من فکر ميکردم  اتاق اردالن رو بهش نشون دادم 

 عاشقمي ولي زحي خيال باطل من:سامي دروغ نمي گم سام:مبارکت باشه خوشتيپه  

بود هيچي نميتونستم بگم خدااايييااااااااا آخه چرااااااا من که عاشقشم چرا اين اينو گفت و رفت دهنم قفل شده 

 کارو کردييييي 

 ............... 

 اردالن:چيزي شده من:نع 

 اردالن:اي خدا نه به سورن که انقدر خوش اخالقه نه به تو که انگار.........  

 من:نظرتو بزار براي خودت 

و مغزم راه ميره بلند شدم و غذايي که براي خودم درست کرده بودمو برداشتم  اه من حالم داغونه اينم هي ر

 ميخواستم برم توي اتاقم که دوباره گير داد اردالن:پس من چي  

 من:آقاي درخشان رستوران رو برا همين موقه ها گزاشتن اردالن:پس زن گرفتم برا چي  

 ه  اردالن:نه بابا   من:اوال زن نه و زن زوري دوما اين کارا برا خدمت کار

 بدون توجه بهش رفتم توي اتاقم و نشستم روي تخت اعصابم به خاطر صبح داغون بود اينم بد ترش ميکرد  

 اومد قاشق اولي رو بزارم دهنم که در دوبار باز شد قاشقو پرت کردم توي بشقاب من:دوباره چته 

 است از در بره بيرون من:اگه جمع نکنم   اردالن:داري زياد از حد خودت ميتازوني حواستو جمع کن ميخو

 اردالن:اونوقت هر کاري من دوست داشته باشم انجام ميديم دستي توي موهاش کشيد و رفت بيرون 

خورد سريع بر داشتم باورم نمي شد يعني چي ميتونه پشيمونش کرده باشه مگه مجبوره واال گوشيم زنگ 

 ولي....جواب دادم ولي ميخواستم سرد باشم اون حق نداشت به من همچين تهمتي بزنه من:بله سام:سوزان 

 ......... 

 سام:ميخوام....براي آخرين دفعه ببينمت  

 م من:سام خواهش ميکنم  بغض بدي گرفتم نميخواستم عشقمو براي آخرين بار ببين
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 سام:سسسسس لطفا فردا مثل امروز من ميام اونجا تا اومدم حرفي بزنم قطع کرد  تا اومدم حرفي بزنم قطع کرد   

ااااههه لعنتيي گوشي رو پرت کردم روي تخت و ظرف غذا رو اوردم بزارم توي آشپز خونه اشک توي چشمام 

 مش رفتم سمت در  اردالن بد داشت نگام ميکرد اردالن:کجاا؟؟  جمع شده بود نمي خوام براي آخرين بار ببين

 من:سر قبرم به تو هيچ ربطي نداره(با داد)  

دوباره مثل وحشيا هجوم اورد سمتم دستم که روي دستگيره در بود رو با اعصبانيت کنار زد  اردالن:حق  

 د  اردالن:فهميدييييي  نداري بامن اينطوري صحبت کنيي فهميديييي از بس داد زد کل تنم ميلرزي

من:نه نفهميدممم اومدم برم بيرون که سوزش بدي رو روي صورتم حس کردم بغضي که داشتمو نتونستم 

 کنترل کنم خيلي بد منو زد 

 من:اردالن ازت بدم مياد انقدر که نمي دوني لعنتي چرا با من ازدواج کردي هااااااا تو عشقمو ازم گرفتي  

اروم سر خوردم چشمام سياهي ميرفت اروم بلند شدم درو باز کردم که باز سرم گيج رفت  چسبيده بودم به ديوار 

 ولي سريع اردالن گرفتم  اردالن:خوبي؟  

 من:بهتر از اين نمي شم دستتو برداررر 

اردالن:انگار هرچي باهات راه ميام نمي  فشار دستش که روي بازوم بود رو زياد کرد که دوباره اشکم در اومد  

 شه نه اين خوب بفهم  يه دفعه صداشو بلند کرد :ممننن شوهرتمممم  

 نمي خواستم جلوش کم بيارم با اين که ازش ميترسيدم 

من:شوهرم باش به درککک من که نخواستم شوهرمي اما به زوررر چشماش به خون نشسته بود کارد ميزدي  

 ن:اردالن ترو خداااا خواهش ميکنم نههه خونش در نمي اومد  م

يه دفعه ولم کرد و دوباره دستي توي موهاش کشيد وقتي اعصبي ميشد اين کارو ميکرد اردالن:گمشو توي 

 اتاقت 

نمي خواستم برم توي اتاقم سريع درو باز کردم رفتم بيرون رفتم کنار استخر وايسادم و آب استخرو تماشا 

سياهي رفت هيچ چيزي رو نمي ديدم احساس خيس بودن بهم دست داد و ديگه  ميکردم که دوباره چشمام 

 هيچي نفهميدم  

 .............. 
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آروم چشمامو باز کردم که نور بدي بهم خورد چشمامو باز و بست کردم يکم که هوشيار تر شدم فهميدم توي  

اينجا چيکار ميکرد اتاقمم ولي آخه چي شد دور ورم رو که نگاه کردم چشم خورد به سوسن اون 

 من:سو.سوسن  

تا اون لحظه حواسش به من نبود  سوسن:بيدار شدي من:تو اينجا چيکار ميکني سوسن:مطمعني هيچي يادت 

 نمياد سرمو تکون دادم  

سوسن:فکر کنم تو سرت گيج رفته و افتادي توي استخر اردالن توي اتاقش بوده تورو ميبينه و سريع مياردت  

 بيرون 

 شم که جيغم رفت باال دستم سوز بدي ميزد سوسن:دختر چيکار ميکني سرم توي دستته    اومدم بلند

سورن و اردالن توي چار چوب در بودند و با نگراني منو نگاه ميکردن  يه دفعه صداي وحشتناک در اومد 

 چشمامو بستم ولي همينطور که داشتم به اين موضوع فکر ميکردم يه دفعه با وحشت چشمامو باز کردم 

 من:سوسن سوسن:جونم خواهري من:ک.کي ل.لباسامو سوسن قهقه اي زد 

شتن نگامون ميکردم من:بيرون يکم ديگه وايسادن  رومو کردم طرف اون دوتا که همونجا با تعجب دا

 من:سورن اينو ببر بيروونن سريع اون دوتا رفتن بيرون من:حاال بگو   

سوسن:ما دوتا داشتيم توي خيابون ول ميگشتيم که اردالن زنگ زد و توضيح داد چي شده خدا خير بده منو  

م اينجا وقتي اومديم تو توي اتاق اردالن بودي  دکترم وگرنه هيچي ديگه رفتيم يه سرم گرفتيم برات و اوردي

 اورديمت توي اتاق خودت من لباساتو عوض کردم وگرنه سرما ميخوردي خيالم راحت شد  

حدودا يک ساعت بعد سرمم تموم شد دلم نميخواست با سورن قهر باشم من اونو خيلي دوست دارم به سوسن  

 گفتم که سورن رو بهش بگو بياد اينجا 

وايسادم تقه اي به در خورد و بعد سورن اومد داخل لبخندي بهش زدم اونم جواب لبخندمو داد يکم که 

 من:بشين رو تخت رفت نشست 

 سورن:سوزان ببخ.....  

 من:نه من بايد بگم ببخشيد سورن:آخه  

من:اگه من با تو قهر باشم که ديگه داداش ندارم که پس تموم شد با لبخند رضايت به من نگاه کرد  

 رن:اذيتت نمي کنه؟ من:نه کاري به هم ديگه نداريم سو

 ................... 
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 اردالن:من امشب دير ميام خدافظ 

آخي داره ميره با صداي بسته شدن در از اتاقم پريدم بيرون صبحانمو خوردم و آماده شدم ساعت ??:??بود 

 الم  با عجله رفتم بيرون و درو باز کردم لبخندي بهم زد اومد تو  من:س

 سام:سالم خانمي خوبي من:مرسي بيا بريم پشت خونه 

 با هم ديگه رفتيم پشت خونه که پر از درخت بود  

 سام:سوزان من خيلي نمي تونم وايسم فقط اومدم.........براي آخ....  

 من:سامي تروخدااا 

 سام:ششششششش 

 به به عزيزم معشوقتو معرفي نمي کني؟  

با اين صدا کل بدنم لرزيد دلم نمي خواست بر گردم ولي مجبور بودم ترس همه بدنمو گرفت آروم برگشتم 

 من:ا.اردالن  

از عصبانيت قرمز شده بود يه دفعه حجوم اورد سمت سام و مشتي حوالش کرد من:اردالاانن ترو خداااا نهههه 

 گه در گير شده بودن  من:نزنش اردالااان اون دوتا با هم دي

 تنها کاري که ازم بر ميومد جيغ و داد کردن بود  

رفتم سمتش و بازوشو گرفتم کشيدم که بلند شد دستشو برد باال که بزنه توي صورتم کل بدنم ميلرزيد چشمامو 

گوشم مشت شده بود    بستم و نخونامو با حرس فشار ميدادم توي دستم آروم چشمامو باز کردم دستش کنار

 اردالن:تا نزدم ناقصت نکردم گمشو توي خونه 

 واي خدااا حاال چيکار کنم اگه من برم اين دوتا درگير ميشن  

 بازومو گرفت کشيد خيلي فشار ميداد حس ميکردم االن استخونام خورد ميشه   

الن اونو ول کنم تا دم در منو برد  اردالن:به حرفم گوش نمي کني باشه بعدا حساب تو رم ميرسم ولي حيفم مياد ا

 و هلم داد داخل درم قفل کرد چرا سام هيچي نگفت که منو اذيت نکنه يا نزنه   

واي خدايا خودت کمکم کن نزنن هم ديگه رو نصف کنن اشکام بي اراده روي صورتم روونه شد چند ديقه بعد  

تم کنار که يه دفعه در خيلي بد باز شد و صداي داد زدناي اردالن اومد و بعد قطع شد سريع از پشت در رف

اردالن با چشمايي خون گرفته اومد داخل و با قدم هاي هيلي تند اومد سمتم چشمامو بستم و نفس هاي عصبي  

 کشيدم که با سوزش بدي يه لحظه نفسم بند اومد چشمامو باز کردم 
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ين به بعد هر کاري که من دلم بخواد انجام ارالن:لياقت خوب بودن منو نداري هرچي باهات راه ميام نميشه از ا

 ميديي  

 رفت سمت پله هاي طبقه باال وايي حاال چه خاکي تو سرم بريزم من خدااااا 

 سريع دويدم و بازوشو گرفتم 

ميزدم ولي اون همينطوري من:اردالن خواهش ميکنم ترو خدااا غلط کردم  همينطور گريه ميکردمو زجه 

 وايساده بود نشست روي يکي از پله ها و دست منو پس زد 

اردالن:لعنتي تو با غرورم بازي کردي ميفهمي تو غيرتمو بردي زير سوال هرچي هم که باشه اسم من توي  

 شناسنامته اسم تو توي شناسناممه چرا اينو نميفهمي  

زاري يعني من بايد بيام مچ زنمو که با عشقش که داره حرف ميزنه  ميخوام باهات بد رفتار نکنم تو خودت نمي

رو بگيرم ولي يه دفعه من اين کارو کردم چي گفتي عوضيه حوس باز ديشب چي گفتي از بدم مياد  

 ............ازت متنفرم بر عکس شده نه  

نمي تونم با سام باشم اسم بلند شد و با سرعت از پله ها رفت باال اون تا يه حدي شو راست ميگفت من ديگه 

اون توي شناسناممه ولي آخه...........نيم ساعت گزشت ولي نيومد پايين آروم از پله ها رفتم باال توي دوتا 

اتاقارو ديدم نبود رفتم اتاقي که طبقه سومه اونجا بود ولي داشت سيگار ميکشيد چيزي که من ازش متنفر بودم  

ار کردم رفتم داخل و پاکت سيگاري که روي شومينه بود رو برداشتم و از يعني تا اون حد داغون شده من چيک

 پنجره پرت کردم بيرون اردالن:چيکار ميکنيييي  

 از دادي که زد ترسيدم ولي نبايد از خودم ضعف نشون بدم سيگار توي دستشم گرفتمو پرت کردم 

 من:از اين آشغاال بدم مياد 

 مياد من نبايد انجام بدممن:اره   اردالن:اااا نه بابا تو از کاري بدت

 اردالن:پس که اينطور......اونوقت من چي 

 من:يعني چي من هم از سيگار در حد مرگ بدم مياد هم دوست ندارم شوهرم به اين چيزا آلوده بشه 

اي خدا آخه اينا که حرف دل من نبود که من فقط نميخوام سالمتيش به خطر بيوفته انگار جا خورد که گفتم  

 وهرم اردالن:شوهرت ...يا ....شوهر زوريت ش

برا اين ديگه چه جوابي بدم من آخه سريع سمت در رفتم که از پش بازومو گرفت اردالن:يه سوال ازت پرسيدم 

 جواب بده  
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يعني در آينده من بايد اردالن رو به عنوان شوهرم قبول کنم يعني کسي ميشه که نفسم به نفسش بنده ولي نه 

 ه اندازه هفت هزار پشتم بسه حاال جواب اينو من چي بدم سريع رومو کردم به طرفش  من:شوهرم  همون سام ب

جوابو که دادم دستش شل شد از موقعيت استفاده کردم و سريع جيم شدم پايين باور اين که ديگه سامي رو نمي 

ي ميکشم ولي آخه چطور تونم ببينم خيلي سخته خيلييي فقط کسي که عاشقه حال منو درک ميکنه که دارم چ

 تونست انقدر ساده ازم بگزره اون عشقم بوده و هست تو که نيستي از خودم بيخبرم 

من از تو جدا نيست اين هوا بي تو هوا نيست چي بگم از کي بگم واي ديگه غم  کي بياد و کي بشه همسفرم دل 

 يکي دوتا نيست تو که نيستي از خودم بيخبرم کي بياد و کي بشه همسفرم  

 ............... 

توي آشپز خونه داشتم براي شام ماکاروني درست ميکردم که اردالن صدام زد رفتم توي حال نشسته بود و با 

 ور ميرفت  لب تابش

 اردالن:ببين شايد اين چيزي که بهت بگم داغونت کنه ولي واقعيته چي ميخواد بگه که فکر ميکنه داغونم کنه  

 اردالن:طعنه بهت نميزنم ولي عاشق چه کسي شدي بيا  اونجا ميترسيدم برم  

 ِد بيا   -

د اردالن:پيمان فرهادي  آروم رفتم سمتش و کنارش نشستم  شروع کرد به خوندن متني که توي سايت بو

معروف به سام توکلي يک خالف کار بزرگ ايران محسوب ميشه او کارهايياز جمله فروش مواد آدم کشي و 

فروش اجزاي بدن به قيمت سه برابر حد معمول را انجام ميدهد  نيروي انتظامي ايران هنوز قادر به دستگيري  

باهه به خوبي خودتون ببخشيد) اين چي داشت ميگفت نه  اين فرد نشده است (درسته؟همينطوري ميگن؟اگه اشت

 حقيقت نداره  خنده عصبي کردم 

من:داري دروغ ميگي بخاطر اين که از سام سرد شم اما نه کور خوندي  با اخماي در هم رفته لب تابو گرفت 

که دوباره برگشت  طرفم اردالن:بگير ببين چند تا سايت معتبر اينو نوشته  بلند شد داشت ميرفت سمت در حياط

 اردالن:براي اين که شک نکني به من عکساشم ببين  

با اين حرفش داغون شدم داشت بهم اطمينان ميداد حرفش درسته رفت بيرون و من آروم آروم سايتا رو 

گشتم........باورم نميشد سام منو به بازي گرفته سام که نه بهتره بگم پيمان آخه من چقدر ساده بودم 

ه برام زنده ميشد دوباره اشک ميريختم ولي براي کي داره اين اشکا حروم ميشه براي يه جاني خاطراتش ک

براي کسي که آدم کشي کرده براي کسي که بضعي دخترارو بدبخت کرده داغون کرده از زندگي سيرشون کرده  

غذا مي پختم ولي خودم   يا براي کسي که جووناي مردمو بدبخت معتاد کرده اين اولين باري بود که براي اردالن

 با غذا بازي بازي ميکردم هيچيش از گلوم پايين نمي رفت 



 

 
 

17 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 اردالن:واي بخور ديگه رو اعصب منيا انقدر توي اين چنگال بدبختارو تاب دادي کوفته ماکاروني شد 

 بلند شدم دلم ميخواست برم حموم  من:من سيرم ميخوام برم حموم  

 اردالن:بابا دو تا لقمه بزار توي دهنت ضعف ميکنيااا 

 يه نگاه به بشقاب کردم يه نگاه به اردالن اصال نميتونستم به غذا لب بزنم من:ممنون  

 سريع رفتم سمت اتاقم لباسامو در اوردم و رفتم حموم اول دوش آب سردو باز کردم 

رد از اين کارم و هردفعه که ميخواستم برم حموم يه آخي يادش بخير قبال که مامان زنده بود چقدر حرس ميخو

چهل تا سوره و دعا ميکرد که من تشنج نکنم ..............ماماني خيلي زود رفتي به خدا دلم برات تنگ شده  

ماماني االن منو ميبيني ببين چقدر داغونم ببين از دخترت سواستفاده کردن و قلبشو به بازي گرفتن کاشکي 

يتونستم سرمو روي پاهات بزارم و برام الاليي بخوني ماماني خودت اونجايي هوامو داشته باش بودي کاشکي م

کمکم کن ديگه داشتم حق حق ميکردم سريع سرمو شستم آبو بستم و رفتم نشستم توي وان حاال که ياد مامانم 

 سني نداشتي که رفتي مامانم افتادم بد تر شدم داغون تر از داغون هر وقت يادش ميفتم حالم بد ميشه آخه......

چشمامو بسته بودمو آروم براي خودم اشک ميريختم ميخواستم بلند شم برم که چشمم افتاد به تيغ اروم برش 

داشتم و دوباره نشستم يه چند دفعه آروم روي دستم کشيدم يعني شجاعتشو دارم که خودم بيام پيشت مامان اره  

گه منو دخترش فرض نمي کنه به شوهرمم هيچ احساسي ندارم چشمامو من ميتونم من داغون شدم بابام که دي

بستم تيغ رو گزاشتم روي دستم ميخواستمبکشم ولي نمي دونم چي منصرفم کرد تيغو پرت کردم و جيغ زدم  

دوباره ياد اون عوضي افتادم ياد اون اشغال اوني که تا چند ساعت پيش عشقم بود و االنم هست بغضم گرفت 

خلوت خودم گريه کنم به حال خودم يه دفعه صداي کوبيده شدن در ميومد خدا رو شکر در قفل بود  بزار توي 

 وگرنه شرف حيسيتم ميرفت 

 اردالن:سوزان سوزان تروخدا بيا درو باز کن سوزان کاري نکنيا بهت ميگم درو وا کن تا نشکستمش  

ز کردم تا سرشو گرفت باال انگار چيز جديد و از اين هيچ کاري بعيد نيس سريع ربدو شاممو پوشيدم و درو با

 تعجب آوري ديده باشه روي صورتم 

 اردالن:دختر يعني اون مرتيکه انقدر ارزش داشت که با چشمات همچين کاري کردي؟چشمات کاسه خون شده 

 هر وقت گريه ميکردم چشمام خيلي قرمز ميشد و چون چشمام آبي کمرنگ بود بيشتر خود نمايي ميکرد   

 ن:نه ارزش نداشت ولي به حال خودم گريه کردم م

 اردالن:چرا جيغ زدي ميخواستي خود کشي کني منصرف شدي  من:اره ميخواستم برم ميخواست.......  
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حرفم کامل نشده بود که دستش نزديک صورتم ايستاد بازم عصبي شد  اردالن:لباستو بپوش بيا اتاق من  

يرون يه لباس نارنجي آستين کوتاه پوشيدم با يه شلوار سورمه ايه ميخوام يه چيزي بهت بگم و سريع رفت ب

راحت موهامو با سشوار خشک کردم و رژ قرمز کمرنکي زدم اولين دفعه بود وقتي اردالن خونس رژ ميزدم يه  

نگاهي به خودم توي آينه کردم قرمزي چشمام رفته بود و چشمام رنگ خاصي گرفته بود بين آبي و توسي با 

آرايش خاصي نداشتم ولي خوشگل شده بودم صورتم بيشتر به مامانم رفته بود دلم ميخواست همه چي   اين که

رو فراموش کنم کسي چه ميدونه شايد يه روز با اردالن خوشبخت شدم از اتاقم رفتم بيرون تقه اي به در  

وستان فکر بد نکنيد بلوز يا اتاقش زدم و بعد رفتم تو اي خدا آخه اين چه عادتيه هيچي نمي پوشه(قابل توجه د

زير پوش نمي پوشه يکم بي تربيته)اينطوري زيادي معذبم اردالن:بيا اينجا(اشاره کرد برم بغلش) من:نه راحتم  

 دوباره جو گرفتش  

 اردالن:گفتم.....بيا...اينجا   

وع کرد نوازش يکم اين پا و اون پا کردم ديدم نه مثل اين که نمي شه رفتم بغلش آروم برگشت طرفم و شر

کردن موهام يکمي خجالت ميکشيدم ولي اين غولتشنو نميشه پا روي حرفش بزاري  اردالن:ميخوام همه چي  

رو از اول برات بگم ميخوام بدوني منم يه روزي مثل تو خورد شدم ولي دوباره خودمو ساختم منم يه روز مثل 

 تو عاشق بودم  

اسمش هدا بود ميپرستيدمش چند دفعه بهش گفتم بزار بيام خاستگاري همش بهونه ميورد چند دفعه هم دوستام  

گفتن با يه پسر ديدنش اون موقع کم تجربه بودم ?سال پيش بود تازه بيست سالم شده بود حرف همه دوستامو  

يه برگه اومد در خونه اونجا آدرس  رد ميکردم ميگفتم فاميالشونه يا داري دروغ ميگي دو سال گذشت يه شب

يه تاالرو داده بودن زير آدرسم نوشته بودبه اين مراسم بيا دلم ميخواد خونوادمو ببيني وقتي عروس و داماد 

 اومدن بيا مطمعنا منو ميبيني 

به اينجا که رسيد سرمو باال گرفتم داشت گريه ميکرد يعني انقدر عذاب کشيده که داره جلوي من غرورشو 

 ميشکنه  

من خرم ديگه داشتم بال در ميوردم اون موقع مثل االن مامانو بابام با خواهر و برادرم رفته بودن لسانجلس تا -

وقتي اونا بودن من به داداشم همه راضاي دلمو ميگفتم باهاش مشورت ميکردم ولي اون نبود من دلم 

عروسي عشقم همه ميپرسيدن من کيم ميگفتم  نميخواست برم اونور خالصه رفتم به اون مهموني يا بهتر بگم 

يکي از همکاراي خانوم روان فردم وقتي عروسو دوماد اومد از چيزي که ميديدم جا خوردم خورد شدم شکستم  

انگار من بودمو اون دوتا همه صداها توي گوشم ميپيچيد اون عشقم بود که توي لباس عروس کنار يکي ديگه  

حسادت ميکردم خيلي حتي شايد اگه چند دفعه جلوي خودمو نمي گرفتم ميرفتم و بود تا تهش وايسادم به داماد 

 سير ميزدمش آخر وقت بود که ميخواستن برن يه لحظه هدا تنها شد از فرصت استفاده کردم و رفتم پيشش 

 چطور بود خانوادمو ديدي عشقمو ديدي  -
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 و ديدي توي مغزم اِکو ميشد  اينو که گفت صداي خورد شدن قلبمو شنيدم و همينطور صداي عشقم

اره ديدم ولي اينو بدون دنيا گرده تو امشب منو داغون کردي با غرورم بازي کردي ولي اين کارت بي جواب -

 نمي مونه نه من نفرينت نمي کنم ولي اون بااليي هوامو داره   

ود و توي جاده پرنده پر  اينو گفتم و اومدم بيرون انقدر داغون بودم که با آخرين سرعت ميرفتم ساعت?:??ب

 نمي زد ولي نمي دونم چرا سرم گيج رفت و ماشين چپ شد  

وقتي به هوش -هر لحظه چشمام گشاد تر ميشد خداي من چقدر اردالن سختي کشيده اصال فکرشو نمي کردم 

ن دختر  اومد فهميدم ?ساله توي کمام باورم نمي شد به مرور زمان همچي يادم اومد از عشق متنفر نشدم نه اي

آدم من نبود آروم آروم همه چي رو فراموش کردم خوب شدم ولي ديگه اردالن سابقي وجود نداشت اردالن  

ساده توي اون تصادف اون شب مرد همه چي داشت به روال عادي پيش ميرفت که پارسال اتفاقي ديدمش اون 

 اول منو نشناخت ولي بعد دلم 

نه رفتم ازش پرسيدم خودمو معرفي کردم اولش باورش نشد منم  ميخواست برم ببينم از زندگيش راضيه يا 

 خيلي تغير کرده بودم تعريف از خود نباشه ولي خيلي خوشتيپ تر شدم تا قبال  

ميدوني چي فهميدم فهميدم که از شوهرش طالق گرفته و االن يه بچه سه چار ساله دا ره ولي شوهرش 

 ميدوني کي............. بود سام بود   

يزايي که ميشنيدم هر لحظه جا ميخوردم تا چه حد يه آدم ميتونه پست باشه باورم نمي شد هيچيش برام از چ

 قابل درک نبود يعني سام يه بچه..........  

 بلند شدم و با تعجب به اردالن نگاه کردم  قهقه اي زد  

 اردالن:چرا اينطوري نگام ميکني وايسا تا بهت بگم بقيشو بخواب 

 خوابيدم  

فکر کردي اين مدرکو از کجا ميدونستم يا چطوري فاميلشو ميدونستم بهتره بگم در واقع سام رو ميشناختم نه -

پيمانو ولي وقتي هدا برام تعريف کرد.......و امروز ديدمش همه چي برام روشن شد بهش گفتم از ته دلم گفتم  

دا گفت) ولي امروز هرچي عقده داشتم از اون شب زدم  دنيا گرده و ديگه براي هميشه به عبديت سپردمش(به ه

 جيگرم حال اومد دوتامون خنديديم  

من تورو دوست ندارم عاشقتم نيستم ولي ازت خوشم مياد تو دختري هستي که شايد هر کسي آرزوشو -

خاطرات بکنه.......... دلم ميخواد منو عاشق خودت کني دلم ميخواد طعم يه زنگي آرومو بچشم دوست ندارم 

 هدا بياد جلوي چشمم و دوباره همون حسو داشته باشم............  
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 حاال تو برام بگو از اول  

من:بيست و دو سالم بود که باهاش توي مهموني يکي از دوستام باش اشنا شدم مغرور بود اين مورد خيلي 

س با نمي دادم چند دفعه اتفاقي  منو جذب خودش کرد تيپ و قيافشم بد نبود منم مثل اون مغرور بودم به هيچ ک

باهم برخورد کرديم کم کم رنگ نگاهش نسبت به من عوض شد  اروم حق حق کردم و گزاشتم اشکام جاري 

 بشن  

:يکي از دوستام نامزدش با اون دوست بود رفيق فابش بود براي همين معموال زياد ميديدمش ازش خوشم 

ومد گفت تقيبم کرده که احساسشو بهم بگه گفت من جذبت شدم گفت  اومد يه دفعه توي پارک تنها بودم که اونم ا

تو مثل دختراي ديگه نيستي کي بدش ميومد با همچين کسي ارتباط داشته باشه يک سال گزشت من عاشقش 

 شدم ديوونه وار چند دفعه گفتم بيا  

ورو اورد خونمون اون  خاستگاريم تا رسمي بشه رابطمون مثل هدا دليل اورد بهونه اورد تا اينکه سورن ت

موقع بهم گفته بود ميره مسافرت کاري حتما مسافرت کاري کثافت کارياش بوده ديگه......بقيشو ميدوني من تا  

دو روز پيش ازت در حد مرگ متنفر بودم ولي حاال .........شايد غرورمو بشکنم ولي دلم ميخواد مثل خودت 

ن که پيشتم احساس آرامش ميکنم خنده آرومي کردم اگه تو راحت باشم تو همه چيو بهم گفتي منم ميگم اال

نبودي معلوم نبود چه باليي سرم ميورد حق حق ميکردم بعضي وقتام با فکر اين که چقدر ساده بودم اشک  

 ارزش نداره اين اشکاتو بخاطر يه آدم عوضي حدر بدي  -ميريختم نوازش دستش روي موهام قطع شد 

شش کني دوباره به حالت قبلش برگشت و شروع کرد موهامو نوازش کردن آروم  .......کمکت مي کنم فرامو

 آروم پلکام سنگين شد و خوابم برد..........   

چشمامو باز کردم ولي انگار خوابم ميومد دوباره چشمامو بستم يکم که گزشت انگار برق سه ولتي بهم وصل 

هامون توي هم ديگه قفل شده بود من اونو بغل کرده  کردن منو اردالن توي بغل هم ديگه بوديم نه معمولي پا

بودم اونم منو واي چه صحنه اي همين اوله صبحي خدا به خير کنه حاال چطوري از بغلش جيم شم هر کار کنم  

ميفهمه که من غلط بکنم ديگه وقتي ميخوام بخوابم متکا بگيرم بغلم.....جهنم تا کي ميتونم اينطوري باشم آروم 

 اينور اونور کردم تا بالخره اومدم بيرون  آروم خودمو 

 اردالن:اي بابا صبح جمعه هم نميزاري بخوابيمااا ششش 

متکايي که مال من بود رو گزاشت روي سرش سرم گيج ميرفت يکم نشستم اونم خود در گيري داشت هي اينور 

 اونور ميشد يه دفعه بلند شد درست کنار من بود  

 م که نميزاري درست حسابي بخوابي-

 اااااا چيکار من داره داشتم خفه ميشدم  -



 

 
 

21 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

اومدم از تخت بيام پايين که برام اس اومد اي توي روحت کنن يکم اون وستا نمي تونستي گير کني اينطوري 

 آبروم رفتت زير چشمي به اردالن نگاه کردم يه لبخند پهني رو لبش بود  

 خب در بيار ببينيم کيه اوله صبحي  -

و بعد شروع کرد خنديدن اي خدا از اون باالها يه سطل يخي آبي چيزي بريز روش منو انقدر مسخره نکنه  

 آبروم رفت چه عادت مزخرفي دارم من سريع رفتم از اتاق بيرون و گوشي رو در اوردم اس رو باز کردم   

 د دلت واسم تنگ شد؟  چي ش-:عزيزم اون مرتيکه اذيتت نکرد؟ از سام بود سريع در اتاقو باز کردم  

 اااااااا رو اعصابمياااا انقدر حرف نزن بيا اينو بگير -

 چيکار کنم -

 چپ چپ بهش نگاه کردم 

 بگير. بخورش چيکار ميخواي بکني بخونش -

مرتيکه بي  -گوشي رو گرفت اس ام اس رو خوند دوباره گر گرفتش پيش خودش زير لب يه چيزايي ميگفت  

 سوزان برو بيرون ناموس حاليت ميکنم..... 

 چراااا؟ -

 بي...روونن  -

اي خدا عجب غلطي کردم دادم به اين بخونه ها عصاب مصاب همينطوري نداره رفتم بيرون ولي پشت در 

بله جناب سروان .......بله مطمعنم  -وايسادم چند ديقه بعد انگار داشت با يکي صحبت ميکرد گوشامو تيز کردم 

 بعد قطع کرد  سريع جيم شدم توي آشپزخونه با لبخند از اتاق خارج شد  شروع کرد خوندن يه شماره و 

 ديگه مزاحمت نميشه جوابشم دادم شک نکنه و بعد پاک کردم اي باباااا -

 مرسي چي ميخوري -

 عادت ندارم صبحانه بخورم -

داشتيم دوتا خوبه مثل منه صبحونه که ميخورم حالت تهو ميگيرم رفتم توي يخچال سرک کشيدم هورااا موز 

موز اوردم بيرون چند تا هم خرما و شير يکم توي کابينتا رو گشتم تا بالخره هم زن برقي رو پيدا کردم همه  

 محتوياتو ريختم توش هسته خرماهارم در اوردم و ريختم داخلش و با هم زن افتادم به جونش.....  

 بيا بخور -
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 گفتم عادت ندارم  -

 بخوري من عادتت ميدم هروز از اينا -

 چيه-

 معجونه  -

 نکشيمون  -

 اصال نخوا خودم ميخورم  -واي هرچي ميگم يه جوابي داره ليوانو با حرس کوبوندم روي کابينت  

 ليوان خودمو برداشتم و تا تهش رو يه نفس خوردم   

منم يه لبخندي زدم بهشو اومدم روي مبال نشستم زير چشمي بهش نگاه کردم با دهن باز داشت نگام ميکرد 

 مامان بزرگ خوردم -ديدم داره ميخوره بعد چند ديقه اومد پيشم 

 نوش -

 فکر نمي کنم مامابزرگا مشروب بخورنااا جاااان  -

 بابابزرگ چه ربطي داشت؟  -

 خوشم مياد کم نمياري  -

 واوي الاا  اگه قرار باشه جلو تو کم بيارم-

خب از اونجايي که بچه مصبتي اين جور چيزا رو بلد نيستي بهت ميگم وقتي ميگن نوش که از همين آب  -

 شنگوليا بخوري  

 نه مثل اين که وقعا نمي دونه من اينارو ميدونم   

ز معدم بابابزرگ از شما که بعيده ولي بهتره به عرضتون برسم که يه دفعه يه ته استکاني خوردم تا سه رو-

 ميسوخت  

 کجا؟؟  -نگاهش جدي شد واي دوباره تريپ وحشي بازيش گل کرد 

 نترس پيش داداشم بودم حاال اونو ول کن حوصلم سر رفته دو هفتس فقط تو خونه ول ميگردم -

 از حيوونا خوشت مياد -

 عاشقشونم به غير از اون سگ دراکوالي تو  -
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 ااااا اگه عاشقشوني بشين تو خونه  -

 بلند شو لباس بپوش بريم -فعال که نشستم مشکلي نداره فردا با سوسن و سورن ميرم دور دور 

آخ جووون داشتم ميرفتم سمت اتاقم برا اين که بيشتر حرسش بدم گفتم:راستي برو پيشه يه روانپزشک يه  -

  سوووززاااانن-دفعه قاطي ميکني مشکلتو حل کنه 

 من اصال با تو بيرون نميام يه دفعه ميزني ناقصم ميکني  قش قش بهش خنديدم رفتم توي اتاق  -

يه تيپ اسپرت زدم يه شلوار جين آسموني با يه لباس آستين بلند خاکستري روشم يه سويشرت سفيد پوشيدم 

اله سويشرتمو سرم کردم موهامو از پشت بستم که چند تا تيکه اومد جلو يه شالم برداشتم محض اطمينان و ک

براي آرايشمم يه رژ قرمز کمرنگ و مقدار خيلي کمي خط چشم کشيدم خب حاظر شدم برو که رفتيم رفتم بيرون  

از پله ها رفتم باال اردالن داشت ساعتشو مي بست پشتش به من بود يه شلوار مشکي تنگ خونگي با يه 

 سويشرت سورمه اي باروني پوشيده بود  

 بريم  -

 شالت کو؟  -ديگه رفتيم توي ماشين انگار تازه منو ديده بود   باهم

 شال نيوردم همين کالهه خوبه  -

 برو بيار بدو -

 نه ولش کن خوبه -

-   ََ  گفتم برو بيار انقدر حرس نده وَع

 اي بابا تو هم که همش بلدي پاچه بگيري   -

و پوشيدم بعد از چند ديقه از شهر خارج يه نگاهي بهم کرد که ديگه خفه شدم شالمو از توي کيفم در اوردم 

 کجاااا؟؟؟  -شديم 

 ميخوام بدزدمت -

 نمک نريز کجا داريم ميريم -

 تو هم شيکر نريز وقتي رسيديم ميفهمي..........ديشب خيلي جات خوب بوداا -

 يکم فکر کردم ديشب کجا خوابيدم که يادم اومد زير چشمي نگاش کردم داشت ميخنديد 

 کوفت درد حناق رو آب بخندي حاال نه خودتم لذت نبردي از اين که افتخار دادم بغلم کني و بخوابي -



 

 
 

24 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 بابا افتخااااررر تو بايد لذت برده باشي نه من   -

 من غلط بکنم خيلي هم افتضاح بود -

 کردنت مشخص بود و زد زير خنده   از بغل-

 هر هر هر ببند   -اي توي اون روحت کنن مرض بگيري که حواست به همه جا هست 

 نچ دوست دارم  -

 االن يه پشه اي کروکديلي دايناسوري ميره تو حلقت گير ميکنه ميميريااا  -

ببر بکش هرچي ميگم اين يه چي  آهاا نگراني که ديگه نتوني شبا جا گرم و نرم گيرت بياد؟ خدددداااااا منو  -

 رو آب بخندي االهي همون پشه گير کنه تو حلقومت -ديگه ميگه  

 ..... 

 پياده شو  -

 اينجا کجاست؟ -

 جايه که هر وقت حوصلم سر ميره ميام اينجا پياده شد در ماشينو قفل کرد و اومد پيشم -

 دستتو بده  -

 مرسي راحتم -

 ول کن دستمو   -دوباره اون اخماشو کرد تو هم و دستمو گرفت و با قدم هاي بلندش منو کشوند دنبال خودش

 نه اگه ول کنم اينجا سگ خور ميشي -

 حد اقل هرهر نميخندي بهم مثل دو ديقه پيشت   -

 ميخوام قبل اين که بري اون باال حسرت به دل نباشي يه دفه دستمو گرفته باشي -

 يفتو برا خودت نگر دار حاال هم اون فکو ببنددددد  اون اراج-

دوباره لبخندي زد و دستمو سفت تر گرفت اومده بوديم يه جايي که پر از سگ بود جايي که فکر کنم سگاي  

ديده رو نگر ميداشتن خيلي دلم براشون ميسوخت واقعا بعضي انسانا چقدر بي انصافن که با  ولگرد يا آسيب 

 بنده هاي خدا اين کارارو ميکنن اردالن:دوست داري يکيشونو ببريم خونه 

 اره  -پيشنهاد خوبي بود هم ازشون مراقبت ميکردم هم عين اين ديوونه ها صبحا درو ديوارو نگاه نمي کردم 
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 ومو دوست داري انتخاب کن  برو هر کد-

 مرسييي  -

 ُت چيکار کنم ديگه از بس مهربونم خواهش -

کاري نکن خودم بيام گِل بگيرم که ديگه نتوني اون حرفاي عرفانيتو بزنيااا سريع ازش دور شدم ..يه سگ  -

 اردالن -پشمالوي سفيد پاکوتاه پيدا کردم خيلي ناز بود  

 جانم -

 دم  يه لحظه هنگ کردم يه جوري ش

اينطوري نگا نکن چشات بد جور رو -برگشتم نگاش کردم اونم داشت منو نگاه ميکرد آروم اومد نزديکم  

 اعصابم ميره 

 چرا؟ -

 االن جاش نيست خونه بپرس -

سگ رو بهش نشون دادم يه خانمي اومد و اونو به من داد اولش يکم ميترسيدم بعد ديدم نه بچه خوبيه گاز 

 نميگيره  

 به اين سگ حواستون باشه تازه يک ماهشه مادرشو کشتن و پاشم با سنگ زدن و شکوندن   بايد خيلي-

اسمش برفيه......آقاي درخشان ما به شما اعتماد  -بيشتر من عذاب کشيده آخيييي خيلي گناه داره طفلک اين 

 داريم که سگ هارو ميديم به شما پس ازشون خوب مراقبت کنيد  

 ............. 

 دو ماه بعد   

ديگه خيلي با اردالن کل کل نمي کردم مگه اين که الزم باشه هنوز بعضي وقتا به خاطر سام گريه ميکنم هرچي  

اشه من عاشقش بودم نمي دونم ولي فکر ميکنم به اردالن عادت کردم عاشقش نيستم ولي روش هم که ب

احساس مالکيت ميکنم در حدي که با چند نفرم درگير شدم مثاليکيش اين بود که رفتم شرکتش اون توي شرکت  

که من اونجا راک سراميک کار ميکنه يکي از مديرعامالي بزرگه اون جاست. دوسه تا دختر توي يه روزي 

بودم بدجور به پرو پاش ميپيچيدن رفتم دمشونو قيچي کردم خوشم اومد که اخراجشون کرد جيگرم خونک 

 شد......  

 ههههه ووااااييي عاشقشم  -اردالن:مسافرت دوست داري 
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 ُت ال اال..........يه بار شد اينو به من بگي  -

 چون عاشقت نيستم  -

 يعني دروغم نميشه بگي -

 بدم مياد   از دروغ-

 خب پس اون ارتيست بازيت جلو منشيام چي بود؟  -

 االن تو عالفي اين سواالي چرت و پرتو داري ميپرسي -

 زدي تو هدف  -

 خدا مريضان اسالمو شفا بده آمين  -بلند شدم و رفتم به طرف آشپزخونه سرمو تکون دادم 

 خب پس من مريضم  -

 دقيقا  -

 اصال نخواستم خودم ميرم -

 کجا اون وقت -ه طرفش برگشتم ب

مممممم شما که نمياي مريضيم بهت واگير ميکنه ولي بخاطر اين که بيماري فوضولي نگيري بهت ميگم يه  -

 لبخند خبيثي زد 

 شمال -

آخييي خوش بگذره سفر به سالمت وا رفت -ميدونستم اگه بخواد بره منو ميبره من عاشق شمال بودم و اينو 

 انگار فکرشم نمي کرد  

 تو نباشي الميرا جونو (منشي کنه که اخراج شد(خوشگلم بود متاسفانه))ميبرم -

 تو غلط ميکني  -

 زااايييهههه اوه اوه زايه شد  -

 اصال ببرش به من چه -

 مش اينجا شب همينجا بخوابه مشکلي نداره به قول خودت به تو چه پس به تو چه حاال ميرم ميار-
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 اي توي روحت کنن  

 برو بيارش اگه راست ميگي -

 ميرم همين االنم ميرم ولي اگه دلت خواست تو هم وسايلتو جمع کن تا با هم ديگه سه تاييبريم  -

ه اوردش هرچي ديد از چشم خودش اينو گفت و رفت سمت اتاقش از اين هيچي بعيد نيس نکنه بيارش اينجا اگ

 ديد ميزنم شرف هيسيتشو ميبرم از اتاق اومد بيرون   

 شربت آماده کن باي باي رفت بيرون از خونه -

 اي باي بايو درد کوفت رواننيييي خل -

 ......... 

چطوري دختره رو اورد اينجا نشونش ميدم اردالن جون بچرخ تا بچرخيم ور واي اين ديگه واقعا شيش ميزنه 

ميداري منشيتو که من کاري کردم اخراج شه مياري خونه بهت نشون ميدم رفتن توي اتاق االنه که ديگه گريم  

الميرا در بياد چند دفعه تو آشپز خونه اينور و اونور رفتم که يه فکر شيطاني زد به سرم خطر داره ولي چون 

اينجاس خطر هو تو تو رفتم توي اتاقم کلي لباسامو زيرو رو کردم تا يه لباس مناسب برا کارم پيدا کردم يه  

لباس مشکي آستين سه رب که يقش باز بود با يه دامن سفيد که روش ميکي موس بود و تا باالي زانوم ميومد 

 کردم  اتکالني که ميدونستم اردالن دوست داره رو روي خودم خالي 

آرايشمم خوب بود فقط روژمو پر رنگ تر کردم خب رفتم دم اتاق اردالن و بدون در زدن وارد شدم نشسته 

بودن روي تخت و تا من وارد شدم حرفشونو قطع کردن المصب نميشد از پشت در بفهمي چي ميگن خيلي 

 بيوفته   آروم صحبت ميکردن اردالن تا منو ديد چشاش چار تا شد خخخخخ االنه که پس 

عزيزم يه لحظه بيا يه لبخندي هم زدم و رفتم بيرون يکم بعد اومد هش و آروم آروم در گوشش شروع کردم -

 حرف زدن  

 پس ميخواي حرس منو در بياري الميرا رو برميداري مياري اينجا   -

 اره چون دوست داشتم بعدشم اين چه طرز لباس پوشيدنه دستاشو گرفتم داغ داغ بود   -

ن بازي نکن عزيزم چون من بهتر بلدم با تو بازي کنم يه دفعه صداي کوبيده شدن در اومد از هم جدا  با م-

 شديم 

 الميرا:آقاي درخشان با اجازه من کار دارم يه نگاه بديم به من کرد و رفت آخيشششش نقشم 
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کار اشتباهي نکردم اردالن رسما و شرعا شوهرمه اردالن تا دم در باهاش رفت گرفت باي باي الي جوونن من 

 و برگشت اوه اوه کوه آتشفشان در حال فوران نديده بودم که ديدم منفجر نشه خيليه 

 براش زبون در اوردم که اومد سمتم يا خدا دويدم توي اتاق و درو قفل کردم صداي دادش بلند شد  

 ي تو داري چه غلطي ميکن -

 اوي اوي درست صحبت کن آقاي زايههه با من بازي ميکني من بهتر از تو اين بازي رو بلدم  -

 اااا نه بابا -

 فعال اره بابا از کارتم خجالت بکش يه دخترو اوردي تو خونه برا چي -

 برا اين که تو زنمي ولي.....  -

شوهر باهم رفتار نمي کنيم اره من دلم ميخواد اينطوري باشه چون هيچ حسي  ولي چي هااا ولي مثل يه زنو -

 بهت ندارم 

نفس نفس ميزدم دروغ گفتم من بهش وابسته شدم شايدم.......عاشقش نبودم ولي شايد دوسش داشتم که وقتي 

غلش گر پيششم احساس آرامش ميکنم وقتي يه دختر بهش نگاه ميکنه عصبي ميشم وقتي ميرم نزديکش يا ب

 ميگيرم نشستم پشت در که دوباره صداش اومد 

 وسايلتو جمع کن شب راه ميفتيم  -

 نع  -

 چرا -

 اگه وحشي نمي شي بيام بيرون باهات صحبت کنم يکم مکث کرد   -

 لباستو عوض کن رژتم کم رنگ کن بعد بيا  -

 چراااا؟ -

کردم و شلوار و لباس سورمه اي پوشيدم   باشه بابا چته  سريع روژمو کمرنگ-سوزااااااننن اوه غلت کردم  -

اههممم سرشو بلند -و زدم بيرون روي مبل نشسته بود و دستاشو گزاشته بود روي سرش و سرش پايين بود 

 چرا شب نريم  -کرد 

 چون جاده قشنگه توي شب مشخص نيست يکم فکر کرد   -

 باشه   -
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عجب کاري کردما عزاب وجدان گرفتم اوخي گناه  رفتم توي اشپز خونه و يه شربت آب پرتقال براش آماده کردم

 داشت بچم بيچاره...نه اصال حقش بود چرا اون گودزيال رو اورد خونه 

حقشه..ولي گناه داشتا اره يکم منم تند رفتم شربتو گزاشتم توي سيني و براش بردم کنارش نشستم حالش 

 اردالن  -گرفته بود 

 ..... 

 اردييي  -

 مگه نگفتم اينطوري صدام نکن بدم مياد  -

 خو جواب نميدي مسه آدم -

 يه نگاهي بهم کرد و دوباره سرشو انداخت پايين 

 ببخشيد -

 ....... 

 گفتم ببخشييد  -

 دوباره يه نگاه کرد و سرشو انداخت پايين 

ومدم بلند شم که دستمو  اااااا بعد ميگن دخترا لوسن مسه آدمم که از پسرا معذرت خواهي ميکني اينطوريه ا-

 باشه بابا چرا قهر ميکني -گرفت کشيد افتادم بغلش 

 ....... 

 االن مثال قهري؟  -

 ....... 

 باشه ببخشيد منم اشتباه کردم  -

 به شرطي ميبخشمت که بگي تو اتاق داشتين چي ميگفتين  -

 ميگم فوضولي نگو نه -

 عمتت فوضوله  -

 دوباره اومدم بلندشم که سفت گرفتم  
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 جوابش؟ -کجا با اين عجله حاال بودي ...باشه باشه ميگم داشت التماس ميکرد دوباره استخدامش کنم  -

 تو نزاشتي بهش جواب بدم که  -

 چطوري اورديش؟ -

 بگم؟  -

 اگه نميخواستم نگي که مرض نداشتم بپرسم که  -

 پول -

 چي؟ -

 پول دادم بهش -

 روانيي تو -

 نههه -

 چقدر؟  -

 اينو بگم نميزني ناقصم کني -

 اااهه بنال ديگه  -

 يک مليون  -

 صد تومن درسته  -مخم سوت کشيد اره من اشتباه شنديم ديگه  

 ُت يک....مليون  -

روااانننيييي -کردم و بعد تازه فهميدم چيکار کرده شروع کردم به زدنش  آروم آروم پيش خودم تکرارش 

ديوونننههه نفهههممم خررر ترو بايد ببرن تيمارستان يک مليون دادي به اون دختره خر رواني نفهم که حرس 

 باشه بابا نزن ديگه  -منو در بياري 

 پوالت باد هوا رفت   -دستامو سفت گرفت 

 دارم نترس تا دلت بخواد من  -

 خدايا يه عقلي به اين بده  -يه نگاه بهش کردم و سري از روي تاسف تکون دادم و بلند شدم 
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 فردا راس ساعت شيش توي ماشين باش -

شيششش نه انگار واقعا حالت بده هاا بيا همين االن بلند شيم بريم يه تست ازت بگيرن ببينم تو چيزي کشيدي  -

فتم سمت اتاقم اومدم درو وا کنم که دستم کشيده شد برگشتم تا برگشتم يا يه چي خوردي بدجور حالت خرابه ر

 دهنشو برد نزديک گوشم 

 نه حالم خيلي هم خوبه نه چيزي خوردم نه چيزي زدم ولي تو با اون کاري که کردي ديوونم کردي   -

کردم سريع در اتاقو باز کردم و خودمو شوت کردم داخل و در و بستم واي خدا اوه اوه خطري شد عجب غلطي 

 بخير کنه 

 ........... 

 کي ميرسيم؟  -

 دو ساعت ديگه  -

 وااايي االنه که گريم بگيره خدااا خسته شدم ديگه -

 اگه تو خسته شدي من چي بگم که شيش ساعته پشت فرمونم -

وباره به جاده خيره شد اي بابا عجب گيري کردمااا اينم هي چشاشو برا خو تو وظيفته يه نگاهي کرد بهم و د-

 من اينطوري ميکنه  

بعد از اين که برگشتيم يه مهندس ايتالياايه ميخوام بيارم خونه بعضي وقتام اون توي خونه مي مونه همسن و  -

سيله هاتو مياري تو اتاقم سال خودمونه دلم نميخواد بفهمه رابطمون......توي اين دو هفته اي که اينجاس و

 نه بابا ديگه چي -شبا هم توي اتاق من ميخوابي 

 مسخره بازي هم در نمياري تموم  -

 من االن کامال قانع شدم  -

 آفرين بچه خوب -

 تا چند وقت اينجاست؟ -

 اي وااايي -حدود سه هفته اي واايي بدبخت شدم -

لم بخوابي اينجام بايد بغلم بخوابي يه ماه خيلي خوبه چپ اي واي نداره خوبه ديگه بهت افتخار ميدم بياي بغ-

 چپ نگاش کردم 
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-هااا نکنه ميخواي سه هفته الميرا رو بيارم بخوابه بغلم  واي اين نقطه ظعف منو فهميده داره ديوونم ميکنه  -

 اسمش چيه؟ 

 به تو چه  -

 نگو آخرش که ميفهمم  -

 ويليام -

 چه اسم قشنگي داره آخ جوون تو برو الي جونتو بيار منم ميرم بغل ويلي جونم -

 بعد منم حتما عر عر اره -

 دقيقا عزيزم   -

 ديوونهههه چيکار داري ميکني   -يه دفعه زد رو ترمز که با مخ رفتم تو شيشه 

 يه دفعه ديگه بگو   -

 چيو  -

 دقيقا چي  -

 اي خاک تو سر بي جنبت کنم -

 ن  جوون م-

 اي خدا اينو شفا بده عزيزمم -

 ......... 

 آخيي بالخره رسيديم اتاق من کجاس؟  -

 اتاق ما  -

 نه اتاق من   -

 باشه سه تا اتاقه که فقط يکيش درسته  -

که هيچ وسيله اي نداشت و پر از گرد خاک بود به ناچار رفتم توي اتاق سوم و سريع رفتم دوتا اتاقارو ديدم 

 وسيله هامو گزاشتم و لباسمو عوض کردم پريدم رو تخت آخييي چه نرمو باحاله 
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فنريه اردالن اومد تو اتاق لباسشو عوض کرده بود رفتم زير پتو و يواشکيش گوشيمو در اوردم اين خيلي هيزه  

 گوشيمو ميزارم توي س.و.ت.....يه نگاه به ساعتش کردم شيش و نيم بود گشنم نبود  منم بد عادتم که 

 من ميخوام بخوابم گشنمم نيست خيلي خستم -

 منم همينطور حاال بگو ببينم چند ساعت رانندگي کردي که خسته اي  -

ش که يه دفعه کشيده  اههه برو ببينم حاال حوصله کل کل کردن باهاتو ندارم خوابيد رو تخت پشتمو کردم به-

 شدم طرفش 

 توي اين يه ماه جات اينجاست - 

 اونور راحت تر بودمااا -

 کم بحرف   -

احساس خيلي خوبي داشتم که توي بغلش بودم آرامش.امنيت.من اردالنو دوست داشتم شايدم.....عاشقش بودم 

 خودمم هنوز نمي دونم چه حسي نسبت بهش داشتم 

شروع کرد نوا زش کردن موهام هر وقتي کسي به موهام دست ميزد خيلي سريع خوابم ميبرد و طبق عادتم  

 خوابم برد  

 ........ 

 چرا به جاي اين که بريم دريا داريم ميريم پارک؟  -

 يه نگاهي به آسمون بکني بد نيستاا  -

 خب ابريه که چيي -

 دريا االن طوفانيه خانوم باهوش -

 مگه ميخوام برم شنا کنم يا برم قايق سواري  -

 موجاي بدي ميزنه انقدرم حرف نزن پياده شو  -

 دستتو بده -ايي بابا خب آخه بشر تو تهرانم که ميشد بريم پارک خدداا منو بکش از دست اين پياده شدم  

نم بي هيچ مخالفتي به حرفش گوش کردم درواقع پارک  اعصابم از دستش خورد بود حوصله نداشتم برا همي

 نبود ميشد بگي برا خودش يه جنگل درن دشت بود هيچ کس هم نبود ايِنه هو جنگل ارواح 



 

 
 

34 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 به نظرت بارون مياد؟  -

 نع  -

 مياد  -

 نع  -

 مياد  -

 اااا گفتم نمياد  -

ه شدت بارون باريدن يعني عينهو همون موقع چنان رعدو برقي زد که مو به تنم نموند پشتوانشم شروع کرد ب

 خرررر زايه شدم 

 اهم  -

 فعال من کار دارم خدافس -

با آخرين سرعت شروع کردم دويدن اردالنم پشت سرم از بس بارون تتد بود کل هم خيس شده بودم نفس کم  

زمين کمرت   اردالن نکن چيکار ميکنيي بزارم-اوردم وايسادم که يه دفعه از زمين جدا شدم جيغ خفيفي کشيدم 

 خل شدي رفتتت -داغون شدد اردالن گزاشتم زمين 

 فعال که بععضياا زايه تشريف دارن  -

 خب حاال يه هدس بود  -

 پرنده پر نميزد دوباره يه حرکت نگهاني کرد و منو کشيد توي بغلش زير يه درخت خيلي بزرگ بوديم 

 ميگماا قبل اين که اين حرکتاي نينجايي تو بکني يه ندايي بده يه اهمي   -

 باشه حاال اتقدر غر نزن بچه -

 بچه عمتهه  -

 آي آي چه حالي ميکنم زايه ميشيااا -

 برا چيي؟  -

ببينم عايا من دلقکم يا موهام رنگورنگه يا يه  -ميزد با صداي بلند  يه نگام کرد و يه دفعه زد زير خنده قهقه

 چيزي رو بينيمه  
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 نه خييرر من نه عمه دارم نه عمو  -

اي وااايي چرا انقدر بد شانسم من اگه شانس داشتم که اسمم اقدس شانسي بود....واال هوا سرد بود ولي وقتي 

ا گوشيش ور رفت و يه آهنگ گزاشت صداشو زياد کرد شبا تو بغل اردالن بودم سردي رو حس نمي کردم يکم ب

 مستم ز بوي تو خيالم ز روي تو خرامون از خيال خود گذر کردم ز کوي تو 

 بازم بارون زده نم نم دارم عاشق ميشم کم کم  

انو  بزار دستاتو تو دستام عزيز هر دم عزيز هر دم گناه من تويي جادو نگاه من تويي هر سو مرا از خواب من ب

 تويي صياد منم آهو شب تنهايي زارو کسي هرگز نبود يارو خراب ياد تو بودم تو بردي از نگات مارو  

 بازم بارون زده نم نم دارم عاشق ميشم کم کم بزار دستاتو تو دستام عزيز هر دم عزيز هر دم  

 گوش کنيد   بازم بارون.....(بازم بارون از مازيار فالحي(آهنگ فوق العاده ايه پيشناد ميدم

 ... 

 دو هفته بعد  

خسته شدم از اين يارو خيلي بد نگام ميکرد ولي از يه طرفم وقتايي که پيش اردالن بودمو دوست داشتم داشتم  

موهامو شونه ميکردم که يه دفه در باز شد سريع پريدم روسريمو سرم کردم مطمعن بودم اردالن نيس اين 

 ترم چه ترز وارد شدن تو اتاقه شخصيه آقاي مح-موقه ها نميومد ويليام بود  

 مممم چون دلم ميخواد-

 بفرماييد بيرون  -ترسيده بودم مخصوصا االن که اردالن نبود بد تر ولي نبايد ترسمو نشون ميدادم 

 دلم نميخواد -

گفتم گمشو -داشتم ميرفتم عقب که به ديوار خوردم وااي نه تمام تنم ميلرزيد  آروم آروم داشت ميومد طرفم 

 بيرووونن تا جيغ نزدم 

 عزيزم چرا جوش مياري.....جيغم بزني هيچ اتفاقي نميوفته غير اين که اذيت شي -

دستمو گ  واي خدايا کمکم کن در تراس که ميخورد به حياط کنارم بود سريع باز کردم تا پامو گزاشتم بيرون 

 رفت 

 کممککک.ولم کنننن عوضيييي ولم کن ترو خداااا -
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کشوندم تو اتاق چسبوندم به ديوار و خودشم چسبيد بهم ديگه نموتونستم خودمو کنترل کنم زدم زير گريه با  

دستش چونمو گرفت سرم پايين بود به زور ميخواست سرمو بيارم باال ولي نتونستم مقاومت کنم زورش خيلي 

ز من بود داشت خودشو بهم نزديک ميکرد هنگ بودم نمي دونستم بايد چيکار کنم سريع يه تف انداختم  بيشتر ا

توي صورتش که دستاش شل شد از موقعيت استفاده کردم سريع از حسار دستش اومدم بيرون با تمام سرعتم  

ع درو قفل کردم کل بدنم ميلرزيد  اومدم از اتاق بيرون داشت ميومد دنبالم رفتم طبقه باال تو يکي از اتاقا و سري

خدا رو شکر که هميشه موبايلم و جايي ميزاشتم که قابل ديد نبود شماره اردالنو گرفتم ويليام داشت خودشو 

 ميکوبوند به در و داد ميزد درو واکن 

 بعد سه تا بوق برداشت  

 سلالاامم  -

 رو ول کردم هيچ راهي نداشتم اردالن ترو خدا خودتو برسون زود باش يه دفعه در شيکست گوشي -

 سوزان الو سوزان -

 سريع اومد منو از پشت گرفت هرچي جيغ ميزدم فايده نداشت سرشو کرد الي موهام   

رو ميدونم شما دوتا هم ديگه رو دوست ندارين همه رو ميدونم االنم تو  چي فکر کردي خوشگلم من همه چي -

 با من مياي ايتاليا اونجا راحت زندگي ميکنيم ولي قبلش باهات کار دارم دستشو برد سمت لباسم 

 ننهههه ولللمم کن ککککممککک نننککنن اردللالاانن  -

م بد شده بود سرم گيج ميرفت بد جور چشمامو پرتم کرد روي تخت اومدم بلند شم که خودشو انداخت روم حال

بستم که يه دفعه سنگيني از روم برداشته شد چشمامو باز کردم اردالن باهاش درگير شده بود سورن با عجله  

 از در اومد تو و اومد منو بغل کرد خودمو انداختم توي بغلش که منو بلند کرد و بردم بيرون  

 آروم باش آروم باش خواهري همه چي تموم شد -

بردم تو اتاق اردالن هيچي نمي تونستم بگم دهنم قفل شده بود فقط اشک ميريختم و ميلرزيدم بردم تو اتاق 

اردالن هيچي نمي تونستم بگم دهنم قفل شده بود فقط اشک ميريختم و ميلرزيدم از تصور اين که ممکن بود چه  

وابيد و اردالن اومد داخل اتاق از توي چشماش ترس باليي سرم بياد تمام بدنم به لرز ميومد سر و صدا ها خ

 خوبي؟ -موج ميزد اومد کنارم و بغلم کرد 

 دهنم قفل شده بود نمي تونستم هيچي بگم  

 باشه خدافظ -سورن:خب اردالن من ديگه برم چيزي ميخواستي يه زنگ بزن خودمو ميرسونم 

 سورن رفت و اردالن سريع منو بغل کرد و موهامو نوازش کرد 
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 خانمي آروم باش من هستم من غلط بکنم ديگه کسي رو بيارم خونه آروم باش عزيزم همه چي تموم شد   -

 آروم آروم گريم بند اومد سرمو بردم توي سينش و عطر تلخشو کشيدم توي ريه هام بهم آرامش ميداد   

 سم  نرو پيشم بمون ميتر-

 چشم خانمم نميرم فقط انقدر نلرز هرچي بگي همونه آروم آروم چشمامو بستم و خوابم برد -

 ....... 

داشتم توي خونه راه ميرفتم که يه سايه اي رو ديدم سريع برگشتم و رفتم دنبال سايه و.ويليامم بود نه چطوري 

 سالام  -تونسته بياد  

 نداشت  موهامو از پشت گرفت هرچي جيغ ميزدم فايده

 ..... 

 نههههه 

 چي شد  -بلند شدم کل بدنم عرق کرده بود زدم زير گريه خيلي بد بود خيلي در با شدت باز شد اردالن اومد داخل 

از قيافش خندم گرفته بود نمي دونستم از خوابي که ديدم گريه کنم يا به تيپ اردالن بخندم پيش بند بسته بود که  

خورشت بود و موهاش يه ورش پايين بود و اونورم باال آستينشم يکي پايين   يه طرفش ول بود و پر رنگ آب

 بود و اون يکي باال زدم زير خنده 

-خب معلومه که سالمي ولي خود درگيري نداشتي که االن پيدا کردي بدو بيا بيرون ببين چه شاهکاري کردم -

 برو حاال ميام بدون حرفي رفت بيرون 

شکر که هيچ آسيبي بهم نزد بلند شدم همه وسايلم اينجا بود يه لباس مشکي آساين  بايد فراموشش کنم خدا رو 

کوتا با يه شلوارک مشکي که تا زير زانوم بود پوشيدم موهامو شونه کردم و با کليپس پشت سرم بستم و 

دم اردالن  سرشونو آزاد گذاشتم رو شونم و رفتم بيرون سر ميز که غذا روش بود تاحاال همچين غذايي نديده بو

 اين چيه؟  -از آشپز خونه اومد بيرون و نشست 

 بخور و نمير -

 چي چي؟؟؟  -

 اه بابا کالس اسمش بخور و نمير -

 پقي زدم زير خنده که چپ چپ داشت نگام ميکرد و زير لب يه چيزي ميگفت  
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 اتاقت اصن هيچي بهت نميدم حاال که ميخندي از بس خنديدم دلم درد گرفته بود  گمشو تو -

 مث آدم بگو اسمش چيه -

بابا به جان خودم اسمش بخور و نميره مامان بزرگم خيلي وقت پيشا برامون درست ميکرد ولي اسم با -

 کالسش املت گوشته 

 خو از اول بگو چرا خودتو عذاب ميدي  -

 .......... 

 ولم کن بزا برم تو اتاق خودم  بابا-

 نخير امشبم پيش من ميخوابي بعد ميري اتاق خودت -

 قول؟ -

 مردونه  -

 آخرين شبه هاا -

 باشه حاالم برو رو تخت تا من بيام  -

رفتم روي تخت و کليپسمو باز کردم توي اين يک ماه خيلي بهش عادت کردم دلم ميخواست پيشش بخوابم ولي 

د دوست داشتم از زبون خودش بشنوم که دوسم داره خوابيدم که اومد و مثل هميشه منو  از يه طرفم پرو ميش

 گرفت توي بغلشو شروع کرد به نوازش کردن موهام عادتمو فهميده بود  

 چرا ايتاليايي ها انقدر رفت و آمد ميکنن تو شرکت و باهاشون قرارداد ميبيندين؟  -

چون بيشتر سهام داراي راک(راک سراميک يه شرکت خيلي بزرگ و معتبره که بيشتر سهام داراش ايتاليايي -

اسم  -و هندي هستن)هندي و ايتاليايي هستن ولي کار ما بيشتر با ايتالياس تا هند چون دستگاها همه ايتاليايه 

 خواهرت و داداشت چيه؟ 

 مگه من بهت نگفتم   -

 خو يادم رفت -

 خواهرم فلورياس و اسم داداشمم فرنام  اسم -

 خعلي باحالين شماها   -
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 چرا؟ -

 چون اسم دوتا تون ايرانيه و اسم يکي تون خارجي چرا؟ -

 باز تو بيخوابيت گرفت -

 اره حاال تو بگو -

 چون بابام آمريکاييه و مامانم ايرانيه -

 خو چه ربطي داشته؟ -

 ماماني برا همين اسم فلوريا رو بابام گذاشته  عقيده بابام بوده که دختر باباييه و پسر-

 االن اونا چند سالشونه؟ -و اسم منو فرنامو مامانم 

 فکر کنم فلوريا نوزده و فرنام بيست و هفت  -

 خب بعد چرا اسم تو و فرنام مث هم نيس؟  -

 کچلم کردي بخواب من از کجا بدونم چرا مث هم ني -

 اه بابا باشه غرغرو  -

 راستي من هفته ديگه پنجشنبه يه مهموني دارم -

 آخ جوون -

 وايسا وايسا کجا آخ جون شما قرار نيس بياي مث الستيک بادم خالي شد -

 چرا خب؟ -

 مهموني کاريه و هيچ خانومي شرکت نمي کنه همه آقان  چون -

 اصن برو منم با سوري(سورن)جونم ميرم دور دور -

 ببخشيدا با سوري جون کجا ميخواي بري وقتي معاون منه -

 اي تو روحت کنن که داداشمو اسير کردي  -

 اِهم  -

 گمشو اونور حوصلتو ندارم خوابم مياد پقي زد زير خنده -
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 دلقم  مرض مگه من -

 حسود -

 ننته  -

 اوي اوي حواست باشه داري به مادر شوهرت ميگيا -

 فعال که نديدمش  -

 دوست داري بياي مهموني؟  -

 يه نگاه کردم بهش و نيمخيز بلند شدم دستمو گزاشتم رو سينش 

 نه اينکه بگم دوست ندارما نه فقط حوصلم سر ميره تو خونه بايد بشينم مگس بپرونم -

يه مهمونيه باهم ميريم ولي براي اين پنجشنبه برو يکم با دوستات يا با خواهرت بگرد يا اگه   سه هفته ديگه-

 دوست داشتي بيارشون خونه آخ بشر تو چه مهربون شدي يهو  

 مرسي -

 حاال بگير بخواب -

 ............ 

 سوزااان -

 ها بابا چرا داد ميزني  -

 اره همينو بپوش  -بيا ببين اين خوبه يه نگاهي کردم  -

از اتاق اومدم بيرون به سوسن زنگ زده بودم که خودش بياد اينجا به سارا و ساره هم بگه بياد سا را دوست 

صميميه منه و ساره دوست صميميه سوسن و البته دختر خاله هامم هستن از اتاق اومد بيرون فوقالده شده  

 خوبه؟ -مشکي با کت و شلوار مشکي که طرحاي سفيد داشت خيلي بهش ميومد بود يه بلوز 

 خيلي -

 من ديگه برم کاري نداري  -

 نه خدافظ -

 خدافظ -
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بلند شدم و چند تا ليوان شربت درست کردم که زنگ درو زدن رفتم باز کردم و در ورودي رو هم باز کردم و 

 خره سالاام بي معرفت خاک بر سر يه زنگي -بغلم کرد منتظر موندم تا اومدن اولين نفر سارا اومد و 

 اي بابا وايسا برسي -

 سوسن و ساره هم اومدن داخل که يه دفعه جيغ سارا در اومد 

 واااييي بچه هاا اين همون جيگرس -

سوسن گمشو حاال آخه اين سوسک و چه به اين  -داره جلو چشتم وايساده سوسن:پونصد دفعه گفتم صاحاب 

 اِهم  -جيگره 

-اهم و درد من که ميدونم داداشه سامه شمارشو بدهه اخمام اومد تو هم نمي خواستم ياد اون عوضي بيوفتم -

 کسي ديگه حق نداره اسم اون عوضي رو پيش من بياره  

 ه شمارشو ايشاال کوفت زنش شه خب حاال چرا وحشي ميشي اصال خسيس ند-

 وايسا برسي بعد به من فحش بده -

 بله؟  -

 بله و بال  -

 يع.يعن.يعني اون.....  -

گمشو بينيم با -يه لبخند بهش زدم و رفتم توي آشپز خونه سوسن:من که بهت گفتم باور نکرديي حاال زااااييهه 

 من برم بميرم اين هلو اومده اينو گرفته من:برو زود تر 

 ............ 

همه جريانو براشون گفتم سارا هم گفت که از محمد(نامزدش و دوست صميميه سام)جدا شده چون با چند تا 

دختر ديدتش بيشتر از اينم نبايد از دوستاي همچين آدم کثافتي انتظار داشت ساره:عاشقش نشدي دوسش داري 

  اينارو ول کنيد بياين بريم توي حياط   نمي دونم واال ....حاال-احتماال اونم همينطور(روانشناسه) 

-سارا:برو که رفتيم هممون بلند شديم سارا و ساره زود تر رفتن سوسنم داشت ميرفت که سريع دستشو گرفتم 

 بابا خوبه؟ 

 اره  -اره دلت براش تنگ شده؟ بغض کردم هرچي نباشه بابامه -

 اشکال نداره قربونت بشم من  بغلم کرد   -
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 را و ساره و رکس بلند شد اي وااي يادم رفت بهشون بگم که صداي جيغ سا

 رکس بيا اينجا -سريع رفتم پشت خونه از اون صحنه خندم گرفته بود 

 يه لحظه ايستاد و بعد سرشو انداخت زير و اومد پيشم آخيي چه مظلوم شد بچه 

 برو تو خونت يه پارس کرد و رفت سمت خونش کاري به اونا نداشته باش حاالم -

 سارا و ساره نشسته بودن رو زمين و نفس نفس ميزدن سارا:کدوم االغي اين غولتشنو اورده اينجا 

 همون جيگره و قش قش زدم زير خنده -

 اي مرض اي درد رو آب بخندي اي کوفتت شه حياط به اين باحالي -

استم ببينم توي اون اتاقه ته حياط که هميشه اردالن نصف شبا ميره  يه فکري زد به سرم خيلي وقت بود ميخو

 اونجا و قدقن کرده برا من چيه يه اتاق چوبي خيلي باحالي بود 

 بچه ها بياين بريم اون اتاقه ته حياط من تا حاال نرفتم چون برم قلم پام خورد ميشه حاال بياين با هم بريم  -

 سارا:يعني چي مگه اون تو چيه؟ 

 مي دونم ولي هرچي هست گفته وسايل خصوصيمه مث فنر از جاش پريد ن-

 بدو بدو بريم وقتو هدر نده  -

 هر چهار تامون خنديديم و رفتيم سمت اتاقک اول من وارد شدم  

يه اتاق خيلي نقلي و خوشگل از اونايي که من دوست دارم با يه تخت و چند تا کمد چوبي و يه عالمه خودکار 

 يه عالمه سر رسيد که توي قفسه هاي آهني بودن سارا:واااي چه باحال  توي شيشه سس و

نشستم رو تخت باال سر تخت يه پنجره و يه تاقچه مانند بود که يه عکس از من با قاب بود تعجب کردم عکس  

رو برداشتم توي قاب بود داشتم نگاهش ميکردم که عکس افتاد روي زمين پشتش يه چيزي نوشته بود 

  برشداشتم

 :مي دوني بهت چه حسي دارم؟نه تو نمي دوني...... حتي خودمم نمي دونم يع.يعني منو.......  

 هههه عوضي آشغال سوزااان 

 بده من ببينم -توي دستش بود  A2با صداي سارا هممون برگشتيم يه قاب بزرگ

 مرتيکه عوضي اين يارو کيه -
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 انقدر فحش نده واستا يه ديقه  -

نگا نگا  -يه قاب خورد شده سياه قلم از يه زن بود درش اوردم يه چهره خيلي خوشگل و حرفه اي کار شده  

پشتش چي نوشته پس برا همين نميخواست بياي اينجا عوضي برش گردوندم بزرگ نوشته بود :تقديم به عشق  

 اول و آخرم هدام 

 گل بود آخ که تو چقدر داغون شدي حتي تصورشم سخته بغضم گرفت پس اين هدا بود خيلي خوش

 اون عوضي نيست من ميدونم اين کيه  -

 بله؟  -

 وقتي بيست سالش بوده عاشق اين شده بوده ولي اين عوضي خوردش کرده بوده  -

 يعني چي؟  -

گه بوده و شب عروسيش يعني اين که اردالنو عاشق خودش کرده و بعدم بدون اين که اردالن بفهمه با يکي دي-

اردالنو دعوت کرده بود ميدوني چقدر وقتي اونو ديده خورد شده غرورش له شده داغون شده توي لباس 

عروس پيش يکي ديگه اون عشقش بوده بعد از اون شب تصادف ميکنه و شيش ماه توي کما بوده حتي 

 خانوادشم نمي دونستن ولي....  

ق گرفته بود و يه بچم داشت حاال اون هيچي داماد اگه بگم کي بوده شاخ گفت چند سال پيش که اونو ديده طال

 بگو ديگه  -در مياري 

 سام -

 بله ديگه  -هر سه تاشون باهم ديگه گفتن:چيييي  

برداشتم که يه عکس از وسطش افتاد برش داشتم يه عکس پنج نفره حتما رفتم سمت سر رسيدا يکيشو 

خانوادش بودن فرنام و اردالن خيلي شکل هم بودن ولي اردالن يکم خوشتيپ تر بود کنار اونا يه دختر بچه 

 دوازده سيزده ساله وايساده بود و با يه آقا و خانوم که صد در صد بابا و مامانش بودن عکسو گزاشتم  

 رست بنال ببينم  د-

 اوي اوي درست صحبت کناااا -

 خب حاال بنال سرورم -

 سام يه بچه داره....خدا ميدونه شايدم چندتا -
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 اااااا اصال باورم نميشد که.......  -

 توي چشاش اشک جمع شده بود  

 چرا باورم نميشد وقتي دوستشم مثل خودش يه آدم عوضي و حوس بازه -

ر رسيدا رو باز کردم انگار خاطراتشو اينجا مينوشته چه جالب دخترا رو ديدم اين  اي بابا ولش کن يکي از س-

وايسا قابه رو جمع کنيم واي  -برو بچ گرفتم چيه حاالم بياين گورمونو گم کنيم  -کارو بکنن ولي پسرا رو نه 

 اصال حواسم به اون نبود   

که با ارده ازدواج کنم يه پا هنرمند بودم يه  صحنه سازي کرديم دوباره حوس کردم نقاشي کنم من قبل از اين 

 فکري زد به کلم   

 بچه ها مياين بريم دور دور يکمم وسايل سياه قلم بخرم؟ سارا:هستم سوسن:نيستم  -

 ضد حال گمشو بينم -

 اهم   -

 بيشوعورا اگه ديگه بردمتون ددر  -ساره:منم نيستم حوصله ندارم 

 شت ارشاد بخوان بگيرنمون با التماس ولمون کردن عمري با تو نميام اگه مثل اون دفعه باشه که بريم ددر گ-

 گمشووو برا من شاخ شده  -

 بودم عشقم  -

 نزار بزنم دکوراسيونتو عوض کنمااا سارا:اي واي سوزان ولش کن جيگرم خوارمو  -

بيشوعور از خداتم -بعد خاستگاراش ميان منو ميگيرن حوصلشونو ندارم همشونم موعدددددببب دکتر مهندس 

 باشه 

 عههه پس سوزي جون بزن نصفش کن دکوراسيونشم عوض کن قربون دستت -

 ميبرمت خونه هاااا -

 واي مامانم اينا -

 درررددد تو دوباره اومدي پيش اين نکبت بيتربيت شدي  -

 حداقل بهتر توَم حوصله سر برررر اصن آدم حال نمي کنه باهات  -
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 يه نگاه وحشتناکي ساره بهش کرد و دويد دنبالش منو سوسنم ديگه داشتيم زمينو گاز ميگرفتيم  

   ساره غلط کرد ولش کن حداقل ناکام نشه سارا:خودت ..غلط..کردي..-

 نفس نفس ميزد ساره وايساد  

 فقط دلم برات سوختااا  -

 بايد آتيش بگيره مث گدازه عزيزم   -

 ببينااا -

............. 

 سالم  -

 عليييک  -

 کجايي؟ -

 پيش يه ميمون از نوع درخشان......آي آي اي درد ولم کن -

 حقته چرا بهش فحش ميدي  -

 با اين گودزيال دو روز چرخيد عين اين شد تو االن بايد از من دفاع کني آدم فروش ِد بيا آجيمم -

 باشه حاال بعد دفاع ميکنم حاال يکم دور شو از ارده جون يکم مکث کرد و زد زير خنده  -

 هوي آروم تر اگه بفهمه بدبختم ميکنه  -

 واي آخه لقبش خيلي باحال بود  -

 خب حاال يکم ازش دور شو -

  بنال-

 درد  -

 مرض  -

 حوصلتو ندارمااا حواستو جمع کن  -

 خخخخخ آخيي بميرم برااات -
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 سارا گوشي رو با يه حرکت انتهاري گرفت 

ََ  گوشي رو داد بهم   سارا:سورن يکم خفه خون بگير تا اين حرفشو بزنه پَع

 اااا سوسمارم که پيشته  -

 تولد اردالن کيه؟؟  -

 بلههه؟ -

 سر سنگين باشيااا   سورررننن اونجا مثال بايد-

 باشه خب واستا تا بهت بگم.....آها بيست و هشت آبان حدودا چهار پنچ ماه ديگه ميشه خوبه -

 اوکي خدافظ -

 منتظر نشدم چيزي بگه قطع کردم 

 وسايل سياه قلمو گرفتم و پيش به سوي خونه بريم برا عکس  

 ....... 

 واااي نييست تو اگه بودي آلبومتو کجا ميزاشتي؟ -

 ممنن؟زير تخت -

 زير تختشم نگاه کردم دو سه تا پالستيک بزرگ بود درشون اوردم وااي هووراااا آلبوما بودن 

 ايِ بميري زود تر ميگفتي خو -

 عجبب عکساييي جووون -اومد کنارم نشست شروع کرديم ديدن آلبوما 

 کن ناموس مردمو  درد مرض چشاتو درويش-

 ايييش بميرم برات چقدم تو خاطر خواشيي -

 ولي زيادي خودشيفتستا يکم توهم عکس بنداز بزن به درو ديوار روش کم شه   

باشه ببين کودوم بهتره همه رو ديديم و از توشون يه عکس انتخاب کرديم آلبومو برداشتيم و سريع رفتيم  -

 گرفتيم و رفتيم سمت کالس  A1شديم و رفتيم از رو عکس يه کپيسوار سانتافه نوک مدادي باحاال ارده 

 ساعت چهار و نيم بود همه چيم آماده بود  
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 ....... 

 سالم خانوم عريفي  -

 سالاام چه عجب از اين ورااا -

 ديگه نشد بيام ببخشيد  -

 االن دوباره ميخواي بياي کالس  -

 اره  -

 طرح داري؟  -

 اره بابا از صبح تاحاال با سارا دنبال کاراش بوديم -

 اوکي بشين کاراشو بکن تا بگم  -

 نشستم و گرافيت به پشت کپي کشيدم و طرح رو کپي کردم و شروع کردم دور چشمشو کار کردن 

 اين کيه؟  شوهرمه  -خانم عريفي اومد پيشم 

 يه لحظه تعجب کرد 

 تو کي وقت کردي ازدواج کني دختر -

 صش توالنيه بعد بهت ميگم  غ-

 خانم عريفي بيست و شيش سالش بود ما هميشه خيلي باهاش راحت بوديم و همه چي رو بهش ميگفتيم  

يه نگاه به سارا انداختم داشت رو طرحش کار ميکرد هميشه وقتي رو طرحش داره کار ميکنه خيلي ساکت 

وااي يعني تو همين چند وقت -يانو بهش گفتم   ميشه خانم عريفي نشست کنارم شروع کردم کار کردن و کل جر

 اين همه اتفاق  

 ............ 

يه لباس سورمه اي که بعضي از تيکه هاش تور بود روشم يه کت سورمه اي ميپوشم موهامم شينيون کرده  

 خوبه؟  -بودم و آرايشم ماليم بود خب از اتاقم رفتم بيرون داشت کرواتشو درست ميکرد  

 رد بهم و برگشت ولي انگار يه چيز تازه ديده باشه دوباره به طرفم برگشت يه لحظه چشش خو

 بده من تا درستش کنم  -خيلي خوبه لبخندي زدم  -
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 مگه بلدي؟  -

 سورن يادم داده   -

 خنده بي صدايي کرد و به سمتم چرخيد  

فکرم اين بود که چقدر قدش از من بلند تر بود فکر کنم دقيقا تا زير چونش درستش کردم ولي همش اون زمان 

بودم بالخره بعد کلي کلنجار رفتن با گره هاي کروات درستش کردم سرمو گرفتم باال که ديدم با اون چشماي 

 عسلي و خوش رنگش داره نگام ميکنه منم محو صورتش شدم ولي سريع خودمو جمع جور کردم  

 بريم  -

 ............ 

ََ چه شلوغه اونم با چه ماشينايي واااي کجا اوردمون پياده شديم    پَع

دستتو بده من اونجام از کنار من و سورن جُم نمي خوري بعدشم لطفا لجبازي رو بزار کنار دوست ندارم  -

 بفهمن رابطمون....  

 باشه -

داشتم باهم ديگه رفتيم سمت در   رفتم و دستشو گرفتم انگار برق سه فاز بهم وصل کردن حس خيلي خوبي

ورودي.....يه آهنگ ماليمي گزاشته بودن يکم مکث کرد و بعد دوباره رفت به سمتي که سورن و چند تا دختر 

پسر جوون بودن به به سورنم راه افتاد بچم دست يه دختر خيلي خوشگل و بانمک رو گرفته بود خندم گرفته 

دست داد و سالم کرد منم برعکس به خانما دست دادم و سالم کردم و بود بهشون که رسيديم اردالن با مردا 

 سالم داداش -رفتم پيش سورن يه نگاه شيطوني بهش کردم که با چشاي گرد شده داشت نگام ميکرد 

 داداشتونه  -س..سالم يکي از پسرا گفت -

 بله  -

 وونن  چقدر ج-رفتم پيش اردالن که روي يکي از صندليا نشسشه بود کنارش نشستم 

 اوهوم بعضياشون زن و شوهرن ولي بعضيا نسبتي باهم ندارن بعضي از زن و شوهرام با هم کار ميکنن  -

 دوباره اون پسره گفت  

 اردالن تو عروسي ميکني به ما نمي گي هاا   -

 داداش من عروسيم کجا بود عروسي نگرفتيم يه عقد محضري کوچيک بود -
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 چرا پس؟ -

 اي بابا چقدر سوال ميپرسه 

 من نخواستم خونواده من نبودن ولي بعدا شايد بگيريم اردالن اومد کنار گوشم و گفت -

 آخيي مرسي اين کارش تو گروه ما همينه شيطون و فضول -

 ...... 

ا پسر حسابي با دخترا گرم گرفته بودم بچه هاي خوبي بودن از چند تاشونم شماره گرفتم نه تا دختر و  ده ت

بودن تقريبا مثل يه اکيپ بودن از سورنم با هزار تا ناز و عشوه و گل افتادن لپاش فهميدم اون دختره که  

اسمش مريمه رو دوست داره اوخي دختر خوب و شوخي بود مثل خودش کنار اردالن وايساده بودم که سنگيني  

 ه اون اينجا.......  نگاه يکي رو دورتر از خودم سمت چپ حس کردم يه لحظه برگشتم هههه

ويليام بود و با اخم داشت بهم نگاه ميکرد مرتيکه عوضي برو بمير فکر کردن اينجام مثل اونور آب هر غلطي  

دلش خواست ميتونه بکنه دست اردالن دورم حلقه شده بود بيشتر خودمو چسبوندم بهش که برگشت و با تعجب 

 بهم نگاه کرد  آروم دم گوشش گفتم 

 جاست و داره بد نگام ميکنه  ويليام اون-

محکم تر منو به خودش فشار داد آخخ آبلمبو شدم ولي خيلي احساس خوبي داشتم کاش زمان متوقف ميشد  

 دوسش داشتم شايدم عاشقش بودم  سورن اومد پيشمون 

 چش شد اين  -اوي خردل آجيمو له کردي پقي زدم زير خنده  -

 بهش ياد دادي سورنم زد زير خنده   هيچي آقاي محترم فقط يه لقب جديد برا من -

خب مگه آبجي قبلش بهش چي ميگفتي که االن دارم تو اخماش غرق ميشم  يه نگاه بهش کردم با اخم -

 وحشتناکي داشت سورنو نگاه ميکرد  

-خب توعععمم... داداشمو خوردي بچش افتاد  اين دفعه سورن اخم کرد و اردالن شروع کرد به خنديدن   -

 نگران نباش حواتو دارم بهش ميگم ارده اين دفعه برعکس شد مريمم به جمعمون اضافه شد  سورن جونم 

 شما چي چرت و پرت بلغور ميکنين کل ملت دارن نگامون ميکنن مثال مراسم کاريه البته الکي مثال  -

 خيلي زايع بود نه؟  -توک داشتن نگامون ميکردن  يه نگاهي به اطراف کردم تک و 

 دقيقا....عشقم بيا بريم کارت دارم اوهوع نرسيده صاحاب شد  -
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 واستا بينم داداشمو من خيلي وقته نديدم بزار يکم پيشم باشه پوفي کشيد  -

 باشه پس بعد بيا کارت دارم -

 خب بزا برم حتما کارم داره ديگه  -

 نگاه مشکوکي بهش کردم مثال چيکار يکم ان و من کرد  

 م.من خب اي بابا من چه ميدونم  -

 باشه بابا برو لبخندي زد و رفت -

 بهش گفتم اين دختره خيلي يه جوريه وا گوش نميده  -

 مثال؟  -

 يه دو دفعه بيرون با چند تا پسر ديدمش دلم هري ريخت -

 ولي اصال به قيافش نمياد که  -

 نم  نمي دو-

 ... 

بعد از اون مهموني دوتا مهموني ديگم رفتيم که يکيش فقط داشتن درباره کار صحبت ميکردن و حوصله سر 

 بر بود براي نقاشي هم کل صورتشو کار کردم خيلي خوب شد انقد ذوق کردم فقط اميد وارم دوست داشته باشه   

 سوزان بدو ديگهه   -

 من غر ميزنم-باشه بابا اومدم چقدر غر ميزني  باهم رفتيم سوار ماشين شديم -

 نه عمم غر ميزنه پنج ديقه دم در وايسادي انقدر جيغ و داد ميکني  -

 مطمعني پنج ديقس -

 اره  -

 پنج ديقه شما نيم ساعت بندس -

 باشه -

 تي عاشق آهنگاي هايده و مهستيم ظبط رو زياد کردم واااااايييييي چه آهنگي اومد آهنگ مي خونه مهس
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مثل تموم عالم حال منم خراب خرابه خرابه خرابه مثل تموم مهتاب بخت منم تو خوابه تو خوابه تو خوابه سنگ 

صبورم اينجا طاقتم غم نداره نداره نداره طاقت اين که پيشش گريه کنم ندراه نداره نداره حالي واسم نمونده /  

م که ساقي ميخونه بي ش ـراب ـه يادي نکردي از من اين رسم رفاقتي نيست مشکي  دنيا برام سرابه داد ميزن

 برام نريختي عشقو و صداقتي دشمن راه دورم درد دلم زياده جاده به جز جدايي هيچي به من نداد  

نگ مثل تموم عالم حال منم خراب خرابه خرابه خرابه مثل تموم مهتاب بخت منم تو خوابه تو خوابه تو خوابه س

صبورم اينجا طاقتم غم نداره نداره نداره طاقت اين که پيشش گريه کنم ندراه نداره نداره حالي واسم نمونده /  

 دنيا برام سرابه داد ميزنم که ساقي ميخونه بي ش ـراب ـه  

 خب اول چيکار کنيم  -رسيديم باهم پياده شديم رفتم طرفش و دستشو گرفتم و وارد مرکز خريد شديم  

 مم اول لباس من  مممم-

 باهم رفتيم و از پشت ويترين ها لباسارو ديد ميزديم 

يه لباس براي مهموني اين سري ميخواستم(خدا قسمت کنه بيشعور چقد مهموني ميره)يه لباس به رنگ قرمز  

چشممو گرفت خيليي خوشگل بود آستيناش حرير بود و اونطوري که توي بدن مدل بود کوتاهيش تا باالي زانو 

د خيلي خوشگل بود ولي مناسب اينجا نبود بيخيالش شدم ولي يکم کرمم گرفت بزا اذيتش کنم نگاهي بهش بو

کردم جوش اوردم داشت به چند تا دختر جلف عملي که اونطرف تر داشتن به اردالن نگاه ميکردن نگاه ميکرد  

ار سانتي داشت خودمو بيخيال نکبت حاال کارت به جايي رسيده که.......حاليت ميکنم کفشم يه پاشنه سه چ

 نشون دادمو رفتم رو پاش که دادش در اومد  

 ديوونه داغونم کردي اين چه کاري بود کردي آخ -

 شونمو انداختم باال

 به من چه تو حواستو جمع کن  -

 پس حسوديت شده -شده بود يه نگاهي به من کرد همينطوري که صورتش از درد جمع 

 حسودي کيو هاا حسودي يه مشت دختره ول و خيابوني  -

يکم دلم براش سوخت آخي گناه داشت ولي نه حقش بود(خود درگيري تا اين حد بچمو زده نصف کرده ميگه  

بياره منتظر موندم تا لباسو  حقشه دختره افريته) رفتم وارد فروشگاه شدم و به فروشنده گفتم اون لباسو برام

 کدومو انتخاب کردي  -برام بياره که اردالن اومد  

 قشنگه  -لباس توي ويترينو بهش نشون دادم لبخندي زد  

 کپ کردم اين چرا هيچي بهم نگفت ولش کن لباسو ميگيرم تا اونجام زير لباسم ميپوشم تا 
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بدبختي پوشيدمش واااي خيلي قشنگ و شيک بود حرصش در بياد لباسو اورد گرفتمش تا برم پروش کنم به 

 خيلي بهت مياد -داشتم تو آينه خودمو نگاه ميکردم که در باز شد سريع برگشتم 

 چرا بدون در زدن اومدي؟  -

 زنمي مشکليه  -

 خيلي بيش از حد مشکليه يه وقت من ل......  -

 پوزخندي زد و نزاشت ادامه حرفمو بزنم 

 گفتم....زنمي   -

 طوريه نخير نيستم حاالم بفرما کم چش چروني کن نفسمو با حرص دادم بيرون  اگه اين-

 کم حرص بخور عشقم بعدشم زنمي مشکليه قهقه اي زد و رفت بيرون  -

 از کلمه عشقم قلبم لرزيد تو شک حرفش بودم 

و بدين تا  مبارکتون باشه لباس-سريع لباسو در اوردم و لباساي خودمو پوشيدم و رفتم بيرون فروشنده گفت 

 بزارم تو نايلون 

نگاهي به اردالن کردم که لبخندي زد بدون اين که توجهي به لبخندش کنم لباسو دادم به فروشنده هنوزم از 

 بريم -دستش دلخور بودم هرچي هم که باشه من زنشم و دوست ندارم به کسي ديگه غير من نگاه کنه 

از فروشنده تشکر کرديم و اومديم بيرون يه نگاهي به اطراف انداختم يه مغازه لباس زير توجهمو جلب کرد 

 بايد ارده رو دک کنم برم يکم خريد کنم  

 اردالن تو برو يه تابي بخور و بيا من برم يه لحضه اين تزعينيارو ببينم و بيام -

 بهم کرد   ااا نه تو برو يه نگاهي به کتا بنداز يه نگاهي-

 چي تو سرت ميگزره سوزان -

 اي بابااا ميگم برو کار دارم -

 با شک و ترديد رفت و منم دور از چشمش خودمو گوله کردم تو مغازه  

خواب خيلي خوشگل چشممو گرفت يه لباس قرمز و گل گلي که وسط گالش تور همه خريدامو کردم که يه لباس 

بود بلنديشم باال تر از وسطاي زانوم بود به دردم نمي خورد ولي خعلي خوشگل بود نمي تونستم از خيرش 
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م  بگزرم پس خريدمش و سريع اومدم بيرون يه نگاهي به اطراف کردم تا اردالنو توي يکي از مغازه ها پيدا کرد

 چطوره؟ -رفتم پيشش داشت کتي رو که براش اورده بودن رو ميديد 

 ممممم به نظر من خيلي قشنگه خوش دوخته و يه مدميکنم(بعدا براتون توصيفش ميکنم برو يه امتحان کن   -

رفت طرف اتاق پرو و بعد چند ديقه درو باز کرد رومو برگردوندم از چيزي که ميديدم هنگ بودم خيلي 

 خيلي قشنگه لبخند دل نشيني زد   -ه بود خيلي بهش ميومد  خوشتيپ شد

 بيا يه لحظه -

 فقط بخاطر خانمم -رفتم پيشش دستمو گرفت و سرشو اورد کنار گوشم 

قلبم لرزيد هي اين جمله توي سرم تکرار ميشد يعني ميشه اونم منو دوست داشته باشه يعني روزي ميرسه که  

شم نميخوام دوباره داغون بشم نميخوام دوباره زجر بکشم نميخوام دوباره همه زندگيم باشه و همه زندگيش با

 قلبم خورد بشه 

 ................ 

 ممنون خيلي خوشمزه بود -

 نوش جان -

 سوزان  -بلند شدم و ظرفارو جمع کردم و ميز رو تميز کردم 

 بله  -

 کارت که تموم شد بيا تو اتاقم کارت دارم -

 نميشه اينجا بگي  -

 نه  -

رفت تو اتاقش فوضوليم گل کرد يعني چيکارم داره سريع وسيله ها رو جمع جور کردم رفتم تو اتاق خودم يه  

 بله  -کليپس زدم و رفتم توي اتاق اردالن  

 بيا بشين شايد حرفام طوالني باشه  رفتم کنارش نشستم  -

 صادقانه جوابمو بده.......خواهش ميکنم   لطفا-

 سرمو تکون دادم  
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-سوزان.......احساست نسبت به من........عوض نشده از سوالش جا خورم چه جوابي ميتونستم بهش بدم؟ -

 چرا عوض شده  

 بلند شدم و با سرعت خودمو به در رسوندم که بازومو گرفت 

 ميشه بپرسم اسم احساست به من چيه؟  -

 بود؟  -با استرس بهش نگاه ميکردم آب دهنمو قورت دادم  اي وااي

سريع از اتاق اومدم بيرون صداي قلبمو خيلي واضح ميشنيدم نفس هام پي در پي و نا منظم بود چرا اين سوالو 

 ازم پرسيد خيلي دلم ميخواست جواب سوالشو خودشم بده يعني جوابش چي بود؟  

رفتم تو اتاقم درو بستم و نشستم رو تختم فکرم سر در گم بود همه خاطراتي که از اول باهم داشتيم مرور کردم 

رفتارم خيلي تغير کرده بود حدودا نه ماه از ازدواجمون ميگزشت و رفتارم زمين تا آسمون فرق کرده ولي 

ه من عذاب بکشم غير از ازدواج با من که  اردالن چي اون رفتاراش تقريبا از همون اول خوب بود کاري نکرد ک

االن خدا رو شکر ميکنم باهام ازدواج کرد اگه اون نبود چه باليي سرم ميومد حتي فکر کردن بهش وحشتناکه 

دلم براي بابام خيلي تنگ شده مني که هميشه پيشش بودم حاال نه ماهه که نديدمش نه ماهه که دوباره مثل قبال  

ز دست سورن و سوسن نرفتم و بپرم بغلش نا خوداگاه اشکي از چشمم روونه شد دلم  با حالت وحشيانه اي ا

براي مامانمم تنگ شده خيلي زياد دلم ميخواد دوباره باهم سر چيزاي مسخره کل کل کنيم و هميشه اون پيروز 

بي سر و  باشه شيش ساله مادرمو نديدم منو خيلي زود تنها گزاشتي ماماني من فقط هيجده سالم بود گريه

صدام تبديل شد به حق حق سرمو بردم توي بالشت و حق حقمو خفه کردم دو ماه اول شايد پيش اردالن که  

بودم احساس امنيت ميکردم ولي سام از ذهنم پاک نشده بود هنوزم باورم نميشه انقدر پست باشه که زندگياي  

ر يه تيکه کاغذه کاغذي که اسمش پوله مردمو داغون کنه حاظر باشه بچش بي پدر بزرگ شه همه اينا بخاط

ميخوام بابامو ببينم خيلي دلم براش تنگ شده بعد فردا باز مهمونيه کاريه بخاطر قرارداد با کي که اردالن کسي  

رو اين دفعه نميخواد بياره خونه ميگه اين دفعه بيشتر مهمونا هندين و از ايرانيام بيشترشون از ماه شهر ميان  

 رم پيش بابا و مامان پس فردا حتما مي

تقه اي بي در خورد(چه عجبب قبال مث وحشيا ميپريد تو اتاق کمال هم نشيني با بچمه ديگه) سريع اشکامو 

 پاک کردم  

 بيا -

 در باز شد و اردالن اومد تو يه لحظه ماتش برد  

 سوزان اگه ميدونستم از سوالم ناراحت ميشي هيچ وقت نمي.......  -

 ن که چيزي بهت نگفتم  چرا ناراحت بشم م-
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 پس چرا گريه کردي  -

 ممنن کي گريه کردم  -

 يه نگاهي بهم کرد(از اونا که يعني خر خودتي) 

 از چشمات که کاسه خونه مشخصه -

 اوه اوه سوتي دادم حسابي رنگ چشمام که اينجوريه خيلي بيشتر مشخصه 

 خب برا سوال تو که نبود دلم گرفته بود  -

 ه چيزي بهت بگم منتظر نگاش کردم باشه من ميخواستم ي-

 ببين من هنوز به خانوادم نگفتم ازدواج کردم  -

 بلههه -

 داد چرا ميزني خب نگفتم ديگه  -

 ما نه ماهه که ازدواج کرديم تو هنوز نگفتييي  -

 شرمنده   -

 دشمنت.چرا نگفتي  -

اهات ازدواج کردم حاال بازم يکم فکرشو بکن بدون اين که بيام خاستگاري.تورو بشناسم.خانوادم ببيننت ب-

 خب حاال چيکار کنيم  -ميگي چرا نگفتم  

 اگه خواستن بياي بايد يه مدتي بري خونه بابات تا به ترتيب رسومات انجام بشه -

عاقدو چجوري راضي ميکني بعد يهو يکيشون نمياد ببينه تو چيي تو فکر کردي اونا خرن البته ببخشيد -

 خب چيکار کنم...........آها صبر کن طالقت ميدم  -شناسناممون چه خبره يه حرفي ميزنيا 

 بلهههه برا چيي خل شدي رفتاا راهي نداريم بهشون بگو ازدواج کردي  -

 نميشه که  -

 ي دوباره باهام ازدواج کني  چراا؟بعد تو حاضري بخاطر اين که نگي منو طالق بد-

 اره لبخندي زدم  -
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باشه طالقم بده ولي سه طالقت (يعني اگه طالق گرفتن ديگه نميتونن باهم ازدواج کنن)ميکنم حاالم حق انتخاب -

 داري فعالنم برو خوابم مياد زوود 

 يهو رم ميکنيا معلوم هست چي ميگي -

 اره برو بيرون فکر کن يکم به جاي اين اراجيفي که ميگي  -

 ................ 

 سارا خل شديا يعني چي شناسنامه تقلبي بگيرم  -

 اصن من نمي دونم برو هر کار ميخواي بکن  -

 راستييي سورن خر شد رفففتتت  -

 بلهه چرا -

 عاشق شد رففتت  -

 يه لحظه همينطوري داشت بهم نگا ميکرد  

 ها چرا مث آدم خوارا نگام ميکني  -

 اي اين کسي که دو دوسش داره کي کيه  -

 وا تو چرا اينطوري شدي  -

 م من هي هيچي چطوري شدم  -

 سارا مشکوک ميزنياا چه مرگت شد يهو -

 تو جواب سوال منو بده(با اعصبانيت) -

 همکاراشه    ساراا چرا اينطوري شدي يکي از-

 آ آها خب من برم دستشويي و بيام -

با دو خودشو رسوند دم دسشويي وا چرا اينطوري شد هههههه نکنه نکنه اوني که ميگفت خيلي وقته دوسش 

 دارم و من ديدمش هم همون سور.......اي وااي من چقد خر بودم آخ چه کاري کردمااا  

 سارا -از دستشويي اومد بيرون 
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 بله  -

 من نگفتي  چرا به -

 چيو -

 اينکه اينکه تو.....سورنو دوست داري سر جاش ايستاد و سرشو انداخت پايين  -

 من..من.. خب آخه خجالت ميکشيدم بيام به تو بگم -

چه خجالتي گلم مگه عشق وعاشقي خجالت سرش ميشه حداقل من رو مخش کار ميکردم حاالم که کار از کار -

 گذشته 

 اومد نشست پيشم و قطره اشکي از چشمش اومد 

چيکار کنم حاال بايد دوباره خورد بشم بايد بيام رو سر عشقم برا خوشبختيشون قند بسابم کمکم کن اصال اصال  -

 فکرشو نمي کردم   

سسس ناراحت نباش اون طوري که اردالن ميگه دختره انگار خيلي آدم درستي نيس بايد يه آتو ازش گير -

 م بعدشم به نظر من تو از اون سر تري خيلي بيشتر  بياري

 مهم سر تري ظاهر و باطن نيست مهم سر تري تو قلب سورنه که اون از من خيلي سر تره  -

 نترس خواهري کمکت ميکنم  -

 ممنونم  -

 يادت باشه دفعه آخرت باشه چيزي رو به من نميگيااا -

 باشه -

 اردالن ميومد خونه خوبه   ساعت ?بعد از ظهر بود يک ساعت و نيم ديگه 

بلند شو بلند شو وقت نداريم تو برو تو اتاق من هر کودوم از لباساي منو که دوست داري بپوش وسايل -

 آرايشمم رو ميز توالتمه برو 

 برا چيي -

 برا اين که االن اردالن سورن ميان ياال مث يه دختر خوب برو به خودت برس -

 نه سوزان من نمي خوام ببينمش -
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همه جون ميدن دو ثانيه عشقشون رو ببين اونوقت تو ميگي نميخوام از بس خري ديگه کاري نميشه کرد  -

 عزيزم 

 ااااا چرت نگو اگه نشد چي يه عمر بايد تو خاطراتش غرق بشم به لحظه هايي که باهم بوديم فکر کنم -

 برو برو تا نزدم نصفت کنم برو اماده شو -

 ولي -

 سو بيارم برو  سارا تا نيومدم رک-

 اااهههه تو هم فهميدي من از سگ خوشم نمياد هي اين اعزراعيل رو مياري جلو چشم -

 ............. 

 مممم دستت درد نکنه آبجي ماهيو خيلي وقته حوس کردم اين سوسن بيشوعوره برام درست نميکنه -

 ميشه بعدشم اگه االن اينجا بود پوست که هيچي استخوتاتو با دندون خورد ميکرد خواهش -

اون چوب کبريت که هيچ بخاري ازش بلند نميشه حاال ببينم به چه مناسبت اومديم اينجا  تا اومدم دهنمو وا -

 کنم گفت  

 آخ جووون بالخره دايي شدم جيگرشو برم من  -

رخ و سفيد ميشدم غذا پريد تو گلو اردالن و همين طور سرفه ميکرد  جااان چپ چپ نگاش کردم و همينطور س

 نميري انقد ميخوري  -سورن زد پشتش 

 خب حاال بگو مث بچه آدم  -اردالن:يکم خفه شي نميگن اللي 

 چون همتون عالفو بيکار ول ميگردين گفتم بياين پيش ما -

عالف لقب توِء بيکارم لقب سوسمار سارا:اگه من سوسمارم پس توهم يه کروکديلي و بعدم براش زبون در  -

 اورد 

 ممننن مني که از گل نازک ترم واه چه حرفا جلو دهنتو بگير خواررر -

 اردالن بيا کارت دارم  -

 بلههه با شوهر من چيکار داري چش چرون -

 سورن من با تو هم کار دارم وايسا دِه َ   -
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 پس من چيي  -

 سارا تو که از صبح رو سر و کول مني و داري ور ميزني تو ديگه چته  -

 باشه بابا نخواستيم -

 اردالن اين دختره مريم  -دست اردالنو گرفتم و بردمش تو اتاق از کارم تعجب کرده بود  

 خب -

 يه آتو ازش ميتوني جور کني -

 چراا؟ -

 يه چيزي بگم به سورن نميگي؟  -

 نه  -

 رو مخشم کار کن..........سارا سورنو دوست داره -

 چه باحاال -

 هااا چته برو به کروکديل جونت بخند -همچين گفت چه باحال پقي زدم زير خنده 

 وني هست؟ اااا اول به خردل جونم ميخندم....مريم توي اين مهم-

 نه فقط سهام داراي شرکت هستن مريم مقامش باالس ولي سهام دار نيس -

 ميشه سارا به عنوان همراه سورن بياد  -

 اره مشکلي نيس  -

 خب حاال سورن بياد   -خوبه بيا حاالم بريم  با هم رفتيم بيرون   -

 گفته باشمااا جايزه ميخواي بدي من ميخوام.......  -

 فهميدم ميخواد چي بگه 

 ااااا بيا کرم نريز  -

 خب جايزم -من پروانه ميريزم باهم رفتيم تو اتاق -

 بيشوعور منحرف خر گاو -
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 آبجي خودتو خسته نکن بزا من بقيشو بگم گوساله خرس گراز -

 خب خوبه ديگه ديگه اينو گفتي جف پا دکراسيونتو عوض ميکنم  -

 يا امامزاده چندم حاال بگو -

بين اصال قصد دخالت يا هر چيز ديگه اي ندارم ولي.......با مريم سعي کن در ارتباط نباشي دختر درستي ب-

 نيس 

 آجي ميفهمي چي ميگي من اونو دوست دارم  -

 سورن.....لطفا بازم فکر کن وگرنه مجبور ميشم ازش يه مدرک بهت نشون بدم   -

 آجي اين چه حرفيه داري ميزني آخه  -

 که بهت گفتم براي مهموني فردام سا را به عنوان همراه با تو مياد سورن همين -

 سوزااان -

 حاالم برو بيرون -

 ولي.....  -

 درباره سارام فکر کن اونو بهتر از هر کس ديگه اي ميشناسي  -

سارا فردا کار -داره اومدم بيرون و رفتم پيش سارا نشستم  من اونو دوست ندارم اون مثل تو حکم خواهرمو -

 نداري  

 مم نه چطور -

 خوبه فردا ساعت......آماده باش سورن مياد دنبالت -

 برا چي -

همون موقع سورن با اخماي در هم رفته از اتاق اومد بيرون و رفت پيش اردالن نشست اردالن و سارا تعجب 

 ش نگاه ميکردم  کرده بودن ولي من با لبخند به

 فردا يه مهموني کاريه براي اردالن و سورن تو به عنوان همراه سورن باش -

 ولي به من.........  -

 حاالم بلند شو بيا تو اتاقم تا يه سري لباسه بهت نشون بدم  -
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 و خودم بلند شدم سارا همينطور چش غوره ميرفت و سورن با اخم نگام ميکرد  در اتاقو بستم  

 سوزاان تو ديوونه اييي -

 استادش شمايي واال -

 درددد آخه اين چه کاري بود کردي چي به سورن گفتي که اينطوري به من نگاه ميکنه  -

خصوصي بود حاالم انقد ور نزن بيا اين لباسو ببين يه لباس مشکي که يقش به شکل هفت تور بود و از آرنج  -

 اين خوبه  -منش ميخورد ساده ولي شيک به پايين هم تور بود و يه چاک سمت چپ دا

اينو ميپوشي و مياي حاالم -خيلي قشنگه ولي من که لباس دارم  يه نايلون برداشتم ولباسو گزاشتم توش -

 سارا تو با من مياي  -حرف نباشه برو بيرون باهم رفتيم بيرون همون موقع سورن بلند شد 

 ممنون مزاحم نميشم تاکسي ميگيرم  -

ميزنمتاا تو باز رسمي شدي بدو لباس بپوش بريم سارا سريع کاراشو انجام داد خداحافظي کرد و با سورن -

 رفت 

 .........…....... 

 سارا 

کامال آماده بودم منتظر سورن بودم ميس بزنه برم پايين خيلي خوشحال بودم که به عنوان همراه سورن بودم  

 م و اون عاشق يکي ديگه خدا يعني ميشه اونم يه روزي  از طرفي هم ناراحت بودم که من عاشقش

صداي گوشيم منو از افکاراتم بيرون اورد سورن بود سريع روسريمو کشيدم رو سرم کيف دستيمو برداشتم و 

 رفتم پايين   

 بابا ساره خدافظ -

 دختر مواظب خودت باش -

 چشم بابا -

بود دستم شروع کرد به لرزيدن بغض داشتم سريع رفتم  اومدم بيرون يه لحظه جا خوردم يه دختر جلو نشسته -

در عقب رو باز کردم و نشستم سالم کردم که دوتاشون جوابمو دادن دختره:من مريمم سارا جون از آشنايي 

 باهات خوشبختم 

 دستش رو گرفتم منم همينطور -
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 سورن:سارا مريم االن دوست دخترمه چند وقت ديگه ميشه خانمم  

اي داشتم نگو لعنتي نگو خانمم حداقل جلو من نگو براي بار دوم دارم شکست ميخورم اون از بغض خفه کننده 

 آها خوشبخت شين انشاال -محمد که يه آشغال دراومد اينم از سورن که عاشق يکي ديگس 

 مرسي سارا جون -

 سورن:من قبال به مريمم گفتم من به تو خيلي نزديکم و حکم سوزانو داري برام 

کلمه ديگه ميگفتم بغضم ميشکست خدايا عشقم داره جلوم ميگه چند وقت ديگه يکي ديگه خانمم ميشه  اگه يه 

من براش حکم خواهرشو دارم نفسم باال نميومد همينطور ناخونامو تو دستم فرو ميکردم کمکم کن هرچي  

کردن خيلي عصبيم خودت صالح ميدوني سنگيني نگاه مريم رو تو آينه رو خودم حس ميکردم پچ پچايي که مي

ميکرد خيلي تالشمو داشتم ميکردم بغضم نشکنه لعنت به تو سوزان چرا گفتي من بيام بيام که عشقمو با يکي 

 بريم -ديگه ببينم بالخره رسيديم سريع رفتم پايين به هواي آزاد احتياج داشتم 

شنيدم برام مثل يه   سورن دست مريم رو گرفت حالم خراب بود داغون شدم همون لحظه صداي سوزان رو

 خوبي -فرشته نجات بود سريع دويدم طرفش چشماش نگران بود 

 از اين افتضاح تر نميشم -

مريم و سورنم اومدن با هم رفتيم داخل يه خونه لوکس خيلي شيک و بزرگ بود  اردالن اومد سالم کرديم که 

 سوزان  -دست سوزان رو گرفتم باهم رفتيم طبقه دوم توي يکي از اتاقا  با بغض گفتم 

 بله  -

 چرا نگفتي که.......  -

 به خدا نميدونستم اردالن گفت نمياد  -

کنار يکي ديگه باشه اذيت ميشدم من عاشقش بودم اولين قطره اشکم روانه صورتم شد از اين که عشقم 

 لباسمو پوشيدم و باهم رفتيم پايين  

 .............. 

 سوزان 

سورن خر براچي اين دختره رو اورده اينجا حال سارا خيلي بد بود وقتي هم که اون دوتا نزديک هم ميشدن  

 ه براي بار دوم داره داغون   همين طور دست منو فشار ميداد آخ الهي بميرم چقدر داره اذيت ميش
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ميشه به اردالن نگاهي کردم داشت کنار چند تا مرد ديگه شراب ميخورد من مشکلي نداشتم بخوره ولي خيلي 

 هم دوست نداشتم بخوره ولي نميتونستم چيزي بهش بگم 

 .......... 

 بسه ديگه انقد نخور اين زهرماريارو -

 اااا تو چيکار داري  -

 مثال زنتم اهه   درد چيکار دارم-

 زنم......هه چه جالب نمي دونستم مگه تو به حرفم گوش کردي -

داري هزيون ميگي من فقط اون لباسو زير لباسام پوشيدم اينجا که نپوشيدم بلند شو بريم حال سارام خوب -

 نيس 

 زوده االن  -

 کالفه بلند شدم رفتم پيش سارا که با چشماي نم دارش داشت به سورن و مريم نگاه ميکرد  

 سارا گلم بلند شو بريم تو حياط مث فنر از جاش بلند شد  -

 بريم  -

باهم ديگه رفتيم توي حياط کشوندمش سمت چند تا تابي که روبروي در ورودي بود نشست رو تاب منم روي  

 سوزان نبايد به حرفت گوش ميکردم نبايد ميومدم  -خودمو تکون دادم تاب کناري نشستمو آروم 

 شرمنده ......فکر نمي کردم سورن بيارتش -

سارا من برم وسايالرو بيارم و -يکم بيرون نشستيم يکم که حال سارا بهتر شد باهم رفتيم داخل اردالن رو نديدم 

 ديگه کم کم بريم  

 باشه -

 اقي که وسيله ها توش بود رو باز کردم سرم و باال گرفتم  از پله ها رفتم باال و در ات

ههههههه خ..خدا....خداي من داشتم چي ميديدم نفسم بند اومده بود يه چيزي تو گلوم نميزاشت نفس بکشم 

 بدنم يخ کرده بود  

 اَ..ار..دل..... با يه....   -
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 ..  سو.سوزان...من.....-اولين قطره اشکم سرازير شد رفتم طرف اردالن  

 با تمام تواني که داشتم سيلي زدم بهش دختره:هيِ تو کي هستي  

 من.....من کيم ..........من به صورت رسما شرعا ناموس اين آقا به حساب ميام رومو کردم طرف اردالن  -

 نامرد کثافت -

 من من عاشق اردالنم اونوقت اون اون داشت.........  

 سريع وسيله هارو برداشتم و اومدم پايين سرم گيج ميرفت کم کم همه جا سياه شد و صدا ها تو گوشم ميپيچيد  

 ........... 

 راوي....  

ي توي چشماي سارا با حيرت روي سوزاني قفل شد ک با حالت بدي راه ميرفت...ترکيبي از خشم و ناراحت

صورتش ديده ميشد...چرا يه دفه حاله سوزان اينقدر دگرگون شده بود؟؟ نگاهش از روي سوزان سرخورد 

سمت اردالن که بسرعت بطرف سوزان ميدويد وانگار ميخواست عاجزانه چيزي رو براي اين دختره عصباني 

زان بي حال روي زمين افتاد  توضيح بده اما قبل از اينکه فرصت هرکاري رو داشته باشه ويا حرفي بزنه سو

...صداي جيِغ سارا ک اسم سورن رو فرياد ميزد جمعيت رو متوجه سوزاني کرد ک بيهوش شده بود...همه  

محو صحنه ي روبروشون بودن...خيلي يدفه اين اتفاق افتاده بود و هيچکس توانايي هضمش رو نداشت 

ش اومد و ب طرف سوزان دويد...خواهرش رو ...چيزي توي وجود سورن فروريخت...زود تر از همه ب خود

 دراغوش کشيد و بوسه اي روي پيشونيش گذاشت و زير لب ناليد: 

 سورن_خواهر قشنگم ...چي شد يه دفه؟؟دردت ب سرم... پاشو من طاقت ندارم اينطوري ببينمت...  

اشه در اخر سوزان کم مونده بود اشکش دربياد...کي گفته مرد گريه نميکنه؟؟ سورن هرچقدر هم ک مرد ب

 خواهرش بود...با تموم مرد بودنش تحمل نداشت اونو اينطوري ببينه...  

 نگاهه مردم روي سوزان وسورن سنگيني ميکرد...  

اردالن مدام ب خودش لعنت ميفرستاد... همه چي يه دفعه اتفاق افتاد اردالن فقط رفت باال تا گوشيش رو از 

 که اون دختر رو ديد و ...........   کيف سوزان در بياره و ببينه کجاست

 زير لب ميگفت:  

 اردالن_لعنت ب من...  

 ...............سوزان...... 



 

 
 

65 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

با سردرد بدي چشمامو باز کردم اما نوري ک مستقيم ب چشمام ميخورد اذيتم ميکرد...ب سختي نفس 

 ميکشيدم...کمي طول کشيد تا موقعيتم رو بفهمم....  

 س..اارر..ا  -

 جونم خواهري -

 من ک..ج.....ااام  -

 بيمارستاني يادت نمياد -

 کم کم همه چي داشت يادم ميومد اردالن.اتاق.سياهي.صداهاي ناواضح قطره اشکي از چشمم چکيد 

 خانم بريد بيرون به شوهرشون بگيد بيان سارا نگاهي به من کرد اومد که بره که  -

 ازش بدم مياد نميخوام ببينمش   سارا نه نه به اردالن بگو بره گمشه بگو -

 نميتونستم نفس بکشم پرستاري که اونجا لود سريع اومد و با دستگاه هاي اطرافم ور رفت 

 ............... 

 خواهري چي شده آخه که نميخواي اردالن رو ببيني -

 هيچي تو به من بگو دکتر چي گفت -

 و کما ولي سريع برگشتي ااااههه دکتر گفت ايست قلبي کردي نزديک بوده بري ت-

 هههههه من.....داشتم.......  -

 اره  -

 من ميام باهات  -

 کجا -

 خونه -

 چراااا -

 چون اونجا خونه منم هست -

 اي بابا باشه  -
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دم در خونه نگه داشت خيلي وقت بود اينجا نيومده بودم دلم براي اينجا تنگ شده بود در زدم و با سورن رفتم 

 داخل  

 سالم  -

 سالم پسرم خوبي -

 مرسي -

 داشت تلويزيون ميديد دلم ضعف رفت براش -

 چرا پس انقدر دير کردي رفتم کنارش نشستم   -

 بابا -

سريع روشو برگردوند از ديدنم جا خورد بغض کرده بودم اونم هيچ حرفي نمي تونست بزنه دستاشو باز کرد 

 دي   دخترکم تو کي اوم-سريع رفتم و بغلش کردم بغضم ترکيد 

 اما اون نتونست مانع از دست بندي بشه که به دستش ميزدن..ارتا دست از تقال  

برداشت...ديگه رمقي تو تنش نبود... تموم انرژيشو صرف داد زدن کرد...همه ي توانش رو صرف فرياد زدنه  

قسمت از  اسم درياش کرده بود...حرفاي اخره دريا مثل پتک تو سرش ميخورد(تو هيچوقت نفهميدي من کدوم 

 مکالمه ي رها و رهامو حذف کردم)...  

ياد روزي افتاد که مکالمه رو گوش ميدادن...دريا در اخر صدارو قطع کرده و گفته بود:(از اينجا ب بعد ديگه  

 همش چرت و پرته)...  

 ارتا تو دلش ناليد:درياا تو چيکار کردي؟؟ چيو از من پنهون کردي؟؟  

 هميد...صداي جمعيت کر کننده بود ...اما اون چيزي نميشنيد!!.  ارتا ديگه از اطراف هيچي نميف

توي افکارش تا حدي غرق بود...که نميفهميد يکي از پليسا اونو از تاالر بيرون برده بود...در اخر با سيلي اي  

که تو گوشش خورد به خودش اومد...ارشا رو روبروش ديد ..ارشاداشت باهاش حرف ميزد اما ارتا هيچ چيز  

ر از صداي دريا که تو مغزش اکو ميشد رو نه ميشنيد و نه ميفهميد...کمي جلوي چشما تار شد و ديگه جز غي

 تاريکيه مطلغ هيچ چيز نميديد...  

 .....................ترسا(دريا................)  

اورد...اشکي که از چشمم پايين ميريخت رو پاک کردم  ارتا_منتظر چي هستي؟؟ با  فرياد ارتا منو به خودم 

 ناراحتيه وصف نشدني اي گفتم:  
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_ارتااا...تو هيچوقت نفهميدي من کدوم قسمت از مکالمه ي رها و رهامو حذف کردم...اگه با شما بيام ارمين  

 مثل سايه دنبالم مياد...اون بيخيالم نميشه...  

بدون اينکه به قيافه ي متعجب و متحيرش توضيحي بدم از کنارش رفتم..خيلي سريع...اونقدرسريع که نتونه  

بهم برسه ...اشکي تو چشمام جمع شده بود که سرانجام با شنيدن صداش که اسممو فرياد ميزد رو گونم 

ود ارتا جاگذاشتم ...دچار فروريخت... فريادش پشتمو لرزوند...خداي من انگار يه تيکه از وجودمو تو وج

ترديد شدم...بايد برميگشتم؟؟؟ قطعا نه... رفتن من مصادف باوجوده ارمينه اگه برم اونم بخاطر عشقش به من  

ک نميدونم واقيت داره يا نه مياد و در اخر اگه اتفاقي براي مادر اردوان و ارغوان يعني شکوفه بيفته بازم 

ول دادنم به بابا تکرار بشه...بار اول نتونستم سر قولم بايستم اما االن براي  بدقول ميشم...نه نميزارم قضيه ي ق

 نگه داشتنش از جونم مايه ميزارم... همه چيزو بخاطر احساس خودم خراب نميکنم...  

بايد اردوان،ارغوان و يا ارمينو پيدا ميکردم...اينو ميدونستم که نميتونم با ارتا و ارشا برم چون ممکنه جون 

ي دوستامون ب خطر بيفته و نقشه م نقشه بر اب شه...ارمينو از دور ديدم کنار اردوان و ارغوان ايستاده   همه

 بود و از عصبانيت سرخ شده بود...سريع بطرفش رفتم و اسمشو بلند صدا زدم...  

 _ارمييين..  

ر اغوش کشيد و  برگشت و با ديدن من عصبانيتش فروکش کرد و نفسي از سر اسودگي کشيد...سريع منو د

 گفت:اينجايي عزيزم...خداياشکرت...  

 تنفرم نسبت بهش دوبرابر شد هرچند که ديگه بيشتر از اين نميشد...  

ب وضوح تعجب رو تو صورت مثال ترسيده ي اردوان و ارغوان ميديدم...فکر کنم از اين متعجبشدن که من  

پاي ارمينم به اونجا باز ميشه... به قول رهام که  همراه با ارتا و ارشا نرفتم...خبرنداشتن که اگه من برم 

 ميگفت:ارمين عاشق و شيداي دريا شده...  

هه اين مضحک ترين حرفيه که تو عمرم شنيدم...دقيق ب ياد ميارم وقتي شنيدمش با صداي بلند خنديدم...فرياد  

 ارمين منو از تفکراتم بيرون اورد..  

 يم...  ارمين_بايد زودتر فرار کنيم...وقت ندار

 همه ي اينا رو درحالي ميگفت که حاضر نبود حتي يک لحظه ام دستاموول کنه ...  

 اردوان_اخه از کج ـا بريم؟؟ ارمين _از در پشتي...   

بعد از اين حرف بسرعت دستمو کشيد و وادارم کرد همراهش برم...برخالف جهتي که جمعيت فرار ميکردن  

 ديگه اي که بنظرم احسان ميومد دنبالمون ميومدن..  منو ميکشيد و اردوان ،ارغوان و پسره 
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سرراه الينا و اساره رو ديديم که اسا با هول گفت:پليسا ريختن اينجا...همه چيز حساب شده بود چطور اين 

 اتفاق افتاد.؟؟  

 اما اگه دلت نميخواد دست پليسا بيفتي بهتره حرف نزني و راه بياي..  ارمين با عصبانيت گفت:نميدونم 

بعد همه به راه رفتنمون ادامه داديم و از در پشتي تاالر بيرون رفتيم...خيالم راحت بود که ديگههيچ پليسي 

اون گروه دنبالمون نيست...اصال نقشه همين بود که يه گروه فرار کنن تنها فرقش اينه که قرار نبود منم عضو 

 باشم...  

ارمين همچنان حاضر نبود دستمو ول کنه و منو دنبال خودش ميکشيد...باالخره سوار چند تا ماشين شديم و  

بطرف ويال حرکت کرديم..هيچ کس حرفي نميزد..براي همه شوک بزرگي بود...خيلي بزرگ...هيچکس حتي 

 فکرشو هم نميکرد...  

حلت ميشم از اينجا به بعد با رمان عشق از سوي اجبار تداخل پيدا .....................دوستان رمان صا

 ميکنه.........داناي کل.............  

اردالن به سوزا ن قول داده بود که بهش رانندگي ياد ميده...اما االن که خودش نميتونست حضور داشته باشه 

 اهرش رانندگي ياد بده...  نميخواست قولشو بشکنه..براي همينم سورن قبول کرده بود که به خو

 عزيزم 

 من با سورن اومدم  -

 ........... 

 سوزان منو ببخش من.......نبايد مجبورت ميکردم که ازدواج کني -

 نه بابا من بايد از شما ممنون باشم هه اگه با اردالن ازدواج نمي کردم معلوم نبود چه اتفاقي برام ميفتاد  -

مامان هر اتفاقي که ميفتاد رو براي بابام ميگفتم حتي.....اتفاق امشبم بهش همه رو براش تعريف کردم بعد از 

 گفتم اولش خيلي اعصباني شد ولي بعدش بهش گفم من اردالنو دوست دارم 

 ............ 

يک هفته از اون ماجراي جهنمي ميگذره و من اردالن و نديدم دو سه دفعه اومده در خونه ولي نزاشتم منو 

 راش تنگ شده ولي نميتونم غرورمو بشکونم حسابي گيج شدم درست ببينه دلم ب

نميدونم بايد چيکار کنم سورن و سوسن هرچي ميپرسن جواب سر باال بهشون ميدادم نمي دونم اين موضوع 

 ميخواد تا کي ادامه دار بشه امروز ميخوام برم پيش مامانم 
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ونه خارج شدم جلوي در يه تاکسي بود حتما تاکسي لباسامو پوشيدم مبايلمو گزاشتم تو کيفم خب بريم از خ

 تلفنيه سوار شدم و بعد از حدودا سه ربع بعد رسيدم جلوي بهشت زهرا پول و بهش دادم و پياده شدم   

 ........ 

ماماني خوبي اونجا راحتي بهت خوش ميگزره مامانم دلم برات تنگ شده خيلي مامان از اون باال خودت هوامو 

 تي احساسمو فهميدم اينطوري شد چرا آخه من تو عشق موفق  داشته باش وق

نيستم چرا اصال اين اتفاق افتاد مامان خيلي سخته خيلي اين که عشقتو با يه نفر ديگه ببيني خيلي زجرم 

 ميده.........   

 دخترم مجبور شدم اينو بگم  -

 آخه بابا براچي اينطوري گفتي اي بابا  -

 خب آخرش که ميفهمن بعدم نگفتم که باهمم زندگي ميکنين که فقط گفتم يه عقد محضري کوچيک کردن   -

 خب يعني اردالنم بايد بياد -

 اره  -

 اووففف -

خورد از يه طرف خوب بود چون خيلي دلم براش تنگ شده االن دو هفتس نديدمش ولي از يه طرفم غرورم 

ميشه مهموني فرداس بايد يه سر برم خونه چون لباس مناسب براي فردا ندارم بهتره االن برم چون االن  

اردالن سر کاره سريع مانتو شلوارم رو پوشيدم يه آرايش خيلي ساده و کمرنگم کردم روسريمو پوشيدم و از 

که حداقل بوش همراهم باشه حاال بيشتر  خونه اومدم بيرون وقتي رفتم خونه يکي از لباساي اردالنو برميدارم

قدرشو ميدونم ولي اون انگار اصال به فکرم نيس چون توي اين دوهفته حتي زنگم نزد يا اس هم نداد و فقط 

 همون روز اول اومد بقض کردم يعني اون منو دوست نداره حتما  

 ..... 

بهم ريخته يه سري شيشه شکسته بود   وارد خونه شدم کسي نبود خوبه خونه غرق در سکوت بود و خيلي هم

 و تيکه تيکه قطرات خون هم مشخص بود ههههه نکنه اون باليي......  

سريع دويدم سمت اتاقش درشو باز کردم اونجام بهم ريخته بود و لکه هاي خون کنار يه دستمال مشخص بود 

انگار يه چيزي تو بدنم فرو واي خدايا نکنه اون باليي سر خودش اورده باشه ترس تمام وجودمو گرفت و 

ريخت آروم رفتم در اتاقمو باز کردم هههه اردالن اينجا بود رو تختم خوابيده بود و لباس قرمزي که خريده 
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بودم تو دستش مچاله شده بود آروم رفتم کنار تخت نشستم بغض کردم الهي بگردم چرا با خودت اين کارو 

 خودم زمزمه کردم و قطرات اشک گونمو پوشوند  کردي کف دستش پاره شده بود آروم آروم پيش

 چرا با خودت اينطوري کردي چقدر الغر شدي ريشاتم در اومده بد شديا من اينطوري دوست ندارم اردالنم -

دستي به موهاش کشيدم حاال که ديدمش ميفهميدم چقدر دلم براش تنگ شده آروم بلند شدم و رفتم سمت کمدم  

و برداشتم اومدم برم از اتاق بيرون که به شدت به عقب کشيده شدم هين بلندي گفتم  لباسايي که که مي خواستم

 ن...نرو -اردالن دستم و گرفته بود و به ديوار تکيم داده بود قفسه سينش خيلي باال و پايين ميشد 

ع کردم دوباره بقض گرفتم جديدا خيلي حساس شده بودم دوباره صحنه هاي اون شب برام زنده شد با داد شرو

 به حرف زدن  

چرا نرم هااا چرا بمونم و کثافت کارياتو ببينم بمونمو تورو با يکي ديگه ببينم ميدوني چقدر اذيت شدم -

 هاااا..........ميدوني نزديک بود برم تو کما اين بود قولي که بهم داديم اره  

ال تو نگرانت شدم نبودي که که اون  سوزان لطفا بابا لعنتي تو که حال منو ديدي م اومدم تو اتاق باال دنب-

 دختره رو.........  

سر خوردم رو زمين سرم گيج ميرفت اردالنم کنارم نشست چشم خورد به دستش واي خداي من چيکار 

 کر..........دستشو گرفتم  

 تو چيکار کردييي -

 چيز مهمي نيس -

 مهم نيس دستت از چند جا پاره شده مهم نيس -

 نه نيس  -

فردا خانواده من براي من و تو مهموني دادن بايد  -کالفه دستي تو موهام که اومده بود جلوي صورتم کشيدم  

 تو هم بياي  

ج باشه باشه فقط تو جواب منو بده سوزان التماست ميکنم منو........منو ببخش لطفا تو چشماش پشيموني مو-

 ميزد خدايا چيکار کنم من عاشق اردالنم ولي کاري که کرد رو نمي تونم ببخشم 

 من االن .........نمي تونم جواب بهت بدم -

 باشه باشه فقط خواهش ميکنم ببخشم..........لطفا به خدا رفتارم دست............  -
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کنم.........بعدشم بهت چقدر گفتم اون زهرماريا رو کوفت نکن هااا گوش نکردي المصب  گفتم ميخوام فکر -

 گوش نکردي ميخواستي 

لجبازي کني حاالم بفرما نتيجش چي شد منو از خودت متنفر کردي خوب شدد حاال بلند شدم و رفتم از خونه 

نه وارد مطب که شدم چند نفر بيشتر  بيرون يه تاکسي گرفتم و يه راست رفتم مطب ساره اون ميتونست کمکم ک 

 نبودن يکي از اتاق اومد بيرون که منشي صدام زد 

 کجا خانمم -

 خانم محمدي منو ميشناسن اگر مخالفت کردن ميام بيرون -

 اسم و فاميل شريفتون   -وايسين تا زنگشون بزنم  اي باباا عجب گيري افتادما -

 سوزان رحمتي -

 ميتونيد برين  -

بستگي به خودت داره جواب منم صادقانه بده -ق بعد از سالم و احوال پرسي ماجرا رو براش گفتم رفتم تو اتا

 خب 

 باشه -

 دوسش داري يا عاشقشي -

 خب من گير کردم نمي دونم -

 وقتي خون ديدي ترسيدي  -

 خيلي فکر کردم باليي سر خودش اورده -

 دلت براش تنگ شده بود -

 خيلي -

 در حدي که فکر ميکردي اون ديگه کاري بهت نداره درسته  -

 اوهوم لبخندي زد  -

 آخه چجوري -دوسش نداري عاشقشي بايد ببخشيش خودت که حال اون شبشو ديدي پس از قصد نبوده -

 خودش مياد سراغت ولي هنوز زوده بهش نگو دوسش داري -



 

 
 

72 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 ........... 

 فکراتو نکردي   -

 کنم اينجا نمي تونم صحبت -

 حياطشون مثل يه باغه اونجا بريم -

 باشه -

دستمو گرفت دلم براي گرماي دستش تنگ شده بود با اجازه اي گفتيم و اومديم بيرون کمي راه رفتيم تا به  

 وستاي باغ رسيدم  

 خخبب -

 نمي داد بهش بگم بخشيدمت از طرفي هم قلبم ديگه طاقت دوريشو نداشت يکم نگاهش کردم غرورم اجازه 

 من.....من....خب راستش.......ميبخشمت -

 چشماش غرق در خوشحالي شد اومد حرفي بزنه که جلوشو گرفتم 

 ولي بايد به من قول بدي ديگه به هيچ وجه تکرار نشه وگرنه ديگه بخششي در کار نيس -

 ار نشه   قسم ميخورم ديگه تکر-

 چيزي ميخواي بگي؟  -ميخواستيم بريم که حس کردم ميخواد يه چيزي بگه 

 خب راستش.....  -

يکم نگاه کرد و با يه حرکت ناگهاني منو تو آغوشش کشيد جا خوردم خوشحال بودم که ميتونم دوباره کنار 

 ممنونم  -خودم حسش کنم  

 ............ 

ار هم ديگه نشسته بودن انگار دعواشون شده باشه با اخم با هم صحبت وا اين دوتا چشونه اردالن و سورن کن

 سوزان خبري نشد   -ميکردن 

 خبر چي -

 از مريم   -

 نه ببين تو بايد صبور باشي  -
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 چطوري صبور باشم تو خودتو جاي من بزار -بغض کرد و حاله اي از اشک پايين چشمش بود 

 مريم پيدا کنيم     سارا جونم نگران نباش فقط بايد يه آتو از-

 اگه نشد چي دستشو فشار دادم -

 ميشه فقط صبور باش نگرانم نباش -

 اردالن اومد سمتمون يه نگاهي به سارا انداخت 

دارم و بعد خودش رفت بيرون من و سارا يه نگاهي به هم کرديم و بلند شديم  شما دوتا بلند شين بياين کارتون -

 هرچي به سورن ميگم گوش نميده  -رفتيم بيرون توي ماشين نشسته بود ماهم رفتيم سوار شديم  

 چي رو  -

 مريم دختر درستي نيس  -

 دالن برگشت سمت سارا سارا با ناراحتي سرشو انداخت پايين سارا:خب االن چرا اينارو به من ميگين ار

 خودتو نزن به کوچه علي چپ من که ميدونم با تعجب سرشو اورد باال -

 چيو ميدوني -

 سارا من بهش گفتم   -

 بلهههه تو غلط کردي که گفتي بي تربيت  -

 وايسا وايسا انقد فحش کشش نکن اتفاقا به نفعت شد که گفت  -

 برا چي -

 در داشبورد رو باز کرد و يه پاکت از توش بيرون اورد 

 ببين پاکتو باز کرد و از توش چند تا عکس اورد بيرون ه رچي ميگزشت چشاش گرد تر ميشد -

 چته بده من ببينم  -

عکسارو گرفتم وااايي چي ميديدم عکسارو گزاشتم تو پاکت يه نگاهي به اردالن کردم يه نگاه به سارا اردالن  

 محوي داشت سارام داشت ذوق مرگ ميشد    لبخند

 .............. 
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بسه ديگه شما دوتا چتون شده من مريمو دوست دارم ميخواين بخواين ميخواين نخواين اههه يا تو داري  -

 ميگي يا اردالن  

 دارم ميگم ديدمششش با چند تا پسر   من که بد تو رو نمي خوام که مثال خواهرتم -

 به درک ديده باشي  -

 سوررنن -

 سريع از خونه بيرون رفت 

 اااهههه اين بشر مخ نداره هرچي بهش ميگيم گوش نمي ده  -

 بزار تا مراسم خاستگاري بريم اونجا بهش نشون ميديم  -

 ده  چي چيو تا مراسم خاستگاري بريم فکر کردي اين اونجا به حرف ما گوش مي-

 اون با من خب  -

 ولي آخه اگه -

 خب -

 باشه   -

 آفرين بچه خوب   -

 من برم بخوابم خوابم مياد  -

 شب بخير -

 شب توئم بخير -

رفتم تو اتاقم خب درو قفل کردم پرده هم کشيدم در تراس و پنجره  رو هم قفل کردم اون لباس خواب قرمزه که  

رگيري پيدا کردم ميخوام بپوشم اصن چرا خود در گيري ميخوام خريده بودمو از تو کمد در اوردم االن خود د

خودم از قيافم حال کنم اردالنم که نمي تونه از هيچ تريقي بياد تو اتاق لباسو پوشيدم نشستم پشت ميز توالتم و 

شروع کردم به آرايش کردن..........آخ جون فدات بشم خودم که چه جيگر شدي رفتم تو تخت و خوابيدم يکم  

ه با گوشيم ور رفتم و مردم آزاري کردم حسابي خوابم گرفت ساعتو نگاه کردم يک بود گوشيمو گزاشتم زير ک

 متکام خوابيدم...............با صداي يکي که انگار داشت ميزد به شيشه بيدار  
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با دستگيره دري که ميخورد به حياط ور ميرفت واي خدايا چيکار کنم بلند شدم ههههههه يکي انگار داشت 

شدم رفتم سمت در که يادم به لباسم افتاد اي تو روحت سوزان يکم وايسادم ولي هي داشت صدا بيشتر ميشد  

و با (بچم يکم ترسوئه)به درکک يا اردالن با اين سر و وظع منو ميبينه يا از ترس سکته ميکنم در باز کردم 

آخرين سرعتي که داشتم دويدم سمت اتاق اردالن در و باز کردم و پريدم تو تختش طوري که بدبخت سه متر  

 چي شده   -پريد باال  

 هيچي هيچي يکي ميخواست دري که ميخوره به حياطو باز کنه -

 وايسا تا ببينم کيه  -

 نه نه تورو خدا نرو من ميترسم -

 ااا نميشه که   -

 غلم کرد کم کم به خواب فرو رفتم پوفي کشيد و ب

 ............. 

 صبح باصداي اس ام اس گوشيم بيدار شدم اردالن هنوز خواب بود بازش کردم از طرف سورن بود  

 :شب بياين خونه بابا شام بخوريم از اون ور ميريم خونه مريم اينا برا خاستگاري  

پرت کردم رو تخت که خورد به اردالن اي وااي مث   وااااي اين پسره يه تختش کمه اااه دييوونهه گوشي رو

 جن زده ها پريد باال  

 چي ش.......  -

 حرف تو دهنش ماسيد اي خاک بر سرت سوزان سريع بلند شدم  

ه....هي....چيي من....برم دستشويي سريع اومدم بيرون واااي دختره خر خر ديووونهه آخه اين چه کاري بود  -

تو اتاقم و آرايشمو پاک کردم يه لباس مناسب پوشيدم و رفتم بيرون و ميز  کردي آبروم پيشش رفت رفتم

 صبحونه رو چيدم اومد بيرون نشستيم سر ميز  

 سورن صبح بهم پيام داد......گفت براي شام بريم خونه بابام اينا از اونورم ميريم براي خاستگاري مريم  -

 رکتون چيه که انقد ميگين اااهه  واااي اين پسر ديووونس حتي يه دفعه به ما نگفت مد-

 حاال اونو ولش کن از اول خر بود ميشه......به من ......رانندگي ياد بدي؟ خنده بلندي کرد  -

 برا همينه انقد سه ساعت به خودت پيچ و تاب دادي  -



 

 
 

76 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 خب چيکار کنم -

 باشه از فردا شروع ميکنيم -

 ممنون  -

 قابل شما رو نداشت -

 ................... 

 امشبو بس کنيد  -

 هر طوررر راحتي  -

 در خونه باز شد رفتيم داخل وسطاي مجلس بوديم ديگه بايد ميگفتم سورن کنار من نشسته بود  

 يه لحظه بيا بيرون کارت دارم -

 سوزاان -

 کاري نکن آبروتو ببرم پوفي کشيد -

 مريم بد نگام ميکرد بي درک دختره........  

سوزان بسه ديگه بابا ااهه اردالنم اومد و پاکتو -با اجازه اي گفتيم همه جا خورن از کارمون رفتيم تو حياط 

 بهش داد 

 اين چيه  -

 بازش کن تا دليل مخالفتمونو ببيني -

 وا کن ديگه  -ميترسيد بازش کنه نگاهي به ما کرد انگار 

آروم آروم باز کرد و عکسا رو برداشت شروع کرد به ديدنشون هر لحظه حالش بد تر ميشد اعصابم خورد شد 

دلم نمي خواست داداشم اذيت بشه ولي چاره اي نبود يه دفعه صداي دادش بلند شد که چهار ستون بدنم لرزيد 

واي نزنه شت و پتش کنه از پنجره همه چي مشخص بود مريم   به سرعت رفت داخل اردالنم رفت دنبالش

ترسيده بود سورن سيلي محکمي بهش زد که پخش زمين شد وااي عجب غلتي کردم االن بهش دادماا بابا و 

اردالن سعي کردن آرومش کنن ولي مثل وحشيا همينطور به سمت مريم هجوم ميورد صداي داد باباي مريم 

 آرومش کرد 

 نشده رو دخترم دست بلند ميکني انتظار داري دخترمو بدم به تو  هنوز هيچي-
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هه هيچي نشده نههه هيچي نشده فقط دخترت هرزس سيلي بهش زد که منم دردم گرف دم به گريه شده بودم  -

 مامان مريم و سوسن ترسيده بودن  

 حرف دهنتو بفهم مرتيکه(با داد)مدرکت کو که تهمت ميزني   -

 رو تو چشماي مريم ديد سريع دويد اومد تو حياط گريه ميکرد  به وضوح ميشد ترس -

 تو يه کثافتيي کثافت -

-حرف دهنتو بفهم بعدم لقب خودتو به من نسبت نده صداي داد باباي مريم باعث شد چشمامو از ترس ببندم -

 انتقاممو ازت ميگيرم مطمعن باش بد ميگرم بد  

 ....ميفرستم  

 چرا نمي توني؟  -

 جلسه دارم -

 آها  -

 خب خوبه تقريبا همه چيزو ياد گرفتي براي امروز کافيه -

 باشه -

 احتماال من فردا نتونم بيام برا رانندگيت سورنو ميفرستم  -

 مررسسيي -

 خواهش ميشه -

 خب دوستان از اين پارت به بعد اين رمان با رمان صاحلت ميشم مشترکه اميدوارم دوست داشته باشيد 

 ................ 

 _نه خوب بلدي...سوزان رو نميکردي...  

 _چي فکر کردي؟؟ يه خواهر داري تا نداره...  

 _داداششم از خوشگلي تا نداره...  

 _اي خودشيرين...  



 

 
 

78 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 _خب...بپيچ تو اوتوبان...  

اروم اروم رفتم به ادرسي که گفت و افتادم تو اوتوبان...يعک حالي ميده تو اوتوبان ويراژ بدي ...همش با 

اي سورن گذشت...سوزان اروم برو..سوزان يواش تر ...حدودا نيم ساعتم اينجا چرخ زديم و دوباره اختار

رفتيم طرف شهر...اي کيف ميکردم...داشتيم از چهارراه  رد ميشديم که يدفه صداي بوق ده بيست تا ماشين با 

 صداي فرياد بلنده سورن قاطي شد: 

 ـوزااااان...مراقب باااااااش...   _س

ي بوق همانا و خوردنه ضربه ي سختي به ماشين همانا...ديگه هيچ چيزو جز سياهي نميشد حس صدا

 کرد............  

اونها با يه کاميون تصادف کردن سورن در جا رفت توي کما سوزان آسيب جدي نديده بود همه دور سورن 

نبود پس سوزان کو؟؟ يکي از   جمع شدن و اونو از ماشين اوردن بيرون زنگ زدن ارژانس ولي...ولي سوزان

نفرات گوشي سورن رو برداشت خدارو شکر رمزي نداشت آخرين تماسش اردالن بود زنگ زدن و به اون خبر 

دادن راننده کاميون فرار کرده بود سوزانم نبود ولي هيچکس متوجه نشد ...اردالن شک بدي بهش وارد شده 

 بود 

 .......اردالن.......   

کن باليي سرشون نيومده باشه به سرعت از کارخونه خارج شدم به آدرسي که داده بودن   وااي خدايا کمکم

 رفتم ارژانس اومده بود دويدم و خودمو بهشون رسوندم سورن بهش کلي دستگاه وصل بود 

 حالش چطوره؟ -

 س اون خانم کجاست پ-متاسفانه ضربه بدي خوردن و در جا رفتن تو کما وااي خدايا خودت رهم کمن -

 ما خانمي نديديم آمبوالنس حرکت کرد ولي پس.....سوز......  -

دويدم طرف ماشين سوزانم نبود راننده کاميونم همينطور از شدت ترسم عرق سردي رو پيشونيم نشسته بود 

گيج شده بودم سوزان نبود راننده کاميون نبوود سورن وااي سورنم رفت تو کما سريع گوشيمو حاال چيکار کنم 

 بله -برداشتم زنگ زدم سارا 

 سارا يه چيزي ميگم فقط هول نشو برو بيمارستان......  -

 چرا؟ -

 صداش رنگ ترس گرفت 
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 سوزان و سورن تصادف کردن سورن رفته تو کما ولي اثري از سوزان نيس -

 ههه ب..ا...باشه خدافظ  هه-

 از صداش مشخص بود که داره گريش ميگيره واي خدايا حاال چطوري سوزانمو پيدا کنم 

همينطور اعصبي بودم که يادم به سرهنگ افتاد فقط اون ميتونه کمکت کنه اره سريع سوار ماشين شدم و راه  

 افتادم سمت ستاد 

هنگو بلد بودم اومدم دستگيره در رو بگيرم که يه آقاي  وارد ستاد شدم همه چپ چپ نگام ميکردن اتاق سر

 فوق خشن گفت  

 :امرتون آقاي.....   

 _درخشان هستم...  

 خب...امرتون...؟؟  

 پوفي کردم و گفتم:به سرهنگ بگوداردالن درخشان اومده...خودش درجريان هست..  

رفت تو اتاق سرهنگ...بعد از چند لحظه اومد بيرونو گفت:اجازه ي ورود يارو چپ چپ نگام کرد و در زد 

 دادن...بفرماييد تو...  

تشکر کردم..همونطور که داشتم وارد اتاق ميشدم تو دلم گفتم معلومه که اجازه ي ورود ميده...مثال از دوستاي  

 بابامه با پسرش ساسان که خيلي وقته دوستم...  

زش بلند شد و با لبخند گفت:اردالن درخشان...چطوري پسر؟؟ لبخند تلخي زدم و سرهنگ باديدنم از پشت مي

 گفتم:افتضاهم عمو ماهان...  

پرسيد:چرا؟؟ چيزي شده؟؟ انگار فقط يه تلنگر ميخاستم ...نتونستم جلوي اشکامو لبخند رو لبش خشک شد و 

 بگيرم...  

 با صداي گرفته اي گفتم:عمو..سوزانم...پاره ي تنمو بردن...  

 عمو سريع اومد بازومو گرفت و گفت:بيا بشين رو اين صندلي ببينم...درست حسابي به من بگو چي شده؟؟  

 م نشد...  هرچقدر سعي کردم حرف بزن

 سرهنگ اشراقي_ارامشتو حفظ کن اردالن....  
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بزور گفتم...همه چيزو گفتم...از سام و خالفکار بودنش...از اون تصادف لعنتي...از سورني که االن تو کما 

 بود...از خواستکاريش که بهمش زديم...از مريم...از گمشدن سوزانم...همه و همه رو گفتم...  

 يوان ابي بطرفم گرفت..ليوانو ازش گرفتم و سرکشيدم...کمي حرارت بدنم خوابيد... دستام ميلرزيد...سرهنگ ل

 جواب سواالتي که سرهنگ ازم ميپرسيدو کامل و با دقت ميدادم.  

 سرهنگ_اخرين بار کي ديديش؟  

 _قبل از تصادف..  

 سرهنگ_کيا تو تصادف بودن؟  

 _سورن و سوزان...  

 اخرين بار چه کسي ديده؟؟  سرهنگ _سورن االن تو کماعه؟ سوزانو 

 _همه اونايي که تو صحنه بودن..اما وقتي ديدن حالش خوبه رفتن سراغ سورن...  

 سرهنگ_کسي تهديدتون نکرده بود ؟؟کسي ازتون کينه ب دل نداره؟ _نميدونم...سام رو که من لو دادم..و..  

مريم..گفته بود انتقام ميگيره..اگه واقعا ديگه چيزي ب ذهنم نميرسيد...اما يه دفه يه جرقه تو سرم روشن شد...

 کار مريم باشه وباليي سر سوزانم بياد بايد کله زندگيشو بده...  

 _مريم...هموني ک خواستگاريشو بهم زديم...گفته بود انتقام ميگيره اما من مطمئن نيستم...  

 سرهنگ سرشو تکون داد و گفت:بيا اين گزارش رو پر کن..  

 اروم باش اردالن...اتفاقي افتاد خبرت ميکنم...جاي نگراني نيست...  

اما حرف سرهنگ نميتونست منو اروم کنه...دلم مثل سيرو سرکه ميجوشيد استرسو از رفتارمم ب راحتي ميشد 

که به همه ي واحد ها خبر ميدم دنبالش بگردن ...ديگه  ديد ...تا جايي که سرهنگ عصباني شد و گفت:گفتم 

 چرا اينقدر استرس ذاري؟؟  

 _نميشه عمو ماهان ...فکر اينکه اتفاقي براش بيفته ديوونم ميکنه..  

 سرهنگ که يکم نرم تر شده بود گفت:نگران نباش پيداش ميکنيم..  

 _اميدوارم...وگرنه ديوونه ميشم..  
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برخالف ميل باطنيم به خونه برگشتم...خونه رو بدون سوزان ميخوام چيکار؟؟ اخ  بعد از پر کردن فرم گزارش 

 سوزانم تو کجايي؟؟ 

 ........سوزان........  

 کم کم چشمامو باز کردم همه چي برام گنگ بود تو بغل يه مرد بودم بوي عطرش خيلي برام آشنا بود  

 تو کي.....   -

    حرف تو دهنم خشک شد من تو بغل.........

شروع کردم تقال کردن که بيام از تو بغل کثيفش بيرون وارد يه ساختمون شديم هرچي جيغ و داد ميکردم  

هيچکس توجه نمي کرد و سام بيشتر منو به خودش فشار ميداد يهو پرتم کرد و با خشم نگام کرد کمرم انگار 

 از وسط نصف شد درد بدي تو بدنم پيچيد  

 وضي خفه ميشي يا خودم خفت کنم ع-

 شروع کردم جيغ داد کردن بلند شدم برم که يه زني منو هول داد ههههههه مر.......  

 چند نفر دورمون جمع شده بودن ولي هيچکس کمکي نمي کرد همه با پوزخند نگاه ميکردن بلند گفتم 

 :تاوان کارتو پس ميدي مريمم 

و پس بدي تا يادت باشه ديگه به پرو پاي من  خفه شو سليطه.....اينبار تو بايد تاوان کالف بازي با دم شير-

 نپيچي.....  

تو ه.ر.ز.ه خودت زندگيتو خراب کردي....سورن براي تو زيادي بود ميخواست به طرفم حمله کنه که سام جلو -

 مريم....ولش کن عزيزم.....حاال حاالها مهمون ماست -شو گرفت 

بايد زودتر از اينا ميشناختمت سام -کل بدنم ميلرزيد ادم آخه تا چه حد بايد پست باشه فکرمو به زبون اوردم 

 خيلي پستي قهقه مستانه اي زد  

 حرس نخور عشقم توهم بازيچه بودي......من از اين کار لذت ميبرممم  -

 لياقتت کمتر اينه که تتف تو صورتت بندازم -

 اينجا چه خبرهه -مسخر زد که صداي يه دختر ديگه اي بلند شد  سام پوزخندي از روي ت

 همه نگاها چرخيد سمت دختره يکي از پسرا بهش گفت   

 دريا سوزان به جاي باران و شهرزاد اومده ميتوني در کنار رها به اونم آموزش بدي -
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 آخ حيف اسم پاکت نيس که رو توء ِ

منو بفروشن بغض بدي تو گلوم بود ولي من مغرور تر از اين  از حرفاشون تا جايي فهميده بودم که ميخوان 

براي من که هيچ مشکلي نداره سام رو -بودم که جلوي اين کثافتا غرورمو بشکنم با نفرت به دريا نگاه ميکردم 

 به دريا گفت  

ارن  مواظبش باش و خوب تربيتش کن....ميخوام پول زيادي ازش کاسب بشم تف به ذات کثيفت اسم تورم ميز-

 مرد 

دريا:اگه من مربيم خودم کارو بهتر بلدم نيازي به ياد آوري نيس خوب نشوندش سر جاش دوباره همون پسره  

 سرتق  -گفت 

 و دوباره برگشت پسره:از االن کارت شروع شد عزيزم....موفق باشي چند ثانيه چشماش رنگ غم گرفت 

دريا اومد سمتم و بازومو گرفت کشيد مثل پر تو دست اينو اون جابجا ميشدم شروع کردم تقال کردن ولي جوني 

 ولم کن عوضيي....دست کثيفتو بهم نزن پوزخندي زد و اومد کنار گوشم -نداشتم بدنم کوفته شده بود 

 به تقال کردنت ادامه بده من اينجام تا کمکت کنم يه لحظه خشکم زد يعني.....ولي نه  -

 بازم شروع کردم تقال کردن بين پله ها بوديم که دوباره گفت 

 قسم ميخورم کمکت کنم.......قسم ميخورم -

 يه جايي مثل زير زمين بود و سکوت سنگيني حاکم بود 

 نباشي از کجا معلوم تو هم همرنگ اينا -

 چون من ترسائم .....نه دريا ترسا سارنگ سرگرد دوم يه لحظه هنگ کردم اون پليس بود -

 تو پليسي -

 سرشو تکون داد و دستشو جلوي دهنم گرفت 

نيازي نيست از من بترسي اما تو هر شرايطي به سرتق بودنت ادامه بده حس آرامشي گرفتم تو سرتق بودن  -

 استاد بودم  

ت اولش برگشت و منو فرستاد تو يه اتاق اخمي کردم و درو محکم بستم يکم از استرسم کم شد  دوباره به حال

 حاال که فهميدم ترسا کيه روي تختي که اونجا بود نشستم 

 .............. 
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اصال خوابم نمي برد ميترسيدم سر سورن چي اومد اردالنم االن کجايي داري چيکار ميکني دلم برات تنگ شده  

اينا نجاتم بده من ميترسم من دوست دارم شبا تو بغل تو بخوابم دلم ميخواد باز رانندگي کنم و تو سرم از دست 

غر بزني اصال باورم نمي شد که همچين زندگي داشته باشم ازدواج اجباريم عاشق شدنم متنفر شدن از عشقم  

تولدته يعني از اينجا بيرون ميام که    بخشيدن بابام و حاال دزديده شدنم توسط عشق سابقم اردالن دو هفته ديگه 

نقاشيمو بهت بدم يعني از اينجا بيرون ميام که دوباره تو چشماي عسليت نگاه کنم و لبخند بزني يعني ميتونم 

 عشقمو بهت اعتراف کنم؟يعني سارا به سورن ميرسه؟ميرسه؟......  

 صبح روز بعد 

حالت اعصباني در اوردم و با غيض به در نگاه کردم که  تا صبح خوابم نبرد تقه اي به در زده شد صورتمو به 

 ترسا اومد تو لب زد 

 نخوابيدي -

 نتونستم -سرمو به نشونه منفي تکون دادم و لب زدم 

 يهو رفت تو نقشش و بلند داد  زد  

 ساعت هشت بايد بلند شي براي تمرين بلند شدم و مثل خودش داد زدم  مگه اومدي خونه خاله هروز صبح -

 مگه اينجا ارتشه من برده تو نيستم که هرکار گفتي بکنم  -

 ميتوني هر کار گفتمو نکني تا بفروشنت به مرداي ه.ر.ز.ه دندونامو روهم سابيدم -

 برات گرون تموم ميشه بهت قول ميدم -

ت گرون تموم شه......درضمن يه لباس مناسب بپوش چرا هنوز لباساي منم قول ميدم سر پيچي ازم برا-

 ديروزتو در نيووردي.........  

بعد از کلي جيغ و داداي ما دوتا و لجبازي کردنم تو تمرين اون پسره که ترسا رو همينطور ميپاييد و سام 

دلم ميخواست برم و يه سيلي  اومدن پايين دلم نميخواست نگاهش به من بخوره چون خيلي افتضاح نگاه ميکرد

بزنم بهش و بگم بدبخت بچت که تو باباشي هدام حتما بازيچه بوده؟ولي نميشد اگه حرفي ميزدم مطمعنا به  

 ضررم تموم ميشد 

 . 

 .........................راوي.......  
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الن بي جواب دلش مثل سيرو سرکه ميجوشيد...سرهنگ تقريبا با تماسش اردالنو زجر کش کرده بود و ا

گذاشته بودش...نکنه اتفاقي افتاده بود و سرهنگ اشراقي ازش مخفي ميکرد؟؟ نکنه سوزان طوريش شده 

 بود؟؟ اردالن بدون اون قطعا زنده نميموند..  

 همونطور ک طول و عرض اتاقو طي ميکرد چشماشم روي گوشيش ک رو ميز بود دودو ميزد...  

 س کنه...پس چرا اينقدر دير کرده بود؟؟  سرهنگ قرار بود براش ادرس اس ام ا

يدفه صفه ي گوشيش روشن شد...اردالن بطرف تلفن همراهش ب معني واقعي کلمه شيرجه رفت...اس ام اسو 

خوند"ساري خيابون(.....)ي خونه ي دوبلکسه ارتا يا ارشا متين درو برات باز ميکنن.." اردالن بدون فوت 

ک سرهنگ اشراقي گفته بود رفت...براش مهم نبود چقدر راه جلو وقت سوييچو برداشت و بطرف ادرسي 

روشه...حاضر بود کيلومتر ها براي پيدا کردنه سوزانش رانندگي کنه و تا ناکجااباد بره...ساري ک ديگه هيچ  

عددي نبود...ميرفت ب قيمت برگردوندن عشقش...ب قيمت از نگراني دراوردن خونوادش...واي ک اگه سوزان 

 ود و مي فهميد برادرش توکماس ديوونه ميشد...بيچاره سارا خيلي غمو غصه تحمل کرده... اينجا ب

 ..........................داناي کل........  

بود..حصاري ک مانع رسيدن ب عشقش ميشد...عشقه پرپر شده ش ميون  پشت حصار شيشه اي ايستاده 

اونهمه دستگاه نفسم ميکشيد اما چشماشو باز نميکرد..لعنتي بازشون نميکرد تا دوباره سارا با ديدن اون دوتا  

تيله ي خوش رنگ ک همه دنياش تو اونا خالصه ميشد زير لب با خودش بگه:احسن الخالقين...خدايا اين  

 ت چي داره ک حاضرم بخاطرش همه چيزمو بدم؟...  مخلوق

ب کدوم درد ميسوخت؟؟ ب گمشدن سوزان؟؟يا ب کما رفتن سورن؟ مشکالت يکي دوتا نبودن بلکه مثل قطرات 

بارون از اسمون نازل ميشدن... اينروزا تنها چيزي ک ميتونست سارا براي چند دقيقه ارومش کنه فقط حرفاي 

ساره هم انگار پا ب پاي خواهر عزيزش ميسوخت اما سعي ميکرد ارومش ارامش بخش خواهرش بود...

کنه...و سارا هربار بيشتر از قبل خدارو شکر ميکرد ک خواهرش چنين روانشناس قابليع...تاچند دقيقه ي  

ديگه زمان مالقات شروع ميشد و اون ميتونست باالخره عشقشو ببينه... اما انگاردقيقه ها مثل حلزون عبور 

 ردن...ن تنها دقيقه بلکه ثانيه هاهم طوالني شده بودن براي کسي ک هر لحظه انتظار دستاي عشقشو ميک

ميکشيد...ساره اينبار نميتونست براي عشق بينهايته خواهرش درماني پيدا کنه... باالخره زمان مالقات شروع 

بي جونه سورنو تو دستاش  شد و سارا از خدا خواسته لباس مخصوص پوشيد ووارد اتاق شد...اروم دستاي

 گزفت ...ارمشي ب وجودش تزريق شد...ريزش اشکاش دست خودش نبود...  

سارا بقل گوش سورن زمزمه کرد:عشقم ببين با من چيکار کردي؟ به دستات معتاد شدم ديگه...به هر نگاهه  

ودم؟؟ حتي نخواستي کوتاهت معتاد بودم و هستم...چطور اينو نفهميدي؟؟ سورنم يعني من از مريمم کمتر ب

لحظه اي بهم فکر کني...و بيشعور ترين موجود دنيا دله منه ...که هرشب و هرشب هزار تا دليلو برهان براش 



 

 
 

85 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

ميارم تا بدونه نبايد عاشقت باشه اما بازم صبح ک ميشه بهونه ي تورو ميگيره...هرروز بيشتر از  

 ديروز...حرف نميفهمه...اخه دستاتو اين وقت 

از کجا بيارم؟؟ وقتو بي وقت تو رو ميخواد...نميفهمه ک مال من نميشي... عشقه بي رحمم...اين  صبح براش 

تاوان کدوم گناهم بود؟؟ کاش ميشد باشي...بلند شو و اصال نگام نکن...مثل گذشته...بلند شو و دوباره با مريم 

ميريزم نگاهي پر از غرور بنداز يا هر دختر ديگع اي گرم بگير...فقط بلند شو و دوباره به عشقي ک ب پات 

...بلند شو که فقط ميخام باشي...تحمل اينطوري ديدنت از عهده ي من خارجه...پاشو ببين ک ب اندازه ي ده  

 سال پيرم کردي...ديگه بيشتر از اين تنبيهم نکن...طاقتشو ندارم...بزار ي بار ديگه ببينم چشاي خشگلتو 

 ......  .........................راوي... 

با اختار يه پرستار سارا ب خودش اومد...يعني ب همين زودي وقت مالقات تموم شده بود؟ اما براي سارا ب  

اندازه ي يه دم و باز دم بود و شايدم کمتر...با نارضايتي از اتاق خارج شد...از دور ساره رو ديد ک طلبکار 

 نگاش ميکرد...رفت کنار خواهرش... 

 کجا ميتوني باشي سخت ک نه...برعکس خيلي هم اسون بود درست مثل اب خوردن...   ساره_حدس زدن اينکه

 سارا سرشو پايين انداخت...  

ساره_سارا...چرا وقتي ازت پرسيدم کجا ميري از جواب دادن ب من تفره رفتي؟؟ سارا در جواب هيچي 

 نگفت...  

 ساره_سارا با توام....  

طر من حروم کردي...به خاطر احساس بچگونه اي ک اسمشو عشق  سارا_نتونستم...تو اينروزا خودتو بخا

 ميزارم تو هم از زندگيت زدي و همه چيزت شده من من و من...  

 ساره مهربون نگاش کردوگفت 

کدوم خواهري ميتونه نگران پاره ي تنش نباشه؟؟ من بخاطر تواز زندگيم ک هيچ از همه ي دنيا  حاضرم -

م...تو وصله ي تنمي...خواهرمي... چطور ميتونم نسبت بهت بي مسئوليت بخاطر شاديه تو همه کار بکن

 باشم؟؟هميشه تو مثل ي کوه پشتم بودي االن نوبت منه...گهي زين ب پشت...گهي پشت ب زين... 

 بعدسارا رو ک االن اروم تر شده بود تواغوش گرفت و ادامه داد  

عالقه ي شديده قلبيه و گاهي هم عميق ترين   :هيچوقت ديگه اسمشو احساس بچگونه نذار...معنيه عشق 

شکست قلبي...پس عشقتو با همه ي وجود قبول داشته باش ..هر جور ک باشه...يادت بمونه ک خيليا از اين 

 نعمت خدادادي محرومن ...  
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 سارا_من دارم تقاصه چيو پس ميدم ساره؟؟  

اونقدرا بي رحم نيست ک حاضر بشه از بنده هاش تقاص پس  ساره_تقاصه هيچ چيز رو...خدا 

بگيره...هيچوقت حاضر ب زجر کشيدن تو نيست...هرکاره اون باال سري ي حکمتي داره.. بهش ايمان داشته  

باش...مطمئن باش روي تو رو زمين نميندازه...اون خداست...معبودي ک وسعت کرمش خيلي وسيع تر از  

 تعبير منو توعه...  

طبق معمول هميشه حرفاي ساره ابه روي اتيش بود...واقعا ک کلمه ي روانشناس کناراسمش 

برازندشه....سارا خيلي خوش شانس بود ک ساره رو کنار خودش داشت..حاضر بود قسم بخوره بدون ساره 

 هيچوقت نميتونست تا االن دووم بياره...  

 ....................راوي..........  

خيلي نگران بود استرس شديدي داشت تازه معني عشق داشت تجربه ميکرد که اونا ازش  زنگ در رو زد

 گرفتن در باز شد و مردي جوون و خوش چهره و کمي اعصبي جلوي در نمايان شد   

 آرتا متين؟ -بله....با کي کار داريد؟ با شک پرسيد -

لباس ديگران تشخيصشون ميدادن آرتا  با اينکه آرشا بود ولي سري تکون داد چون اون دوتا فقط از روي 

 عاشق رنگاي تيره ولي آرشا عاشق رنگاي روشن  

 من اردالنم اردالن درخشان سرهنگ اشراقي منو فرستاده اينجا آرشا لبخندي زد  -

 بله در جريان هستم....بفرما داخل -

فقط مبادا -و گفت  اردالن با ترذيد وارد خونه شد ارشا دستي رو شونش گزاشت و لبخند رضايت بخشي زد

 حرفي از سرهنگ بزنيا.....چون فاتحمون خوندس 

اردالن به خوبي ميدونست داره وارد پليس بازي ميشه پس بخاطر نجات عشقشم که شده بايد وارد بازي ميشد  

 حداقل به خاطر اعتراف براي آخرين بار اين خطرو به جون ميخريد 

 ........................راوي.........  

ا اختار يه پرستار سارا ب خودش اومد...يعني ب همين زودي وقت مالقات تموم شده بود؟ اما براي سارا ب  ب

اندازه ي يه دم و باز دم بود و شايدم کمتر...با نارضايتي از اتاق خارج شد...از دور ساره رو ديد ک طلبکار 

 نگاش ميکرد...رفت کنار خواهرش... 

 ني باشي سخت ک نه...برعکس خيلي هم اسون بود درست مثل اب خوردن...  ساره_حدس زدن اينکه کجا ميتو
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 سارا سرشو پايين انداخت...  

پرسيدم کجا ميري از جواب دادن ب من تفره رفتي؟؟ سارا در جواب هيچي ساره_سارا...چرا وقتي ازت 

 نگفت...  

 ساره_سارا با توام....  

سارا_نتونستم...تو اينروزا خودتو بخاطر من حروم کردي...به خاطر احساس بچگونه اي ک اسمشو عشق  

 ميزارم تو هم از زندگيت زدي و همه چيزت شده من من و من...  

اش کردوگفت:کدوم خواهري ميتونه نگران پاره ي تنش نباشه؟؟ من بخاطر تواز زندگيم ک  ساره مهربون نگ

 هيچ از همه ي دنيا   

حاضرم بخاطر شاديه تو همه کار بکنم...تو وصله ي تنمي...خواهرمي... چطور ميتونم نسبت بهت بي 

 شت...گهي پشت ب زين...  مسئوليت باشم؟؟هميشه تو مثل ي کوه پشتم بودي االن نوبت منه...گهي زين ب پ

بعدسارا رو ک االن اروم تر شده بود تواغوش گرفت و ادامه داد:هيچوقت ديگه اسمشو احساس بچگونه 

 نذار...معنيه عشق عالقه ي شديده قلبيه و گاهي هم عميق ترين شکست قلبي...پس 

از اين نعمت خدادادي   عشقتو با همه ي وجود قبول داشته باش ..هر جور ک باشه...يادت بمونه ک خيليا

 محرومن ...  

 سارا_من دارم تقاصه چيو پس ميدم ساره؟؟  

ساره_تقاصه هيچ چيز رو...خدا اونقدرا بي رحم نيست ک حاضر بشه از بنده هاش تقاص پس  

بگيره...هيچوقت حاضر ب زجر کشيدن تو نيست...هرکاره اون باال سري ي حکمتي داره.. بهش ايمان داشته  

باش روي تو رو زمين نميندازه...اون خداست...معبودي ک وسعت کرمش خيلي وسيع تر از  باش...مطمئن 

 تعبير منو توعه...  

طبق معمول هميشه حرفاي ساره ابه روي اتيش بود...واقعا ک کلمه ي روانشناس کناراسمش 

دون ساره برازندشه....سارا خيلي خوش شانس بود ک ساره رو کنار خودش داشت..حاضر بود قسم بخوره ب

 هيچوقت نميتونست تا االن دووم بياره...  

 ....................راوي..........  

زنگ در رو زد خيلي نگران بود استرس شديدي داشت تازه معني عشق داشت تجربه ميکرد که اونا ازش 

کار داريد؟  بله....با کي -گرفتن در باز شد و مردي جوون و خوش چهره و کمي اعصبي جلوي در نمايان شد   

 آرتا متين؟  -با شک پرسيد 
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با اينکه آرشا بود ولي سري تکون داد چون اون دوتا فقط از روي لباس ديگران تشخيصشون ميدادن آرتا  

 عاشق رنگاي تيره ولي آرشا عاشق رنگاي روشن  

 اشراقي منو فرستاده اينجا آرشا لبخندي زد  من اردالنم اردالن درخشان سرهنگ -

 بله در جريان هستم....بفرما داخل -

فقط مبادا -اردالن با ترذيد وارد خونه شد ارشا دستي رو شونش گزاشت و لبخند رضايت بخشي زد و گفت 

 حرفي از سرهنگ بزنيا.....چون فاتحمون خوندس 

ه پس بخاطر نجات عشقشم که شده بايد وارد بازي ميشد  اردالن به خوبي ميدونست داره وارد پليس بازي ميش

 حداقل به خاطر اعتراف براي آخرين بار اين خطرو به جون ميخريد   

 ......اردالن.......  

رفتم تو خونه خونه تقريبا بزرگ و قشنگي بود ولي خونه بزرگ و قشنگ به چه دردم ميخوره وقتي پيشم نيس 

 هعي خدااا  

کرد حدودا با خودم پنج شيش نفر ميشديم ولي نمي دونم چرا هي ارتا ميرفت تو اتاق  به همه ارتا معرفيم

 نشستم اونا شروع کردن حرف زدن من خيچي از حرفاشون نمي فهميدم روحم پيش سوزان بود و تنم اينجا  

هيچ وسيله    ارشا:اردالن پاشو برو لباستو عوض کن من به جاي تو احساس اذيت شدن ميکنم تازه يادم افتاد که 

 اي برنداشتم  

 من اونقدر حول بودم که به برداشتن لباس نبود  -

 عاشقياااا -پسري که فکر کنم اسمش شهراد بود بلند زد زير خنده و گفت 

 ايشاال نصيب شمان بشه  -ارتا خنديد ولي خندش انگار نقابي بود که دردش مشخص نشه يعني اونم عاشق شده  

که اين يکي خوش اخالق تر از بقيس فکر کنم با شهرزاد خواهر برادر باشن  شهراد تک خنده اي کرد فعال 

 نقطه مقابل هم ديگه شهراد خوش اخالقه ولي شهرزاد مث اين اعصا قورت داده  

 هاست و به اين ارتا بدبخت وقتي نگاش ميکنه بد نگاهش ميکنه هه سوزانم شايد اوال اينطوري بود 

 خودم.....امممم...گمون نکنم.....ولي ارشا از اين آرزوي قشنگت معافه آرشا؟مگه آرتا نبود شهراد:راجب 

 شهرزاد يه نگاه بدي به شهراد انداخت مضلوم گفت 

 مگه دروغ ميگم؟آوازه دلباختن اين آقا همه عالم و آدم ميدونن  -
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 ت بود ارتا عاشق شهرزاده ارتا لبخندشو جمع کرد و دوباره سر و سنگين نشست پس فکر کنم حدسم درس

 اممم ببخشيد که....اين سوالو ميپرسم ولي خيلي فوضوليم گل کرده  -

 رو به ارتا گفتم 

 مگه شما نگفتي ارتايي پس چرا بقيه بهت ميگن ارشا همه شروع کردن خنديدن وااا  -

ا نشسته ارشاِء خب ارتا تو شهراد:اردالن جان زياد در گير نشو ماهم اول مثل تو بوديم اين آقايي که االن اينج

 اتاق خوابيده يکم حالش بده ولي ماهم اين دوتا رو از هم   

تشخيص بديم ولي دوقلو نيستن ما از رنگ لباساشون اينارو تشخيص ميديم ارتا هميشه لباساي تيره ميپوشه و 

 (رو به شهراد)  ارشا هميشه لباساي روشن و رنگي ولي زياد در گير نشو شما  ارشا:لباس اضافه که داري

 معلومه که دارم  -

فکر کنم اردالن سايزت با شهراد يکي باشه از اون بگير بلند شد رفت تو اون اتاق عجيب غريب من و شهرادم -

 بلند شديم و رفتيم تو يکي از اتاقا 

 به جو اينطوري فکر کنم عادت نداري که انقدر آرومي  -

 تقريبا ولي بيشتر فکرم پيش سوزانه تو ميدوني جاش چجوريه؟ -

 خيلي خوبم نيس ولي خيلي بدم نيس ولي نگران نباش -

 ............ 

 داناي کل 

 حرکاتتو درست نکني ميگم بيان و بفروشنت يه همون مرداي ه.ر.ز.ه  منو مسخره کردي؟؟سوزان اگه -

هيچ غلطي نمي توني بکني تو هم مثل مريم و بقيه آدماي اينجا يه ه.ر.ز.ه اي چشماي دريا رو خون گرفت -

دستشو بلند کرد و سيلي محکمي به سوزان زد سوزان باورش نميشد متعجب بهش نگاه ميکرد گويا متوجه 

 ه دريا از اين واژه متنف ره ....درست از وقتي که همه خواهرشو با اين اسم صدا ميزدن....  نشده بود ک

سوزان متعجب به دريا نگاه ميکرد و دريا از کاري که کرده بود شرمنده بود مصبب مرگ خواهرش سوزان 

 نبود رها با عجله پيششونن  

 ... 
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باعث شده زودرنج بشي...اون از مهموني قبلي ک خيلي  رها_دريا ...اين روزا فشار زندگي خيلي اذيتت کرده و

برامون گرون تموم شد...دوستامون ک پليسا گرفتنشون...اينم از سوزان ک تازه اومده اينجا..لطفا ارامشتو 

 حفظ کن...  

سوزان به وضوح پوزخند رو لباش نشست و تو دلش گفت:نه رها خانوم...نگو ک اومده اينجا...بگو 

بزور اوردنش...بگو کنار برادره عزيزش سورن ک االن نميدونم حالش چطوره خيلي خوش اوردنش...بگو 

بود...کنار ساراي عاشق ک خيلي اذيت شد و يه تنه درد و رنِج بي محليه عشقشو تحمل کرد خوش بود ...و  

 کنار شوهرش ک ب اندازه ي همه ي دنيا دوستش داشت خوش بود بزور اوردنش... 

ير پوستي اي زد...اين آشا نپخته...دسته رهاي مظلوم چند وقتي هست رو شده...ديگه  دريا هم نيشخند ز

مهربوني بهش نمياد...حرفاي صلح طلبانه بهش نمياد... ديگه حرفاش قشنگ نيست...بلکه بوي دورنگي ميده  

 وفقط تو نگاهه دريا کثيف تر از ايني ک هست ميشه...  

 ا غيظ بست...  سوزان بطرف اتاقش رفت و درو پشت سرش ب

قطرات اشک بود ک رو صورت سوزان مثل سيل روانه شده...يعني االن سورن درچه حاله؟؟ بعد از تصادف 

حالش خوب شده؟؟ ميترسيد از اينکه ي روزي برگرده و ديگه برادري نباشه...هق هقشو ميون بالشت خفه 

تم رانندگي ياد بگيرم...لعنت ب سام کرد...زمزمه ش دل سنگو اب ميکرد:لعنت ب من...لعنت ب من ک ميخواس

ک تاريک ترين نيمه ي زندگيمه...لعنت ب اونهمه عشق پاکي ک قبال ب اون حرومزاده داشتم...و لعنت ب مريم 

ک وجودش نحس بود...لعنت بهش ک باعث غصه ي سارا شده بود...لعنت بهش ک باعث خورد شدن سورن  

 شده بود...  

 ن...............  .......................اردال 

شايد من بتونم  -رفتم پايين ارشا دم در اتاق ارتا وايساده بود و از تو چشماش ناراحتي موج ميزد رفتم پيشش 

 کمکت کنم سرشو تکون داد 

 چه کمکي از دستت برمياد ميتوني عشقشو بهش برگردوني -

 اي بود با حالت سوالي نگام کرد  در حال حاظر من خيلي دلم ميخواد عشقم برگرده اما منظورم چيز ديگه-

شايد چارش يه بار ديدن دريا خانم باشه شايدم اون کسي که ميگم بتونه کمکتون کنه شايدم.....هردو شروع -

 کردم توضيح دادن  

 .........................راوي...................  
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کرد...بازم داشت براي ديدن تنها عشقش ميرفت و سرتا پاش مشکي بود... دلش لباس ب خودش تو اينه نگاه 

رنگ شاد نميخواست... وقتي عشقش رو تخت بيمارستان ميون دستگاهايي بود ک اون حتي اسمشم نميدونست 

 دلش تموم دنيارو هم نميخواست... 

 از پشت در اتاق ساره رد ميشد ک صدايي ميخکوبش کرد...  

 تم ک اصال نميتونم ولش کنم... ساره_گف

 _........ 

ساره_اردالن...سارا بهم احتياج داره...اون خواهرمه...اگ بخوام بين دوست جديد تو وسارا يکيو انتخاب 

 کنم...انتخاب من ساراعه..  

 _......... 

چيکار   پس داشت با اردالن حرف ميزد...اردالن ک مثل مرغ پر کنده دنبال سچزان ميگشت پس با ساره

 داشت؟؟  

 افکارش داشتن شورش بپا ميکردن...  

ساره_يني ديگه هيچ دکتر روانشناسي اونجا نيست ک من بايد از تهران راه بيفتم بيام ساري واسه اينکه ي  

 مجنون رو قانع کنم عشقش برميگرده؟؟  

_.......... 

...سريع در اتاقو باز کرد و رفت سريع مغز سارا ب راه افتاد...قطعا ي جاي دنيا ب خواهرش احتياج داشتن

 داخل...ک داخل شدنش مصادف شد با خداحافظي سرسري ساره...  

 ساره رو ب سارا گفت: 

 خواهرم باز ک سرتاپات سياه شده و داري ميري بيمارستان...  

 و چقدر حدس اينکه سارا کجا ميراينروزا براي همه اسون بود...  

سارا_هعي...بهم خورده نگير ک نميتونم...داشتي با کي حرف ميزدي؟ ساره_هيچکس...يني اصن منظورم اينه 

 که ادم مهمي نبود..  

 سارا_اردالن ادم مهمي نيست؟؟ از سوزان خبري شده؟؟ ساره دستپاچه گفت:   
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..سرهنگه هم رد  از سوزان ک بعله...اردالن رفته پيش يکي از دوستاي باباش ک از قضا سرهنگم هست.

 سوزانو زده و ي ادرس ب اردالن داده توي ساري بره دنبال سوزان بگرده...من زياد درجريان نيستم...  

 سارا_خب...ديگه چي؟؟  ساره_ديگه؟ ديگه هيچي...  

 سارا_ساره ب گمونت من بچه ي دوساله ام؟؟ چرا بايد از تهران بري ساري.؟؟  

 کار بود ب خواهري ک هيچوقت نتونسته چيزيو ازش پنهون کنه...  ساره نفسي تازه کرد...ي توضيح بده

ساره_اونجا يکي از دوستاي اردالن...مشگل پيدا کرده...مشگل روحي...در کل حالش خرابه..اردالن از من  

 ميخاد کمکش کنم...  

 سارا پرسيد:مشگلش چيه؟  

 افتاده...   ساره_گويا بصورت کامال سفت و سختي عاشق ي دختر شده و ازدختره دور

چيزي تو وجود سارا تکون خورد...بازم ادمه عاشق؟؟مثل اون؟؟ بازم يکي ک عاشقه و عشقشو دوسش 

 نداره؟؟ درست مثل خودش؟؟ سارا_برو ساره...برو کمکش کن..  

 ساره چشماش از تعجب گرد شد و سريعا جبهه گرفت: 

 ن تو مرام من نيست..  چي داري ميگي سارا؟؟من تورو ولت نميکنم که تا ساري برم...اي

سارا_تومرام ساره اي ک من ميشناسم اين نيست ک کسيو ي پاتو هوا نگه داره...ساره برو کمکش 

 کن...قسمت ميدم ...تورو جون سورنم برو ک درد عشق کشيدم...برو نذاري يکي ديگه هم مثل خواهرت شه...  

ارا قسم ب جون سورن رو ميده بايد صداي ساره تو هنجره خفه شد...ميرفت...بايد ميرفت...وقتي س

رفت...سورن براش عزيز ترين کسه...وقتي قسم ب جون اون ميخوره يعني ساره بايد ب کمک مردي بره ک  

 کامال شبيه خواهرشه...  

 ساره اروم گفت 

 :تو برو بيمارستان منم ميرم...  

 سارا_تا از رفتنت مطمئن نشدم نميرم...  

 ساره اهي کشيد ...تصميم خواهرش قطعي بود.. 

ساره_ميرم..بهت قول ميدم...اماشايد ب اين زوديا ب درمان جواب نده و محبور شم چند روز اونجا 

 بمونم...سارا...گوش ب زنگم... لب تر کني پام رسيده تهران...  
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 سارا تلخ خنديد و گفت  

 :فکر نکنم...سورنم ک اروم خوابيده و منم از ارامش اون ارومم...اونجا ب وجودت بيشتر احتياج دارن...  

ساره هم خنديد و براي خداحافظي خواهرشو بغل کرد و بهش قول داد زود برگرده...بالفاصله بعد از اينکه  

 ته رو بدون اين خواهرسرکنه...  درمان جواب داد...و سا را ب اين فکر ميکرد ک چجوري چند روزيا حتي هف

 ...........................راوي..................  

 اردالن داشت عاجزانه با ساره حرف ميزد...  

 اردالن_ساره خواهشا همين ي بار...  

 ساره_گفتم ک اصال نميتونم ولش کنم... 

 اردالن_بخدا حالش خيلي بده...  

 ه...اگ بخام بين دوست جديد تو و سارا يکيو انتخاب کنم ساره_اردالن...سارا بهم احتياج دار

 ...انتخابم ساراعه...  

 اردالن_ازت خواهش ميکنم...تو رو جون همون خواهرت بيا...بي رحم نباش ساره...  

ساره_يني ديگه هيچ دکتر روانشناسي اونجا نيستک من بايداز تهران راه بيفتم بيام ساري واسه ي اينکه  

 نم عشقش برميگرده؟  مجنونو راضي ک

 اردالن خندش گرفت...المصب ساره اين صفت مجنون رو خوب اومد.... 

 اردالن_چرا خانوم...چيزي ک ريخته اينجا ها دکتره...اما من هيچکدومشونو مثل تو قبول ندارم... 

 ساره يهو شروع ب چرت گفتن کرد..  

 ساره_خب منم خوشحال شدم از ديدنت...  

 خره نباش کمکمون کن...  اردالن_س ـاره...مس

 ساره_سالم برسوون...خدافس.. 

 اردالن_سـاره...س ـاره...  

 صداي بوق اشغال تو گوش اردالن پيچيد...با هرس گفت 
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 :قطع کردي دختره ي ي دنده؟  

ک روانشناسي ک اينقدر ازش تعريف کرده حاضر نيست بياد براي کمک ب  حاال با چ رويي ب ارشا ميگفت 

 ارتا...  

تا اتاق داشت...اتاق پايينو ک جناب ارشا خان  3چند دفه دستي تو موهاش کشيد و از در اتاق زد بيرون...اينجا 

مپيوتر توشه ک  رفتن داخلشو براي حال برادرشون قدقن کردن ...ميمونه دوتا اتاقاي باال ک يکيش چند تا کا

گمونم براي ارتا باشه اخه مدرکش اي تيه...درست گفتم؟؟ داداش کوچيکه اي ک من هنوز نديدمش ارتا بود 

 ديگه؟؟  

االن اردالن تو سومين اتاق ايستاده بود...از در اتاق زد بيرون و ب طرف اشپزخونه رفت...ارشا ايستاده بطري  

تا نداشت.؟؟ارشا هم با ديدن اردالن با اخم نگاش کرد...ديگ  سرميکشيد...متعجب شد...ارشا ک از اين عاد

اردالن رسما دهنش وامونده بود...تو دلش گفت :خدايا..اين مرد چرا اينقدر اخمو شده..؟ تا جايي ک يادش مياد  

 ارشا زيادم اخمو نبود.. 

 اردالن_خوبي ارشا؟؟  

 ..چش شده بود؟؟ ارشا اينقدر تلخ نبود...  پوزخند ارشا ديگه باعث شد ابروهاي اردالن کامل باال بپره.

 اردالن_تو چت شده مرد؟ 

اما ارشا بي حرف همونقدر اخمو از سرتاپاي اردالنو با دقت نگاه ميکرد...انگار تازع ديده بودش...اردالن  

سراز کاراي ارشا در نمياورد...و فقط ميتونست بگه:دمدمي مزاج...ي روز مشکي ميپوشه ي روز سفيد ...ي  

 ار اخم داره ي بار ارومه...  ب

بالفاصله ارشاي واقعي همراهه بارادوارد اشپز خونه شدو گفت :ارتا...چقدر خوبه ک از اون اتاق پاتو بيرون 

 گذاشتي باالخره...  

...اينبار ديگه اردالن حس ميکرد مشگل از مغز خودشه...چجوري؟؟ چجوري ممکنه؟؟دو نفر بدون هيچ  

 گفت   تفاوتي؟؟ باراد خندبد و

 :اردالن..شهراد ک بهت گفته بود اين دوتا قدر شبيه همن..  

 اردالن با لکنت گفت:اص...اصال..فکرشم   

 ...نميکردم...مو..نميزنن..  

 و فقط باراد بود ک ميخنديد...اردالن عکس العملي نشون نميداد و ارشا هم ک حس خنديدن  
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و نگاهه غمگين ارشا انگار روي برادرش قفل شده  نداشت...ارتا بي احساس تر از هميشه بطرف اتاقش رفت 

 بود...ارتا همون لحظه ک باراد اين مرد تازه وارد رو ب اسم اردالن صدا ميزدشناختش... 

 ارشا اهي کشيد و همونطور که مصير رفتن ارتا رو دنبال ميکرد اروم پرسيد:  

 ارشا_خب...چيشد؟؟ قبول کرد اون روانشناسي ک ميگفتي؟  

اردالن سکوت کرد...االن بايد نااميدش ميکرد؟؟ عمرا نميتونست...شکن کمر ارشارو بوضوح ديده بودو 

 ميدوتست تحمل بيشتر از اين رو نداره...يهو جيبش شروع کرد ب لرزيدن...گوشيشو 

م...ادرسو بهم بده..گاهي اوقات جلوي مهربونياي خواهرم کم دراورد...ي اس ام اس از طرف ساره.:"من ميا

 ميارم" 

 اردالن لبخند عميقي زد و گفت:حله داداش...  

 ارشا نفسي تازه کرد و زير لب گفت:خدايا مديونتم...  

 و اردالن داشت ب اين فکر ميکرد ک حتما سارا خواهرشو مجبور کرده براي کمک ب ارتا بياد ... 

س قابلي بود...اگه مهربونياي سارا زودتر ب چشم سورن ميومد شايد االن وضعيت فرق  ب هرحال روانشنا

 داشت...واقعا با گذشت تر از اين دختر تو عمرش نديده بود...  

 ........................داناي کل............  

نست قراره با چ ادمايي  ب ادرسي ک اردالن بهش داده بود رسيد...اينجا بدجوري براش غريبه بود...حتي نميدو

طرف بشه و اين بزرگترين مجهول تو ذهنش بود...از ماشينش پياده شد و در زد...بعد از چند لحظه ي پسري  

 سالش باشه درو باز کرد و با صداي بمش  28ک بهش ميخورد حدود 

 گفت: با کي کار داريد؟؟ ساره مکثي کرد و گفت  

 :با اردالن درخشان...من ساره ام...  

پسره ک بهش ميومد کامال خوش برخور باشه با خوشحالي گفت:سالم ساره خانوم خوش اومديد...من ارا  

 متينم...اردالن  داخل منتظرتونه... 

 لبخندي زدم و گفتم:از ديدنتون خوشبختم... 

 ارشا هم ابراز خوش بختي کرد وساره رو ب داخل خونه راهنمايي کرد...ساره همونطور ک داشت 

 نه ميشد و با نگاهش دنبال اردالن ميگشت محکم قبل ازاخطاره ارشا ب جسمي برخورد کرد...   وارد خو
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 ارشا_ساره خانوم مواظـب ـ....  

نسکافه ي شيرين روي ساره و شهراد ريخته بود...ساره بالفاصله ب پسري  اما ديگه دير شده بود وليوان 

 نگاه کرد ک با چندش ب رد نسکافه رو لباسش نگاه ميکرد..  

ارشا_شهراد حواست کجا بود داداش؟؟ شهراد شاکي شد:من حواسم کجاست؟؟ بالفاصله رو کرد طرف ساره و 

 با غيظ گفت  

 رم.؟؟ کله هيکلمو از سرتا پا قهوه اي کردي...  :تو کدوم دنيا سير ميکني خانومه محت

باخنده ي ساره شهراد ب سوتي اي ک داده بود پي برد و تو دلش گفت:خاک برسرت اينم حرف بود زدي؟؟کل 

 هيکلمو قهوه اي کردي.. 

شهراد عصبي از سوتيه افتضاحش بي توجه ب ساره راه افتاد ب سمت طبقه ي باال...ساره ريز ريز ميخنديد و 

ميدونست اين پسر االن چقدر از دست خودش عصبيه...ارشا هم خنده ش گرفت...اين اولين بار بود ک در طول 

 چند روز اخير لباش رنگ خنده رو ميديد...  

 ارشا_متاسفم بابت لباست...اخالق شهراد کمي در رابطه با سنش شوخه..  

رودم ب اينجا اينطوري خندم بگيره..راستي  ساره لبخند زد و پرسيد:نه حرفب نيست...فکر نميکردم ب محض و

 اوني ک من بخاطرش تا اينجا اومدم کيه و کجاست..؟  

ارشا يهو ياده مصيري ک ساره طي کرده بود افتاد و بي توجه ب سوالش گفت:حتما خسته اي...بشين تا برات  

 کمي قهوه بيارم..خستگيتو بر طرف ميکنه...اردالنم االن مياد...  

د...شخصيت اين مرد چقدر مهربون بود...ارشا براش ي ليوان قهوه اورد و ساره اونو از ساره لبخندي ز

 دستش گرفت...  

ارشا _بزار من بر بقيه بچه ها رو بيارم تا باهات اشنا بشن...شايد مجبور شي چند روزي بموني و اينطوري 

 معذبي...  

ند لحظه ساره تو سکوت سپري کرد و قهوه شو و چقدر فهميده بود اين مرد...ارشا بطرف طبقه يباال رفت و چ

خورد ...با ديدن چند نفري ک از پله ها پايين ميومدن قهوه رو روي ميز گذاشت و از جا بلند شد ...بالفاصله 

 فهميد جمع خيلي تکميلي دارن...با همه اشنا شد...با باران و 

 ديد بطر فش رفت وبعد از سالم کردن با ناراحتي باراد...شهرزاد...مليکا و صدرا ک نامزد بود ساره تا اردالنو 

 گفت:بابت سوزان خيلي متاسفم و اميدوارم زودتر پيداش بشه..  
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 اردالن لبخند تلخي زد و جواب مخبته ساره رو داد:  

 اميدوارم...من سوزانم روسالم از خدا ميخوام... 

 ساره_اميدت ب اون بااليي باشه ک همه چيز دسته خودشه و بنده هاشو نااميد نميکنه...  

 اردالن از ته دل لبخندي زد و پسري ک اسمش صدرا بود با خنده 

گفت:واااي...ساره خانوم حرفاتون عجب قدرتي داره... اولين باره بعد از گذشت چند روز ي لبخند واقعي رو 

   لباي اردالن ميبينم...

زودتر از من باراد گفت:خب روانشناسا اگه زبونشون سحر اميز نباشه ک ديگه بدرد نميخورن...البته بالنسبت  

 سارا خانوم... 

 ساره_خيلي ممنونم..امامن ساره ام...سارا اسمه خواهرمه...  

 باران_جدا؟؟ تو ي خواهر داري؟؟ ساره لبخنده تلخي زد و  

 اينجا نبودم...  گفت:اگه بخاطر اون نبود من االن 

 شهرزاد_پس بايد خيلي مهربون باشه ...درست ميگم؟؟ 

 اردالن ب جاي من جواب داد:خيلي زياد...ساره هم مهربونه...اما مهربونيه خواهرش سارا بيشتر زبانزده..  

 مليکا_اووپس...مهربون تر از ساره ديگه حوري بهشتيه...  

 ه...  اردالن با لبخند گفت:اون واقعا هم حوري بهشتي

و ساره تو دلش اضافه کرد:اگه نبود امکان نداشت سورنو با تمومه بي محلياش ببخشه...و کرم خدارو شکر ک  

االن براي سورن تنها کسي ک مونده ...همون دختريه ک ب گوشه ي چشمشم نميومد...و نميدونم اگ سورن  

 ربوني شرمنده نشه...  بلند شه چجور بايد تو چشماي بخشنده ي سارا نگاه کنه واز اينهمه مه

 سال...  26باران_ساره...تو چند سالته؟؟ ساره_حدودا 

 شهرزاد_ما از اقا اردالن خيلي راجب کار بلديت شنيديم...راستش با اين سن...خب يکم غير منتظره بود...  

 سالمه و رشتم....گرافيک...  25ساره لبخندي زد و پرسيد:تو چي؟؟ شهرزاد_

ارشا متعجب نگاش کرد...فکر نميکرد رشته تحصيليه عشقش گرافيک باشه...و شهرزاد پوزخندي  زد ب معني  

 اينکه:  
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هيچوقت نفهميدي و ارشا شرمنده شد... ساره نگاهشونو ديده بود ...و فکر ميکرد چيزي بايد بين اين دونفر  

 باشه....  

 ساره رو ب باران گفت  

 ؟؟  :تو چند تا خواهر برادر داري

 باران اشاره اي ب باراد کرد و گفت:فقط همين ي برادر رو دارم...  

 ساره سري تکون داد و گفت:با اينکه قيافتون زياد بهم شبيه نيست امااز شباهت اسمها حدس مبيزدم...  

 باراد با خنده گفت  

 :تيز بودن روانشناسانت منو کشته...   

 ؟  رو ب شهرزاد گفت:تو چي خواهر يا برادر داري؟ 

 شهرزاد_منم فقط ي برادر دارم...ک البته االن تو جمع نيست و من گاهي دلم ميخاد خفش کنم...  

 ساره با خنده گفت:چرا؟؟ 

وسواسه...درست مثل دخترا... ک البته من هيچ دختري رو هم اينطوري شهرزاد با حرس جواب داد:خيلي 

 نديدم....  

با کلمه ي وسواس ساره ياده پسره شهراد نامي افتاد ک با چندش ب لباس نسکافه ايش نگاه ميکرد... حتما  

ب جمعشون اون پسره برادر شهرزاد بود...از رنگ مو گرفته تا چهره شبيه هم بودن.. شهراد بعد از دو ساعت 

اضافه شده بود وزحمت معرفي ب خودش نداد و نشست روي مبل...لباساشو عوض کرده بود و از موهاي  

 خيسش ميشد فهميد ک تازه حموم بوده ... 

موهاي خيس شهراد بدجوري ساره رو ب خنده مينداخت...همونطورک شهرزاد گفته بود وسواس درست مثل 

 دخترا...يک         رمان  

اينطور ک پيداست شما جمع شادي داريد...پس دليل اومدن من چ شخصي بود؟؟ بالفاصله ارشا ساره_خب...

 اهي کشيد و خونه تو سکوت فرورفت... 

 ارشا باصداي گرفته اي گفت:اون برادرمه...  

 ساره پرسيد:برادرت؟؟ چرا من نديدمش..؟؟  

 اردالن_چون اون حاضر نيست از اتاقش بيرون بياد...  
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 ساره با حالت تفهيم سري تکون داد...کم از اين مورد ها ديده نميشد...  

 ارشا_من از اردالن تعريفتو خيلي شنيدم ساره...ازت خواهش ميکنم...اون تو وضع بديه...  

 ساره با لبخند گفت:پس دليل غمي ک ته چشمات حس ميکنم همينه..  

 ارشا متعجب شد از حواس جمعيه اين دختر..  

 حواستون باشه دوبرادر رو اشتباه نگيريد...   صدرا_فقط

 ساره با شک پرسيد:چطور؟؟  

 باراد_اخه جفتشون ي نمه شکل همن...  

 شهرزاد با خنده گفت:درسته...فقط ي نمه شبيه...  

ساره خنديد و از ارشا خواست تا برادرشو ببينه..ارشا ساره رو تا پشت در اتاق راهنمايي کرد. ساره_اسمش 

 چيه؟؟  

 ا_اسمش ارتاعه...دوسال از من کوچيک تره...  ارش

 ساره_و اسم عشقش؟  

 ارشا با لبخند گفت:اسمش درياست...و چشماي ابيه نافذي داره..  

ساره سري تکون داد و دستگيره ي درو اروم باز کرد و وارد اتاق شد...سريع خشکش زد...مسخره ش کرده  

با لحن حرف زدن ارتا ب تفاوت اخالق ها پي برد و شک   بودن؟؟ اين پسر ک همون ارشا بود...اما بالفاصله

 بي جاي خودش رو کنار زد...  

 ارتا_تو ديگه کي هستي؟؟ تو اتاق من چي ميخواي؟؟ ساره برخالف لحن تند ارتا با ارامش گفت  

 :سالم ارتا...من ساره ام...توفکر کن ي دوست...  

 ارتا پوزخندي زد و گفت:هـه من هيچ دوستي ندارم..  

 ساره_اما تو ب من احتياج داري..  

ارتا_اشتباه ميکني...من ب تنها چيزي ک احتياج دارم اينه ک بخوابم و تو خواب براي چند لحظه چشماي 

 درياييشو ببينم و تو االن مزاحممي ساره ميخواست غيرت اين مردو تحريک کنه ک گفت  
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واب ببينيش؟؟ خير سرت اسمت َمرده يني نميتوني  :باشه من مزاحم...اما تو توانت در همين حده؟؟ ک فقط تو خ

 جايي خياالتش خودشو داشته باشي؟؟ کم اوردي؟ افت شخصيت داره...   

 ارتا از جا بلند شد و يقه ي ساره رو بگيره و داد بزنه 

 :خفه ش ـو...تو هيچي از زندگي من نميدوني... 

 ند گفت ساره در حالي ک سعي ميکرد حرفاش تاثير گزار باشه با پوزخ

:اونقدر ميدونم ک ميتونم بهت صفت ي بي عرضه رو بدم...در اين حد ميدونم ک اون دختر هنوز وجود داره و 

 تو ب جاي خوده واقعيش تو خواب ميبينيش... 

کوبيد ک باعث شد ساره اخ خفيفشو تو گلوش خفه کنه...حرفاي ساره راست بود ارتا ساره رو محکم ب ديوار 

 و همين ارتا رو عصبي ميکرد...  

 ارتامثل قبل فرياد زد 

 :تو حق نداري منو قضاوت کني...تو جاي من نيستي و هيچ حقي نداري ... 

بده ب سختي و بريده بريده  ساره پوزخند زد و در حالي ک سعي ميکرد خر خرشو از فشار دستاي ارتا نجات 

 گفت  

 :خودتو...تو جيح..نکن..خودتم خو...خوب ميدوني..که اين کارت ...اشتباهه...نميخواي..کسي  

 ...قضاوتت کنه...براي اينکه...واقعيت ها رو ..نشنوي...  

 ارتا از ميون دندوناي قفل شدش غريد :واونوقت از نظر تو واقعيت چيه؟؟ 

 وردي...تو خيلي..ضعيفي...ضعيف تر از اوني هستي ک فکرشو ... ساره_اينکه تو ...کم ا

ميکردم..چون ...براي بدست ...اوردن خودش..هيچ تالشي ..نميکني...اما داري ازش..تو خيالت ي بت 

ميسازي و ..پرستشش ميکني...زندگي تو...واقعيته...نه خيال..نه سراب ..و نه خواب... فشار دستاي ارتا 

ر ميشد و قيافش بيشتر تحليل ميرفت...ساره االن ميفهميد زخم کنار ابروي ارتا تنها چيزيه هرلحظه داشت کمت

 ک ميشه باهاش اونو از برادرش تشخيص داد...  

ارتا_درسته...زندگي من ...ن خياله...نه سرابه و نه خوابه...تموم دنياي من تو چشماي ابيه ي دختره سرتق  

 ،مغرور و لجباز خالصه ميشه..  
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ه خوشحال از اينکه کمي موفق بوده گفت:پس براي بدست اوردن خوده واقعيش تالش کن ...بجنگ و از سار

هيچ چيز دريغ نکن...پا پس نکش...چون اگه نتونستي بدستش بياري الاقل از اينکه بخاطرش هيچ تالشي 

 نکردي پيش وجدانت شرمنده نباشي..  

 تر گفت :تو کي هستي؟؟  ارتا يقه ي ساره رو کامال ول کرد و کمي ماليم 

 ساره_گفتم ک اسمم ساره س...ميتوني بعنوان ي دوست روي من حساب باز کني...  

ارتا ک هنوز قانع نشده بود پرسيد:يعني ايتقدر قلب رئوفي داري ک حاضري ب ي پسره عاشق ک عشقشو تو  

ساره_اينکارو بخاطر  رويا ميبينه و زندگيش تو سيگار غرق شده و با تو هيچ نسبتي نداره کمک کني؟؟

 خواهرم ميکنم...  

 ارتا با تحکم پرسيد 

 :چـرا؟؟  

ساره_اون ي فرشته س...ي فرشته ي مهربون...عاشق ي پسري ب اسم سورن شد...اما سورن حاضر نبود 

اونو نميديد...خواهره عاشقمو نميديد...گذشت تا اينکه سورن عاشق ي دختر ب اسم حتي نگاش کنه...سورن  

مريم شد...ساراي من شکست...سارا...خواهرم...وصله ي تنم پيش چشمام شکست...روز خواستگاري ،  

سورن تازه فهميد ک دختري ک ميخواستش تو زرد از اب درومد..ي دختر خراب بود...حال سورن تا چند روز 

يفي نداشت...مثل خواهرم...چند روز پيش شنيدم ک سورن و خواهرش سوزان تصادف کردن...سورن تعر

بالفاصله رفت تو کما...اما سوزان..هيچوقت پيدا نشد...اردالن هم داغون شداما نااميد نشد...اون دنبال عشقش 

..جون سورنو قسم خورد و من  تا اينجا اومد و من تحسينش ميکنم...سارا ازم خواست بيام اينجا تا کمکت کنم.

نتونستم رو حرفش نه بيارم...چون اونم عاشقه و درده عشقو خوب ميدونه...چون تورو مثل خودش ميديد و  

 قسمم داد ک کمکت کنم...  

 ارتا با حالت تفهيم سري تکون داد و با ناراحتي گفت  

 :بخاطر خواهرت و سورن و همچنين بخاطر سوزان متاسفم...  

ساره_ن متاسف نباش...تموم ميشه همه ي اين روزا...فرق اردالن با تو چيه؟؟ سوزان هم االن همون جاييه ک  

دريا هست...اما فرقش اينه ک اردالن براي پيدا کردن اون مصممه اما تو از االن خودتو باختي...بلند شو از 

 جات َمرد ...نذار فکر کنن کم اوردي...  

 ؟ حتي نفهميدم چطور سر بحثو با من باز کردي...نميدونم چطور ارتا _تو کي هستي ساره؟

حرفات اينقدر تاثير گذاره ک تو وجود من صدايي فرياد ميزنه:بلند شو و بخاطر دريا سختيا رو زير پا 

 بذار..؟؟کي هستي ساره؟ 
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 ساره با لبخند گفت:من هم دوستتم...هم روانشناسم...  

 ارتا هم لبخند زد و گفت  

 ته ب من کمک کني..؟؟  :ارشا گف

ساره_خب اولش بخاطر خواهرم بود...بعد بخاطر اردالن...و بعدشم بخاطر ارشا...اماوقتي ديدمت فقط و فقط 

 بخاطر خودت کمکت کردم...  

ارتا_تو اولين کسي هستي ک از ديدن منو برادرم تعجب نميکني...منظورم اينه ک ما خيلي شبيه هميم اما تو 

 دي حتي ي لحظه ام شک نکردي..  وقتي از در تو اوم

 ساره تک خنده اي کرد و گفت  

 :از کجا ميدوني شک نکردم ؟؟اتفاقا خشک شدم ...اينهمه شباهت ک امکان نداره...دوقلوييد مگ نه؟؟  

 ارتا_ن ـه...  

 ساره با تعجب گفت:هللا و اعلم...  

..و ساره تازه ميفهميد و درک ميکرد  ارتا خندش گرفت..بر گشته روحيه ي از دست رفته شو مديون ساره بود.

عمق مهربوني اين پسرو...درست مثل ارشا مهربون بود اما بر خالف ارشا اينو با برخورد اول نميشد 

 فهميد...ارشا مثل ي کتاب بازه اما ارتا مبهم و مجهول... 

 ارتا_تو ...تو شبيه اوني...خيلي زياد..  

 ابرو هاي ساره از تعجب باال رفت و سوالي ارتا رو نگاه کرد...  

ارتا_اونم مثل تو عاشقونه خواهرشو دوست داشت...اونم از خواهرش ميگفت...و با تک تک کلماتش من  

 بيشتر ب عمق عالقه ي خواهرانش پي ميبردم...ديوونه ي درساش بود...  

 تاييد کرد...  ساره_درسا؟؟ اين اسم خواهرشه؟ ارتا با لبخند 

 ساره_درسا االن کجاست؟ پيش دريا؟  

 ارتا_نه متاسفانه ...اون ُمرده...االن سه ساله ک نيست و عذاب وجدان دريا رو از درون نابود ميکنه...   

ساره اهي از سر تاسف کشيد...انگار تو دنيا همه داشتن تقاص پس ميدادن...اما تقاص چي رو؟ خب معلومه 

زمين فرشته نيستن و خطا جزعي از زمينه...و همگي ما قراره تاوان کوچيکترين و   ک ادماي روي کره ي

 بزرگترين خطامونو پس بديم...  
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ساره_بنظرم برادرت داره از نگراني پس ميفته...بهتره ديگه ببشتر از اين منتظرش نذارم...بازم بهت 

از اين اتاق...بيشتر از اين کمرشو خم  سرميزنم...من تو همين خونه دو سه روزي مهمونم...تو هم بيا بيرون

 نکن...  

 ارتا سري تکون داد و ساره از اتاق بيرون رفت...انرژي عجيبي تو وجود ارتا ميجوشيد...ديگه  

نااميد نميشد...دريا مال اون بود..فقط اون ...نه ارمين و نه هيچ احد ديگه اي...ساره ک از اتاق بيرون رفت 

رغ پر کنده از اين طرف ب اون طرف ميرفت...ارشا ساره رو ک ديد با اسودگي چشمش ب ارشا افتاد ک مث م

 گفت  

:وااااي...خداي من..اونطور ک اربده ميکشيد فک کردم زده شل و پلت کرده دختر...اصال فرستادنت تنها ب 

 اونجا اشتباهه... 

داشت قاتل نيست...اونم مثل ساره با خنده گفت:اوال ک اگ کسه ديگ اي هم بياد جواب نميده...بعدشم...دا

 توعه...اخالقياتش گاها مثل توعه....  

 ارشا با تعجب گفت 

 :من؟ مطمئني؟ همه برعکسشو ميگن.. 

ساره_کامال مطمئنم...اونم مثل تو مهربوني تو خونشه...تو هم ي برق عميق مثل اوني ک ارتا تو چشماش 

 داره رو داري...  

 ارشا متعجب پرسيد 

 :کدوم برق؟؟  

 ساره_هروقت از دريا حرفي ميزنه اون برق مياد تو چشماش... 

ساره اشاره ي غير مستقيمي ب شهرزاد کرده بود ...ارشا با تعجب گفت:از کجا فهميدي؟؟ اينقدر تابلو ب 

 شهرزاد نگاه ميکردم؟؟ ساره با لبخن گفت 

همينطور رفتار کني اما وقتي نميکني يني  :راستش نگاهت ب اون متفاوته...وگرن ميتونستي با باران هم

شهرزاد برات فرق داره با بقيه... ودر ضمن من همونموقع ک شهرزاد درمورد رشته تحصيليش ميگفت  

 فهميدم...نگاهتون بهم ديگه عجيب بود...  

 ارشا خنديد و گفت:قدش ب عشق نميرسيد...غرورمو زير پاش گذاشت تا برسه...  

 شا واسه بدست اوردن شهرزاد غرورشو هم شکسته...و چقدر عشق سخته...  ساره دقيقا فهميد ک ار
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 ارشا_اون تو کارت چطور پيش رفت؟ ساره با شيطنت گفت 

:اممم....خوب بود کار ب گيسو گيس کشي نرسيد...منم ک هنوز زنده ام شکرخدا.. همون لحظه در اتاق باز شد  

کرد و جلو رفت...برادرانه ارتا رو دراغوش گرفت و وارتا از بيرون اومد...ارشا با قدرداني ب ساره 

 گفت:خوبه ک ديگ دور خودت حصاره تنهايي نميکشي...  

ارتا_نه ديگه حصار نميکشم...اما ي پيله دورم بستم ...زمستونو تابستونها رو تحمل ميکنم تا وقتي بهش 

 رسيدم پروانه شم...  

بگه ک با دريا کامل ميشه ...درست مثل خودش ک  ارشا معني حرفاي ارتا رو ميفهميد...ارتا ميخواست

 شهرزاد نيمه ي ديگش بود...  

 ساره هم فهميده بود براي همين اهي کشيد و گفت 

 :هعي...خداروشکر اون بااليي منو کامل افريده نيمه ميمه هم ندارم...  

 ارتا و ارشا هردو ب خنده افتادن...و چقدر خنده هاشون شبيه همديگه بود...  

 ا_ساره...بابت اين رفتارم واقعا متاسفم... ارت

ارشا_پس حدسم درست بود و اون تو ميدون جنگ دوئل راه انداخته بوديد؟؟ ساره_هرچند کامال شبيه دوئل 

 نبود اما خب کم از جنگ جهاني سوم نداشت... 

 ارتا شرمزده نگاش کرد و ارشا گفت 

:کنجکاوم بدونم چيکار کردي...اين ارتايي ک ميبينم همون ارتاي قبليه...چطور ب اين زودي برادرمو بهم 

 برگردوندي؟؟  

 لحن ارشا پر از قدرداني و تشکر بود..  

ساره_اون جايي نرفته بود...بلکه خودش خودشو گم کرده بود...اون فقط کسي رو ميخواست ک بهش بفهمونه 

 کي ک بتونه درکش کنه...  هنوزم دير نشده...ي

 ارتا لبخندي زد و تو دلش گفت:و اون ي نفرم تو بودي...ازت ممنونم ساره..تا اخر دنيا ازت ممنونم...  

 اردالن ک از پله ها باال ميومد حواس هرسه نفرشونو پرت کرد...  

 اردالن_نتيجه داد؟؟  
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جواب سوال اردالن رو ميداد...اردالن با لبخند گفت:ميدونستم...من ب ساره ايمان  اما وجودارتا بين اونا بخوبي 

 داشتم...  

ارتا از رفتارچند وقت قبلش با اردالن شرمنده بود...جلورفت و مردونه بقلش کرد و تو گوشش گفت:شرمنده  

 داداش...اميدوارم بتوني ببخشي...  

 اردالن_اين حرفا چيه ارشا؟؟ وظيفم بود...  

 تا تک خنده اي کرد و از اردالن جدا شد و خودشو معرفي کرد: ار

 ارتا_هرچند با تاخير اما...سالم من ارتا متينم...برادر کوچيکه ي ارشا..  

اردالن از تعجب قالب تهي کرد...يني ارتا اينقدر مهربون بود و اون خبر نداشت؟؟ اردالن_داداش اين شخصيت 

 ارتا خنده اي کرد و گفت  مهربونت رو کجا قايم کرده بودي؟ 

 :تو خيال دريا ک قدم ميزدم گمش کرده بودم..  

 اردالن هم خنديد و گفت  

 :درک ميکنم...ميدونم تو شرايط بدي بودي...منم همين حال تورو دارم..پس درکت ميکنم...  

دالن_االن ديگه  ساره خوشحال بود...ارتا تو اون اتاق بدنبال خودش ميگشت و دراخر جوينده يابنده است... ار

 وقتشه....  

 ارشا منظور اردالنو گرفته بود اما ارتا با تعجب پرسيد:  

 وقت چي؟؟ 

 اردالن_هعي داداش...تو ک تو اون اتاق خودتو زندوني کرده بودي ماي نقشه هايي ريختيم...  

 ارتا چشماشو ريز کرد و پرسيد 

 :چه نقشه هايي؟؟   

ارشا نگران ب ارتا نگاه کرد...يني ارتا قبول ميکرد؟؟اردالن شروع کرد ب گفتن نقشه ش...و ارتا تا اخر فقط 

متعجب نگاش ميکرد...نقشه اين بود؟؟ ک دريا رو مثال گروگان بگيرنو وقتي ارمين دنبالش گشت اونو با 

 گفت  سوزان عوض کنن؟؟ارتا چطور ميتونست اينو قبول کنه؟؟؟ ارتابا تمسخر 
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:و چجوري اين فکر ب ذهنت رسيد؟؟هيچ ب اين فکر کردي ک من ،ارشا و يا هرکدوم از اعضاي اين خونه رو 

ببينن تکليف چيه؟ الکي مثال پليسا مارو گرفتن اونوقت نميگن چجوري سر از اينجا دراورديم؟؟کي ازاد شديم؟؟  

 اردالن سعي کرد ارتا رو اروم کنه:   

من تو اينکارو نميکني ک...من ميکنم...اينجوري شک برانگيز نيست ک ي نفر   اردالن_مشگلي نيست برادر

 بخاطر عشقش عشقه ي نفر ديگه رو گروگان بگيره..  

ارتااز اينکه اردالن ب عشق ارمين نسبت ب دريا اشاره ميکرد لجش گرفت و دندون قرچه اي کرد...با هرس  

 يا حرف بزني...  گفت:حق نداري جلوي من از عالقه ي اون مرتيکه ب در

 اردالن از لحنه پر از تهديدو اخطاري ارتا دستاشو ب نشونه ي تسليم بلند کرد و گفت  

 :هرجور تو بخواي...من غلط خوردم...اما نقشه ي من بي نقصه...  

ارتا قبول داشت...نقشه جداً هم بي نقص بود...اما دليل نگراني و مخالفت ارتا اينه ک مطمئنه اگ دريا پا توي 

 اين خونه بزاره ديگع ارتا بهش اجازه ي رفتن نميده... ارشا توي دلش گفت 

 :کاش اين ماموريت لعنتي رو تموم ميکردن...  

 ساره حس ميکرد تو اين جمع هيچکاري نداره...بنابراين گفت :من ميرم پايين پيش بچه ها....با اجازه...  

 اينو گفت و از پله ها پايين رفت...  

 اهش ميکنم...اين جواب ميده....  اردالن_ارتا خو

ارتا با کالفگي چشماشو بست و دستي توموهاش کشيد...کاش ميتونست ي لحظه دريا روببينه...و نقشه ي  

 اردالن کامال ميتونست اين ارزو شو براورده ميکنه...  

 ارتا_باش ـه....فقط پشيمونم نکني ک اگه اتفاقي براي دريام بيفته من از چشم تو ميبينم...  

 ارشا لبخند ي زد...اردالن خوشحال خنديد و گفت 

 :نگران نباش ...تا وقتي ارمين......  

 وقتي نگاهه تيزه ارتارو روي خودش ديد حرف تو دهنش ماسيد و سريع جملشو اصالح کرد... 

 نظورم اين بود ک...اصال در کل نگران نباش....  اردالن_م

 ارتا نگاهشو با غيظ از اردالن گرفت ک باعث خنده ي ارشا شد...  

 ارشا_حاال کي بريم؟؟  
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 ارتا سريع جواب داد :همين االن ...من ديگه طاقت دوري ندارم...  

طرز نگاه کردن اون دوتا رو ک  اردالن و ارشا باتعجب نگاش کردن ...اين هموني بود ک مخالفت ميکرد؟؟ ارتا

 ديد ب سوتيه عظيمش پي برد و براي اينکه بيشتر از اين زايه نشه گفت  

 :خب ...نگفتيد کي باشه؟؟  

 اردالن نگاهي بهش انداخت ب معني اينکه خر خودتي اما گفت :اگه موافق باشي همين امشب...  

 ارتا سريعا جواب داد 

 :اها..خب اصال مشگلي نيست...  

 ا_هي هي هي...صبرکنيد ببينم...يني چي مشگلي نيست؟؟اصال چرا امشب؟؟ اردالنو ارتا همزمان گفتن  ارش

 :براي اينکه من ديگه طاقت دوريشو ندارم...  

 ارشا نگاهي ب هردوي اونا کرد و گفت 

 :ب هرحال من نميتونم بذارم امشب بريد...  

 دوباره هردو سريع جبهه گرفتن و گفتن :چرااا؟؟  

ارشا با چشم غره اي ب ارتا ک خيلي واضح منظورو ميرسوند گفت:چون نميخوام حتي امکان ريسک يک  

 درصد هم باشه...  

 ..ارتا ديگ حرفي نزد و وقتي اردالن سکوتشو ديد ترجيح داد ديگ حرفي نزنه..  

کنار...ارتا...توديگه چجوري ميخاي بري ؟؟اردالن براشون غريبه س تورو ک ديگ ارشا_تازه اين ب 

 ميشناسن...  

 ارتا مصمم گفت 

 :سوييشرت ميپوشم...عينک ميزنم ...ماسک ميزنم...  

 اردالن خنده ش گرفت...  

گرما ارشا_اوهوو..چ فکر همه جارم کردي...ولي اخه تو سوييشرت بپوشي؟؟ من ک ميدونم همينطوريشم از 

 خفه ميشي چ برسه ب اون...  

 ساعته....  24ارتا_دريا ارزشه طاقت گرمايي ک ازش بيزارم رو داره...حتي شده 
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 ارشا چند دقيقه سکوت کرد و گفت  

 زمان داريد نقشه تونو مرور کنيد...  6:پس تا فردا صبح ساعت

 ارتا و اردالن هردو سري تکون دادن...   

 ر از ارتا نميتونه باهات بياد...ک البته اونم ريسک بزرگيه...  ارشا_و البته شرمنده ک کسي غي

 اردالن_نه نه...اصال ايرادي نداره...من خودم ي لشگرم...  

 ارشا ک ته چشماش نگراني رو ميشد ديد اروم گفت 

 :اميدوارم همونطور باشه ک ميگي...  

شا رو دنبال ميکرد پرسيد:چرا برادرت و از اونجا بطرف طبقه پايين رفت...اردالن همونطور ک مصير رفتن ار

 اينقدر نگرانه؟؟ ارتا با خنده گفت  

 :ارشامدلشـه...در ضمن تجربه ي بدي هم داشته...بيا تو اتاقم ببينم قراره چ گلي ب سرمون کنيم... 

کردن ب حرف زدن راجب دزديدنه دريا...ارتاتو دلش ميگفت :اگه از پليس هردو داخل اتاق رفتن و شروع 

 بودن استفا دادم ميرم دزد ميشم...اينروزا بيشتر دزدي کردم تا پليس بازي...  

 .......................راوي.....................  

...دلش شور ميزد...ديگه حتي  سوزان رو تخت نشسته بود اما حالت عجيبي داشت...حالش از هميشه بدتر بود.

شبها هم نميتونست بخوابه و تا صبح بيدار ميموند...دريا ي بار بهش گفته بود:شبا يکم بخواب...چشمات 

 بدجور خماره.. 

زيره چشماشم سياه شده بود...حس عجيبي داشت ...ي حس بيقراري...انگار همه ي سلوالش يدفه شروع ب 

 دن...اما نميدونست چشه... جمبش ميکردن و يدفه هم اروم ميش

 با صداي در اتاقش ب خودش اومد وگفت:بفرماييد...  

طولي نکشيد ک قامتت دريا جلوي در نمايان شد...لبخند رو لباي سوزان نشست...اصالت دريا از روي لباس 

پوشيدنش مشخص بود...با همه فرق داشت...گاله مشکي سرش بود...سويشرت ابي رنگ چشماش که دکمه  

و باز گذاشته بود وزيرش تيشرت مشگي داشت... و شلوار کتون مشگي...ساده ترين و خوش لباس ترين هاش

 ادم تو اين خراب شده حقيقتا دريا بود...  

 دريا با ناراحتي ناليد 



 

 
 

109 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

:سوزااان...چي اينقدر اذيتت ميکنه؟؟ وجود من کافي نيست براي يه سر سوزن احساس امنيت؟؟ چرا اينقدر 

 ني؟؟  بيقراري ميک 

 سوزان اروم گفت:نميدونم دريا...نميدونم چمه...خودمم نميدونم...  

دريا روي صورت سوزان دقيق شد و گفت:تورو دست من سپردن...چرا اينقدر ضعيف شدي؟؟سوزان زير  

چشمات سياه وگود رفته شده...چرا نميتوني شبا درست بخوابي؟؟ سوزان _باور کن خودمم خيلي دلم ميخاد 

ببره...اما نميشه انگار ب اجبار بيدارم...خودم اصال دلم نميخواد اينطوري باشم...گاهي ي حس کمي خوابم 

عجيب سراغم مياد ...انگار يدفه خيلي بيقراري ميکنم و يدفه هم ا روم ميشم...تا االن خيلي اين حس سراغم 

 اومده...  

بش جا شده بود ؟؟ معصوميتش باعث دريا دلش براي سوزان گرفت...چجوري اين دختر نيومده اينقدر تو قل

ميشه درياخيلي هواشو داشته باشه...سوزان خيلي معصومه و در عرض چند روز اينقدر ضعيف و رنجور شده 

 بود ک شباهتي ب اون دختر قبلي نداشت...  

دذيا دست سوزانو تو دستاش گرفت و گفت:بازم تحمل کن سوزان..اخر راهتو نميتونه اين خراب شده  

 بهت قول ميدم نجات پيدا کني...  باشه...

 دريا تو دلش اضافه کرد 

 :سرنوشت درساي من نميتونه سرنوشت تو هم باشه...  

سوزان با لبخند سري تکون داد... اشگي ک تو چشماي دريا حلقه زده بود باعث ميشد فکر کنه ي حامي 

 سرسخت پشتشع....  

بود...امان از وقتي ک ارمين ميومد کنارش و اون  دريا...امان از دل دريايي ک مجبور ب نقش بازي کردن

 بيقرار تر از هميشه دلش هواي ارتا رو ميکرد...و امان از ناگفته ها...  

اينجا شک اوره...من ميرم اما هواتو دارم..کاري داشتي خبرم کن و مواظب خودت دريا_بيشتر از اين موندم 

 باش...سعي کن شبها هم زود بخوابي... 

سوزان فقط سري تکون داد...دريا از جا بلند شد واز اتاق رفت...رفتو سوزان نگفت که شبها لرز بدي ب تنش  

 ب نگراني دريا بيشتر از اين دامن نزنه...  ميشينه...نگفت ک سر از اين حاالت درنمياره...نگفت تا 

 ?ل.................   ے ...................دانا

صداي دستگاه ها سارا رو بالفاصله از جا پروند...در عرض چند ثانيه پرستارا و دکترا رفتن تو اتاق  

وريش ميشد چي؟؟ نه  سورن...سارا باور نميکرد...نميتونست باور کنه..چ اتفاقي داشت ميفتاد؟؟ اگ سورن ط



 

 
 

110 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

نه سارا ب هيچ وجه نميتونست طاقت بياره...اينبار حتما ميمرد...تموم مدت تو دلش ب خدا التماس ميکردک  

سورنشو ازش نگيره...سروصداها رو نميشنيد و چشماش قفل ب پرستارا و دکترايي بود ک ب سورنش شوک 

بودن...فقط زير لب زمزمه کرد:يا حسين ميدادن...حتي متوجه اشکاشم نبود ک مثل چشمه ي خون جاري 

 غريب...  

 جلوي چشماش سياهي رفت ... تعادلشو از دست داد و ديگه هيچي نفهميد...  

 ............................. 

چشم ک باز کرد همه جا تار بود...چند بار پلک زد تا جلوي ديدش واضح شه...موقعيتشو درک  

کاويد...چرا اينجا بود؟؟ اونم تو بيمارستان؟؟ يهو انگار ذهنش براه  نميکرد...چشماش اطرافو با دقت مي

افتاد...تصادف...دزديده شدن سوزان...ب کما رفتن سورن...سورن ؟؟ وااااي...فرياد هاي مبهمي تو مغزش اکو 

 ميشد"ضربان قلب داره کند ميشه" "شوک بديد..شوک" 

 ستش بکنه و بره پيش سورن ک دستي  يدفه رعشه اي از تنش رد شد...دست برد سرم رو از د

روي دستش نشست...سرشو بلند کرد...زني مسن و شکسته بود که چشماش از زور گريه کامال ب سرخي 

 ميزد...  

 چيکار ميکني دخترم؟؟ اروم باش.. 

 سارا با بيقراري گفت:تورو خدا ولم کنيد خانوم...ميخوام برم پيشش..چه باليي سرش اومد؟؟ عشقم کجاست؟؟؟  

 اين اخر اخريا ديگه ب هق هق افتاده بود..  

 ساله ميزد گفت:چيزيش نشده که خطر رفع شده...سالمه سالمه عزيزم...اروم باش...  50اون خانوم کسن ک

 اما سارا اروم نميگرفت ک اروم نميگرفت...  

 سارا_ميخوام ببينمش...من ميخوام با چشماي خودم ببينم ک سالمه...  

البته اگه ميشد ب کسي ک تو کماست بگي سالم ...سارا بي توجه ب اصراراي اون زنه حرف خودشو ب کرسي 

نشوند و همراهه سرمش راهيه اتاق سورن شد...ميخواست سرمو از دستش بيرون بکشه اما اون زن مهربون 

از کجا پيداش شده اجازه ي اينکارو ب سارا نداده بود...از استرس لباش خشکه خشک  ک نميدونست

 بود...پشت در اتاق ک سورنو ديد انگار تموم دنيا رو بهش دادن...سرخورد و روي زانوش افتاد..زمزمه کرد  

ياد بنده شو  :خداياا...بازم منو شرمنده ي خوبيات کردي انگار ساره راست ميگفت که خداي منو تو دلش نم

غمگين ببينه...يا امام حسين اقايي کردي درحقم...پياده ب پابوس حرمت ميام... اقا هميشه مهربونه 

 دخترم...روتو زمين نميندازه هيچوقت...
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سارااينبار لبخندي زد...انگار االن ک خيالش از بابت سورن راحت شده بود بهتر ميتونست متوجه اطرافش 

 باشه...  

 ستين؟؟ زنه غمگين گفت  سارا_شما کي ه

 :من راحيلم دخترم...بهم ميگن خاله راحيل...  

 سارا_چرا اينقدر هواي منو داريد؟؟  

ي دختر دارم درست مثل توعه...چهره ي نازش مثل تو ب دل ميشينه...ولي افسوس ک رو تخت -راحيل

خودم افتادم توحکم منو   بيمارستانه...روز اولي ک ديدمت تو اتاق کناره اون جوون اشک ميريختي...ياده

 داشتي...راستي باهات چ نسبتي داره؟؟شوهرته؟؟ سارا ميون گريه خنديد و گفت 

 :کاش بود...  

 راحيل خانوم پرسيد 

 :چيشده دخترم؟؟چرا اينقدر غمگينه چشات؟؟  

نروزا سارا ديگه نتونست..نياز داشت سر رو شونه هاي يکي بزاره و گريه کنه...از دلش بگه...از اينکه اي

خدارو بهتر شناخته...شايد حال سورن فقط تلنگري بود ک سارا ب خودش بياد...و بدونهک چقدر از خدا دور 

بوده...پس همينکارو ک رد.. راحيل خانوم رو امروز محرم اصرارش ميدونست...گفت از عشقش...از 

ده بود و خدا ميدونست شکستش...از حال اين روزاش...از خواهر سورن و صميمي ترين دوستش ک مفقود ش

 االن کجاست...گفت و گفت تا وقتي حس سبکي بهش دست دادو سر از روي شونه هاي پيرزن بلند کرد...  

 راحيل خانوم با لبخند گفت 

 :سبک شدي؟؟  

سارا_خيلي...خيلي زيااد...شما فرشته نجات من بودين...خدا خيلي هوامو داره ...اگ امروز ب دادم نميرسيديد  

 اين ضربه ي عميقو نداشتم...   من طاقت

 راحيل اروم خنديد...و چه خنده ي ارومي داشت...چشماي عسليش بدجور مهربون بود...  

 سارا_اسم دخترتون چيه؟؟  

 مهسيماعه...من صداش ميکنم مهربان..چون مهربون و صبوره...مثل خودت...  راحيل خانوم_اسمش 

 سارا_خدابراتون نگهش داره...  
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 راحيل از همون لبخندايي ک تزئين هميشگي صورتش بود زد و تشکر کرد..  

 ?ل............   ے ......................دانا

 ـح.........   ـرداصب ف

بيخوابياش...و باز اون حسه عجيب و غريب به سراغش اومده بود...چه  دوباره لرزش دستاش ....دوباره 

باليي داشت سرش ميومد؟؟ از وقتي پاتواين عمارت بزرگ گذاشته بود حالت عادي نداشت...گاهي سرگردان و 

بيقرار...گاهي ارام و ترسان...و گاها درد مثل مته ب جان استخون هاش ميفتادو پس از مدتي اروم 

 هم از حال خودش سردرنمياورد...   ميشد...خودش

دريا چشماش پر بود از نگراني...نگراني براي دختري ک قول داده سرنوشتش مثل خواهر خودش 

نباشه....ولي امروز صبح به چشم ديده بود که سوزان گرفته و مغموم تر از هميشه حتي بيخياله بحث هاي 

تاد...ناخوداگاه ب ياد اون شِب دزدي افتاد...اون اعداد  صبحشون شده بود...چشم دريا ب اينه ي گوشه ياتاق اف

ک توي اينه برعکس شده بودن...لبخنده عميقي سرتاسر چهرش رو پوشوند...اما لبخندش کم کم تلخ 

 شد...دوري از ارتا سخت تر از چيزي بود که فکرشو ميکرد...اين فاصله داشت دقش ميداد...  

وجود دريا فروبريزه....صداي کي بود ؟؟کي داشت اينطور سوزناک  ناگهان صداي فريادي باعث شد چيزي تو

 عربده ميکشيد؟؟  

فرياد هاي پي در پي قامت دريا رو ميلرزوند...صداي فرياد از اتاق سوزان بود...دريا بسرعت از جاش بلند شد 

ختمون و با تمام سرعت بطرف اتاق سوزان دويد...دره اتاقو بشدت باز کرد جوري ک صداش تو کل سا

پيچيد...و اما صحنه اي که ميديد وحشدناک بود...سوزان روي تخت دراز کشيده بود و از درد ب خودش 

 ميپيچيد...  

سوزان ديگه نميتونست اين دردو تحمل کنه...جوري فرياد ميزد ک ازش بعيد بود...هالهاي از تصوير دريا رو 

 جلوي صورتش ديد که اسمشو با هول صدا ميزد 

 .سووووزان...ي چيزي بگو دختر...نذار فک کنم بازم بدقولي کردم...  :س ـوزان..

اماسوزان نفسش گرفته بود و قفسه ي سينه ش بدجور درد ميکرد...و تموم ديشب نتونسته بود ثانيه اي  

 بخوابه... 

 دريا_سوزان خواهش ميکنم...چرا دستات ميلرزه ؟؟ چرا يهو اينطوري شدي؟؟  

 يدفه رها سراسيمه خودشو انداخت تو اتاق و گفت :چيشده؟؟صداي داد سوزانو شنيدم.. 

 دريا بلند دادزد  
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 :برو کمک خبر کن...حالش خوب نيست داره جون ميده...  

 رها سرشو با هول تکون داد و از اتاق خارج شد...  

اد سرشو بکوبه به لبه ي  چي داشت ب سر سوزان ميومد؟؟ يني اينقدر درده طاقت فرسايي داشت ک بخو

 تخت؟؟ اينقدر ک عربده ميکشه؟؟  

دريادستاي سوزانو تو دستاش گرفته بود و ميفشرد...طولي نکشيدک رها ب همراه ارمين و سام و مريم راهي  

 اتاق سوزان شدن...  

 ارمين_دريا...يه دفه چش شد؟؟ دريا با استرس گفت  

 خودمو سريع بهش رسوندم...   :نميدونم ..نميدونم ...صداي فريادشو ک شنيدم

 سام_االن ک وقت ناهاره...گمونم ضعف کرده...ي چيزي بخوره حالش خوب ميشه...  

 دريا حرفي براي زدن نداشت...مگه ميشد کسي از ضعف و گرسنگي اينجوري بخواد سرشو ب ديوار بکوبه.؟؟   

 مريمم حرف سامو تاييد کرد...  

 سام_مريم برو غذاشو بيارتا يکم حالش خوب شه...  

مريم باشه اي گفت و از اتاق بيرون رفت...دريا نميتونست درک کنه اون نگاهه مرموز و مخموره سام رو ...يا 

رفتاره مريمو...مريم حتي حاضر نبود براي سوزان تره هم خرد کنه و االن رفته بود براش غذا بياره؟ بايد باور  

ين رفتار از روي حس انسان دوستي سرچسمه ميگيره؟؟ دقايقي با نگاه هاي ارمين بروي درياو ميکرد ک ا

لبخنده مرموز گوشه ي لب سام ک تمام مدت ب سوزان چشم دوخته بود سپري شد تا اينه مريم غذاي سوزانو 

 گفت :ممنونم...   اورد...سوزان ب اجبار دريا مشغول غذا خوردن شد ...غذاش ک تموم شد رو ب دريا با سردي

 هنوزم حتي حاضر نبود ريخِت مريم و سام يا هرکس ديگه اي غير از دريا رو ببينه...  

 دريابا َشک پرسيد :ديگه اروم شدي؟  

نه اثري از بيقراري هاي قبل بود و نه درده طاقت فرساي استخون هاش...با  سوزان تو فکر فرورفت...ديگه 

 صداي ارومي جواب داد 

 :بله...حالم خوبه...  

 دريارنگاهش رنگ حيرت گرفت...نميفهميد اطرافش چ خبره..مگ ميشد همچين چيزي؟؟  
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...دريا هم ب ناچار از جا بلند ارمين ، مريم و سام ک اوضاعو روبراه ديدن از اتاق بيرون رفتن...اما رها نرفت

 شد و در حين رفتن گفت  

:استراحت کن زودتر حالت خوب شه...فردا از اين نازک نارنجي بازيا نداريم...من تميتونم يکي از شاگردامو از 

 دست بدم...  

با سنگدلي اين حرفو زد و بطرف اتاق خودش رفت...سوزان ن تنها ناراحت نشد بلکه خيليم خوشحال 

.خوشحال از اينکه دريا رو داشت... و ميدونست دريا فرق داره...با همه ي ادماي اينجا...اين تفاوت شد..

 توصورت معصومه دريا فرياد ميزد...  

دريا در اتاقو بست و همزان با بستن در اهه سوزناکي کشيد...نگراني اين روزاش فقط شده بود سوزان سوزان 

ود اين روزا..دلش پوسيده بود انگار...دست خودش نيست ک هروقت  و سوزان...و چقدر غمگين و افسرده ب

اسم رايان رو ميارن ناخواگاه توجه جلب ميشه...نگاهه دريا توي اتاق چرخيد و در اخر روي گوشيش ثابت 

موند...خواب ميديد يا واقعا صفحه گوشي خاموش و روشن ميشد؟؟ ب سمت تلفن همراهش پاتند  ي اس ام اس 

 شناس بود. از طرف...نا

"سالم دريا من رايانم(اسم اصلي ارتا)....ازت خواهش ميکنم همين االن ب ي بهونه اي ازخونه بزن بيرون...يا 

 حداقل بيا دم در"...  

دريا با ديدن اسم رايان لبخندي از ته دل زد...اما بالفاصله يادش افتاد که ممکنه بخوان اماحانش کنن...براي  

 همينم جواب داد:  

 کي هستي؟؟ من از کجا بدونم واقعا راياني؟؟ "  "شما 

 ي دور از رو اس ام اسش خوند و اونو فرستاد...چند ثانيه بعد جواب اومد   

 ":از اونجايي که تو ترسايي نه دريا...بايد براي نجات سوزان کاري کنيم...ميبينمت"  

نقشه اي براي نجات سوزان  دريا ديگه دلش قرص شد... حس شيريني عجيبي داشت...مطمين بود ک رايان

داره...ب نقشه هاي رايان اعتمادداشت...بالفاصله لبخندش جمع شد...اگه ميفهميدن ک گوشي داره چي؟؟؟ بايد  

فاتحه خودشو ميخوند...پس با چه عقلي گوشيشو اينقدر دم دست گذاشته بود..دريا با کالفگي پيشونيشو ماساژ 

 .همش ذهنش در گيره...زير لب زمزمه کرد:  داد...جديداًخيلي حواس پرت شده بود..

 ن ذهنم ب جايي خطور ..ن فکرم ي لحظه عبور..انگار پرتم ي جاي دور..  

و حقيقت همين بود...تنش اينجاست وروحش ب همراهه دوچشم نگران توي اون شب مهموني رفته........دريا  

 زان...  بلند شد و مجددا ب اتاق سوزان رفت...درد اروم از کرد و گفت:سو



 

 
 

115 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

سوزان سر بلند کرد و پيش روش دريا رو ديد...لبخند مهمون لباش شد...قبل از اينکه سوزان حرفي بزنه دريا  

 گفت  

 :ديگه اخرشه...  

 سوزان با تعجب پرسيد 

 :اخ راي چي؟؟  

 شدنته...ازادي نزديکه سوزان اماده باش...  دريا_اماده ي رفتن باش ...ک اخراي زندوني 

 سوزان عميق تر خنديد...تنها شانسه اون اينجا وجود دريا ي مهربون بود...صاف و ساده مثل اينه...  

 سوزان_ميخواي چيکار کني؟؟  

 دريا_ نميدونم...نميدونم ولي مطمئنم ک جواب ميده..  

 دريا تو دلش اضافه کرد 

 دازه ي چشمام اطمينان دارم بهش... :من ب رايان مطمئنم...ان 

سوزان متعجب شد...نميدونست نقشه چيه و ميگفت جواب ميده؟؟ دلش شور ميزد اما فعال چاره اي جز اعتماد  

ب دريا نداشت...سوزان سري تکون داد و دريا ک برق ترديد رو تو چشماي سوزان ديده بود گفت:گفتم ک  

 مطمئن باش..  

 ن رفت...  اينو گفت و از اتاق بيرو

االن بايد شروع ميکرد...رايان گفته بود ک از خونه بره بيرون...حاال ب هر بهانه اي... ي شلوار مشگي کتون  

و مانتوي ابي کاربني پوشيد...و شال مشگيش رو سر کرد...ساعِت مارکدار رولکسش رو دستش کرد...و کمي  

ر ميشد...صورتش ب اندازه اي سفيد بود ک  از وهاشو روي پيشونيش کج ريخت...اينطوري چهرش خواستني ت

احتياجي ب کرم نداشت...رژ لب قرمزي زد...کيفشو برداشت و از اتاقش بيرون رفت... نگاهه اخرش رو ب در 

 بسته ي اتاق سوزان انداخت...اينبار بدقولي نميکرد...سوزان بايد نجات پيدا کنه...بايد..  

رد...صرفا از زير زمين متنفر بود...خاطرات زيادي رو براش نگاهشو گرفت و ب سمت طبقه ي باال حرکت ک

زنده ميکرد...گلخونه...درسا...شهرزاد و باران...اون فقط بخاطر سوزان تو زير زمين مونده...وگرنه فضاي 

خفقان اوره زير زمين نفرت انگيزه...ارمين ک دريا رو با لباس بيرون ميديد چشماشو ريز کرد و پرسيد:جايي 

 زيزم؟؟ عزيزم؟؟ چه کلمه ي عصاب خورد کني...  ميري ع

 دريا لبخندي مصنوعي زد وبا کمي ناز گفت  
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 :بـله...راستش حوصلم سررفته دارم ميرم خريد...  

 ارمين سري تکون دادو گفت  

 :اهان...دريا جان اگه بخواي ميتونم برسونمت...  

   اين حرفو در خالي زد ک با چشم تمام صورت دريا رو ميکاويد...

 دريا_نه مرسي تورو ب زحمت نميندازم...  

 ارمين_نه بابا چ زحمتي...شما رو چشم ما جاداري...  

 ارمين جلوتر اومد و اروم گفت :مثل هميشه زيبا و خواستني... 

 دريا با ناز خنديد و با لحن اروم و کمي کشدارگفت 

 :تو ب من اطف داري اما ...خب چجوري بگم من ميخوام چند تا خريد زنونه انجام بدم...  

 بعدم بصورت نمايشي گوشه ي لبشو گاز گرفت ...ک البته خوب چشم ارمينو گرفت...  

 ارمين همونطور ک محِو حرکات پر عشوه ي دريا شده بود گفت  

 رسم ازم بدزدنت..  :اوکـي...ولي ميگم يکي از دخترا باهات بياد...ميت 

دريا داغ شد...ن از شرم بلکه از عصبانيت ...هجوم خون رو ب صورتش حس ميکرد...اما سرشو انداخت 

 پايبن...  

 ارمين_خجالتتم خواستنيه...  

اگه ي ثانيه ديگه اونجا مي ايستاد ستيل صورت ارمينو پايين مياورد... تودلش پر هرس گفت:عوضي 

اييم ک منتظر ي گوشه چشم از طرف توان يا اونايي ک واسه يکم محبتت له له اشغال...من شبيه اون دختر

 ميزنن و با حرفات قند تو دلشون اب ميشه؟؟ اما دريا همونطور سر پايين گفت  

 :من منتظرم...  

حرفايي ک رو دلش سنگيني ميکردنو ب ارمين نگه... ليواني شربت ريخت و و رفت روي مبل نشست...رفت تا 

با ژست خاص خودش شروع ب خوردن کرد...ارمين حتي نميتونست ازش چشم برداره و دريا ميل شديدي ب  

پوزخند داشت...اما پوزخند االن تريپ عشوه گريشو خراب نميکرد؟؟ چرا ميکرد...بنابر ب همون زهر خندتو 

 ا کرد...  دلش اکتف

 ارمين_الين ـا...الي..  
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 صداي الينا از جاي دوري اومد :بله؟  

 ارمين_مگ تو نميخواستي بري بيرون...دريا ام ميخواد بره...باهم بريد ... 

 الينا ک االن ديگه به ما رسيده بود گفت  

 :بيرون چيکار؟؟  

 ارمين همونطور ک زل زده بود تو صورت الينا گفت 

 بري خريد؟؟ دريا خودش ختم اين پيچوندنا بود...   :خودت گفتي ميخواي

 دريا_اگه نميادمن خودم ميرم..  

 الينا سريع گفت  

 :نه نه...من خودمم ميخواستم برم...اگه ي لحظه صبر کني اماده ميشم ميام...   

 دريا سري تکون داد...الينا رفت اماده بشه...با خودش فکر ميکرد  

 :حاال رسما الينا سرخره...بايد چيکا کنم باهاش؟؟ اوف ـ... بعد ي فکري ب حالش ميکنم...  

اعصابه داغونشو پشت لبخندش پنهون ميکرد...الينا ک اماده شدنش نيم ساعت طول کشيد و وقتي هم ک اومد  

 دريا نزديک بود کپ کنه...مگ اينجا سواحل هاواييه؟؟  

ي پيرهن قرمز و کوتاه...شلوار چسبون قرمز...ال قرمز و ارايش شصتاد ي لباس جلوبازه مشگي ...زيرش 

قلم...کيفش رو هم کج انداخته بود رو شونش...بدجور تيپش ب دريا دهن کجي ميکرد..س ساعت منتظر ي تيپه  

 غيرعادي بوده؟  

 از جا بلند شد و با خنده گفت:باالخره اومدي؟؟يک       رمان  الينا چشمکي زد و پرسيد  

 :چطورم؟دريا تو دلش گفت:از ما ک بهتري...بهترم ميشي...  

 دريا_وااي...عاليه...سليقه ي تو توي لباس پوشيدن حرف نداره...  

 الينا باناز خنديد اما دريا اون حرفو ب ناچار زده بود و اعتقاد چنداني بهش نداشت...  

 ب باشيد...  از دره خونه ک بيرون ميرفتن صداي ارمين بلند شد :خانوما..مراق

 الينا_نترس بابا.. همه ميدونن اگه ب عشق ارمين خان چپ نگا کنن خونشون پاي خودشونه...  

ً   .............................. 
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.با صداي جيغ خفه ي الينا سريع ب خودش اومد و سرشو بلند کرد ...اما با دستمالي ک جلوي صورتش گرفته 

 ش سنگين شد........................  شدبوي تندي تو دماغش پيچيد و پلکا

 ?ل.......  ے.........ديشب...........دانا

 اردالن_اخه چرا ميخواي براي ارمين يادداشته چاپي بزاري؟؟مگ با خط خودت بنويسي چي ميشه؟ 

 رايان با کالفگي توضيح داد 

نفر اونجا خط منو ميشناخت تکليف چيه؟؟ اردالن_ن بابا...خيليم خطت :خب..ريسکش کمتره...درضمن شايد ي 

 قشنگه..؟؟در ضمن اومدن تو ب اندازه ي کافي ريسکه بزرگي هست...  

 رايان_ب کوري چشم بعضيا بعله خيليم قشنگه...کنجکاوم بدونم اگ من نيام تو چجوري ميخواي بري؟؟  

ه ک...بعدشم تو عمرت ي حرف راست زدي...اگ تو نباشي اردالن_...نماز وحشت داره خطت...کسي نميشناس

 من ن اون خونه رو ميشناسم ن دريا رو...  

 رايان اخطاري گفت 

:اوالدريا ن و دريا خانوم ثانياد اخه بتو چه ک من ميخام دست خطم معلوم نباشه؟؟  اردالن_خو نصفه شبي کجا 

 م...  برم بگم برات پرينت بگيرن؟؟ناز نکن خو اصن من مينويس

 رايان_الزم نکرده ...همينجا دستگاه دارم چاپ ميکنم.,  

 اردالن_خو داداش قربون دهنت داشتي و نميگفتي؟؟من االن ب فکر اين بودم ک کجا بريم چاپ کنن برامون...  

 رايان_از من خورده نگير ک صدساله اينکاره ام...ديگ خبره شدم..  

 اردالن_بده من اينقدر ب فکرم؟؟  

 فسفر نسوزون...خودم فکر همه جارو کردم...  رايان_تو 

صبح بهشون مهلت داده بود ک  6نصفه شب بود ...اريان تاساعت3اردالن چشم غره رفت و حرفي نزد...ساعت 

نقشه رو چک کنن...و حاال اين اتاق انگار ميدون جنگ دوئل بود...يکي ميگفت يادداشت رو براي ارمين چاپ 

دمون بنويسيم مگ چشه؟؟يکي ميگفت من رانندگي ميکنم ديگري ميگفت نه  کنيم و ديگري ميگفت با خط خو

من رانندگي ميکنم...درست مثل بچه هابودن و تا موضوعي تموم ميشد دوباره يکي از اونا شروع ب بحث 

 ميکرد وهردو برميگشتن سر پله ي اول...  

 اردالن_خب من ماشينو ميرونم...  
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 مچين حرفي زده؟؟ مگ من مردم؟؟ اردالن با هرس گفت  ارتا_دوباره شروع نکن اردالن..کي ه

 :ميمردي من اينقدر هرس کش نميشدم...گفتم من ميرونم بگو چشم...  

 بحثو تموم کرده بوديم...من سرعت و تجربه م تو ماشين روندن بيشتر از توعه...  ارتا_تو بيجا کردي...ما اين 

 اردالن_تو ديدي ماشين سواريه منو؟؟  

 ارتا_خب معلومه ک ن...کاره ديگه اي نبود بکنم بيام ماشين سواري تورو نگاه کنم؟؟  

 ...........داناي کل............  

 ...صداي اردالن ارتا رو از جا پروند... 

 اردالن_خوابت نميبره؟؟  

ارتانفسي تازه کرد و گفت:تو چرا بيداري؟؟ اردالن_از سروصداي تو مگه ميشه خوابيد؟؟ ارتا_وااي...شرمندم  

 داداش...نتونستم بخوابم..  

 اردالن اروم خنديد و گفت 

 ز سرم برنميداره...  :شوخي کردم...منم نتونستم بخوابم...خيالش دست ا

 ارتا_ب اينم ميگن يه حس متقابل..  

 و چه درده عميقيه اينکه نميدوني همه ي زندگيت االن کجاست؟؟ اردالن_پاشو که ما ادمه خوابيدن نيستيم...  

 ارتا از جا بلند شد و المپو روشن کرد...اردالن سريع چشماشو بستو گفت 

 :خاموش کن اون بي صاحابو. 

 يکني ...حاال چرا اعصابت خط خطيه.؟ اردالن_نگرانم..  ارتا_عادت م

 ارتا_منم همينطور...  

 اردالن با تعجب نگاش کرد و گفت  

 :واقعا؟؟چون اصال اينطوري نشون نميدي...قيافت هميشه ي خدا خونسرد و بي احساسه... 

 ارتا نرم خنديد و جواب داد 
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ن ماموريتا دووم نمياوردم...نقشه ضعف دست دشمن  :اگه ميخواستم هر حسي ک دارمو نشون بدم توتموم اي

 نده..اين درس دوِم سرهنگ ب ما بود...  

 اردالن_درس اولي چي بود؟؟ 

 ارتا با چشمايي ک نميشد هيچي ازش خوند زل زد ب اردالن و گفت  

 عاشق نشيم و ما هردو خودمونو باختيم... :منو ارشا شکست خورديم...درس اول اين بود ک 

 اردالن اهه عميقي کشيد و از جا بلند شد...  

 اردالن_االن بايد لباس مشکياي شهرادو قرض بگيرم؟؟  

ارتا _هـه...بعيد ميدونم شهراد وسواسي لباس مشگياشو بده بهت...من همه لباسام مشکيه ي جور باهم کنار 

 ميايم ديگه...  

 تا فکر ميکرد"من همه لباسام مشکيه" وقتي دليل اين حرفو پرسيد ارتا جواب داد اردالن ب حرف ار

:دوسال پيش من فکر ميکردم ارشا رو از دست دادم...اما خوبيش اينه ک اشتباه ميکردم...من فکر ميکردم  

 ديگه نميتونم ببينمش از اون موقع تمام لباسام مشکي بوده و هست..  

 ار پرسيد اردالن سري تکون داد واينب

 :چرا ارشا همه لباساش زنگ روشن و اکثرا سفيده؟؟  

ارتا_درست نميدونم...اما بارها نگاهه پر تنفرش رو روي لباساي مشکيه شهرزاد ديدم...ب هرحال ارشا 

هيچوقت نتونست ب اندازه ي من تو نشون ندادن احساساتش موفق باشه و رنگ سفيد احساسات ادما رو 

 مخفي ميکنه...  

ن خنديد... اين حرفو تازه ميشنيد ...ميدونست رنگ سفيد ارمش بخشه ... اما هيچوقت نفهميده بود اين  اردال

رنگ پرده اي بروي احساساته ادماس...مجهوالت زيادي رو نسبت ب ارتا و برادرش حس ميکرد...اين دو نفر  

 براش شبيه عالمت سوال بودن.  

د؟؟با عقل ک جور درنمياد...مگ چشما حرف ميزنن ک بشه  ساره _من نميدونم اصال مگ ميشه چشمارو خون

 ازشون چيزيو خوند؟؟ 

 قامِت ساره تو چارچوب در نمايان شد و لبخند رو لباي ارتا اورد...مهر اين دختر عجيب تو دلش نشسته بود...  

 ارتا با مهربوني جواب داد 
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 :خب معلومه ک چشم ها حرف ميزنن...چشم اينه ي قلبه ساره...  

 ره پوفي کرد و گفت سا

 :الفباي چشما رو خواهشا ب منم ياد بده...  

ارتا باشه اي گفت و رفت روبروي ساره ايستاد...اردالن کنجکاو بود بدونه ک ارتا ميخواد چيکار کنه...ارتا  

 فقط لبخندي زد و گفت  

نباش..جاي تو ديگه اينجا نيست چون نميتوني يک لحظه ام از نگراني خواهرت :چرا نميري ساره؟؟ نگران من 

دربيايي...من نگاهتو ميشناسم...نگاهه تو درست مثل نگاهه اريان ب منه...پر از نگراني .. توپر از حس 

 دي..  خواهرانه اي اما باز نگران حال مني...بازم ميموني چون سارا قسمت داده تا حال من خوب نشده بر نگر

ساره متحير شد...ارتاتموم اين حرف ها رو از چشمهاش خونده بود؟؟تموم واقعيت رو از چشمهاش خونده 

بود؟؟ ب راستي ک الفباي چشم بي نظيره...چون خيلي کامل تر از چيزيه ک ما بزبون مياريم...ساره بازم ب ياد  

رتا مطمئن نشده باشه نميره...ارتا خيره ي اين  خواهرش افتاد...بايد ميموند..نهايتا دوروز ديگه...تا از حال ا

دختره مهربون بود.گ.ميگفت خواهرش از خودشم مهربون تره..يني مهربون تر از ساره؟؟ فداکار تر از 

 ساره؟؟  ارتا_خب..نظرت چيه؟چشم خونيم چطور بود؟ ساره با کمي اندوه جواب داد 

 :تو راست ميگفتي...چشم اينه ي قلبه..  

 اين وقت شب بيداري ساره؟ ساره با پرويي گفت  اردالن_چرا 

 :شما چرا خودتون بيداريد؟ اردالن_ما خوابمون نبرد 

 ساره _منم همينطور..بعالوه اومدم ي سر ب ارتا بزنم ارتالبخند زد و گفت 

:من خوبم ساره...حرفات تکونم داد...ديگه اون ارتاي دوروز پيش نميشم ...مطمئن باش  

داروشکر ک حالت خوب شد...کار زيادي نتونستم برات بکنم اما حداقل قسمه سارا رو ساره_اميدوارم...خ

 نشکستم...  

 ارتا_اين چ حرفيه؟؟ تو منو دوباره زنده کردي و ازت ممنونم 

 اردالن_و منم ممنونم ک رومو زمين ننداختي و اومدي  

 زارم...  ساره_خوشحالم ک اينو ميشنوم...من ديگه بهتره مزاحم نشم و تنهاتون ب

 ساره بعد از اين حرف خداحافظي گفت و از اتاق بيرون رفت...اردالن تو دلش گفت 

 :ساره براي همه ي ما خوش شانسيه بزرگيه...  
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-اردالن شروع ب پوشيدن لباساش کرد ...ارتا با تعجب گفت :اردالن! هنوز صبح نشده...االن خيلي زوده ارتا

 اردالن کجا هنوز صبح نشده  

 اردالن_ميدونم...دارم ميرم ي جاي ديگه...  

 صبح نقشه مون عملي ميشه..  9ارتا_کجا؟؟ اونم اين وقت شب؟خيلي ديرنيست؟ اخه ساعت 

 صبحه...  5اردالن_کو تا اون موقع؟؟تازه ساعت 

 تا اون وقت خودتو برسوني.. ارتا_اره منم ميدونم ساعت چنده..اما ميترسم نتوني 

 ساعت وقت هست...  4اردالن_

 ارتا_اگه نرسيدي؟؟  

 اردالن با لحني ک سعي داشت ارتا رو قانع کنه گفت 

 :ميرسم داداش ...ميرسم...  

 درک ميکرد نگرانيه ارتا رو ...لباساشو ک پوشيد گفت  

 ... صبح اينجام...خداحافظي هم نميکنم چون برميگردم8:منتظرم باش ساعت

 بعد از گفتن اين حرف از در اتاق بيرون رفت... ارتا االن دقيقا شبيه ارشا شده بود..محافظه کار و نگران......  

 ?ل .............   ے.......................دانا 

 از اتاق ارتا ک بيرون رفت در افکارش غرق شد...مدام تو فکره حرفايي بود ک ارتا بهش 

ني فوق العاده س... هر حسي ک ساره داشت رو ارتا هم حس کرده بود...بخاطر قسم زد...الفباي چشم خوا

سارا و خواهش هاي اردالن اومد...اما ديدن ارتا باعث شد بار مسئوليتي رو روي شونه هاش حس کنه...اين  

 احساِس پاکه ارتا ساره رو حت تاثير قرار داده بود...  

اتاقه شريکيه خودش ،شهرزاد ،باران ومليکا ميرفت متوجه ساره همونطور ک سرش پايين بود و بطرف 

شهراد شد ک شخصي جلوش ايستاده...سرشو بلند کرد و چشماش تو دوتا چشم قهوه اي قفل شد...شهراد 

وروبروش ديد که بي حرف فقط نگاش ميکرد...ساره هم حرفي نزدو راهشو طرف اتاق کج کرد اما صداي 

 شهراد باعث سد سرجاش وايساد. 

 شهراد_ساره خانوم... 

 ساره برگشت وپرسيد:بله..کاري داشتيد؟؟  
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 شهراد نرم خنديدو گفت:من راستش...چجوري بگم؟؟ ساره_هر طور ک دوس داريد...  

 شهراد ثانيه اي تو چشماي ساره خيره شد ...در اخر گفت:  

 اگه ناراحتتون کردم...  شهراد_من ميخواستم...عذرخواهي کنم...بابت برخورده بد اونروزم...من متاسفم 

 ساره درجا کپ کرد...شهراده مغرور و وسواس رو چ ب عذ رخواهي؟؟  

با خودش برد..چطور ب اين زيبايي ميخنديد؟؟ب اين دلربايي؟؟ ساره_نيازي ب  ساره لبخندي زد ک دل شهرادو 

 عذرخواهي نيست...من از کسي کينه ب دل ندارم...  

شهراد تو چشماي عميق و بخشنده ش غرق شده بود...مثل اينکه حرفاي بقيه راجب مربونيش کامال درست  

 بوده... آيناز  

.حرفي براي گفتن نداشت...هر قدر ک بيشتر ميموند بيشتر از شه راد ديگه بيشتر از اين طولش نداد..

 مهربونياي ساره شرمنده ميشد...  

 شهراد_ب هر حال اميدوارم بتونيد فراموش کنيد..شب خوش... 

 ساره_شب خوش... 

 ?ل.............   ے ......................دانا

شت...هر قدر ک بيشتر ميموند بيشتر از شهراد ديگه بيشتر از اين طولش نداد...حرفي براي گفتن ندا

 مهربونياي ساره شرمنده ميشد...  

 شهراد_ب هر حال اميدوارم بتونيد فراموش کنيد..شب خوش... 

 ساره_شب خوش... 

 وساره هيچوقت نفهميد ک شهراد تموم شب تصويره لبخنده زيبا و دلرباي ساره رو تو خواب ديد...  

 ............  ......................اردالن..

 از خونه زدم بيرون نمي دونم چرا نگران بودم ؟؟از چي آخه ميترسيدم چرا حس ميکردم اتفاقي  

داره برا سوزانم ميفته ؟راه افتادم همينطور خيابونارو دور ميزدم پرنده پر نميزد انقدر رفتم و رفتم تا رسيدم به  

م نگاه کردم فهميدم محمود آباده آخ خداا اولين سفرمو يه شهر ديگه اينجا کجاس ؟؟يه کم که به تابلو هاي دور

با سوزانم اومدم اينجا ...خاطرات زيادي برام زنده شد...راه افتادم و خودمو رسوندم به دريا هوا کم کم داشت  

روشن ميشد از ماشين پياده شدم ولي آهنگ کمي از تو ماشين بگوشم ميرسيد يکم زيادش کردم و رفتم روشنا 
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که چه آهنگ محشري بود...حرف دلمو ميزد... هوا ابري بود رعدي زد و اهنگ شروع کرد به   نشستم آخ

خوندن  "کوچه به کوچه خونه به خونه دنبالت گشتم منه ديوونه سايه به سايه دنبالت کردم اما گم شدي دورت  

دنيام وقتي تو نيستي  بگردم بارون مي باريد چشمام نمي ديد قلبم يه لحظه صدات نشنيد به هم مي ريزه تموم

 من خيلي تنهام 

 گريه ام مي گيره وقتي که حرفام از يادت ميره 

يادت مي افتم يادت مي افتم يادت مي افتم بارون مي گيره جايي نميرم واي چه دلگيرم از دنيا سيرم بي تو 

 ميميرم بي تو ميميرم بي تو ميميرم" 

با اين قسمت اهنگ قلبم فشرده شد...بيتوميميرم سوزانم...اينو ديرفهميدم...خيلي دير...چون ديگه نبودي  

 کنارم...  

 "چشمامم بستم خسته ي خسته ام با عکسات اينجا تنها نشستم تو رو ندارم هي بد ميارم دلم گرفته از روزگارم 

 تم تو رو ندارم هي بد ميارم دلم گرفته از روزگارم چشمامم بستم خسته ي خسته ام با عکسات اينجا تنها نشس

 گريه ام مي گيره وقتي که حرفام از يادت ميره 

يادت مي افتم بارون مي گيره جايي نميرم واي چه دلگيرم از دنيا سيرم بي تو يادت مي افتم يادت مي افتم 

 ميميرم بي تو ميميرم"   

دريا طوفانيه امشب...درست مثل دلم...از جا بلند شدم...کل لباسام خيس و شني بود...شوري اشک رو تو دهنم  

...بارون نذار کسي اشکامو حس ميکردم...صورتم رو از اشکهايي ک با بارون قاطي شده بود پاک کردم

 ببينه...نذارمردم ببينن ک شکستم...نذار بدونن دلم 

گرفته...عاشق ساحل محمودابادم...هيچ خونه اي نزديکش نيست...و در اين هواي گرگ و ميش هيچ احدي از  

 چند کيلومتريش هم رد نميشه...اگه بايد خودمو خالي از غم کنم..همينجا جاشه...فرياد کشيدم:  

ـداا..به بزرگيت قسمت ميدم...ن ـزار براي سوزانم ...همه چيـزم...تموم زندگيم...اتفاقي بيفته...خداياااا  _خ

ب کي قسمت بدم که خودت باالتريني؟؟...اون همه ي دنياامه..نـزار اذيتش کنن...خداي من...ميخواي تاوان  

 بگيري ؟؟ از من بگير...ميخواي اذيتش کني؟ بجاش منو 

ن نگاه کردن ب دريا عبادته...تورو ب بزرگيه دريات قسم چشماي درياييشو ازم نگير...خداياا بکش...ميگ

 سوزانم ي اخ بگه من ميميرم..  
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ديگه نتونستم وزنمو تحمل کنم..پاهام ياري نميکرد...با زانو افتادم روي زمين...دوباره اهنگ شروع از نو  

ار تکرارش روزايي بود ک با سوزان گذروندم...هربار  شروع شد...هربار تکرارش گذر خاطراتم بود...هرب

 تکرارش خوشيايي بود ک نميدونم چرا ازم گرفته شد؟؟هربار تکرارش خوشبختي اي بود ک ازم صلب شد...  

"کوچه به کوچه خونه به خونه دنبالت گشتم منه ديوونه سايه به سايه دنبالت کردم اما گم شدي دورت بگردم  

 م نمي ديد قلبم يه لحظه صدات نشنيد به هم مي ريزه تموم دنيام بارون مي باريد چشما

وقتي تو نيستي من خيلي تنهام گريه ام مي گيره وقتي که حرفام از يادت ميره يادت مي افتم يادت مي افتم يادت 

ميرم  مي افتم بارون مي گيره جايي نميرم واي چه دلگيرم از دنيا سيرم بي تو ميميرم بي تو ميميرم بي تو مي

 چشمامم بستم خسته ي خسته ام با عکسات اينجا تنها نشستم تو رو ندارم هي بد ميارم دلم گ رفته از روزگارم 

 با عکسات اينجا تنها نشستم تو رو ندارم هي بد ميارم دلم گرفته از روزگارم چشمامم بستم خسته ي خسته ام 

گريه ام مي گيره وقتي که حرفام از يادت ميره يادت مي افتم يادت مي افتم يادت مي افتم بارون مي گيره جايي 

بخش.بي تو نميرم واي چه دلگيرم از دنيا سيرم بي تو ميميرم بي تو ميميرم بي تو ميميرم (بابک جهان 

 ميميرم.فوقالده س)  

چهره ي معصومش از جلو چشمم کنار نميرفت...دلم مگه حرف حاليشه؟؟ هرچي ميگم اون از سرمم زياده..دلم  

ميگه عاشقشم...هرچي ميگم اون منو نميخواد...دلم ميگه دچارشم...طاقت دوريش از عهده من خارجه...دوس 

 ترم کنه...   ذارم باز تو درياي نگاهش غرقم کنه...عاشق

مثله ي فيلم کوتاه ک پر از تصويره خاطرات تو هرشب از تو ذهنم ميره مثله کوير شدم ک ارزوش بارونه 

 هميشه قلب من منتظرت ميمونه  تابرگردي ب خونه...ب خونه...ب خونه...  

و از دست ندي  اين چند بيت حرفه دلمه...تمومه چيزيه ک چشمام داد ميزنه و ميگه...راسته ک ميگن تا کسي ر

 قدرشو نميدوني...االن ميفهمم وصله ي تنم بوده و گمش کردم انگار دنيام ب اخر رسيده...  

اسمان تو ديگر نمک ب زخمم نزن..من با او زير اين باران خيس ميشدم...شوري بارانت بدجور زخمم را زجر 

 ميدهد..  

بسته ولي نميباره...ديگه طاقتم طاق  نفسام رو سينم سنگيني ميکنه سوزان...اين بغضه لعنتي گلومو 

شده...تورو از کي بايد بخوام؟؟از خدايي که هروقت بهش احتياج پيدا کردم اسمشو بلند فرياد زدم؟؟نه من ديگه  

 روم نميشه حتي ب اسمونش نگاه کنم اما...  

 بجز تو اشنايي نيست... 

 رفيقو هم صدايي نيست  
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 .  ولي حتي براي ما پناهي جز خدايي نيست..

خدا تنها اسميه ک هروقت صداش کنم ميگه:جانم؟؟ هرچقدرم ک بد باشم اون از من کينه ب دل نميگيره...اون  

 پادشاهه بخشنده ي عالمه...خاص فقط خداس...  

يکم که احساس سبکي کردم از جا بلند شدم...ساعت هفت ربع کم بود...اگه دير برسم ممکنه هر شانسي ک 

با قدمهايي استوار بطرف ماشينم رفتم...وقت کم وسرعت من بيش از اندازه سرسام داريم از دست بره... پس 

 اور بود..ب انداره کافي نگران و بي اعصاب بودم و طاقت 

ساعت وقت 1يقه مو بگيره و بي اعصابيشو ب رخم بکشه...برخالف اومدنم ک نداشتم بخاطر دير کردنم ارتا 

دقيقه طول کشيد...خب با اون سرعتي ک من ميومدم فقط ميتونم بگم کرم خداو شکر ک  40برد ...رفتنم حدودا 

ب  تصادف نکردم...انگار پام رو پدال گاز چسبيده بود...سريع ماشينو پارک کردم و رفتم داخل...بدون توجه

بقيه ک خيره ب ظاهره جنگليه من شده بودن رفتم طبقه باال و تقه اي ب در زدم و وارد شدم...ارتا سرتاپاش 

 مشگي شده بود....درست مثله هميشه...  

 ارتا_تو باالخره اومدي انـ...  

 تا منو ديد حرف تو دهنش ماسيد..  

 سرتاپامو از نظر گذروند واخر سر گفت 

؟ پسر اين چه وضعشه؟ کجا رفته بودي؟؟ دعوا کردي؟؟ يا اينکه زدن له و لوردت :از انگوال فرار کردي؟

 کردن؟؟  

 _مگه بيست سواليه داداش؟؟ارومتر...  

 ارتا_خب خودت مجهول ذهني طرح ميکني...با اين ريختو قيافه کجا بودي؟؟  

 _رفته بودم محمود اباد... تا اينجا حدود يک ساعت راهه...  

 ميره اينهمه راهو...حوصلشو داشتي؟  ارتا_اووهووو...کي 

 _ب تو هم پيشنهاد ميدم ک حوصلشو داشته باشي...چون قراره خودت بيشتر از اينو بري...  

 ارتا با قيافه بامزه ومتعجب گفت  

 :با مني؟؟اشتباه گرفتي... 

شه توش _با شخص شخيص خودتم..قراره بريم جنگل ...چمستان منطقه واز...اونجا پر از جنگالييه ک مي

 مخفي شد و البته منطقه محافظت شده که فقط تهرانيا و اصفهانيا اونجا ويال دارن..  
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 ارتا با حالت تفهيم بهم نگاه ميکرد...مطمئنن ارتا باهوش تر از اون بود ک معني حرفموبفهمه...  

 ارتا_خوشم مياد عقلت در اينجور مواقع خوب کار ميکنه...  

 اشه من اينطوريم ديگه..  _وقتي حرف از برگشتن سوزان ب

 ارتا اروم گفت 

 :کاش برميگشتي دريام...  

شنيدم ...ولي ب روي خودم نياوردم...من تو شرايط خودش بودم و درک ميکردم که اگ ي روز ديگه کنار  

 خودم نداشته باشمش تو چ حاليم... 

 کردم...   ارتا چند تا ازلباساي مشکيشو نشونم داد و گفت:بيا...اونا رو براي تو جدا

نگام کشيذه شد سمت لباساي خودش...شلوار کتون مشگي...پيرهن مشکي ک البته دکمه هاش باز بود و 

زيرش هم ي تيشرت مشگي پوشيده بود...مثل هميشه خوش لباسه...رفتم طرف لباسام و دونه دونه 

پوشيدمشون...خوشم مياد ارتا تو سليقه حرف اولو ميزنه...همون اول اينو فهميدم...برام مثل خودش ي شلوار 

کتون مشگي و پيرهن مشگي...ودراخر سويشرت مشکي از بين لباساش کنار گذاشته بود..لباسارو ک پوشيدم  

 ديدم ارتا ي عينک افتابي و ماسک زده...  

 _پسر اين چه وضعشه؟؟ 

نتظار ک نداري بذارم منو بشناسن...همينطوريشم از جانب جناب سرهنگ يه انفراديه حسابي افتادم ک  ارتا_ا

 ديگه از اين غلطا نکنم..  

 باخنده گفتم  

 :فکر نميکنم سرهنگ اينقدر بي رحم باشه که بخاطر يه بار دزدي بندازتت انفرادي..  

 نرفتم...  ارتا_مشگل همينجاست...اخه منم که يکي دوبار دزدي 

 بار 3_پس مگه چند دفه رفتي؟؟ ارتا_با االن حدوده 

 _بااااااار؟؟ شـوخي ميکني!!!!  3

 ارتا_خيليم جديم...بار اول منو دريا بوديم...بار دوم من،دريا وارشا...ايندفه ام ک ب پست تو خوردم...  

 _شانس اوردي...چون تو اين ي قلم چهارپايتم... 

 جيبش دراورد و گفت ارتا با خنده کاغذي ازتو  
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 :بيا ببين خوبه؟ 

 _چي هست؟  

 کاغذو از دستش کرفتم و شروع کردم ب خوندن...  

"اگه دوست داري يه بار ديگه دريا رو ببيني...سوزانو ب من برگردون...کلکي تو کارت باشه بايد ارزوي 

از من ادرس  ديدنشو ب گور ببري...فقط در صورتي ب اين شماره ي پايين زنگ بزن که فقط بخواي

 بگيري...پاتو کج بزاري حکم مرگ عشقتو صادر کردي"...  

 _اووپس...پسر...يارو سکته کاملو ميزنه...  

 ارتا_نترس اين ارمين سگ جونه...اگرهم بميره که چه بهتر خالص ميشيم از دستش...  

 مواجه شدم..   ارتا اينقدر جمله اخرشو با هرس گفت که بي اختيار قهقه اي زدم و با چشم غره ارتا

 نگاهي ب ساعت انداخت و گفت 

 :بجنب وقت نداريم...  

 سري به معنيه تاييد تکون دادم...ارتا کوله پشتي رو برداشت وهردو از در اتاق زديم بيرون...  

 ? ـل.....................  ے..............دانا

دقيق تو ماشين نشسته بودن...ارتا با پاش کف ماشين ضرب گرفته بود...پوسته لبشو ميجويد 40هردو نزديکه 

و فقط ب در خونه زل زدن بود...اردالنم خيره ب دري بود ک ارتا نشونش داده...لحظه شماري ميکرد که تا  

زمين تا زير زمين   چندساعت اينده دستاي سوزانشو لمس ميکرد...يدفه درباز شد و دوتا دختر که ظاهرشون از

 باهم فرق ميکرد اومدن بيرون...اردالن باهول گفت: 

 اردالن_خودشه؟؟ ارتا باتوام...اون درياعه...؟؟  

 ارتا خيره شده بود ب يکي از اونا...اب دهنشو قورت داد و بزور گفت :خودشه...اون ابي و مشگيه دريامه...  

 اردالن_پس اون يکي کيه؟؟ ارتا_سرخ ـر...  

 ن مشتي ب فرمون کوبيد و گفت :لعنت بهش...لعنت ب تو ارمين...  اردال

ارتا حتي وقتي که با اردالن حرف ميزد هم حاضر نبود چشم از دريا برداره...دلتنگي عجيبي حس ميکرد...يعني  

 دريا هم ب اندازه ي سرسوزن دلتنگ ارتا شده بود؟؟  

 تو کف...پسر ميگم نرو تو رويا...االن وقتش نيست...  اردالن دستمالي رو اغشته به اتر کرد و گفت:ارتا نرو 
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ارتا خفه شويي نثارش کرد و گفت:من ميرم سراغ دريا...توهم اون کاغذو بده دست اون يکي دختره...ميترسم  

 منو بشناسه...  

اردالن باشه اي گفت و دستمال اغشته ب اتر رو دست ارتا داد...هردو از ماشين پياده شدن...کمي نزديک  

خترا شدن اينقدر مشغول حرف زدن بودن ک مطمئنن ارتا و اردالنو نديدن...اردالن و ارتا نگاهي ب همديگه  د

 انداختن وغگفت  

 ، 3،2،1زدن:

شمارش که تموم شد ارتا از پشت دريارو بغل کرد و دستمالو دم دماغش گرفت...دريا باالخره بي هوش شد و 

 شين و روي صندلي عقب خوابوند...  ارتا با جونو دل بقلش کرد .. بردش تو ما

 اردالن وقتي الينا رو گرفت دستشو گذاشت جلوي دهنش که جيغ نزنه...سرشو برد کنار گوش الينا و غريد  

بايد سوزانمو بهم بده...مثله ي دختره خوب برو و امانتي منو بهش :به رييست بگو اگه عشقشو ميخواد 

 برسون...شيرفهم ش ـد؟؟  

 دختري ک اندام ظريفش تو دستاي اردالن ميلرزيد با ترس سري تکون داد و اردالن دوباره گفت  

روشنه؟؟  :ميخوام دستمو از رو دهنت بردارم...دختره خوبي باش و صدات درنياد که همينجا خالصت ميکنم... 

 الينا دوباره چند بار سرشو تکون داد و اردالن ولش کرد...الينا با ترس برگشت و گفت 

 :تورو خدا با منـ..  

 اردالن پريد وسط حرفش :هيـس...خوب نگام کن...  

 کاغذ رو بطرف الينا گرفت و ادامه داد:اينو ميرسوني دست ارمين...  

 الينا ميون اشکاش ب سختي گفت 

   :با..باشه..

  ےالينا از خدا خواسته بسرعت دويد طرف خونه و اردالنم سريع رفت طرف ماشينش... ......................دانا

 ?ـل.............  

 سوزان با صداي فرياد ارمين مبهوت سرجاش خشکش زد... درده استخوناش از يادش 

افتاده باشه؟؟ ب سختي از جاش بلند شد و تا جايي که ميتونست پله ها رو سريع  رفت...يني چه اتفاقي ميتونه 

پشت سر گذاشت...دلش ميخواست زودتر دليله فريادهاي ارمين رو بدونه که صداي اربده ش گوش فلکو کر 

کرده بود...بدنش ميلرزيد...عادت کرده بود به اين لرزيدن هايي که يهو بسراغش ميومدن ويهو از بين  
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يرفتن...به طبقه اول که رسيد با صحنه اي مواجه شد که هيچ انتظارش رو نداشت...الينا با صورت و م

چشمايي ک از فرط گريه سرخ شده بود رو زمين افتاده بود و هق هق ميکرد...واما ارمين...حالش افتضاح بود 

رو از عصبانيت مچاله کرده  و هيچ تعريفي نداشت...انگار خون جلو چشماشو گرفته بود...کاغذه توي دستاش

 بودو از خشم زيادي مثل مار زخمي به خودش ميپيچيد و فرياد ميزد:  

 ـته؟؟؟    ـکارو داش ارمين_ک ـي جرع ـت اين

ميخواست ب سمت الينا هجوم ببره که رهام و سمير بازوشو گرفتن و کشيدنش عقب...ارمين اما بدجوري تقال  

 حس کرد هر لحظه امکان جرخوردن هنجرش هست...   ميکرد و جوري داد ميکشيد که سوزان

ارمين_مگه تو باهاش نرفته بودي؟؟تـوي بيش ـوع ـور به چ ـه ح ـقي دريام ـو ول ک ـردي و خ ـودت اوم 

 ـدي؟؟ه ـان؟؟  

 و اما هيچ جوابي جز هق هقه الينا نصيبش نشد... 

 ارمين_ِد جواب منـ و بـده لعنتـ ي..  

 رهام_بس کن ارمين تقصيره اون نبوده...حاال اونا چي ميخوان؟؟ ارمين با خشم غريد  

 :سـوزانو...  

 همه ي نگاه ها چرخيد سمت من...  

 سام با صداي بلندي گفت :چ ـي؟؟ امکان نداره ..  

 من سوزانو نمي دم  -سام

 فرياد زد  ارمين سريع به سمت سام براق شد و

:چي امکان نداره؟؟ من براي برگردوندن دريا دنيامو هم قرباني ميکنم...اين دختره که ديگه اهميتي برام 

 نداره...نميخوام بخاطر يه دختره بي ارزش دريامو خودم بادستام خاک کنم...  

دش...رفته بود... بدون  سر سوزان گيج رفت...پس رفته بود...دريا هم رفته بود ...تنها ناجي سوزان...تنها امي

دريا ميون اينهمه گرگ چه ميکرد.؟؟دستاش بدتر از قبل ميلرزيد...وپله ها رو يکي يکي پايين ميرفت...اما  

 ديگه طاقت نياورد و رو پله ي ششمي نشست..  

 فرياد سام اينقدر بلند بود که تو سرش اکو ميشد 

 رم دسـتي دس ـتي ردش ک ـني بره...  :اون ب ـي ارزش نيس ـت..ح ـداقل ب ـراي م ـن.!!نميذا
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 ارمين نعره کشيد  

:هـه...من س ـوزانو تحويل ميدم و دريامـو پ ـس ميگـيرم و تو هـم اگه دسـت از اين کارت برن ـداري باور ک  

ـن برام ذره اي پ ـشيموني نـداره کـع ک ـارتو همينجا يه س ـره ک ـنمو جسـدتو توي بيابون ره ـا ک ـنم...اي  

 تـو اون گوش ـاي کرت ف ـروک ـن...   ـنو

سوزان صداي مشته محکمي رو که ب صورت سام خورد رو شنيد و بدنش لرزش گرفت...اونقدر ک اين  

حالتاي چند روزش رو ميخواست ميدونست که تا حدوده دو ساعت ديگه با درد طاقت فرسايي مواجه 

باال اورد..ارمين بازوشو محکم گرفت و سوزانو ميشه...صداي پايي رو توي راه پله شنيد و سرشو به سختي 

 از جا بلند کرد کنار گوشش غريد  

 :مثل يه دختر خوب با من راه بيا...کاره غير عادي بکني خونت حالله..روش ـنه؟؟  

 سوزان حرفي نزدميدونست ارمين تا وقتي دريارو پس نگيره کاري باهاش نداره...ارمين دوباره دادزد 

 :با توام...روش ـنه؟؟ سوزان _آر...آره...  

ارمين لبخندي از سر پيروزي زد و سوزانو از پله ها باال برد...سوزان از درده زياد لبهاشو بهم ميفشرد...و  

چه درده عميق تري داشت توي قلبش...حقش اين بود که بياد ميون اين جماعتي که از اسمون تا زير زمين يا  

 جنوبي باهاش فرق ميکردن؟؟   درجه ي360به عبارتي 

نگاهي به سام انداخت که گوشه لبش خوني بود و با غضب به ا رمين نگاه ميکرد...اما يهو اروم شد و رو ب 

 ارمين گفت  

 :تنها نرو.. 

 ارمين_پس با کيـ... 

 سام_من...  

؟ سام با تحکم ارمين با جديت تو چشماي سام نگاه کرد و گفت :کي ضمانت ميکنه ک دست از پا خطا نکني؟

 گفت:مريـم...  

 ارمين کمي نگاش کرد و بعد به خيال اينکه سام عاشقه مريمه گفت :اوکي...سريع باش..  

لبخند خبيثي رو لباي سام شکل گرفت...و ارمين نفهميد که مريم براي سام کوچکترين اهميتي نداره...ارمين در  

د از مدتي سام هم اومد و ارمين با گوشيش شماره ي  ماشينشو باز کرد و سوزانو هل داد رو صندلي عقب...بع

 روي گاغذ رو گرفت...و تا صداي بله گفتني از پشت خط شنيدفريادش دوباره باال گرفت:  
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 ارمين_اشغال عوضي ـي...اگه باليي سرش بيادخودتو مرده فرض کن...  

 صداي پشت خط که بينهايت براي سوزان اشنا بود تک خنده اي کرد و گفت 

د نرو جناب...من ظاهرا خيلي خونسردم ولي اگه يه بار ديگه ...فقط يک بار ديگه صداي بلنده فريادو :تن

 تحديدت رو بشنوم فرصت خدافظي با عشقت رو هم بهت نميدم...  

ارمين با فک منقبض شده و درحالي که سعي ميکرد صداش اروم باشه غريد :فقط...ادرسه هر گورستوني که 

 بده..   توش هستي رو ب من

 صداي پشت خط باز خنديد و جواب داد 

 :اون که بله...فقط ميخوام صداشو بشنوم.. 

 امين پوفي کرد و گوشيو گرفت طرف سوزانو فرياد زد :بن ـال لعنت ـي...  

 اينبار اون صدايي ک پشت خط بود نعره زد 

ميکنـي...اين اخـطاره اخـرمه...اگه يه خط روش بيفته دريا رو مثل کاغذ با طله خـط :باهـاش درست رفـتار 

 خطي ميکنم.. 

 ارمين دندوناشو محکم رو هم فشار داد و به سوزان اشاره کرد که حرف بزنه...  

 سوزان_بـ...بله؟؟  

 سـوزانم...حالت خوبه؟؟اذيتت نميکنن؟؟  

ميشناخت هرچند که خيلي استرسي بود ولي ميدونست کهدصداي سوزان يهو ب وجد اومد...اين صدا رو خوب 

 اردالنشه...صداي کسي که تو تموم اين روزا دلش ميخواست ببيندش و حاال صداشو ميشنيد...  

 سوزان با صداي لرزون :اردالن....من خوبم...دلم برات تنگ شده...  

 اردالن_سوزان دردت به سرم ...يکم ديگه طاقت بيار...  

 ا بدجنسي گوشيو از دست سوزان کشيد و گفت  ارمين ب

 :حاال که ميبيني از توام سالم تره..يه لطفي کن و ادرس اون قبرستونو بده...  

 اردالن با خباثت گفت  
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زو به کثافط ميکشي ...کال وجودت نحسه...ادرسو برات اس ام اس :تو توي قبرستون هم ک بري همه جا 

 ميکنم...  

 اين گفت و گوشيو قطع کرد...  

 ارمين_مرتيکه ي اشغال...  

تا حاال کسي اينطوري تو روي ارمين بهش توهين نکرده بود...بخاطر همينم خشمشو رو پدال گاز خالي کرد و 

 .  ماشينو به معني واقعي کلمه از جا کند.... 

 .........داناي کل.......... 

ارتاتمومه راهو فقط به دريا خيره نگاه ميکرد و متوجه خنده هاي ارومه اردالن نبود...اردالن ارتا رو زير نظر 

داشت...ميديد که چطور غرقه صورت سفيده دريا شده...الحق که دختره خوشگلي بود...پوستي سفيد داشت که  

 ش بدجور چشم ارتا روگرفته بود...  مثل ماه ميدرخشيد و اين درخش

 ارتا با کالفگي گفت :باالخره کي ميرسيم؟؟  

 دقيقه ديگه...   20اردالن با لبخندي زير پوستي جواب داد :زياد نمونده...حدوده

موهاش کشيد... به طرز وحشدناکي کالفه بود...حق داشت...اردالن ميفهميد ثانيه  ارتا پوفي کرد و دستي تو 

شماري براي لمس دستاي کسي که دوسش داري چه دردي داره و در اخر اين ثانيه ها هستن که ارام ارام 

 حرکت ميکنند...  

که ميخواست گوشيشو  صداي االرم گوشي اردالن ک بلند شد اتا بوضوح از جا پريد که باعث شد دسته اردالن

 برداره تو هوا بمونه و با با تعجب بگه  

:چت شد مرد ِ مومن؟ نه هفت تير نشونه گرفتن ب مخت...نه يه اوتوبوس با شونصد نفر ادم چپ کرد...فقط  

 يکي زنگ زده اوکي؟؟ اروم باش.. 

 بعد از اين حرف گوشي رو برداشت و جواب داد... 

 اردالن_بله؟؟  

 ط رو نميشنيد بنابراين بي صبرانه منتظر بود تا بدونه مخاطب پشت خطي کيه؟ ارتا صداي پشت خ

 اردالن يهو از روي تمسخر تک خنده اي کرد و گفت  

:تند نرو جناب...من ظاهرا خيلي خونسردم ولي اگه يه باره ديگه...فقط يک بار ديگه صداي بلند فريادو 

 هت نميدم...  تحديدت رو بشنوم فرصت خداحافظي با عشقت رو هم ب
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با اينکه همه ي حرفاش وانمود بود اما کلمه ي "عشقت "که اردالن وسط حرفاش به کار برد بينهايت ارتا رو 

 عصبي کرد...بطوري که دندون قرچه ي وحشدناکشو اردالنم شنيد و با نگراني نگاش کرد اما باز خنديد و گفت  

 :اون که بله...فقط ميخوام صداشو بشنوم.. 

 نکشيد که فرياد اردالن بلند شد   به ثانيه

:باهـاش درسـت رفتـار ميکنـي...ايـن اخـطا ره آخـرمه...اگه يه خط روش بيفته دريا رو مثل کاغذ باطله خط 

 خطي ميکنم.. 

 ارتا با چشمايي ريز شده لب زد 

 :جرعتشو داري؟؟ اردالن هم مثل ارتا لب زد  :به قبر امواتم بخندم...  

 اما با اني لبخنده اردالن جمع شد و با هول گفت  هردو لبخندي زدن 

 :سـوزانم...حالت خوبه؟؟ اذيتت نميکنن؟؟  

 اردالن با صدايي ک پشت خط شنيد نفسشو با اسودگي فوت کرد. 

 اردالن_سوزان دردت به سرم يکم ديگه طاقت بيار...  

 اردالن يدفه اخمي کرد و بعد از چند لحظه با نفرت و خباثت گفت 

 :تو توي قبرستونم که بري همه جارو به کثافط ميکشي کال وجودت نحسه...ادرسو برات اس ام اس ميکنم...  

 اينو که گفت گوشيوقطع کرد...با هرس انداختش تو داشبورد و درشو بست...ارتا با تعجب گفت  

 صدقه ميرفتي..پس فش اخريو با کي بودي؟ اردالن با همون هرس گفت   :تو ک داشتي قربون

 :با اين ارمينه قبر تو قبر شده...  

 ارتا چند لحظه نگاش کرد و بعد با خنده گفت :بابا ايوال...فدايي داري پسرعاشقتم به موال...  

 اردالن با حالت نمايشي گوشه لباشو گاز گرفتو گفت 

 ..به دريا لوت ميدم..  :اوا خاک تو عالم به سرم.

هردو زدند زير خنده...به گروگان گيران گه شبيه نبودند ...بودند؟؟ ارتا اشاره ي کوچکي به همين موضوع 

 کرد:  
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ارتا_بنظرت ما خيلي شبيه اين خالفکارايي هستيم که گروگان گيري ميکنن؟؟ اردالن_خب معلومه ک نه...اين  

 داداش...  تو خون ما نيست...مال اين حرفا نيستيم

 ارتاحرفشو تاييد کرد و گفت :مثل اينکه حق باتوعه...  

 اردالن ماشينو نگه داشت و گفت  

 :رسيديم...  

 ارتانگاهي به اطراف انداخت...کنار يه جاده بودن ک اطرافشو انبوهي از درختان پر کرده بود...  

 ارتا همونطور ک درو باز ميکرد گفت  

 :پسر عجب جاييه...فقط دقيقا ب کجا رسيديم؟؟ منظورم اينه ک االن درست وسط جاده ايم. 

 اردالن زل زد تو چشماي ارتا و جواب داد 

:االن بت ميگم...ببين نيومديم که مخفي شيم...من هدفم جايي بود که نتونن بهمون شبيه خون بزنن...و اگرم 

 تو اين جنگال جاي خوبي واسه پنهون شدنه...  زدن 

 ارتا با حيرت نگاش کرد و گفت 

 :جووون...داداش توام حرفه اي شديا...بايد ب سرهنگ اشراقي بگم تا بيارتت ور دل خودم... 

 اردالن_اينا فقط احتياطه داداشم..  

سري قبلش حسابي از دماغش در اومده بود...اما خودشم ميدونست که ادم  ارتا خندش گرفت...بي احتياطيه 

 بشو نيست ک نيست...  

 اردالن_حاال که دريا رو صندلي عقبه دليل نميشه تو هم از کنار ماشين تکون نخوريا... 

 لحنش پر از شيطنت بود...ارتا هم که پايه ي شيطنت...  

 ه...  ارتا_چرا اتفاقا...دليله محکمي ميتونه باش

ارتا بعداز اين حرف دره عقبو باز کرد و نگاهي به درياانداخت...چه چهره اي داشت...پر از ارامش بود..ارتا 

 در حالي که محوه اين ارامش شده بودزير لب زمزمه کرد:خدايا...خودم فداي اين خلقتت ميشم...  

انوهاش انداخت واونو کشيد تو اروم طوري که دريا اذيت نشه يه دستشو زير گردنش و دست ديگشو زير ز

بغلش واز ماشين بيرون اورد...دريا رو کنار ماشين روي زمين گذاشت اونم درحالي که سر دريا توي بغلش 
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بود...مگه ميشد تا وقتي که ارتاهست دريا سرشو رو زمين بزاره؟؟ ارتا حاضر بود خاک زير پاي دريا هم  

 باشه. 

ح ميداد؟؟ تکوني که دريا خورد اونو از تموم افکارش دور کرد...همه  چطوري بايد اين حسو براي دريا توضي

ي حواسش رفت پي عشقش ...و اردالن شاهد نگاه هاي ارتايي بود که االن انتظاره بيدار شدن دريارو 

 ميکشيد...دريا اروم اروم چشماشو باز کرد...نفس ارتا گرفت ...انگار زمان ايستاده بود و جلو نميرفت...  

 ..رايـ..رايان تو..  دريا_

 اردالن فقط به يه چيز فکر ميکرد..رايان ديگه کيه؟؟  

اما ارتا يا همون رايان مطمئن شد ک رويا نيست...مطمئن شد که خواب نميبينه...دريا االن روبروش بود ...با  

 همون چشماي ابي و نوازشگر..  

 خورد...اردالن گوشيشو جواب داد :بله؟؟  گوشي اردالن زنگ 

 ارمين_من رسيدم...  

متريم 200اردالن_خوبه...حاال جاده رو مستقيم بيا باال يه جاده مارپيچيه و وقتي ماشين منو ديدي به فاصله ي 

 بايستا...  

 ارمين_درياي من االن کجاست ؟؟ 

 وزخند گفت:هنوز زنده س...  اردالن_هي هي هي...تند نرو ...سوزان من کجاست؟؟ ارمين با پ

 اردالن هم متقابال پوزخندزد و گفت:دريا هم ...هنوز نفس ميکشه.  

اين حرفو از عمد زده بود...وگرنه جرعت ميکرد به دريا بگه باالي چشمت ابروعه؟؟ارتا مطمئنن مادرش رو 

 به عزاش ميشوند...  

 ارمين يهو فرياد زد  

 :بخدا يه مو از سرش کم شده باشه...  

اردالن براق شد_بخـدا؟؟تو به خدا هم اعتقاد داري مگه؟؟ بهت گفته بودم اگه دوباره صداي صداي تهديدت رو 

بشنوم چي ميشه؟ کاري نکن مجبور شم باليي سر دريابيارم..چون من برخالف تو هيچ دوست ندارم ديگرانو 

د...مطمئن بود که امروز اذيت کنم...چون من برعکس تو حيوون صفت نيستم!!. سريعا گوشيشو قطع کر

بدجوري ارمينو به خون خودش تشنه کرده...ارمين کسي بود که همه ازش حساب ميبردن و تا حاال چنين 

 حرفايي رو از کسي نشنيده بود...و اردالن حسابي خوشحاله از اينکه اون مرتيکه رو جاش نشونده...  
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 :کي بود اردالن؟؟  ارتا که از صداي بلند اردالن به خودش اومده بود پرسيد 

صداش پر از هراس بود...حق داشت..حق داشت که نتونه از دريا به اين اسوني بگذره...هرچند براي مدتي  

 کوتاه...اردالن همونطور که از صندق عقب ماشين طناب ها رو بيرون مياورد گفت  

 :متاسفم ارتا...ارمين بود...ممکنه هر لحظه بهمون برسه ديگه وقتشه...  

 دندون قرچه اي کرد و از جا بلند شد...همونطور که از دريا دور ميشد رو ب ا ردالن گفت  ارتا 

 :پس خودت اينکارو بکن...من طاقتش رو ندارم...  

اردالن به ناچار سري تکون داد...ارتا از هردوي اونا دور شد ...کالفگي و عصبانيت بيش از حد رو از تک 

 ي کشيد و بطرف دريا رفت و گفت تک حرکاتش ميشد فهميد... اردالن اه

 :شرمنده ام...  

 بعد دستاي دريا رو به پشت برد و شروع کرد به بستن...تا حدي سعي ميکرد دستاشو اروم ببنده...  

 دريا _تو اردالني؟؟  

 اردالن متعجب سرشو باال اورد و گفت :منو ميشناسي؟؟  

 دريا_اسمت رو از سوزان زياد شنيدم...  

 اردالن_سوزان!! توروخدا بهم بگو که سالمه...  

 دريا شرمنده سرشو زير انداخت و گفت 

:نميدونم...مطمئن نيستم کامال سالم باشه يا نه...فقط ميتونم بگم سريع از اينجا ببرش...برو به تهران ...شهر  

   خودتون...نگران برادرشه..و دلتنگ تو... 

دلهـره مثله خوره به تن اردالن افتاد و با استرس پرسيد:يني چي که مطمئن نيستي؟؟ توروخدا بگو ببينم اتفاقي  

 براش افتاده؟؟  

 دريا_نه طوريش نيست...سوزان همون سوزانه ...فقط...  

 اردالن_فقط چي؟؟  

َِ جاده داشت بطرف اونا ميومد قفل شد...    نگاهه دريا روي ماشيني که از تَه

 دريا_فکر کنم اومدن...  
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 اردالن با هول پرسيد  

 :فقط چي دريا؟؟ فقط چي؟؟ دريا نگاه از اردالن دزديد و گفت  

 :وقت رفتن منه...  

 سوال بپرسه جوابي ازدريا نميگيره...پس از جا بلند شد و با صداي بلندي گفت  و اردالن فهميد که هرچقدر هم 

 :ارتا...زودباش دارن ميان...  

و ارتا سيگاري رو که چشماي دريا از اول تا اخر بهش قفل شده بود رو دور انداخت و دوباره اون عينک و  

نميتونست باشع...ارتا از پشت دريا رو ماسک مسخره شو زد...به طرف دريا رفت...وداع اخر که نبود...يني 

 گرفت...طوري که ارمين فکر کنه اين کاره ارتا براي جلوگيري از فراره درياعه...  

 ارتانامحسوس دستاي دريا رو نوازش کرد و با لحنه ارومي گفت  

 ديدار اخر ما نيست...يکم ديگه طاقت بيار...بزودي تموم ميشه همه چيز...  :خداحافظي نميکنم...چون اين 

دريا از هيجان اشک ميريخت اما ميخواست ارمين فکر کنه که اين اشکها از شوق ديدن اونه...هـه...چه حرفه 

 مسخره اي...کي از ديدن قاطل خواهرش ذوق ميکنه.؟؟  

متر فاصله از ماشين اردالن  200ول داده بود با ارمين نزديک و نزديک تر ميشد و همونطور که ق

 ايستاد...طولي نکشيد که دونفر از ماشين پياده شدن و گوشي اردالن باز زنگ خورد...  

 اردالن_ افرين...خوشم مياد همونطور که گفتم فاصله رو رعايت کردي...  

 ارمين غريد_بفرستش بياد...  

 باش) ارمين فرياد زدناي هميشگيشو از سر گرفت   !!!_به همين خيال in your dreamاردالن(...

 :م ـن ک ـه هرک ـاري گ ـفتي رو ک ـردممم...چرا بازيـم ميدي؟؟ مرد باش و سـر قولـت بـمون.. 

 اردالن_اتفاقا من سر قولم هستم... فقط به تو اعتماد ندارم...اول سوزانو بفرست جلو... 

 .  ارمين_منم به تو اعتماد ندارم..اول دريا..

 اردالن_حرفه من دوتا نميشه...  

ارمين_خيله خب...هردو باهم...اما اسلحمو رو سرش نشونه ميگيرم دست از پا خطا کني جونشو به خطر 

 انداختي...  
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 اردالن_اين تهديد از هردو طرف جواب ميده...  

 و اين حرف يعني منم اسلحه رو ب سر دريا نشونه ميگيرم...  

بود...خودش ميدونست که هيچوقت ماشه رو نکشيده و نميکشه...و اگرم ميکشيد  اما اردالن يه دستي زده 

براي ارشا دردسر درست ميشد...چون اسلحه مال اون بودو هر تيري که ازش بدون اجازه خارج بشه به  

توضيحه مفصلي احتياج داره...سوزانو از ماشين بيرون اوردن ...قلب اردالن تند تند ميزد و با چشماش از 

 تاپاي سوزان رو ميکاويد...دريا قدمي به جلو برداشت اما نگاهي به ارتا انداخت و گفت:منتظرم بمون...  سر

حرفي نبود که دريا تو خواب بهش زد؟؟ خوابش تعبير شده بود؟؟ قدمهاي  ارتا سرجاش خشک شد...اين همون 

بعديه دريا باعث ميشه حال ارتا هر لحظه خراب تر بشه...و اين حالو پشته ماسک و عينکش پنهون  

ميکرد...انگار چيزي داره از وجودش کنده ميشه...دريا هم حال بهتري نداشت..انگار تکه اي بزرگ از قلبشو 

 ه بود ...با پاي خودش به لونه ي ببر جا گذاشت

ميرفت...جايي که ازش متنفر بود ولي چاره اي نداشت...نميتونست جا بزنه...سوزان و دريا به وسط راه 

رسيدن...هردو به فاصله ي کمي روبروي هم ايستاده بودن...سوزان لبخندي زد و گفت :يادم نميره دريا..تمومه  

م که چقدر هوامو داشتي..تو تنها دلخوشيه من تو اون خونه ي جهنمي خوبياتو..هيچوقت فراموش نميکن

 بودي...تا دنيا دنياس مديونتم که نذاشتي احساسه بي کسي کنم...  

 دريا بخاطر اينکه روش به سمت ارمين بود نميتونست روبه سوزان لبخند بزنه.اما با مهربوني گفت 

و گذاشتي يه باره ديگه مزه ي داشتن خواهر رو حس :در حقيقت اين منم که بايد ازت ممنون باشم...ت

کنم.گذاشتي يکباره ديگه بفهمم تکيه گاهه کسي بودن چه معني اي داره...تو يه باره ديگه خاطره ي درسامو 

براي من زنده کردي...ديگه بيشتر از اين نميتونيم تو اين حالت بمونيم.شک برانگيزه برو که اردالنت انتظارتو 

 ميکشه...  

 بخند سوزان پر رنگ تر شدخيلي خوش شانس بود که تو تموم اين مدت دريا رو داشت...  ل

سوزان چند قدم به جلو برداشت.االن هردو شونه به شونه ي هم ايستاده بودن تنها تفاوت اونا اين بود که 

 راهشون برخالفه همديگه بود سوزان_بعد ميبينمت...  

 دريا_ميبينمت...  

 ر هم عبور کنن اما صداي فريادي که ميگفت :هيچکس از جاش تکون نخوره... هردو خواستنداز کنا

 باعث شد سرجاشون بايستن...فرياد سام بود که اسلحشو به طرف ارمين نشونه کرفته بود...  

 سام_اسلحتو بزار زمين ارمين...  
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 همه تو ُش ک بودن کاره سام کامال غيرمنتظره بود...  

 نه اي ميکني.ميخواي جون مريمو به خطر بندازي؟؟  سام پوزخندي زد و گفت  ارمين غريد_داري کار احمقا

:مريم از اولشم برام هيچ ارزشي نداشت...هردو به نوبه خودمون مي خواستيم انتقام بگيريم...گفتم اسلحتو 

 بزار رو زمين...  

برميومد...با اينکه حدود  حتي ارتا و اردالن هم هيچ حرکتي نميکردن...مردک ديوانه بودو انجام هرکاري ازش

مت فاصله داشتن اما هردو ميترسيدن يه تکون کوچولو بخورن و سام اينبار به جاي ارمين اسلحه رو 300

 بسمت دخترا نشونه بره.. 

 ارمين با غيظ اسلحه رو گذاشت رو زمين...  

 سام_هـه..خوبه ...حاال با پات ردش کن طرف من...  

 ارمين با عصبانيت کاري که سام گفته بود رو انجام داد...  

 سام_حاال...يا ميگي سوزان برگرده يا مغزتو متالشي ميکنم...  

 ارمين_حتي فکرشم نکن...  

 سام_خواهيم ديد...پس اينکارو نميکني؟؟  

 از هرچيزي مهم تره...  ارمين_معلومه که نه...دريا براي من 

 سام_خودت خواستي...يک...دو...  

سام هنوز شماره ي سه رو نگفته بود که صداي وحشدناکه گلوله تو فضاپيچيد...اما اين تيرو چه کسي رها 

 کرده بود که مستقيم به سر اصابت کرد؟؟  

ايي حرکت نداشت فقط صحنه ي وحشدناکي بود...گلوله مستقيم به سر سام برخورد کرده بود ...کسي توان

سوزان بود که جيغي کشيد و به طرف اردالن دويد و تو اغوشش جا گرفت...چقدر نحيف و رنجور شده  

بود...اردالن سوزانو که تو آغوشش جا گرفته بود بيشتر فشار داد .... اومد که چيزي بگه اما نگاهش رو زني 

نبود؟؟چرا خودش بود که با حالت هيستيريکي  که از البه الي درختا بيرون اومد قفل شد...اون زن هدا

 ميخنديد...  

 هدا_کشتمش...باالخره کشتم اين حيوونه پست فطرتو...کشتمش..  

 اردالن با حيرتو با صداي بلند گفت :ه ـدا...  
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 سوزان به يکباره يخ زد...اردالن ادامه داد  

 :چرا کشتيش ديوونه؟؟  

 و الحق که مثل ديوانه ها هم ميخنديد...  

هدا_چرا؟؟ به همون دليلي که حدود يکسال پيش بچمو..بچشو با بي رحميه تمام خفه کرد...اون بچه فقط  

چهارسالش بود...ميفهمي؟؟ و اونوقت به همه ميگفت که قراره کاري داره...يني ارزشه بچه ي چهار سالش به 

م تو خرج و مخارج بچه کمکم کنه  اندازه ي يه قراره کاري بود؟؟ چيزه زيادي که ازش نخواستم...فقط گفتم يک

ولي اون چيکار کرد؟؟ بچمو کشت...همونطور که ميخواست شماهارم بکشه...اينجا ديگه اخره راهه سام يا 

 همون  

بي ارزش هرچي که بود ديگه تموم شد...اجازه نميدم حتي يه ثانيه ديگه زنده  پيمانه...زندگيه اين اشغاله 

 بمونه...  

 بعد از اين حرفش اسلحه رو بطرف سام نشونه گرفت و سه تا تير پشت سرهم به سام زد...  

دخترا چشماشون رو بستن حال سوزان خيلي بد بود حق داشت تا حاال همچين چيزي اونم به اين بدي جلوي 

 نديده بود اونم کي عشق قديميش؟   چشمش

 اردالن بلند داد زد:بهتره ديگه تيراتو حروم نکني...باهمون تير اولت مرد...  

 هدا با اين حرف انگار به خودش اومده باشه اسلحشو پايين گرفت.. 

ميديد هيچ حسي نداشت چون از خودش مطمعن شده بود عاشق يه نفر تو  اردالن با اين که عشق قديميشو 

دنياس و اونم االن در آغوششه...دريا بطرف ارمين رفت...ارتا مصيره رفتنشو دنبال کرد...داشت دق ميکرد اما  

حرفي نزد...ميترسيد ارمين صداشو بشناسه...هدا نميتونست چشم از جسد ي برداره که بارونه نم نم داشت 

 ونهاي اطرافشو ميشست...حسه پيروزي  خ

 داشت...هرچي نباشه انتقامه بچش و دخترايي که بازيچه دست سام شده بودن رو ازش گرفته بود... 

ارمين پشت سرش بود و باچاقو طناب هايي ک اردالن بسته بود رو باز ميکرد......بعد از اتمام کار درياسريعا 

ع تر از دريا روشو برگردوند نميخواست شاهده اين صحنه ها باشه..  سوار ماشين ارمين شد...ارتا حتي سري

 رو ب اردالن گفت  

 :زودباش بريم...  

 اردالن_اينو چيکا کنيم؟؟ هر کسي که بوده االن فقط يه جسد ازش مونده... 
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 ارتا جوري ک فقط اردالن بشنوه گفت :به سرهنگ گزارش ميدم...  

اردالن شدو چشماشو بست..نميخواست حتي از پشت اين عينک هم چشم  بدون نگاه کردن به دريا سوار ماشين 

باز کنه و دريا رو ببينه که به همراه ارمين داره ميره...اردالن و سوزان سوار ماشين شدن و اردالن هرچه  

لي زود تر ماشينو به حرکت دراورد...دقيقا حال ارتا رو ميفهميد .....يکم که جلوتر رفتن و افتادن تو جاده اص

 اردالن گفت:ارتا...اين عينک و ماسکه مسخره رو بردار...ازشون جدا شديم...  

ارتا هم از خدا خواسته ماسکو عينکشو در اوردو انداخت تو داشبورد...حتي نميخواست چشمش بهشون 

 بيفته...سوزان مثل مسخ شده ها به ارتا نگاه ميکرد...يدفه با شک گفت  

 :من تورو ميشناسم؟؟  

 تو اينه جلو نگاش کرد و گفت ارتا از 

 :گمون نکنم...  

 اما سوزان مصرانه گفت 

 :چرا مطمئنم يه جايي ديدمت...  

 ارتا با کالفگي گفت  

 :مثال کجا؟  

 سوزان به فکر فرورفت...اما جرقه اي تو ذهنش زده شد و يدفه گفت  

 ..  :فهميدم...اون نقاشي... توي يکي از اتاقاي زير زمين يه نقاشي از توهست.

ارتا گيج نگاش کرد...منظورش چي بود؟؟انگار اردالن هم تعجب کرده بود چون متعجب از اينه به سوزان نگاه 

 ميکرد..  

 سوزان که نگاهه اونا رو ديد گفت  

دختر اونو کشيده..اسمش..اممم...شيرين؟؟ نه بابا...اممم...اهان شهرزاد :راست ميگم..دريا ميگفت که يه 

 بود...  

ارتا ک مطلبو گرفته بود اهاني گفت و اردالن شروع کرد به گفتن اينکه عکسي که سوزان ديده احتماال برادر 

وضيحاتي که شنيده  ارتا يعني ارشا بوده...شهرزاد يه بارگفته بود که رشته ش گرافيک بوده...سوزان با تموم ت

بود در اخر با حالت گيجي گفت:من ک نگرفتم...اگه عکسه داداش ارتا بوده...بگذريم از شباهت زيادي به  

 داداشش...پس چرا عکسه تو اتاق دريا بود؟؟  
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اردالن و ارتا نگاهي به هم انداختن...هيچکدومشون جوابي براي اين سوال نداشتن...ارتا عميقا ب فکر فرو 

ني دريا هم اونو...نه امکان نداشت...البته حرفاي امروزه درياحدودانشون ميداد که اونم نسبت ب ارتا رفت...ي

بي ميل نيست اما ارتا باور نميکرد...هنوزم ميترسيد اين يه خواب باشه و وقتي بيدار شد......اما ساره گفته  

 بود:"زندگي تو نه خوابه...نه خياله...ونه سرابه"...  

داب عميقه افکارش دستو پا ميزد و هرچقدر بيشتر فکر ميکرد بيشتر تو مرداب غرق ميشد...صداي  ارتا تو مر

 فرياده سوزان باعث شداردالن سريع برگرده و با تعجب عقبو نگا کنه...  

 اردالن_چت شد سوزان؟؟  

ه سختي سوزان باصورتي سرخ و درحالي که محکم خودشو بغل کرده بود و پي در پي نفس عميق ميکشيد ب 

 گفت  

 :تمومه بدنم...درد ميکنه...انگار ...با مته دارن...استخونامو سوراخ ميکنن...  

ارتا و اردالن با حالت گيجي بهم ديگه نگاه کردن ...سوزان هر لحظه بيشتر احساس درد ميکرد و فرياد 

 ميزد...با شنيدن صداي بوقه ماشيني که باسرعت از جلوشون ميومد ارتا فرياد زد 

 ـاااا....   جل ـوتو بپ: 

 اردالن سريعا فرمونو بطرف خاکي چرخوند و ترمز گرفت...  

 ارتا:داشت ـي به کشتنمون ميداديييي!!!.  

 اردالن بلند از ارتا داد کشيد 

 :به درک..مگه نميبيني حال ـشوو؟؟؟  

عقب پيش سوزان... چه اتفاقي داشت براي عشقش ميفتاد؟؟ اون که حالش و بعد سريع درو باز کرد و رفت 

 خوب بود...چه باليي سرش اورده بودن؟؟  

اردالن با هول و استرس سوزان رو که کم مونده بود خودشو به بدنه ماشين بکوبه تو اغوشش کشيد و با 

 صدايي تحليل رفته از نگراني گفت  

 روم باش..اون عوضياچه باليي سرت اوردن؟؟  :سوزان...سوزانم...دردت به جونم ا

ولي سوزان انگار هيچي نميشنيد و فقط فرياد ميزد و تقال ميکرد تا از اغوش اردالن بيرون بياد...اما اردالن  

 محکم گرفته بودش...  

 اردالن_ارتا بشين پشت ماشين...زود باش..  
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 عت هرچه تمام تر شروع به رانندگي کرد...  ارتا به خودش اومد، درو باز کرد و نشست پشت فرمون و با سر

سوزان دقيقه به دقيقه اروم ک نميشد هيچ صداي اهو ناله ش بلند تر از قبل هم ميشد... اردالن _سوزان 

 ...توروخدا اوم باش داري ميترسونيم...اروم باش االن ميرسيم...  

 سوزان جيغ زد_نميتونم...نميشه...درد دارم...  

شنيد ثانيهاي از تو اينه به سوزان نگاه کرد و گوشيشو از تو جيبش دراورد ...شماره ي  ارتا که اين حرفو 

 ساسان رو گرفت...ساسان با سومين بوق جواب داد 

 :جانم؟؟  

 ارتا _الو..سالم ساسان..منم ارتا...  

خنده اي    ساسان_ارتا پسر تويي؟؟سالم حالت چطوره؟؟چرا اينقدر تند حرف ميزني؟؟ دنبالت کردن؟؟ ارتا تک

 کرد و سريع گفت  

 :شرايط بدتر از دنبال کردنه...  

 سوزان دوباره فرياد هاشو از سرگرفت...ساسان با تعجب گفت 

کردي؟؟ ارتا_نه بابا مگ من ادم کشي ارازل اوباشي چيزيم؟؟ ساسان_په  :صداي کيه؟؟ نکنه زدي کسيو ناقص 

 چي شده ؟؟ انگار يکي داره هنجرشو جر ميده!..  

 ارتا_اره داره همين کارو ميکنه...ببين من ادرس بيمارستانتو ميخام... اينجا يکي حالش خيلي خرابه...  

 باش..اول بگو ببينم عالئمش چيه؟؟ ارتا با کالفگي گفت  ساسان_خيلي خب...اروم 

 :همش داد ميزنه و ميگه بدنش درد ميکنه...چميدونم ميگه انگار با مته افتادن بجون استخونام... 

 ساسان_ادرسو برات اس ام اس ميکنم...  

 ارتا_اوکي...فقط سريع تر...  

 ساسان_باشه...منتظرتم...  

 دالن با کنجکاوي پرسيد :کي بود؟؟  ارتا ?گوشيو قطع کرد ...ار

 ارتا_دوستم...دکتره...ادرس بيمارستانشو ازش گرفتم...  

 سوزان ديگه رمقي تو تنش نداشت اما بازم مقاومت ميکرد و از اردالن ميخواست که ولش کنه...  
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م کـن...ميخ ـوام  اردالن_عههه...دختر تو اينهمه زورو از کجا اوردي؟؟ سوزان ناليد:ول ـم ک ـن...توروخـدا ول

 برم...  

 اردالن_اخه کجا بري ؟؟ سوزان جيغ زد  

 :نميدووووونم فقط ول ـم کن!!..  

اس ام اس ساسان که محتواش ادرس بيمارستان بود به دست ارتا رسيد و اونم سريعا راهشو به طرف  

دن ...اردالن سوزانو بيمارستان کج کرد...جيغو داد هاي سوزان رو اعصاب بود...باالخره به بيمارستان رسي

 محکم تو بغلش گرفت و بطرف بيمارستان برد..  

 ?ل..............   ے ......................دانا

اردالن فقط خيره به دهان دکتر نگاه ميکرد...چيزي از حرفاش نفهميده بود...نگاهه ارتا پر از ناراحتي بود 

 ...اردالن با لکنت پرسيد  

 :ببـ...ببخشيد..مـ..ميشه حرفتونو ...دوباره تکرار کنيد؟؟ ساسان با ناراحتي گفت  

 :عرض کردم ايشون مدتي هست معتاد به(.....)شدن...  

اتاق دور سر اردالن ميچرخيد...حرفاي دکتر مثل پتک به سرش کوبيده ميشد...چطور امکان داشت؟؟ زانو  

 هاش شل شد و روي زمين نشست...  

 ب کمکش رفت...بازوشو گرفت و نشوندش رو صندلي...  ارتا سريع

 ارتا_اردالن اروم باش...چيزي نشده که خوب ميشه..  

 اردالن_اروم باشم؟؟ چطور اروم باشم.؟ چطوري ميگي چيزي نشده...اوم عوضيا معتادش کردننننن...  

 با اخطار ساسان صداشو پايين اورد...  

 ارتا رو به ساسان گفت  

 ؟  :از چه طريقي؟

 ساسان_چون خودش اطالعي نداشت...فکر ميکنم که تو غذاش ريخته باشن...  

اردالن دستاشو جلوي صورتش گرفت...ارتا ميديد که شونه هاش ميلرزه اما حرفي نميزد...هيچ حرفي براي  

 اروم کردنش بلد نبود...اردالن تو دلش ميناليد  
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ي زدي زير قولت؟؟ مگه قرار نبود کاري باهاش نداشته :خداياا...من که ازت قول گرفته بودم...به همين راحت

باشي؟؟ خدايا...مگه قرار نبود هرباليي ک ميخواي بجاي سوزان سر من بياري؟؟پس چرا االن به جاي من اون  

رو تخت بيمارستانع؟؟معتادش کردن نامرداا..خدايا چرا؟؟ من اماده بودم تا سپر بالهاش بشم...اماده بودم تا به  

م!! پس چرا اينطوري شد؟؟ بسه هرچقدر بال سرش اوردي ديگه بيشتر از اين اذيتش نکن.!! اخه جاش بمير

 انصافت کجا رفته؟؟ ارتا_داري خود خوري ميکني...بس کن داغون ميشي...  

 اردالن بي هوا پرسيد  

 :رايان کيه؟  

 اردالن_طفره نرو...رايان کيه؟؟  ارتا شوکه شد و بعد از کمي مکث با لکنت پرسيد :تو...تو از کـ..کجا ميدوني؟ 

 ارتا سرشو پايين انداخت...راه فرار ک نداشت...با صداي ارومي گفت  

 :منم...  

 صداي پوزخند اردالن خيلي واضح به گوشش رسيد...  

 کي هستي؟؟ ارتا با همونطور که سرش پايين بودگفت  اردالن_من فکر ميکردم ارتايي واقعا 

 :رايانم...رايان راستين... 

 اردالن پوزخندشو پررنگ تر کردو گفت  

 :ارشاچطور؟  

 ارتاچشماشو رو هم فشرد و گفت :آريان راستين...  

 اردالن_و دريا؟؟  

 ارتا اينبار نفسه حبس شده تو سينشو ازاد کرد و جواب داد :ترسا سارنگ...  

 ردالن _پس شما هم اونايي نيستيد که تظاهر ميکردن...  ا

 ارتا _اردالن بخدا هممون مجبو..  

 اردالن پريد وسط حرفاي ارتا: 

نميخواد خودتوتوجيح کني...ميدونم ولي هضم کردن يه دروغ خيلي سخته.لطفا تنهام اردالن_ميدونم...ميدونم 

 بذار...  
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ارتا اهي کشيد و از جا بلند شد و رفت تا گزارشه کارشوبراي اريان اس ام اس بده...نميتونست اردالنو تنها 

 بزاره هرچند ک اون احتياج داشت تنها باشه...شوک بزرگي بهش وارد شده بود...  

 ..................................................... 

ساره از ارشا شنيده بود که سوزان پيدا شده واالن راهي بيمارستان شده بود وبي صبرانه انتظار ديدن سوزان  

 رو ميکشيد...ارتا ساره رو از دور ديد ...بسمتش رفت و با تعجب گفت:  

 اين عجله کجا ميري؟  ارتا_ساره؟؟ تو اينجا چيکار ميکني؟؟ با 

 ساره _دارم ميرم سوزانو ببينم..از ارشا شنيدم که اوردنش اينجا...مگه چش بود؟؟  

 ساره با عجله بسمت اتاق سوزان ميرفت و ارتا هم بدنبالش...  

 ارتا_خوب چجوري بگم؟؟راستش..  

 ساره _راستش چي؟؟ چيشده ارتا؟؟  

 ارتا دستي تو موهاش کشيد...نميدونست از کجا شروع کنه...  

ارتا_ببين...اممم...انتظار نداشته باش همون سوزان هميشگيو ببيني...يني منظورم اينه که...اينه که واسه هر  

 چيزي خودتو اماده کن..  

 ساره دست از راه رفتن کشيد و رو به ارتا گفت:منظورت از اين حرفا چيه؟؟  

شو تازه کرد...اومد حرفي بزنه که فرياد سوزان تو کل بيمارستان پيچيد...مثل اينکه اثر ارامبخش از ارتا نفس

 بين رفته و سوزان بيدار شده بود..  

 ساره با حيرت پرسيد:اين..اين صداي کيه؟؟  

 نجا چه خبره؟  ارتا عاجزانه دنباله جوابي براي اين سوال ميگشت که ساره دوباره پرسيد:با توام ارتا...ميگم اي

و وقتي جوابي از ارتا نشنيد بسرعت بطرف اتاقه سوزان رفت..قبال از پذيرش شماره اتاقو پرسيده بود و 

 ميدونست سوزان تو کدوم اتاقه...ارتا با استرس صداش ميزد...  

 ارتا_ساره...س ـاره...خواهش ميکنم..تونبايد بري تو اون اتاق...  

نکرد و دره اتاقو باز کرد و با صحنه ي عجيبي رو برو شد...اين دختره نحيف  اما ساره به حرفاي ارتا توجهي

و زرد رنگ کي بود؟؟ ساره با تعجب برگشت عقب و شماره اتاقو نگاه کرد...درست اومده بود اما ...سوزان  

 اينقدر ضعيف نبود...اگه اين دختر سوزان بود پس چرا خودشو ب درو 
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د در باز شده به طرفش هجچم اورد که ارتا ساره رو عقب کشيد و جلوي در ديوار ميکوبيد.؟؟ سوزان تا دي

 ايستاد...سوزان با قيافه ي برزخي روبروي ارتا ايستاد و باصداي بلندي گفت   

 :بـرو کن ـاااار...  

 ارتا_برم کنار که چي بشه؟؟ ميخواي کجا بري؟؟ سوزان جيغ زد  

 تون... :به تو چـه؟؟هــر جـا غي ـر از ايـن قبرس ـ

ساره فقط نظاره گر بود و از شدت شوکه وارده حس ميکرد توانايبه تکلم ازش گرفته شده...فقط يه سوال تو 

 مغزش تکرار ميشد:اين دختر واقعا سوزان بود؟؟  

سوزان اينطوري فرياد بزنه...موهاي طالييش چرا ژوليده شده بود؟؟ چشماي  هيچ جوره تو کتش نميرفت که 

ابيش چرا گودرفته شده بود؟؟ اين چهره ي زرد چهره ي سوزان بود.؟؟  سوزان دوباره فريادي زد و خودشو 

ان  به ديوار کوبيد...ارتا از اين غفلت استفاده کرد و درو بست ...ساره فقط محو بود...محوه ضربه هاي سوز

که به در ميخورد ومحوه ارتايي که درو محکم گرفته بود و نميذاشت سوزان بيرون بياد...در اخر با حيرت و 

ناباوري رو به ارتا پرسيد:خواهش ميکنم...بگو..چه باليي سرش اوردن..؟؟ ارتا با ناراحتي گفت:معتادش 

 کردن...  

کردن؟؟اونم سوزانو؟؟ اصال نميتونست باور ساره بي حال رو صندلي افتاد...درست شنيده بود؟؟ معتادش 

کنه...ولي صداي فرياد هايي ک ميشنيد چي؟؟ اون دحتره نحيف که خودشو به درو ديوار ميکوبيد؟؟ اين  

 رفتاراي عجيب؟؟ واي اردالن...  

 ساره _اردالن...اردالن کجاست؟؟ 

 ارتا_حالش بد شد...بهش سرم وصل کردن...  

رده بيمارستان داد...از اين بدتر هم ميشد؟؟ ميشد بد تر از اعتياد سره سوزان ساره سرشو تکيه به ديواره س

بياد؟؟ بدتراز کما قسمته سورن بشه؟؟ يا بدتراز اينکه عشقه خواهرش هرروز تو بيمارستان بودبشه؟؟ ارتا  

شا و مجبور شه دودستي کسيو که باهاش تو روياهاش زندگي ميکنه رو تحويله رقيبش بده؟؟ رابطه بين ار

شهرزاد شکراب بشه؟؟و اردالن بعد از اينهمه گذشتن دنباله سوزان قسمتش اين باشه؟؟ بدتر از اينها وجود 

داشت؟؟ انگار بالهاي اين دنيا مثل بارون شدت گرفته بود و به سر اونا ميخورد...خدايي قطرات بارون به  

باال اورد و ارتا رو کنارش ديد...نگاهي  اندازه ي مصيبت هاي اونا بود؟؟ دستي رو شونه هاش نشست...سرشو 

ب در اتاق سوزان انداخت...اصال نفهميده بود دکتر هاکي و چجوري وارد اتاقه سوزان شده بودن...يعني اينقدر  

 تو فکر بود؟؟  

 ارتا_اون درست ميشه...مطمئن باش..  
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 .  ساره پوزخند زد و گفت:باورم نميشه...باورم نميشه که اون معتاد شده باشه..

 ارتا_ درست ميشه...  

و چقدر ساره به اين کلمه احتياج داشت...چقدر احتياج داشت به اينکه بشنوه :همه چيز درست ميشه...اينروزا 

 تموم ميشه...چقدر دلش ميخواست از خواب بيدار بشه و ببينه همه چيز يه کابوس باشه... 

ي...تا بودسارا االنم اين دونفر...و چقدر ساره  نگاهي ب اردالن و ارتا انداخت...بازم مشکي...مشکي...مشک

 متنفر بود از اين رنگ... 

 ساره اروم رو ب ارتا گفت:چرافقط مشکي؟؟  

ارتا خيره ب سراميکاي بيمارستان جواب داد:رنگه شبه...رنگه دلتنگيه...رنگه غصه...ناراحت که باشي هيچ  

 رنگي غير از اين ب دلت نميشينه..  

.باز پرسيد:پس چرا ارشا همه ي لباساش سفيد و شاده؟؟ اون غمي نداره؟؟ من ميديدم  ساره ب فکرفرورفت..

 که چطور تحت فشاره وغصه ي تورو بيشتر از خودت ميخوره... 

 ارتا_خب...اون متنفره از اين رنگ...شهرزاد هميشه مشکي ميپوشه و ارشا دلش ميگيره...  

 مشکيه لباس اردالن هم ک مشخص بود...همينطور سارا... ساره باحالت تفهيم سري تکون داد ...دليل رنگه  

 ..................................................... 

ديگه نره...ديگه نره بيمارستان بخاطر مردي که ازش گذشته بود..عهد کرد که  ديشب با خدا عهد کرده بود که 

 ديگه دوسش نداشته باشه وازش بگذره اما...   

 ديشب به خدا گفتم:خدايا..ميخوام فراموشش کنم.. 

 خدا سرشو اونور کرد و کلي بهم خنديد.. 

ه روز زنده بمونه،هنوز اونروزو که اين بود حکايت سارا...که نميتونست دل بکنه..نميتونست بي سورن ي

دکترا ريختن تو اتاقش رو يادش بود..تموم دلخوشيش اين بود که سورن حداقل نفس ميکشه...اگر چه سورنش 

 قلبه سارا رو زير پا له کرده بود...ولي بقول ساره:اسمون از وسعت مهربوني تو کمتره. 

مشخصي رو تا بيمارستان طي ميکرد...و اين تکراره   بازم داشت لباس ميپوشيد...ترجيحا مشگي و باز مصيره

هرروزش بود هرچند پدرش دلخوشي اي از اين کار سارا نداشت..تو بيمارستان همه ميشناختنش و اون فقط  

راحيل خانوم رو ميشناخت...اون زني که صبوري ميکرد و از خدا دخترشو سالم ميخواست.. مادر 

تخت ميون دستگاه ها بيصدا نفس ميکشيد و تکون نميخورد... پس  بود..مادريکه مهسيماش مثل سورن رو 
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سارا رو ميفهميد..ميفهميد انتظار يعني چي...اما نميفهميد خواستِن کسي که يه بار پست زده باشه چه معني اي  

داره.. اين روزا همه از مهربوني سارا ميگفتن..و کاش اين مهربوني رو نداشت تا ازش سواستفاده 

 تا االن جلوي غرورش شرمنده نميشد..  نميکردن...

تو راهروي بيمارستان بسمت اتاق سورن ميرفت که راحيل خانومو ديد...لبخنده گرمي زد و سالم کرد...راحيل 

 خانوم جوابشو داد و گفت:دخترم... چقدر شکسته شدي...داري خودتو نابود ميکنيا حواست هست؟؟ 

 روزا نگران همه ميشم غير از خودم...   سارا خنده اي تلخ ب لباش کشيد و گفت:اين

 راحيل_تو حيفي دختر..حيفي..  

 سارا_اوني که رو تخت بيمارستان ميبينمش هرروز حيف بود..خيلي اذيتش کردن..  

 راحيل _توانگار براي خودت تو اولويت اخري؟؟  

..اذيت ميشن و خودمو بيخيال سارا_يادگرفتم اول بفکر بقيه باشم تا خودم...من نميتونم ببينم نزديکانم ناراحتن

 نشون بدم..  

 راحيل خانوم از روي حيرت گفت:دستمريزاد به تربيت کنندت!! تو يه نعمتي سارا...منو ياده مهسيمام ميندازي..  

 جواب سارا فقط لبخندبود..هر چند که تلخ...بطرف اتاق سورن ميرفت که گوشيش زنگ خورد ...و 

باديدن اسم ساره روي اسکرين گوشي لبخندي عميق زد..دلش براي خواهرکوچولوش عجيب تنگ بود..سريع  

 روي سبز ترين دکمه ي گوشيش دست کشيد و صداي ساره تو گوشي پيچيد:  

 ساره_خواهر قشنگم چطوره؟؟  

 سارا_سالم ساره، من خوبم توچطوري؟ چيشد زنگ زدي؟  

ساره خنديد و گفت:سالم..منم خوبم..راستش يه اتفاقاتي افتاده که اول ميخواستم بهت نگم ولي بازم ديدم انگار  

 حق داري بدوني..  

 سارا با نگراني گفت:ساره بگو چي شده؟ جونمو به لب رسوندي دختر..  

 ساره_سوزان پيدا شده.. 

 سارا باخوشحالي گفت:خب اينکه خيلي خوبه.. 

 ساره_اما..معتادش کردن سارا...کمراردالنو شکستن..  

 حرف تو دهن سارا ماسيد..   
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 ساره_سارا..س ـارا..هستي هنوز؟  

 سارا_ار..اره...کيا.. کيا اين بالرو سرش ..اوردن؟؟  

 قبلي سوزان..  ساره نفسي تازه گرد و گفت:سام.. عشقه 

و سارا افتاد رو صندلي...چرا بدبختي هاشون تموم بشو نبودن..وچقدر خوب بود که زودتر از اين که اتفاقي  

 بيوفته حيله نامزد قبليشو فهميده بود ساره_اجي ...خوبي؟؟  

سارا با زحمت گفت:خو..خوبم..فقط هضمش سخته..االن تو..کجايي؟؟ ساره اهي کشيد و  

 ..نتونستم اردالنو تنها بذارم..  گفت:بيمارستان.

 سارا_حال سوزان..چطوره؟   

ساره_افتضاح..ظعيف شده..زيرچشماش سياه و گود رفته س. و خودشو ب درو ديوار ميکوبه..اعتياد خيلي 

 بده سارا مگه نه؟  

 ساره تلخ خنديد...اونم معتاده سورن بود..معتاد نگاهه قشنگش.  

 ياد..  سارا_خيلي بدتر از خيليه..خيلي ز

 ساره_چه خبر از تو؟؟ االن کجايي؟ بزار حدس بزنم...بيمارستان؟؟  

 سارا خنديد و انگار سرنوشت دوخواهر رو تو بيمارستان نوشته بودن که همش پاشون به اينجا باز ميشد..  

 سارا_دقيقا بيمارستانم..  

شد...نگفت که خودش تا دم مرگ رفته و برگشته بود.. نگفت چون نگفت که پريروز حال سورن چطور 

 ميدونست ساره با يه اشاره ش از ساري تا اينجا رو همين امروز وهمين ساعت و همين لحظه برميگرده..  

 ساره_ميدونستم..تو هرجاي تهرون ناپديد شدي من بايد اخرش اونجا پيدات کنم..  

 ري..  سارا_حاال نمک نريز..کمبود يد ميگي

 ساره _هه باشه...کاري نداري؟؟  

 سارا با طعنه گفت:ايشاال هميشه خوش خبر باشي...  

ساره باز خنديد و گفت:اگه دست من به سرنوشت ميرسيد اونو جوري تغييرش ميدادم که تو اين تلخ خنده هاتو  

 با خنده هاي واقعي عوض کني..  
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 فظ.. سارا با لبخند گفت:ميدونم..مراقب خودت باش..خداحا

 ساره_مطمئن باش..خدافس.. 

سارا قطع کرد واهي کشيد..اينم از صميمي ترين دوستش..قطره اشکي از چشماش بيرون چکيد..و چشمش ب 

دره اتاق سورن خيره موند..ديگه اين تن نميکشيد.. اينهمه سختي رو تحمل نميکرد.. ياري نميکرد.. عذاب  

اين سختي هارو تحمل کنه.. چجوري دلش اومده بود خواهر  وجدان داشت از اينکه باعث شده بود ساره هم 

بزرگش دردي رو تحمل کنه؟.بعد از مادرشون هميشه سعي کرده بود براي ساره بيشتر از هميشه خواهرانه 

خرج کنه و هواشو داشته باشه..دومين قطره اشک هم چکيد وسوزان معتاد شده بود وانگار همه باهم طلسم 

تاوان پس ميدادن..تاوان تمومه کارهاي ريز و درشتي که تو گذشته انجام دادن وچقدر   شده بودن..براستي که 

 سخته اين تاوان...........................  

ديشب با خدا عهد کرده بود که ديگه نره...ديگه نره بيمارستان بخاطر مردي که ازش گذشته بود..عهد کرد که  

 ..   ديگه دوسش نداشته باشه وازش بگذره اما.

 ديشب به خدا گفتم:خدايا..ميخوام فراموشش کنم.. 

 خدا سرشو اونور کرد و کلي بهم خنديد.. 

اين بود حکايت سارا...که نميتونست دل بکنه..نميتونست بي سورن يه روز زنده بمونه،هنوز اونروزو که 

يکشه...اگر چه سورنش دکترا ريختن تو اتاقش رو يادش بود..تموم دلخوشيش اين بود که سورن حداقل نفس م

 قلبه سارا رو زير پا له کرده بود...ولي بقول ساره:اسمون از وسعت مهربوني تو کمتره. 

بازم داشت لباس ميپوشيد...ترجيحا مشگي و باز مصيره مشخصي رو تا بيمارستان طي ميکرد...و اين تکراره  

مارستان همه ميشناختنش و اون فقط  هرروزش بود هرچند پدرش دلخوشي اي از اين کار سارا نداشت..تو بي

راحيل خانوم رو ميشناخت...اون زني که صبوري ميکرد و از خدا دخترشو سالم ميخواست.. مادر 

بود..مادريکه مهسيماش مثل سورن رو تخت ميون دستگاه ها بيصدا نفس ميکشيد و تکون نميخورد... پس  

هميد خواستِن کسي که يه بار پست زده باشه چه معني اي  سارا رو ميفهميد..ميفهميد انتظار يعني چي...اما نميف

داره.. اين روزا همه از مهربوني سارا ميگفتن..و کاش اين مهربوني رو نداشت تا ازش سواستفاده 

 نميکردن...تا االن جلوي غرورش شرمنده نميشد..  

مي زد و سالم کرد...راحيل تو راهروي بيمارستان بسمت اتاق سورن ميرفت که راحيل خانومو ديد...لبخنده گر

 خانوم جوابشو داد و گفت:دخترم... چقدر شکسته شدي...داري خودتو نابود ميکنيا حواست هست؟؟ 

سارا خنده اي تلخ ب لباش کشيد و گفت:اين روزا نگران همه ميشم غير از خودم... راحيل_تو حيفي 

 دختر..حيفي..  
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 حيف بود..خيلي اذيتش کردن..   سارا_اوني که رو تخت بيمارستان ميبينمش هرروز

 راحيل _توانگار براي خودت تو اولويت اخري؟؟  

سارا_يادگرفتم اول بفکر بقيه باشم تا خودم...من نميتونم ببينم نزديکانم ناراحتن..اذيت ميشن و خودمو بيخيال 

 نشون بدم..  

 »?)!  -راحيل خانوم از روي حيرت گفت:دستمريزاد به رال ز:__

با تني خسته ،چشماني سرخ شده از غصه و بيخوابي تقه اي به در زد و وارد شد..ساسان پشت ميز نشسته  

بود و نگاهش رو صورت اردالن در گردش بود..اين مرد عجيب الغرو نحيف شده ..ديگه از اون اردالني که  

 اي بچه ها بود چيزي باقي نمونده بود..  هيکلش کابوس شبه

 اردالن روي صندلي کنار ميز ساسان نشست..  

 ساسان_چطوري مرد؟؟   

 اردالن_داغون تر از هر وقت ديگه اي..  

 ساسان_ ديگه چرا؟  

اردالن_گاهي درد کشيدن ها و صداي ناله هاش کمرمو از ايني که هست بيشتر ميشکونه..ديگه تحمل ايوري 

 رم..  ديدنشو ندا

 ساسان ابرويي باال انداخت و گفت:اينقدر اين ساره التماست ميکنه بري خونه پس چرا نميري؟؟ اونم نگرانته..  

 اردالن با لبخند گفت  

سوزان بستريه از اينجا جم نخورده گاها غصه ي سوزانو بيشتر از من  :ساره خيلي مهربونه..از وقتي 

 ميخوره.. 

 ساسان خنديد و گفت_بيخيال يه خبري برات دارم..  

 اردالن ابرو درهم کشيد و پرسيد  

 :چيزي شده؟؟  

 ساسان_نگران نباش ..چيز بدي نيست..فقط اينکه مواد تا فردا از خونش خارج ميشه.. 

گشاد شده نگاش کرد..چند لحظه اي طول کشيد تا حرف ساسانو تجزيه تحليل کنه..بعد با  اردالن با چشمايي 

 لکنت گفت  
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 :يـ يني اعتيادش تا فردا تموم ميشه؟ تو ..مطمئني؟  ساسان لبخندي از روي اطمينان زد و گفت   

 :برو ب خودشم اين خبرو بده..بگو ک فقط ي امشبه..  

حالي اشک جمع شده بود از جا بلند شد و گفت:خيلي درحقم خوبي اردالن درحالي که تو چشماش از خوش

 کردي..ايشاال بتونم جوابتو اونجور گه اليقته بدم.. 

ساسان فقط با لبخند نگاش کرد و اردالن از اتاق خارج شد..بطرف اتاق عشقش رفت و انگار رو ابرا 

بعد مديون ارتاو ساسانم..در اتاقو باز  بود..خدارو شکرت..اين بهترين خبري بود که شنيدم اول مديون تو و

کرد سوزان دستاشو اروم ماساژ ميداد..دل اردالن گرفت..بطرف تخت رفت و دست سوزانو تو دستش 

 گرفت..سوزان با خنجر ب قلب اردالن فرو ميکرد ناليد:  

 سوزان_اردالااان...از اينجا بدم مياد بريم هرچه زود تر بهتر. 

 اردالن_طاقت بيار اروم جونم..ظاقت بيار که شب اخره..فردا خوب ميشي..از اينجا ميبرمت 

..قول ميدم از اين شهر نفرين شده ببرمت..ديگه رنگ اينجا رو هم نميبيني..ديگه سايه ي نحس پيمان(سام) رو  

 ردا ميبرمت برادرتو ميبيني..همه نگرانت هستنا..  زندگيت نباشه..ف

سوزان بغض کرد..نگفت "زندگيمون "گفت سايه سام رو :"زندگيت" نباشه..کم کم باورش شده بود تو زندگي 

 کسي ک دنيا رو بدون اون نميخواست هيچ جايي نداره..  

 صد نفر دوستت دارندوتو لنگ همان نفر صدويکمي هستي که دوستت ندارد..  

حداقل دلش ب اين خوش بود که امشب شب اخره..و اين يني که ديگه مجبور نبود درد طاقت فرساي دستاشو 

تحمل کنه.. يني ديگه مجبور نبود شب بيدارياشو تحمل کنه..اشک ها مثل بارون رو صورتش ميچکيدن..واين  

 شب شب اخر بود.. 

 در باز شد و ساره بايه پالستيک وارد شد و با لبخند گفت  

 :از دکترت سوال کردم..گفت ابميوه برات خوبه..سوزان ي امشبو طاقت بياري با تني خسته  

 ،چشماني سرخ شددردات..  

 سوزان لبخندي زد ..هرچند که مصنوعي..ولي باالخره اسمش ک لبخند بود..نبود؟؟  

   ساره به کنار تختش اومد و ابميوه ها رو گذاشت کنار تخت.. سوزان رو ب اردالن پرسيد

 :سورن حالش چطوره؟؟  
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اردالن خشک موند..االن بايد چه جواب قانع کننده اي ميداد؟؟..با ترديد نگاهي با ساره انداخت که حالش بهتر 

 از خودش نبود.. 

 ساره اب دهنشو قورت داد و گفت  

 :اممم..به نظرتون هوا...يکمي گرم نيست؟؟اردالن موضوعو گرفت و کمي خودشو باد زد و گفت 

 ا چرا ...بنظر من که واقعا فضاي خفه اي داره اين اتاق يکي اين پنجره رو باز کنه بي زحمت..  :چر

 هردو کامال جدي حرف ميزدن و سوزان هر لحظه متعجب تر ميشد.اخرم گفت: 

 سوزان_يني چي سرده؟؟ منظورتون چيه؟؟  به ساره اي که داشت پنجره رو باز ميکرد توپيد  

 :ببند اون پنجره رو ببينم...داريم ميريم تو بهمن ماه يني چي گرمه؟؟  

ساره در دل لعنتي به خودش فرستاد..اخه اينم رد گم کردن بود؟؟ وسط زمستون و گرما؟؟ اما اردالن که ب هيچ  

 وجه خودشو نباخت: 

 اردالن_واقعا؟؟ تو سردته يني؟ خب ما گرممونه.. 

 رفتن که سوزان با صداي بلندي گفت :وايسيد ببين ـم..کج ـا؟  اردالن و ساره هردو بطرف در 

 اردالن و ساره برگشتن و همزمان گفتن  

 :همينجاييم..  

بعد نگاهي به هم انداختن..سوزان که تعجب به هردوشون نگاه ميکرد که يدفه از اين رو به اون رو شده  

 بودن..  

 اااي...خاال بايد چي بش بگم؟؟  اردالن پشت سرش درو بست و نفسي تازه کرد  اردالن_و

 ساره نفس حبس شدشو ازاد کرد و 

 گفت_نميدونم..نميدونم..ولي نميشه که ازش مخفي کنيم..  

 اردالن_من که عمرا بهش بگم..بهتره خودش بفهمه. 

ساره_نه ..اينطوري شوک بدي بهش وارد ميشه...کم کم بهش بگو..منم ميرم خونه ي ارشا تا فردا اماده ميشم  

 لباسامو برميدارم تا بريم..   و

 اردالن چپ چپي نگاش کرد و گفت:منو با سوزان تنها نذارکه نميدونم بايد چه جوابي بهش بدم. 
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 ساره شونه اي باال انداخت و گفت 

 :منم ک هيچ جوره حاضر نيستم حرفي بهش بزنم..دست خودتو ميبوسه..  

..يني بايد ميگفت سورن تو کماعه.؟؟ به همين راحتي؟؟  ساره رفت و اردالن با هرس راه رفته شو نگاه ميکرد

 از سوزان ديگه هيچي نميموند..  

 اردالن نفسه عميقي کشيد و سرشو به ديوار پشت سرش تکيه داد و ناليد  

 :کااش جرعتشو داشتم که بگم چه باليي سر برادرت اوردن سوزانم.. 

 بود که صدايي شنيد و باعث شد چشماشو از شدت تعجب تا اخرين حد ممکن باز کنه..  کالفه 

 سالم.  

 اردالن با حيرت گفت  

 :هـدا؟؟ تو اينجا چيکار ميکني؟؟  

 هدا لبخندي زد..يادش بخير ک اردالن چقدر دلش براي اين خنده هاي هدا ضعف ميرفت..  

 هدا اومدم باهات حرف بزنم..  

 اردالن _ولي من هيچ حرفي باتو ندارم...  

 هدا ناليد خواهش ميکنم..تو بايد به حرفام گوش کني..  

 اردالن نگاهي به در اتاق سوزانش انداخت..ضرري ک نداشت حرف زدن با هدا؟؟...................  

زير چونش گذاشت و زل زد ب چشماي هدا و گفت   روي صندلي هاي توي حياط بيمارستان نشسته بود..دستشو

 :خب..ميشنوم..  

 هدا با استرس خنديد و  گفت_خب از کجا شروع کنم؟؟  

 اردالن بي تفاوت گفت_نميدونم..از هرجا راحتي بگو..  

هدا نفسي عميق کشيدو گفت:خب..نميدونم چيشد که سام تو چشمم مهم تر از تو شد..جذاب و خوش قيافه 

لفريب ميخنديد ..محوش شده بودم و تورو نميديدم که احساس خرجم ميکردي..من تمومه دنيام پر  بود..خيلي د

 بود از اسمه سام و غرورش..اما در اصل غرور 

 نبود..خودخواهي بود..بي رحمي بود..شنيدي ميگن همه جذب سياهي ميشن؟؟ قضيه ي منه..  
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 شق چشمام بودي..   هدا نگاهي به اردالن انداخت و ادامه داد:يادمه که عا

 اردالن با بيخيالي گفت:خب..که چي؟؟ هدا با لبخند_هنوزم هستي؟؟   

 اردالن اخم غليظي کرد و رک وراست گفت:معلومه که نه..  

 هدا از حرف صريح اردالن خشک شد..ترديد کرد..تا اينکه اردالن   

 من ميخواي؟؟ هدا زبونشو چند دفه تر کرد و دراخر گفت:براي چي اومدي هدا؟ چي از 

گفت:اردالن من پشيمونم..بخدا پشيمونم..اومدم تا باهات بمونم..اومدم تا دوباره با هم باشيم..تو عاشق من  

 بودي يادته؟؟  

 اردالن گفت:خوبه که از فعل گذشته استفاده ميکني...  

 هدا متحير گفت:ولي اردالن..  

 فش اردالن پريد وسط حر

:نگام کن..به چشمام نگاه کن..عشق ميبيني؟؟ کو اون عشقي که بهت داشتم ميبينيش؟؟ راستي چي باعث شده  

فکر کني چيزي رو که سام دور انداخته رو من برميدارم؟ اشک تو چشماي خوشگله هدا جمع شد..اما ديگه  

که ابي باشع..رنگ چشماي زيباييه اين چشمها به چشم نميومدن ..بنظر اون چشم فقط درصورتي قشنگه 

 سوزانش.. 

 هدابا صداي لرزون:تو اينقدر بي رحم نبودي..ميگفتي من دنياتم  

اردالن_اما تو اونقدر بي رحم بودي که احساس پاکمو به سامه کثيف بفروشي..تو دنيام بودي..ولي ديگه  

 نيستي..همه چيزه من اون دختريه که بخاطرش از تهران کوبيدم و اومدم 

.هموني که رو تخت بيمارستانه و تو بهترين و بدترين شرايط کنارم بوده..جونمو براش حراج اينجا.

ميکنم..برعکس تو که حتي عارم ميشه بگم ي روزي عاشقت بودم..يادم نميره اون عشقه بچگونمو.. چون 

 ش نميخوره.. بزرگترين اشتباهه زندگيم بوده و بايد ازش درس بگيرم..ادم عاقل که از يه سوراخ دوبار ني

 هدابا گريه گفت:ولي من..من دوست دارم..  

اردالن_موقعي ک من دوست داشتم کجا بودي؟؟ تو بغل سام؟ راستي بچتو کشت مگه نه؟؟ بچه دارهم که شدي  

ب من فکر ميکردي؟ به مني که اسم بچه هامونو هم انتخاب کرده بودمو تو نخواستي؟؟ وقتي بغل سام بودي 

 ي؟؟ هم ب من فکر ميکرد 
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نه نبودي..نبودي ب فکر احساسع ترک خورده و غرور شکستم..من همون موقع فهميدم که تو لياقتت عشق  

 من نبود..اما اون چرا..سوزان چرا..من عاشقشم..ولي اليقش نيستم..چون حتي از منم باالتره..  

 هدا به هق هق افتاده بود و التماس ميکرد..   

ود که تموم قلبمو ب اسم سوزان نزده بودم االن ديگه کار از کار اردالن_بس کن..التماس مال وقتي ب

 گذشته..اما بخشيدمت..چون کسي رو ب من دادي ک هميشه از خدا ميخواستمش.. 

 هدا اشکاشو پاک کرد ولرزون گفت  

 :تو..تو نميتوني اينکارو با من بکني..نميتوني منو ازدنيات خط بزني.. 

اردالن_تو تونستي از اونهمه عشقم بگذري..تو منو از زندگيت خط زدي..بنظرت دارم کار اشتباهي ميکنم؟اينم  

بدون که اردالن سابق تو اون تصادف مرد تو اون تصادفي که شيش ماه رفتم تو کما و هيچکس باال سرم نبود 

 مرد هدا حرفاي گنگ اردالن رو نمي فهميد  

 که بعد از عروسيتون داشتم اردالن درخشان ساده تو همون ماشين نابود شد هه کودوم تصادف تصادفي -

هق هق هدا برخالف گذشته سينشو درد نمياورد..بلکه االن فقط کمي ازردگي و غصه تو چشمايسوزانش 

 کمرشو ميشکست..  

..نه مزاحمم اردالن_هدا تو ديگه تو زندگي من هيچ جايي نداري..همه چيزم ديگه ماله سوزانه..نه زنگ بزن 

شو..من چيزي که دور انداختم و باز برنميدارم..حواست باشه که من بخشيدمت..بخشيدم اما تنها چيزي کع  

موقع پشت کردن به من از دست دادي غرورت بود..و تنها چيزي که بدست اوردي خفت و خواري..از چشم من  

 دم به ياد آور  که بيفتي دستو پاي غرورت خواهد شکست..روزي را که از سرت افتا

 اينو گفت و بي توجه به اشکاي هدا بطرف اتاق سوزان رفت..  

اين مصيرو حفظ بود.. مصيري که انتها ش به عشقش ميرسيد..سوزان از سرش زيادي بود..خيلي زياد..بعد از  

 رفتن هدا شکسته بود سوزان اونو از نو ساخت.. 

 ا منو از آجر اول بسازي..  اواز ميشي تابه من بگي که چه دلنوازي اوار ميشم ت

 در زد و داخل شد..  

 سوزان خودشو به خواب زد و اردالن فقط کمي نگاش کرد و درو بست..اما هيچوقت نفهميد 

سوزان شاهد حرف زدناش با عشق قديميش بوده و هق هقشو تو سينه خفه کرده..ونفهميد که تا چه حدسوزش 

و با قلبي که مثل اسمش سوخته بود..چشماشو بست..خودشو قلبش از اسمشم سوزناک تره..اون سوزان بود 
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ب خواب زد..نميخواست بيشتر از اين له بشه..نميخواست چشماي سرخشو اردالن ببينه..دومين بارش 

 بود..براي دومين بار شکسته بود..تو دومين  

ببيني..الاقل بعد از عشقشم موفق نشد..و چقدر سخت بود اينکه از ادمايي که دوسشون داري ضربه هاي متعددي

 سام اردالنو داشت اما االن..تنها بود..خيلي تنها..اينبار نابوديش حتمي بود ..  

دلش هواي ساراي عاشق رو کرده بود..و سورني که عشقه واهي و عشقه واقعي رو تشخيص نداده 

ه ميفهميد هرجاي بود..ودلش حتي هواي پدري رو داشت که با بي رحمي مجبور به ازدواجش کرده بود..و تاز

دنيا هرچقدر هم که خوش باشه در اخر بي خونواده ش هيچه..هرچقدر خوب يا هرچقدر بد ، دراخر خونوادش 

 بودن.  

مثل اينکه ديگه چيزي رو جا نذاشته بود..نميتونست دل بکنه..اينجا خيلي نگاهي به اطرافش انداخت...نه 

ازادماي خوب رو شناخته بود..شهرزاد،اريان،رايان،و دريايي که در حد اسمش اونو ميشناخت و رايان 

ديوونش بود..هرچند که اريان و رايان درباره ي پليس بودنشون هيچ حرفي نزده بودن اما ساره هم اصال 

ودش نياورد..درک ميکرد خطرات اين شغلو..ميفهميد که هويت ها بايد مخفي بمونن نيرويي که باعث  بروي خ

ميشد ساره هرچه سريع تر به تهران برگرده فقط سارا بود و سارا..شهرزاد و باران رو در استانه ي در ديد و  

 لبخند زد..  

 شهرزاد_خيلي بهت عادت کرده بوديم..بسالمت برسي تهران. 

 ن_ما روفراموش نکنياا..خدا به همرات..  بارا

 ساره با لبخند هردوي اونا رو تو اغوش گرفت و گفت :ممنون..خيلي به من لطف داشتيد تو اين چند هفته..  

 باران_وظيفه بود..  

کرد..چقدر جاي سارا رو تو اين چند روز براش پر کرده بود..اشک توچشماي ساره به شهرزاده غمگين نگاه 

ساره جمع شد واز هردوي اونا جدا شد..از پله ها سريعا پايين رفت..ميدونست که اگه دوثانيه ديگه درنگ کنه  

 نميتونه برگرده..  

 ارشا که جلوي پله ها ايستاده بود اروم وبا لبخند گفت  

 نعمت بود..هيچوقت خوبياتو در حق هممون فراموش نميکنم..   :وجودت براي همه ي ما

ساره لبخند زد..ادماي اين خونه همه مهربون بودن..همه در حقش لطف داشتن و ساره از ته دل براي  

 موفقيتشون دعا ميکرد..با اينهمه تالش موفقيت حقه اونا بود..  
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به اختيار خودم موندم تا کمک کنم هيچوقت نذاريد  ساره_اومدنم به اجبار خواهرم بود اما وقتي شماهارو ديدم

 اين قلب مهربونتون چرکي بشه..  

 ارشا نرم خنديد..موقع رفتنش بود و باز دست از اميد دادن و مهربونياش برنميداشت..  

 ساره پله هاي باقي مونده رو پايين اومد و از صدرا و مليکا هم خداحافظي کرد و تو لحظه اخر گفت 

 رزوي خوشبختي ميکنم..شما لياقت همو داريد..  :براتون ا

واين حرف منجر شد به نشستن لبخند عميق و پر عشقي رو لبهاي مليکا و صدرا..و چقدر اين دختر فهميده و 

 عاقل بود.. 

 ساره به باراد رسيد و قبل از خودش باراد گفت 

 يمان قويتو به خدا ..موفق باشي.. چ:من تو برخورد اول فقط مهربونيتو تحسين کردم..و تو برخورد دوم ا

ساره نرم خنديد و خداحافظي کرد..و بعد به شهراد رسيد..چشماش رنگه غم داشت..درست شبيه خواهرش..اما 

چي؟؟اتفاق خاصي که نيفتاده بود؟ ساره فقط اومد و رفت..ولي..ولي شهراد دلش لرزيده بود..شايد بايد براي 

 قصه رو اينطور بازگو ميکرد..يکي امد دلي لرزاند و رفت..و شهراد اين قصه رو دوست داشت. 

هستم بهت بشناسونم شهراد_هنوز بابت اون برخورد اولم متاسفم.. من اميدوار بودم بتونم خودمو اونجور که 

 اما اينطور نشد.. 

 چشمانش هيچ..صدايش هم غم داشت..چرا؟؟  

 ساره_من معتقدم شناخت کامل يک نفر بيشتر از اولين برخورد فرصت ميطلبه..  

 و شهراد خنديد وچه عاقله دختري که روبروش ايستاده..  

 ت..  شهراد_صفات خوبت رو از دست نده..هرکجاي دنيا که باشي خدا به همرا 

 شهراد تو دلش اضافه کرد:چشماتو مهربون نگه دار که ادمو از نو ميسازه..  

 ساره با لبخند از کنار شهراد گذشت و شهراد حس کرد قلبش داره از جا کنده ميشه..اهي کشيد  

 ..پر غصه و پر درد..  

 ساره همراه ارتا بطرف در رفت و در لحظه ي اخر ارتا صداش کرد: 

 ارتا_ساره..  
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 ه برگشت و منتظر شد ارتا حرفشو بزنه.. سار

ارتا_بخاطر تو بوده اگه که من تونستم باز خودمو پيدا کنم..تا ته دنياازت ممنونم..براي خواهرت سارا دعا 

 ميکنم..کنارش بمون..تو ميتوني براش دلگرمي خوبي باشي..همونطور که براي منم بودي..  

ش احتياج داشت..سارا قوي و در عين حال شکننده بود..قوي ساره لبخند عريضي زد..مطمئنن سارا به کمک

بود چون مي ايستاد مقابل مشگالتش و تحملشون ميکرد..و شکننده بود چون ساره ميدونست که يه دختر 

اينهمه دردو نميتونه يه تنه تحمل کنه و ميشکنه..بعد از مادشون هردو براي هم تکيه گاه بودن ..ساره اميدوار 

 کستن سارا رو چون زجر ميکشيد..بقول خودش سارا وصله ي تنشه..  بود نبينه ش

 ساره _ممنونم ارتا..اگه باز به کمک من احتياج داشتي در خدمتم..هميشه ميتوني روم حساب باز کني..  

 ارتا سري تکون داد و گفت:از طرف من به سوزان و اردالن هم سالم برسون..خداحافظ.. 

 خدانگهدار.. ساره_چشم بزرگيتو ميرسونم..

و صداي بستن در خبر از رفتن ساره ميداد..شهراد به بهونه ي خواب به طرف يکي از اتاقها رفت..اين درحالي 

خودش ميدونست..عبدا خوابش نميبره..احساس تنهايي ميکرد..با اينهمه ادم توي اين خونه..احساس بود که 

بي کسي داشت..حتي با وجود خواهرش شهرزاد..ومنشاتموم اين احساسات فقط به يک احساس مربوط ميشد و 

 اون احساس..اون احساس دلتنگي بود..  

 درد عجيبيست، آدم ـ را...   ےدلتنگ ـ

 .  آرام ـ..

 آرام ـ...   

 ناآرام ـ ميکند!....  

نا ارام بود و خواب به چشمانش نمي امد..عجب غصه ي عظيمي بود و قلبش رابه درد مي اورد و بعنوان يک  

مرد گمان نميکرد بتواند بگويد که دلتنگي دارد طاقتش را طاق 

 ميکند..........................................................  

 ن با لبخند روبروي سوزان ايستاد و گفت اردال

 :خانومي..پاشو که مرخصي.. 

سوزان از روي تخت بلند شد..خيلي وقت بود که ديگه درد نداشت.. ديگه پاک شده بود و حس خوبي 

داشت..ولي بدجور کم حوصله شده بود..نهايت قهقه هاش االن يه لبخند کوچولو بود که شايد گاهي اوقات شبيه 
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م نميشد..و اردالن اين رفتاراشو ميزاشت پاي دردي که کشيده و شايد چيزي نميدونست از خاک شدن  لبخند ه

تموم ارزوهاي سوزانش وقتي که اونو از پنجره با عشق قبليش ديده بود..اما در حقيقت اردالن اينطور فکر 

 ميکرد: حکايت زندگي هداشده مث “دکمه پيرَن”  

 اشتباه رفت  اولي رو که اشتباه بست تا آخرش

 بدبختي اينه که زماني به اشتباهش پي برد که رسيده بود به آخرش..  

و هدا براي اردالن تموم شده بود و سوزان اينو نميدونست وخيلي کم حرف شده بود..ديگه شباهتي به اون  

ت اما دختره چشم ابي نداشت که خنده هاش گوش فلکو کر ميکرد..تو وجود خودش دنبال سوزانه قبلي ميگش

پيدا نميکرد که پيدا نميکرد..اردالن کمکش کرد که لباساي بيمارستانو با لباساي خودش عوض کنه. کم کم  

ساره هم از راه ميرسيد و براي هميشه سوزانشو از اينجا ميبرد..ميبرد به جايي که هردو بتونن مال هم باشن  

 غافل از اينکه...  

ت براي پدر و خواهر سوزان بايد در اين مورد چه توضيحي سوزان هنوزم ضعيف بود..و اردالن نميدونس

ميداد؟؟ بدتر از اون سورنه که روي تخت بيمارستان تو کماعه و هنوز خونوادش چيزي نميدونن..حتي سوزانم 

 چيزي نميدونست..  

ي اردالن دست سوزانو گرفت و کمکش کرد..سوزان از برخورد دست اردالن به خودش لرزيد..اين دستها تا ک

سهم اون بودن؟؟ ميتونست دستهاي نوازشگر اردالنشو به هدا ببخشه؟؟ پوزخندي زد..جالبه هرچيزي رو که  

ميخواست رو هميشه به هدا باخته بود..اول سام و بعد اردالن.. سام ارزششونداشت..ارزش اونهمه عشقو  

ه..يه جورايي از پدرش نداشت و سوزان روزي صدبار خداروشکر ميکرد که حماقت نکرده و پيش سام نرفت

ممنون بود که به ازدواج با اردالن مجبورش کرده بود..اما اردالن برخالف سام با ارزشه..اون زمين تا زير 

زمين با سام تفاوت داشت ومهمتر از همه اينکه...اينکه سوزان عاشقش بود..به حياط بيمارستان که رسيدن  

شين شدن و راه افتادن..فقط ميدونست که باالخره تموم شده ساره رو از دور ديد..نفهميد که چطور سوار ما

بود..باالخره داشت ميرفت از جايي که خيلي از خاطراتش رو براش تازه ميکرد..خاطرات که نه..اسمش حماقت 

 بود .. 

خوده کلمه ي سام يعني اخِر حماقت..فقط ميدونست که داشت نجات پيدا ميکرد..کابوس سام ديگه تموم شده بود  

اون به سمت جايي ميرفت که بهش تعلق داشت..تهران زادگاهش بود..نه ساري..با اغوش باز بسمت تهران  و

 ميرفت تا باز خونوادشو ببينه..دلش بيصبرانه انتظار سورنو 

ميکشيد..و انتظار خواهرش سوسن..و حتي انتظاره پدرشو ميکشيد که تموم اتفاقات اخير رو چه خوب و چه بد 

 يديد  از چشم اون م

 دوستان از اين پارت به بعد رمان از رمان صاحلت ميشم جدا ميشه سوزان  
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هنوزم سنگيني بغضمو ميتونستم حس کنم چرا نمي توتستم هيچي به اردالن بگم چرا ازش دليل نميخواستم هه 

 چون ميترسم از دستش بدم چون ميترسم و اين عذابم ميده  چيز مشخصيه 

 سوزان خوبي؟ -

 چرا بايد بد باشم؟  -

به خدا داري نگرانم ميکني چرا انقد کم حرف شدي چرا مث قبل باهام برخورد نمي کني آخه اگه بخوام باهات -

 برخورد کنم و تو بخواي ترکم کني چي؟چطوري زندگي بي تو رو بايد داشته باشم 

 اردالن خستم بزار برم بخوابم  -

 نگران نگام کرد و سرشو انداخت پايين اومدم برم که چيزي رو يادم افتاد  

 سورن کجاست بگو بياد اينجا چرا پس کسي نمياد ديدنم بعد اين همه وقت -

  سوزان....من..من..به هيچکس نگفتم که نگ ران بشن گفتم داريم ميريم يه سفر خارج از کشور و همه-

 خطامونم خاموش کردم 

 حاال به بابامو سوسن گفتي پس سورن چي شد اون توي اون تصادف لعنتي بامن بود  -

چهرش مضطرب بود و انگار ميخواست چيزي بگه اعصبي شده بودم هرچي ميخواستم جواب سر باال ميداد داد  

 زدم 

 دخب بگ....  -

 سورن تو کماس -

 کل بدنم لرزيد سورن کجا بود؟  

 .اا؟  ک..کج.-

 نميخواستم حالتو بد تر بکنم برا همين نگفتم بهت -

سرم سنگين شد و ديدم تار شد افتادم زمين که اردالن داد زد و اومد سمتم تا کي اين دردا رو تحمل کنم داداشم  

بخاطر من رفته بود تو کما اگه اون چيزيش شه چيکار کنم جواب سارا رو چي بدم اون نمي تونه تحمل کنه 

.......همش تقصير منه اگه من نميخواستم رانندگي ياد بگيرم اين اتفاقا نميوفتاد به خودم که اومدم تو بغل بابام 

 اردالن بودم و صورتم خيس اشک  

 همه...همش...تقصير منه....اگه من نميخواستم رانندگي ياد بگيرم هيچ کودوم از اين اتفاقا نمي افتاد -
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ششششش داري هزيون ميگي سوزان اينا دير يا زود اتفاق ميفتاد چون همش نقشه بود همش پس مقصر اون  -

 عوضيان نه تو 

تا کي آغوشش مال من بود يعني ميخواست ازم جدا بشه چقدر گرم بود آغوشش از فکر اين که شايد دوباره 

 ينمش بريم ميخوام بب-بخواد پيش هدا برگرده لرز بدي افتاد تو تنم  

 ولي....  -

 لطفا -

 بپوش لبخندي بهش زدم -اردالن دستي الي موهاش کشيد و چشماشو بست بعد از چند ديقه بلند شد 

 مرسي -

 سريع رفتم لباسمو پوشيدم 

 ......... 

چونم ميلرزيد داداش مغرور من داداش شيطونه من چرا اينجاس چرا رو اين تخته از بيمارستان بدم مياد سارا 

از صندلي ها نشسته بود و چشماشو بسته بود چقد بيحال شده هميشه به من ميگفت از لباس مشکي  رو يکي

متنفره چون نشونه درده دله حاال به جايي رسيده که سر تا پاش سفيده؟ وااي خدايا چرا اين چرخ و فلک 

اين که شايد اردالن   نميچرخه من بايد درد کودوم غمو بکشم چند وقتي که تو اون خونه نفرين شده بودم؟از

 بازم برگرده پيش هدا؟يا داداشم که رو اين تخته؟سارا چي اونم داره خورد ميشه.........   

يک هفته اي از اومدنمون به تهران ميگذره.و همينطور دو ماه از تولد اردالن، نتونستم قاب عکسشو بهش بدم 

بران کنم وقتي رو که اردالن منو از کابوس که ولي امشب ميخوام اينکارو بکنم.. و جبران کنم همه چيزو..ج

توش بودم نجات داد..کابوسي به اسم سام که يه روز عشقم بود ولي اردالن اروم اروم..نم نم..کم کم ..جاشو تو 

قلبم گرفت..تموم خاطرات سام رو ديليت کرد و به جاش حافظمو پر کرد از روزايه خوشمون..من واقعا پيشش 

ماده بود کم کمم اردالن ميرسيد کيکش روبا عشق و با دستاي خودم درست کردم ..کادوشم خوشحالم..همه چي آ

به غير از قاب يه ساعت و ادکالن گرفته بودم..بوش بهم ارامش ميداد..درست مثل ارامشي که اردالن بهم ميده  

 .. 

وچيک با نور کمي روشن بود لباسم آبي تيره بود که آستينا و باالي سينم حرير به شکل گالي ريز بود چراقاي ک

 در باز شد و نور چراغ ماشين تو ديدم بود به لباسم دستي کشيدم اردالن متعجب اومد داخل باهيجان گفتم:  

 تولدت مبارک...البته با کمي تاخير.. -

 و اي کاش ميتونستم جملمو اصالح کنم و بگم:تولدت مبارکه عشقم..ببخش که دير شد..  
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لبخند عميقي زد..لبخندشو هم دوست داشتم..اومد نزديکم..هميشه قلبم تند ميزنه حتي  نگاهي بهم کرد وکم کم

 اگه فاصله ي زيادي از هم داشته باشيم..  

 زل زد تو چشمام و با مهربوني گفت 

 :ممنون..ممنون که يادت بود..  

 _برو لباساتو عوض کن..برات لباس گذاشتم رو تختت.. 

 همونطور که نگاهشو از چشمام برنميداشت گفت :چشم بانو..شما جون بخواه نامردم اگه نميرم..  

خون به صورتم دويد..سرمو پايين انداختم و رفتم تو اشپزخونه..اخر يه روز اين سرخ شدنا دستمو پيشش رو 

 ميکنه.  

 ........... 

 شايد -با اين کادو ها يني بدون رقص ميشه؟؟ اونم بانويي که مثل شما که اينقدر قشنگ ميرقصه؟ خب -

 پس شايدو ول کن  -

 رفت سمت باند ها و آهنگ ماليمي گزاشت و برگشت سمتم لبخندي زد و دستشو سمتم دراز کرد  

 افتخار ميدي......خانمم  -

ونم؟؟ با لبخند دستشو گرفتم و بلند شديم.. آهنگ اليتي  قلبم هري ريخت..يه سوال عشقم..ميشه خانومت بم

 بود..آروم و عاشقانه..براي اين هواي دونفره عالي بود..  

 يه آهنگ فرانسوي...  

 دوستت دارم 

بپذير، راههاي ديگري هم هست كه به جدايي برسد اگر به سوي روشن مينگريستيم، به ياريمان ميشتافت در 

ببخشايمت اين خطايي است كه در زيادتي عشق سر ميزند بپذير، (کودکي) در من  اين سكوت تلخ، بر آنم كه 

 هماره تو  را خواسته است تو را كه شبيه مادري بودهاي، ياور و پناهگاه من  

 ميخواهم اين آواز را برايت بخوانم كه ما يكديگر را ترك نميكنيم  

 در ميانهي واژهها و رؤياهايي كه فريادشان ميكنم:

دوستت دارم، دوستت دارم مثل يك ديوانه، مثل يك سرباز مثل يك ستارهي سينما دوستت دارم، دوستت دارم 

 بسان يك گرگ، بسان يك پادشاه بسان انساني كه من نيستم ميداني، اينگونهات دوست دارم 
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و اعتماد كردم حتي آنها كه با نگاهبانان اعتراف ناكرده برادرند در اين  بپذير، در تمام غمها و رازهايم به ت

 خانهي سنگي 

 شيطان رقص ما را به تماشا نشست 

 جنگِ تنبهتن را چنان ميخواستم كه صلح بيافريند 

دارم..اهنگ تموم شد همينطور عميق بهم ديگه خيره بوديم..اونم کنار من قلبش تند  دست من ک نيست دوسش 

ميتپه؟ اونم مثل منه؟ دوس داره مثل من که عاشق چشماشم تو چشام غرق شه؟؟ اونم مثل منه؟ يا فقط من  

بعد از  اينطوريم؟..بدون هيچ حرکتي تو همون حالت مونده بوديم دوباره آهنگ شروع شد چقدر حس خوبي بود 

چند وقت بغل عشقم بودم چقدر دلم براي نگاهاي عسليش که چشمامو نشونه ميگرفت تنگ شده بود چشماشو 

بست انگار بغض داشت اخه چونش ميلرزيد..عشق من همه کس من سيب گلوش ميلرزيد.. چشماشو باز کرد 

مغرورش بخواد گريه کنه  تو اون نورکم برق اشک تو چشماش مشخص بود باورم نميشد اردالن با اون چهره 

براي چي مرد من تکيه گاه من بايد گريه کنه؟؟ هيچ کاري نمي تونستم بکنم..هنگ بودم..و فقط ميدونستم..من  

سوزانم همون سوزاني که فکر ميکرد بعد از سام ديگه رنگه عشقو نميبينه و االن..عاشقشم..اره ..اين منم که  

 عاشقشم..  

 خوشحالم که هستي  -

خوشحالم پيشمي....  -و به سرعت رفت تو اتاق خودش اشکام سرازير شد آروم با خودم زمزمه کردم اينو گفت 

 خوشحالم عاشقت شدم 

 ............. 

 اردالن  

 چرا بهم نگفتي   -

 هيچي نمي تونستم بگم فقط سرمو انداخته بودم پايين  

تو کماست و من نمي دونم؟!اين زشت   چرا چيز به اين مهمي رو بهم نگفتي هااا االن نزديک سه ماهه پسرم-

 نيس؟ دخترمو دزديدن دخترمو معتاد کردن و من نمي دونستم؟!  

 اين بود قولت؟اين بود مراقبت از سوزانم هااا 

 آقاي اسدي گفتم نگ......  -نعره ميکشيد و حرفي نمي تونستم بزنم الل شده بودم 

واظب دخترم نيستي پسرم تو کماست ونميگي فکرشو نگران بشم که بشم يني چي؟ازت نا اميد شدم اردالن م-

 نمي کردم ميدوني اون دفه که اشتباه به اين بزرگي کردي دخترم چقد داغون شد ديگه تمومه طالق ميگيرين  
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 آقاي اسدي شما چي داريد ميگيد يني چي طالق بگيريم  -طالق بگيريم مگه کشکه؟ يه لحظه انگار قلبم ايستاد 

 همين که گفتم يا درخواست طالق ميدي يا ديگه هيچ وقت دخترمو نمي بيني  -

 چي دا....  -

حرفم تموم شد حاالم از خونه من برو بيرون.....درضمن بزرگ ترين اشتباهم اين بود که تورو به عنوان  -

 ول کردم و اين يه حماقت محض بود حاال حاليت شد؟؟....بيرون  دامادم قب

دستمو مشت کردم و به هم فشار دادم بلند شدم و بدون هيچ حرفي از خونه زدم بيرون لعنت بهت اردالن لعنت  

پسره احمق انقد يني جسارت نداشتي تو روش وايسي بگي من طالق نمي گيرم بگي زنمه حاال ميخواي چه 

ي عرضه .....سوار ماشين شدم و بي اراده تو خيابونا ميچرخيدم که با بوق ماشيني به خودم غلتي بکني؟ ب

اومدم و ترمز گرفتم فرمونو تو دستم فشار دادم عصبي بودم نمي تونستم هيچ کاري بکنم فقط ميدونستم اگه 

 شه ولي حاال.....  کاري نکنم سوزانو از دست ميدم اه لعنتيي چرا انقد تند ميره من فقط نگفتم نگران ن

رفتم سمت شرکت بعد از نيم ساعت رسيدم امروز يه جلسه مهم بود خوبه من با اين غيبتام ريس نشدم وارد 

شرکت شدم يه راست رفتم تو اتاق کنفراس همه بودن و داشتن چيزي رو توضيح ميدادن با همشون سالم سر  

 فکرم پيش سوزانه سري دادم و نشستم ولي ميدونستم هيچي متوجه نميشمو همه 

 ............. 

 سوزان 

-سه هفته از تولد اردالن گزشته بود ولي نميدونم چرا همينطور سرد و سرد تر ميشه رفتارش نصبت به من  

 سوزاان 

 بله  -

 بيا اينجا کارت دارم -

 لحنش عصبي بود چرا اينطوري شده مگه......  

 بله  -

ارج از کشور ولي شرايطش طوريه که تو نمي توني بياي شايدم چند  بشين.......ببين من بايد برم به يه سفر خ-

 ماه طول بکشه نمي دونم تو.....  

 آخه يني چي؟چرا نمي تونم منم بيام من زنت......  -

 گفتم که نميشه پس تمومش کن تو بايد بري خونه بابات -
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اينطوري صحبت ميکنه نکنه ميخواد بره پيش هد.... نه نه نه اردالن اين  بغض کردم چرا اينطوري کرد چرا 

 کارو نمي کنه پس بيخودي چرت و پرت برا خودت نباف سوزان 

 .................. 

 کي برميگردي؟  -

 نگاهي به بابام انداخت و گفت :نمي دونم مشخص نيس 

 ميشه....نري؟  -

انقدر سرد برخورد ميکنه؟يني انقد بي ارزشم براش؟بابا پوفي کشيد نگاهب بهم کرد و سرشو انداخت پايين چرا 

 نگران نباش گلم ميام .....خيلي زود -و رفت داخل 

 هدا با تو چيکار داشت؟  -بايد اين سوالو ازش ميپرسيدم وگرنه دق ميکردم اين چند وقت 

 هدا؟؟  -

 اومد رو لبش  اردالن نپيچون من خودم تو حياط بيمارستان ديدمت با اون لبخندي-

 ميدوني.... بايد بهت توضيح بدم ولي اينجا نه -

 مگه تو نمي خواستي.....  -

 من هميشه براي تو وقت دارم برو وسيله هاتو بزارو بيا تا يه دوري بريم بزنيم  -

يکم خوشحال شدم که ميتونم باهاش باشم سريع رفتم چمدونو دم ايون گزاشتم و به بابا سر سري گفتم و رفتم  

بيرون و سوار ماشين شدم استارت زد راه افتاد نميدونم داشت کجا ميرفت بعد از چند ديقه وايساد يه پارک  

 خيلي خلوت بود هوا تاريک بود پياده شديم  

 دستتو بده -

 بدون هيچ مخالفتي دستمو بهش دادم گوشيشو در اورد و به آهنگ گزاشت...  

 ...........داناي کل..........  

آهنگو گزاشت و هر کودوم رفتن تو حال خودشون بارون شديدي شروع کرد باريدن و فقط اون دو بودن و 

 صداي بارون ?صداي آهنگ و صداي نفساشون....   

چطوري ميخواستن از هم جدا بشن چطوري سوزان تاقت ميورد يا اردالن چطوري ميتونه چشماي دريايي و 

هي ابري رو فراموش کنه کاري کردي که منم مث خودت ساده بشم من مغرور انقده پيش تو افتاده بشم کاري  گا
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کردي بتونم راحت بگم دوست دارم وقتي اسمتو ميگم بتونم دست روي قلبم بزارم حالمو ببين مگه ميتونم ازت 

م از حس تو که به يه زندوني جدا بشم تا نفس ندي ميبيني من نفس نمي کشم شبي که گفتي بمون جوري شد

 بگن آزادي برو...  

 اردالن تو ذهن خودش با خودش حرف ميزد 

اين حال منه اين حال منه عاشقه براي سوزان ولي چرا نمي تونم بهش بگم بابا من لعنتي ديوونتم به موال  -

 عاشقتم ولي نميشه...  

نمپيش تو حاظرم از دنيا بگزرم من دنيا اومدم چشمام تو چشماته اما نمي دونم تو گريه ميکني يا من تو بارو

 تورو ببينمو برم 

چشمام تو چشماته اما نمي دونم تو گريه ميکني يا من تو بارونم پيش تو حاظرم از دنيا بگزرم من دنيا اومدم 

 تورو ببينمو برم 

رزويي که دستتو بده نبض دستت ساعت جهانمه  لمس لحظه هات کنارت بهترين زمانمه چي بگم به جز آ

نميشه رو کنم چي ميخواي بگو همينو آرزو کنم هر کودوم تو فکر خودشون چيزي گفتن اردالن:ميشه عاشقم  

 شي؟  

 سوزانم همينو تو ذهن خودش گفت و چه طلپاتي قوي بين اين دوتا عاشقه 

ميکني يا من تو بارونم پيش تو حاظرم از دنيا بگذرم من دنيا اومدم تو رو ببينمو چشمام تو چشماته تو گريه 

برم چشمام تو چشماته اما نمي دونم تو گريه ميکني يا من تو بارونم پيش تو حاظرم از دنيا بگزرم من دنيا  

 اومدم تورو ببينمو برم....(کاري کردي.احسان خواجه اميري)  

ال خودشونو نميفهميدن اردالن چطوري ميتونست بهش بگه من اصن سفر  دوتاشون خيس خيس بودن ولي ح

 کاري ندارم بابات بهم گفته اگه ازت طالق نگيرم ديگه نمي تونم ببينمت ديگه تموم ميشه....  

سوزانم از اين جدايي که اردالن نميدونه تا کيه ميترسيد انگار حس شيشمش گفته بود شب آخره که باهاشي 

 نگفتي؟  -ز اين غرور ولي.... دريغ ا

 هدا اومده بود تا بگه دوباره باهم باشيم ولي من...من قبول نکردم ديگه عاشقش نيستم...  -

 بيا اينجا بشينيم   -و چقدر اين توضيح اردالن به سوزان آرامش داده بود 

 رو چمن که خيس ميشيم -

 به نظرت تا حاال خيس نشديم؟  -
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خنده اي اومد رو لبهاشون هر دو کنار هم نشستن و بارون هنوز هم به شدت ميباريد و براي اونا مهم نبود 

 فکر ميکني تو آينده چه اتفاقي بيوفته؟  -شايد ميدونستن ديگه از اين فرصتا گيرشون نمياد اردالن

 دلم نمي خواد به آينده فکر کنم من االنو دوست دارم تو دلش اضافه کرد -

 الن که کنار توئم عشقم بهترين لحظمه...  ا-

 ......... 

 سارا 

کنارش روي يه صندلي نشستم مثل هميشه فقط نگاش ميکردم و نمي تونستم کاري بکنم دکتر ميگفت فقط  

ميتونه بشنوه ولي نبايد شک بهش بدين چون ممکنه سکته قلبي بکنه براي همين تصميم گرفتم باهاش حرف 

 و خودم ريختم نزنم ولي بسه هرچي ت

سورنم بلند شو ديگه چرا انقد خوش خوابي بلند شو ببين خواهرت پيدا شده بلند شو ببين دارم داغون ميشم  -

ببين چقد دلم برا چشمات تنگ شده دلم براي شيطونيا و اذيت کردنات تنگ شده نفسام درد ميکنه عشقم دلم  

دم و بعد از پنج ماه گريه ميکردم دستاشو گرفتم و تورو ميخواد توروخدا بلند شو ...بسه ديگه.... هق ميز

ميبوسيدم بدون اين که کسي بفهمه آهنگ گزاشتم با صداي کم سرمو رو بالشتش گزاشتم اشک ميريختم داشتم 

بعد پنج ماه خالي ميشدم  اينجا يکي هست که هر ثانيه خوابتو ميبينه تو چشم تقويم با نبض ساعت منتظر 

 غرق سکوته دستتو ميخونه درد لحظه رو کسي ميدونه که منتظر مي مونه  ميشينه هميشه اون که 

از وقتي تو رفتي شب حالمو پرسيد شايد اگه تو برگردي بشه از چيزي نترسيد بشه قدر اين ثانيه هارو کنار تو 

م لحن جاده فهميد شايد اگه تو برگردي بشه از چيزي نترسيد  بشه قدر اين ثانيه هارو کنار تو فهميد درد تو برا

 هاس صادقانه تر بود هر مسافري که از راه رسيد از تو بي خبر بود 

 من ساعتارو بيدار نکردم خوابتو ببينم

اين لحظه هارو روشن گزاشتم تا منتظر بشينم از وقتي تو رفتي شب حالمو پرسيد شايد اگه تو برگردي بشه از  

شايد اگه تو برگردي بشه از چيزي نترسيد بشه قدر اين  چيزي نترسيد بشه قدر اين ثانيه هارو کنار تو فهميد 

 ثانيه هارو کنار تو فهميد 

به خودم اومدم ديدم صورتم خيسه خيسه بلند شدم دستي به سرو صورتم کشيدم نگاهم افتاد به پشت شيشه 

ن  سوزان وايساده بود و سرش رو تکيه داده بود به شيشه و صورتش خيس بود و چشاش سرخ از وقتي اردال

رفته حالش خيلي بده تقريبا هروز مياد اينجا پيشم حدودا يک ماهه که اردالن رفته و خبري ازش نيس داره 

 خوبي؟ -داغون ميشه نميدونم چرا اينطوري رفت و سوزانو تنها گزاشت لبخندي زدم و از اتاق خارج شدم  

 اصال -
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 بيا بشينيم   -

دلم براش تنگ شده هيچي نمي تونستم بگم اونم مثل من بود فقط فرقش اين بود  -نشستيم رو يکي از صندليا 

که سورن بود ولي تو يه خواب عميق بود و اردالن اصال نبود حداقل من ميتونستم هر روز ببينمش ولي 

 سوزان چي؟ 

شست رو صندلي شروع کرد حرف زدن  بلند شد و رفت طرف اتاقي که سورن بستري بود رفت داخل اتاق و ن

باهاش ولي من هيچي نميفهميدم و چقدر اين روزا اين دختر داشت خورد ميشد بخاطر کما رفتن برادرش و 

 نبودن شوهرش....  

 ............... 

 سارا  -وارد خونه شدم ميخواستم از پله ها برم باال که صداي بابا رو شنيدم 

 م  برگشتم به طرف صدا و لبخندي زد

 سالم?شما هنوز بيدارين؟  -

 دختر تو باز بيمارستان بودي؟ اِاِم خب اره ديگه  -

 بيا بشين  -

انقدر برات مهمه که سرتاپات سياهه تو که  -رفتم و روي مبل روبرويش نشستم و کيفمو از روي شونم برداشتم 

 از رنگ سياه متنفر بودي  هيچي نمي تونستم بگم اره انقدر برام مهمه عشقمه  

ميگفتي کسي رنگ سياه ميپوشه که يه درد بزرگ تو سينش داشته باشه غم داشته باشه در اين حد دوسش -

-داري؟ دخترم چرا به خودت نمياي هااا سورن تو کماِء ميفهمي اينو؟ميدوني شايد ديگه زبونم الل بلند نشه 

 بابااا بلند ميشه بايد بلند شه 

لند نشه ميخواي پاش وايسي؟ميدبخير فقط چند در صد خيلي کم بلند  سارا اگه بلند نشه چي؟هزار سال ديگم ب-

 ميشن  

 اره ولي سورن بلند ميشه اون قوي تر از اين حرفاس -

سارا اگه اون چيزيش شه نمي خوام خورد بشي ميفهمي؟چند وقت ديگه برات خاستگار مياد قبولش ميکني -

 م وگرنه من ميدونم تو و فقط براي خودت اينو صالح ميدون

 باب....  -

 حرف نباشه شب بخير -
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 ............... 

 سوزان 

سوسن رفته بود براي درسش اهواز و من تو اين يک ماه نديده بودمش بابا خيلي بيشتر از قبل بهم توجه 

به قيمت چي؟به قيمت اين که عشقم پيشم نباشه؟اگه اون دوسم داشت چرا رفتو يک ماهه يه خبر  ميکرد ولي 

 ازم نگرفته ولي....پس اون حرف آخرش اون شب باروني چي بود؟ 

 من هيچوقت تنهات نميزارم تا آخر دنيا باهاتم -

 قول ميدي؟  -

 سوزان -قوالي اردالن قوله  لبخندي زدمو پياده شدم -

 بله  -

 ن....من نميزارم کسي مارو از هم جدا کنه من.....  م-

 سوزان من دوست دارم -نفس عميقي کشيد 

 يه لحظه انگار تو اين دنيا نبودم اردالن چي گفت؟  

 تا به خودم اومدم نور قرمز ماشينش دور تر از من به چشم ميومد  

 چرا واينستادي تا منم بگم؟من ديوونتم عشقم  -

از اين که ميدونم اونم منو ميخواد زير بارون ميباريدم و از خوشحالي دلم ميخواست گريم گرفت از خوشحالي 

 جيغ بکشم....  

 بيا  -نه مطمعنم اونم منو ميخواد وگرنه اين حرفو نميزد تقه اي به در زده شد و صداي بابا به گوشم رسيد 

 در باز شد و بابا با لبخند وارد شد و کنارم نشست   

 يزي رو بهت بگم ولي قول بده آتيشي نشي  دخترم ميخوام يه و-

 سعيمو ميکنم  -

بابا چي داري -ببين من ميخوام ...خب تو بايد طالق بگيري انگار روم يه سطل آب يخ ريختن بابا چي ميگفت؟  -

 ميگي  

 چيزي که به صالحته  -
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تا کي ميخواي برام تصميم بگيري به زور منو وادار به اين ازدواج کردي بابا بسه ديگه هرچي کشيدم بسه -

 لياقت تو رو ندارهه  -حاالم خيلي راحت ميگي طالق بگيريم؟ 

مگه کشکه ميفهمي بابا اسم خط خورده تو شناسنامه يني چي يني تا آخر عمر يه ننگ که تو شناسنامس نه -

 بسه نميخوام بابا نميخوام چون عاشقشم   

ه تو بخواي من نميزارم اون لياقت تورو نداره فهميدي اگه اونم دوست داشت که تاحاال هزار بار زنگت زده  اگ-

 بود ولي االن يک ماه و نيمه خبري ازش نيس کودوم قبرستوني رفته که حاظر نيس بياد زنشو ببره هاااا   

شه فعال که ميبينين زنشم ميخوام برم هرچي با-ته دلم خالي شد کل بدنم مپر مپر شد و بغض بدي گلومو گرفت  

 خونم 

 خونت اينجاس -

نه خونه من خونه اردالنه پيش عشقم ميخوام برم و شمام نميتونين جلو دارم باشين چمدونمو برداشتم و مانتو -

 خدافظ -و شالمو پوشيدم 

 سوزااان -

رفتم حس ميکردم کسي داره دنبالم بدون توجه به داداي بابا اومدم از خونه بيرون تا سر خيابون اصلي پياده 

 مياد دستي براي تاکسي بلند کردم ولي يه دفه به سمت عقب کشيده شدم جيغ خفيفي کشيدم   

 ههههه ت..تو...اينجا....  -

 ........داناي کل.......  

اردالن بدون سوزان ديگه نمي تونست ولي هر دفه که رفته بود خونه سوزان باباي سوزان جلو دارش شده 

ود و نزاشت عشقشو ببينه اين روزا خودشو غرق در سيگار و زندوني اتاق سوزانش کرده بود و فقط با ب

 خاطرات با اون بودن فکر ميکرد ولي ديگه ميتونست نديدن عشقشو تحمل کنه؟....  

 ........سوزان.......  

   کجا ميريم -باورم نميشد که اردالن باشه دلم براي چشماي عسليش تنگ شده بود 

 يه جا که هيچکس دستش بهمون نرسه -

 اين چند وقت کجا بودي چرا نيومدي هااا  -

 شششش برا همه اينا يه دليل محکم دارم -
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 بگو همين االنم بگو ميخوام بشنوم -

 خونه بودم بعدشم تو چه ميدوني اومدم دنبالت يا نه -

 چي داري ميگي؟خونه پس.....  -

 مجبور بودم خودمم داشتم اذيت ميشدم  -

 واضح تر بگو توروخدا -

 ماشين رو کنار خيابون نگه داشت  

اصن مسافرت کاري نبوده بابات گفت گفت که من مواظب تو نيستم سوزان ارزشش باال تره توء اگه طالق  -

 ..  نگيرين ميبرمش يه جا که ديگه هيچ وقت نبينيش اين چي ميگفت؟بابا بهش گفته که...

حتي من چند دفعم اومدم در خونتون ولي....ولي بابات نزاشت بيام تورو ببينم... يادته اون شب بهت چي گفتم؟  -

 لبخند محوي اومد رو لبام 

 قوالي من هميشه قوله....ولي دوست ندارم با بابات سرد باشي هرچي باشه اون باباته خب؟  -

 شيني زد و ماشين رو راه انداخت خب....يه مدتي سخته....ولي...باشه لبخند دلن-

 ........... 

 يني واقعا الزم بود بيايم اينجا؟ -

 برا يه مدتي اره  -

 پس شرکتو چيکار ميکني؟  -

من که رئيس نيستم که جزو سهام دارام که االنم هيچ پروژه اي نداريم توئم ناراحت چيزي نباش از کاراش -

ه راه بکوبيم بيايم قشم؟ سري تکون دادم مانتوم رو در اوردم و خندم گرفته بود آخه ما مجبور بوديم اين هم

ولو شدم رو تخت واقعا خسته شده بودم پونزده ساعت راه....دلم ميخواست به اردالن احساسمو بگم ولي يه 

 کوچولو خجالت ميکشيدم ولي بايد بگم چون اونم گفت  

 ............. 

 سارا 

حالم خيلي بد بود بد تر از بد دکتر گفت سورن هيچ عالعم خوبي نشون نداده و وضعيتش با?.?ماه پيش يکيه  

و از من اجازه ميخواستن دستگاه هارو جدا کنن نشسته بودم رو صندلي و به شيشه اتاقي که سورن هست زل  



 

 
 

175 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

تو برسم؟اصن ...اصن من   زده بودم و اشک ميريختم منتظر باباش بودم ...يني ميرسه روزي که من به

نميخوام بهت برسم برو با هر کي دوس داري فقط تورو خدا از اين تخت لعنتي بلند شو بلند شو لعنتي ببين  

حالمو بسه داغون شدم ديگه نمي تونم سنگيني نگاهي رو رو خودم حس کردم برگشتم کي ميتونه غير اون  

مثل ساره بود آروم آروم به طرفم قدم برداشت و اومد سمتم   باشه برام مثل مادر مراقبمه چه کسي تو دنيا برام

 خوبي؟ -

 نه نه افتضاحم ساره نمي دونم چيکار کنم دکترا قعط اميد کردن ميدوني چي -

گفتن؟گفتن...گفتن دستگاه هارو ميخوايم جدا کنيم ساره چيکار کنمممم بريدم ديگه ساره اگه اون چيزيش شه 

اگه باليي سرش بياد چي ميشه؟دلم ميخواد عيد برا لحظه سال تحويل چشماي  من ميميرم يک ماه ديگه عيده

خوشگلش باز باشه نه اينکه....گريه امونمو بريد ديگه نتونستم هيچي بگم ساره بغلم کرد و چيزايي هم ميگفت  

 ولي من هيچي نميفهميدم  .............  

خنکيش نميلرزيدم..نه نميلرزيدم وقتي اردالنو کنارم  به موجهاي دريا خيره بودم...نسيم خنکي ميوزيد..اما از

 داشتم..تموم دنياي من االن کنارمه..  

 بي خيال دنيا ميشم..وقتي پشتم به کسي گرمه که من دنياش ميشم..  

 اردالن اروم از پشت بغلم کرد و گفت  

 :سردته بانو؟؟  

 و من به اين فکر ميکنم که بانو گفتناشو هم دوس دارم..  

 ش که دورم حلقه بود نگاهي کردم و گفتم :ديگه نه..  به دست

 و من چجوري ميتونم يه روز بي دستاي گرمش طاقت بيا رم؟؟ اردالن_بدون من تو خوشحالي سوزان؟؟  

زبونم گرفت..چي ميگفت؟؟ بدون اون؟؟ بدون اوني که تمومه دنيامه؟؟ اي کاش ميشد براش با صداي خودم و 

 اين مضمون بخونم..  با همه ي احساسم اهنگي با 

 من بي تو دنيام جهنم  من بي تو دنيام پر از غم با صدايي لرزون جوابشو دادم 

 :تو چي؟؟ بي من فرقي هم برات ميکنه؟ اردالن اروم زير لب زمزمه کرد  

 :بي تو جهنمه همه جا..  

دلت اب ميشه...من همين مردو ميخام اگه خوبه اگه بده فرقي برام نداره..من  وچه حس قشنگيه وقتي قند تو 

 همين مردو ميخام..با تموم مهربونيش..همه ي خودخواهياش..کي ميدونه خواستن يني چي؟؟   
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 کي ميدونه وقتي همه کستو با تموم وجود براي خودت ميخواي يني چي؟؟کي به اندازه ي من خوشبخته؟؟  

اردالنم بي حرف بود..يني اونم مثل من ارامش گرفته؟؟ اونم ارومه؟ مثل مني که عطر تنش ارامش ب وجودم 

تزريق کرده؟ کاش گفتني هارو ميشدگفت..نوک زبونم بود که بگم به اندازه ي دريا عاشقتم اما.. نشد..کاش اين  

دهنمو باز کردم تا بگم ..ديگه اخر راه غرور لعنتيم جلوي راهمو سد نميکرد تا بهش بگم که تمومه دنيامه..

 بودم اما نتونستم..  

 اردالن کنار گوشم گفت :چيزي ميخواي بگي؟؟ باقاطعيت گفتم 

 :اره..  

 اردالن با کنجکاوي پرسيد 

 :چي؟ 

 برگشتم به قيافه ش نگاه کردم..معلوم بود که داره از فضولي ميميره.. 

 ازه..  _اردالن...تو...خواستم بگم که تو..زيپت ب

و قهقه کنان از بغلش بيرون اومدم و بطرف دريا دويدم..مسقره تر از اين حرف نبود که به قيافه ي کنجکاوش 

بزنم؟؟خدايي حرف ديگه اي نبود؟؟ فقط قهقه ميزدم و کم کم توي اب ميرفتم..ا ردالن خشک و متخير ايستاده 

 ا خنده داد زد بود همونجا..خنده هاي من رو که ديد به سمتم يورش برد و ب

 ـي؟؟ مثل خودش داد زدم  :منو سر ک ـار ميزاري 

 :قيافه ي فوضولت ديدني بود..  

 اردالن_من؟؟؟ من فوضولم؟؟؟دعا کن گيرت نيارم دختر..  

اينقدر توي اب دويده بودم که تا باالي زانو هام خيس شده بود..من ميدويدم و اردالن هم مثل ببر زخمي 

وع کردم به پاشيدن اب روي اردالن..ميخنديدمو اب ميپاشيدم بهش وچقدر اين لحظه بدنبالم...ايستادم و شر

هارو دوست دارم من...وقتايي که هردو بي هيچ دقدقه اي ساعتها ميخنديم..يه لحظه هواسم رفت کنار پام..چه 

برش صدف خوشگلي بودو از توي اب خودنمايي ميکرد..چشمم صدفو گرفت و بي توجه به اردالن خم شدم 

داشتم..با چيزي که ديدم جيغه بنفشه وحشدناکي کشيدم و پرتش کردم توي اب و خودم به اغوش اردالن پناه  

 اوردم و سرمو تو يغش پنهون کردم.. امن ترين جاي ممکن براي من اغوش مطمئنش بود.. 

بود:چت شد خانومم؟ سوزان؟؟ سرتو بيار باال بينم چيشده ؟؟ داري کم کم صداي نگرانش عجيب برام زيبا 

 ميترسونيماا...خانومي سرتو بيار باال..  
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سرمو باال گرفتم که با تعجب به اشکام نگاه کرد..بي طاقت خم شد اشکامو بوسيد و گفت:چت شد ارامشم؟؟ با  

 هق هق گفتم  

 :يه..يه مـا..مار ماهي بود..  

  رفت با تعجب بهش زل زدم.. گفت :اشکالي نداره..من پيشتم از چيزي نترس..  قهقه ش که باال

 اروم تر از قبل ادامه داد  

 :ترسيدناتو هم عاشقونه ميپرستم زندگيم..  

 ديدي اذيتم کردي سرت بال اومد خانومي؟ -

بهش بگم اون که يه  لبخندي زدم و چقدر اين با هم بودنا رو من دوست داشتم واقعا چرا نمي تونستم احساسمو 

 مرده و غرورش محکم تره گفت ولي من...  

 .......... 

 سارا 

باباي سورن اومد و رفته بود تو اتاق دکترش و من استرس شديدي داشتم ضعفم داشتم ولي هيچي نمي تونستم 

مي تونه  بخورم همه چي به رضايت آقاي اسدي مربوط ميشد نکنه بگه دستگاه ها رو جدا کنن؟واي نه نه اون ن

چون اين کار باعث....باعث از بين رفتن.....ساره کنارم بود هر از گاهي دستمو فشار ميداد آقاي اسدي رو ديدم  

 که داره از پله ها مياد پايين سريع بلند شدم و دويدم سمتش 

 عمو چي...چي شد؟؟  -

شه يا با دستاي خودم از بينش دخترم چته چرا انقد نگراني؟به نظرت من ميتونم  رضايت بدم که پسرم توريش -

 ببرم؟  

 از سوزان خبري داري؟  -نفس راحتي کشيدم و تو دلم هزار بار خدا رو شکر کردم 

 نه آخرين بار همينجا ديدمش مگه پيش شما نبود؟  -

انگار آب شده رفته تو زمين نه گوشيش روشنه نه وقتي ميرم خونه اردالن  چرا ولي لج کرد و از خونه رفت -

 کسي درو باز ميکنه اونا بايد طالق بگيرن چون اردالن اونو نميخواد هيني کشيدم  

 برا چي طالق بگيرن اون دوتا خيليم هم ديگرو دوس دارن -

 ..... 
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 ............. 

 فردا خاستگارا ميان   -

 ي....بابا خودت ميدوني من جوابم منفيه من فقط يه نفر تو قلبمه بابا شما به چه حق-

 اومديم و به هوش اومد و نخواستت چيکار ميکني سارا -

 بابا بزار خودش تصميم بگيره لطفا -

 ساره تو حرف نزن موضوع بين منو ساراس -

 بابا -

 ساره ميدوني من يه بار يه حرفو ميزنم -

 شرايط منو؟ من دوسش دارم.. سارا_بابا تو چرا درک نميکني 

ساکت شوو...اخه چقدر ميتوني نفهم باشي؟؟ صدبار پست زده..چطور ميتوني بازم خودتو جلوش خورد کني؟؟  

 بازم براي ديدنش ميري بيمارستان؟؟ اشک تو چشماي خوشگل سارا جمع شد..ساره صلح طلبانه گفت 

 :بابا..خواهش ميکنم بس کنيد ..اينجا جاش نيست..  

گفتم دخالت نکن ساره..بسه هرچي خودتو کوچيک کردي چي گيرت اومد؟؟ همه ميدونن سارا..دختر  بهت

من..خودشو براي پسري کوچيک کرده ک اونو نميخواست بيشتر از اين ابرو و اعتبار منو نبر..همين فردا به  

 خواستگارت جواب مثبت ميدي ..شيرفهم شد؟؟ سارا با بغض گفت  

 :شما نميتونيد به جاي من تصميم بگيريد..  

 و صداي سيلي اي توي سالن خانه پيچيد و ساره بلند داد زد  

 :بابااااا...  

سارافقط به اين فکر ميکرد که پدرش عجب ضرب دست سنگيني داشت..هيچوقت ازش سيلي نخورده 

 بود..هيچوقت ولي االن..  

   سارا صورت معصومشو به پدرش دوخت و لرزون گفت

:بابايي..من تورو به اندازه تموم دنيا قبول داشتم..پشتم بهت گرم بود..حيف که مامان نموند تا ببينه چجوري 

 دستتو رو سوگليش بلند کردي..حيف که نموند..بابا ازت انتظار نداشتم.. 
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ز از عقب عقب ميرفت و حرف ميزد..اولين قطره اشک از چشمش چکيد..قدمي عقب تر رفت و دومين قطره ني

 چشمش چکيد.. 

 ساره_خواهر قشنگم..چيزي نيست..گريه نکن..  

اما سارا صداي خواهرشو نميشنيد..تموم گوشش پر بود از حرفاي تحقير اميز پدرش..اون پدرش بود..راست 

ميگفت..راست ميگفت..خودش را کوچک کرده بود براي کسي که گوشه چشمي به او نمي انداخت..اري ..او 

اي کسي کوچکترين ارزشي ندارد..اما خبر نداشت که تمام دنياي تنها خواهرش است..بسرعت از  در اين دنيا بر

خانه بيرون رفت و به صدازدن پدرش و فرياد هاي همراه با التماس ساره گوش نسپرد..فقط دستش را جلوي 

بطرف ماشينش  دهنش گرفته بود تا صداي هق هقش باال نرود..سوييچ ماشين ساره را باخود برداشته بود و

رفت..پشت فرمان نشست و عصبانيتش را روي پدال گاز خالي کرد..خدايا طاقت نداشت اين حرفها را از 

عزيزش بشنود..اشکهايش روي گونه هايش ميريختند..هق هقش را از گلو ازاد کرد..بلند فرياد زد :خداااااا..من  

بن ـده ي بـدي ب ـودم ب ـرات؟؟ سورن تاوان   ـردم ک ـه مس ـتحق ايـن مج ـازات ـم؟؟؟ مگ ـه  چ ـيکار ک 

ک ـدوم گن ـاه ـه منـ ـه؟؟ پ ـس تو کج ـايي ک ـه صدام ـو نميشـنوي؟؟ مگ ـه تو هم ـون خدايي نيستي که  

ميگفت ـي هروقت بخ ـوامت هستي؟؟ پس تو کج ـايي؟؟ چرا نميشنوي فريـاد هاي خستم ـو تو که خدايي چ ـرا  

 نميشنوي..؟؟  

ن خلوتي ترمز گرف و سرش را روي فرمان گذاشت و به اشکهايش اجازه ي ريزش داد..با احساس در خيابا

لرزش جيبش متوجه گوشيش شد که زنگ ميخورد..ساره بود..خواهره هميشه مهربانش..هميشه پشت و 

 پناهش..  

 سارا_ساره.. 

 صداي گرم ساره تو گوشي پيچيد 

 :الهي پيش مرگت بشم عزيزم..برگرد خونه سارا..برگرد اينجا بدون تو غريبه..  

 سارا_اون پدرمون بود..پدرم..چطور تونست اين حرفا رو بزنه؟؟ 

ساره_سارا..گريه ميکني دوباره؟؟ گفتم ک گريه نکن..ساراي من قوي تر از اينه که با اين باد ها بلرزه.گريه  

 نکن ارومه جونم گريه نکن.  

سارا_اخه چطوري؟؟ من دخترشم..منو ب حرف مردم ميفروشه..نگران ابروشه ميبيني ساره من براي  

 هيچکس ارزشي ندارم حتي براي پدرم..  

 ساره_اين چه حرفيه ميزني؟؟ تو براي من همه چيزي سارا اينو بفهم.  

 ساراا -باشه ساره من ميخوام برم يه سر پيشش -سارا
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 بدون اينکه بزاره ديگه حرفي بزنه قعط کرد و ماشين رو روشن کرد و به طرف بيمارستان حرکت کرد 

 ........ 

سورنم نمي خواي بلند شي؟ سورن بلند شو تورو جون هر کي دوس داري بسته ديگه هق ميزدم سورنم 

بابا گفت که حق نداري جواب منفي  شايد...شايد ديگه نتونم بيام اينجا...آخه...آخه فردا برام خاستگار مياد و 

بهش بدي سورن اگه تو بهوش ميومدي شايد اين اتفاق نمي افتاد دردت به جونم چطوري ميتونم تظاهر کنم  

عاشقشم جسمم پيششه ولي روحم پيش تو...نمي تونستم جلوي اشکامو بگيرم بوسه اي به گونش زدم اومدم  

کوچيکي دادم و به طرف در رفتم دستگيره رو گرفتم ولي برم ولي نميتونستم ازش دل بکنم دستشو فشار 

صداي ناگهاني دستگاه ها مانع بيرون رفتنم شد همه دستگاه ها داشتن صدا ميدادن و نوار قلبش مرتب نبود 

ترس تمام تنمو گرفت و عرق سردي رو پيشونيم نشست يه دفه به خودم اومدم کيفمو پرت کردم و با دو رفتم 

قرمزي که ميدونستم مال خبر کردن دکتر و پرستاراراس چند دفعه پشت سر هم فشارش  سمت تختش و دکمه

دادم اشکام همينطور سرازير ميشد خداااا کمکم کن همينطور تو دلم خدا رو صدا ميکردم و دست سورنو فشار 

بش قعط شد و ميدادم که چند نفر اومدن تو اتاق پرستارا منو به زور ميخواستن بيرون کنن که صداي نوار قل

مث يه خط صاف ميرفت کل بدنم لرزيد رفت؟عشقم رفتتت؟رفتشششش .....همه جا سياه شد و برخورد چيزي با  

 کمرمو حس کردم....  

 ...... 

 اااهه سورن اذيت نکن  -

 انقد خوشم مياد اذيتت کنم -

 کرم داري ديگه  -

 پس به تو هم واگير کرده اين کرمه چپ چپ نگاش کردم -

 زارم هيچ جايي ببرنت تو فقط مال مني انگار قلبم از حرکت ايستاد سارا نمي-

 ميشه تو هم نري؟ميشه مال من باشي؟!  -

 حتي اگه نخوامم نمي تونم جايي برم -

 داشت ميومد نزديکم آروم آروم منم رفتم عقب که با يه حرکت ناگهاني منو گرفت خندمون به هوا رفت  

جاي بدنم حس ميکردم و خيسي چيزي رو روي صورتم چشمامو باز  همه چي کم کم محو شد سوزش بدي يه

کردم همه چي تار بود و سفيد يادم افتاد به اون خواب و خيسي رو روگيج گاهم حس کردم حتي تو خوابم 

نتونستم بفهمم چقدر بوسش لذت داره همه چي بازم مثل يه نوار فيلم از جلو چشمم گذشت هر جايي که منو  
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و همش منو ميخواستن دق بدن آخر اين چيزي که يادم اومد صداي يک نواخت دستگاه نوار سورن بوديم همش

قلب بود با هيني چشمامو باز کردم و سر جام نشستم نگاهي به دور و ور کردم ساره نشسته بود پيشم تو گلوم 

 تموم شد...  يه چيزي بود و داشت خفم ميکرد و نمي تونستم جلوي اشکامو بگيرم عشقم رفت ديگه نيستش 

 سا...ره  -

 جونم گلم -

 سورنم....رفتتت...  -بغضم نميزاشت اين حرف از دهنم بياد بيرون ميترسيدم 

 سرشو انداخت پايين 

 قلبم انگار از حرکت ايستاد نفسم گرفت   

 کي ميگه رفته؟  -

 سرمو اوردم باال با لبخند داشت نگاهم ميکرد  

تبريک ميگم خواهري اون بهوش اومده و مدام داره اسم تورو صدا ميزنه گريم شدتش بيشتر شد و ميونش -

 لبخند ميزدم 

 اي بابااا خود تو جمع کن بينم بلند شو برو پيشش منتظرته -

يکار کنم و اشکام همينطور ميباريد ساره رو بغل و بعد چشمکي بهم زد انقدر خوشحال بودم که نمي دونستم چ

کردم و چقدر انرژي گرفتم کفشامو پوشيدم و با آخرين سرعتي که بود رفتم تو سالن همه بودن و جلوي يه در  

هر کودوم يا نشسته بودن يا وايساده بودن از دور سوزان و اردالنو ديدم نگاهي به همه کردم و رفتم در اتاق  

تخت بود و چشماش بسته بود آروم درو بستم و با قدم هاي لرزون رفتم پيشش و نشستم روي  رو باز کردم رو

 صندلي کنار تخت با صداي ضعيفي گفت  

 :من که... گفتم ...فعال فقط...سارا رو ميخوام...ببينم   

تار بود ولي   دلم لرزيد و اشکام روونه شد چشماشو باز کرد لبخندي بهش زدم هنوز تو بهت بود با اين که ديدم 

ميتونستم اون چشماي قهوه ايش رو ببينم چطوري تونستم شيش ماه بودن چشماش بگزرونم هنوز داشت با 

 بهت منو نگاه ميکرد با همون لرزش صدام گفتم  

 :بالخره...بيدار شدي....آقاي خوش خواب....  

 لبخندي زد و چقدر زيبا ميخنديد 

 ..... 
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 اردالن  

که داداشش اومد ولي نمي دونم که اين خبرو چجوري بهش بدم دنبال يه فرصت سوزان خيلي خوشحال بود 

بودم به گفته دکترا پس فردا سورن مرخص ميشد نمي تونستم تا پس فردا صبر کنم از يه طرفم سوزان نمي  

  تونه بره خونه باباش چون اگه بره اونجا ديگه راه برگشتي نيس کالفه دستي تو موهام کشيدم و رو يکي از

 صندلياي حياط نشستم 

جهنمم همين االن بهش ميگم يه ميس زدم رو گوشيش از قبل گفتم اگه ميس زدم بيا تو حياط چند ديقه بعد  

 کاري داشتي؟  -سوزانو ديدم دستي براش تکون دادم تا منو ديد لبخندي زد و اومد طرفم 

 اردالاان  -نمي تونستم چشم بردارم مات چشماي درياييش شده بودم و 

اي باباااا بگوو ديگه همينطور مث -با دادش به خودم اومدم خندم گرفته بود مث اين ديوونه ها شده بوديم 

 ديوونه ها داري ميخندي  

 سوزان خانوادم دارن ميان يکم با تعجب نگام کرد -

 خ..خ...خب اينکه..خ...خيلي..خوبه -

 اشون تنگ شده ولي دلم نمي خواد االن بيان  با اين که خودم دلم بر-

 چرا؟ -

 چون اگه بيان تو براي يه مدتي بايد دور بموني از من آخه هيچي بهشون نگفتم انگار بغضش گرفته بود -

 ولي..خب..من دوس دارم....دوست دارم سال تحويل پيشت باشم و...هي...هيچ چيزي به عيد نمونده -

م حرف ميزد و اليه اي از اشک توي چشماي خوشگلش بود که ميخواستم دلم ضعف رفت براش انقد مظلو

 بغلش کنم و فشارش بدم دستشو گرفتم 

 بلند شو بريم تو ماشين اينجا نميشه حرف زد بدون حرفي بلند شد و دنبالم راه افتاد   -

بايد ميديدمش؟؟  در ماشين رو براش باز کردم نشست خودمم رفتم سوار شدم..گر گرفتم از ناراحتي..تا کي ن

 پدرش دوباره سوزانمو بهم مي سپرد؟؟ من ک بدون اون نميتونم..قراره بي تو چجوري سر کنم سوزانم؟؟  

 سوزان_خب..يني نميشه عيدو پيش هم باشيم؟؟  

غم عالم ريخت تو دلم..چطوري ميگفتم نه؟؟ مگه جرعت ديدن يه لحظه ناراحتيشو داشتم؟؟ يکم اين دست اون 

 ر کالفه شد و گفت :اههه اردالاان..ي چيزي بگووو.. دست کردم ک اخ



 

 
 

183 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 دستي تو موهام کشيدم و نفسي تازه کردم..با کلي جوندکندن گفتم  

 :شا..شايد اره..شايدم نه..  

 به قيافه ي پنچر شدش نگاهي کردم و سريع جملمو تصحيص کردم 

 :البته زيادم مطمئن نيستم پنجا پنجاهه..  

 اما نگاهش عوض نشد و باز قلبمو ب درد اورد..هنوز غمگين بود..دلم ميخواست داد بزنمو بگم: 

 نبينم غمتو..  

فقط چشم ب جلو دوخت..هنوزم زير زيرگي نگاش ميکردم..االن موقع ي چيزه بياد موندني بود..هرچي سوزان 

و اجبار و خاطره تلخ..دوس دارم تو ذهنش خاطرات خوب حک کنم..ماشينو روشن   از من يادشه فقط اجباره

 کردم..  

 سوزان_کجا ميري؟؟  

 لبخنده عمييقي زدم و گفتم:من تا حاال جاي بد شما رو بردم؟؟ سوزان ابرويي باال انداخت و گفت 

 :خيرجناب اعتماد ب سقف ..کجا ميري؟؟  

 _ي جاي خوب..  

الي من خسته شد که رو کرد طرف پنجره و ديگه حرفي نزد..و بهتر از هرکس توي انگار از جوابهاي سربا

 دنيا اين من بودم ک ميدونستم االن داره از کنجکاوي خون خونشو ميخوره..اين  

رفتاراش برام بيشتر از هرچيزي توي دنيا مي ارزيد..اگه بخوام يک کالم از اوني که تو دلم ميگذره بگم اونم 

 م..  اينه ک ديوونش

 در طول مصير حواسم بهش بود زير چشمي اطرافو ديد ميزد..و من تو دلم ميخنديدم ب اين کارش..  

 ماشينو کنار خيابون پارک کردم..  

 سوزان_اينجا چرا وايسادي؟؟  

 _بيا پايين خودت ميفهمي..  

قتي که تموم حواسم از ماشين پياده شديم..رفتم کنارش و دستش رو گرفتم...خوشبختي همين لحظه ها نبود؟؟ و

پي دستاشه و حتي صداي بوق ماشين هاهم باعث نميشه چشم ازش بگيرم..خوشبختي همون لحظه اي نبود ک  

 با غرور کنارش راه ميرفتم؟؟  "تو اونقدر خوبي که دوست دارم داد بزنم:  
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 ـا..اين دختر مال منه"..   اهاي مردم دني 

خودشو بهم نزديک کرد روي احساس االنم چ اسمي جز عشق ميذاشتم.؟؟ در کافيشاپو باز کردم و گفت:ليديز  

 فرست.. 

 خنديد..خنديد و باز خنده ش قلبم رو شکار کرد..راستي..چرا امشب خنده هاش بيشتر از هميشه ب دل مينشت؟؟  

د..سرمو نزديک گوشش بردم و داخل ک شديم درو پشت سرمون بستم..سوزان به اطراف نگاه ميکر

 گفتم:امشب انتخاب باتوعه بانو. 

 و اي کاش تا هميشه بانوي من ميموند..  

با کمي مکث بطرف ميز دو نفره ي گوشه ي سالن رفت و دستامو ک تو دستش بود بدنبال خودش کشيد..قبل  

شده بوديم رومون قفل شده   از اينکه بشينه صندليشو براش عقب کشيدم..نگاهه خيليا از وقتي وارد کافيشاپ

بود..بعضيا با تعجب وبعضيا با حسرت نگاه ميکردن..امشب عجيب کنترل احساسم از دستم در رفته بود و 

 چشماي معصومه دختر روبروييمو ميپرستيد.. 

 مستقيم ب چشماش زل زدم و اروم پرسيدم:امر کن بانو..  

 ه بودگفت  لبخندي زد وبه پيشخدمتي که باالي سرش منتظر ايستاد

 :براي قهوه تلخ بياريد..  

 _منم همونو ميخورم همراه با ي کيکِ کاکائويي.. 

 با رفتن پيشخدمت بازم چشمامو تو چشمش دوختم..هيچ جوره حاضر نبودم چشم ازش بگيرم..  

 سوزان_چيه؟؟ امشب شيش ميزني..  

 تو همون حالت گفتم 

 :مگه نگاه کردن به خانومم جرمه؟  

 يين و من شيفته ي اون صورت سرخش بودم .. سرشو انداخت پا

با اومدن گارسون ديگه هيچ حرفي نزدم..سفارشاتمون رو روي ميز گذاشت و رفت..سوزان قهوه ش رو 

بطرف خودش کشيد واونو بو کرد..يني مثل من از بوي قهوه خوشش ميومد؟؟ قهوه مو بطرف خودم کشيدم  

 دم..  چشمامو بستم ومتقابال کار سوزانو تکرار کر

 چشممو ک باز کردم ديدم با تعجب نگام ميکنه..خندون پرسيدم :چته پس؟  
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 سوزان_تو هم بوي قهوه بهت ارامش ميده..  

 حالت متفکري به خودم گرفتم و گفتم :خب..ميدوني..بوي دهن خانوممو ميده..  

 سوزان………...  

 ميدونست؟؟ صبح ها قهوه تلخ خوردن عادت من بود..ولي اردالناز کجا ميدونست؟ متعجب نگاش کردم..از کجا 

 سوالمو نپرسيده حدس زد و گفت  

 :خب چيه؟؟ يعني از بوي خشمزه دهنت ک ديوونم ميکنه چيزي ندونم؟؟  

ابرو باال انداختمو فقط نگاش کردم..امروز چش شده بود؟؟..هرچيزي ب سرش اومده بود فقط ميدونستم که  

 دوس دارم اين رفتارشو. 

جرعه جرعه از قهوه تلخم ميخوردم.نگام ميکرد نگاش نميکردم.. ميترسيدم همه چيزمو با نگاه ب چشماش 

 ببازم..قهوه شو کنار گذاشت و تنها چنگال روي ميزو برداشت..  

 _فقط ي چنگال داره؟؟  

نفهميدي ليدي؟؟ لبخند معني دارش منو اردالن با نگاهه معناداري گفت:شما که سه ساعته زل زدي ب ميز يني 

ب خنده مينداخت..فهميده بود که براي اينکه نگاش نکنم ب همه جاي اين کافيشاپ حواسمو پرت کرده 

 بودم..خودمو زدم ب اون راه..  

 سوزان_حاال چجوري با به قاشق بخوريم؟؟ لبخندنادري زد و گفت :شما نگران اونش نباش.. 

رد و گرفت به طرف من..با کمال ميل اون تيکه رو خوردم.. از دست اردالنم بود  تيکه اي از کيک رو جداک

 اخه.. 

تيکه بعدي رو خودش خورد..و تيکه ي سوم رو دوباره بطرف من گرفت..و باز هم با جون و دل خوردم..و من  

دم..و من از  توي فاميلمون وسواس تر از همه بودم..تيکه چهارم رو خودش خورد و پنجمي رو باز هم من خور

 همه وسواس تر بودم..  

 کيک که تموم شد هردو عقب کشيديم و هنوز نگاه سوزانش روي من معذبم ميکرد..  

 سوزان_امم..ميگم..بريم ديگه؟؟ اروم و کوتاه گفت 

 :بريم..  
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با اردالن پولي روي ميزگذاشتم..هردو اول ب هم و بعد ب ميز نگاه کرديم سريع ازجا بلند شدم و همزمان 

دوتامون بيست تومن داده بوديم..اردالن پنج تومن از روي پول خودش و پنج تومن از روي پول من  

 برداشت..پنج تومني منو داد دستم و گفت:بقيشم باشه براي انعامشون _اين چه کاري بود؟  

 مشترک..نصف من نصف تو..اين زندگي مال هردومونه..هردو توش شريکيم اردالن_اين يني زندگي 

خندم گرفت از طرز فکره جالبش ک برخالف بيشتره مردها نميگفت خودم حساب ميکنم..بقول خودش اين 

 زندگي اشتراکيه 

 دوباره دستامو تو دستش گرفت..کي ميدونست خيلي وقته معتاده دستاشم؟؟ 

پ خارج شديم..دوباره سوارماشين شديمو حرکت کرديم ..فکر ميکردم ميره خونه دست در دست هم از کافيشا

 اما نرفت و يه راست راشو بطرف شهربازي کج کرد..امشب ميخواست چه باليي سر دلم بياره؟  

 ............ 

 ساره 

 نجا چيکار ميکرد؟  کش و قوسي به بندم دادم و به نفر بعدي گفتم بياد تو در که باز شد خيلي تعجب کردم اون اي

 به به....جناب شهراد خان....مشتاق ديدار  -

 س..سا..ساره!!!  -قيافش خيلي خنده دار شده بود به معني واقعي هنگ بود 

 توجهم به دست باند پيچي شدش جلب شد 

 چي به سر خودت اوردي پسر؟؟  -

 همينطور به من نگاه ميکرد انگار تو اين دنيا نبود 

 نگفتي بازوت چي شده؟؟  -

 خب...درجرياني که...تير خوردم -

 چرا آخه؟؟حواست کجا بود؟؟ لبخندي زد  -يه لحظه هنگ کردم تير خورده بود؟با نگراني پرسيدم 

 حواسم جمع بود اون يارو کور بود منو نديد ديوونه بود و مثل قبل شوخ -

 تو که هنوز شوخي مشگلت چيه که اومدي اينجا -

 آخه مشگل باال تر از اينه که..  -
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چي؟؟مشگل باال تر از اينه که چي؟چرا حرفتو ادامه نمي دي حرفي نزد تازه يادم افتاد بنده خدا هنوز سر پاست -

 و ننشسته 

 بيا بشين چرا هنوز سر پايي  -

مطمعن بودم چيزي ميخواست بگه ولي نمي تونست و اومد و روي صندلي روبروي من نشست از چشماش 

 دودل بود 

 خب..من..من..  -

 ببين ما قراره باهم دوست باشيم پس با من روراست باش -

 ميتونيم باهم جاي ديگه اي صحبت کنيم؟من فعال آمادگيشو ندارم -

 اره حتما..چرا نشه..پس کجا و کي؟؟  -

   براي کي وقتت آزاده؟ نگاهي به ساعت کردم  -

 ساعت هشت شب کارم تمومه -

 اوکي پس ساعت ?و نيم شب کافي شاپ باالي همين خيابون -

 اوکي ولي اونجا دلم ميخواد منو دوست خودت بدونياا -

پس شماره منو -لبخندي و زد و چقدر لبخندش مهربون بود اين پسر منو به طرف خودش جذب ميکرد   

 يادداشت کن....???? 

از اتاق رفت بيرون با ياد آوري برخورد اولمون لبخندي اومد گوشه لبم و چقدر کسي که عاشق شهراد بشه  

 خوشبخته 

 ......... 

ماشينو روبروي کافه پارک کردم سريع اومدم پايين و درشو قفل کردم نيم ساعت دير کردم با دو رفتم سمت 

دو ديدم دستي تکون داد رفتم طرف ميزي که نشسته بود کافه درشو باز کردم دور و ورمو نگاه کردم که شهرا

 سالم عليکم آقاي خوش قول -کيفم رو روي ميز گذاشتم و گفتم 

 سالم عليکم خانوم بد قول -

 وااي واقعا شرمندم مريض داشتم  -

 درک ميکنم  -
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يزي سفارش  خب..بهتر نيس يه چ-نشستم رو صندلي و آرنجامو گزاشتم رو ميز و دستامو قالب کردم به هم  

 بديم 

 چرا قهوه براي رفع خستيگت خوبه -

لبخندي زدم دوتا قهوه سفارش داد شهراد گوشيش تو دستش بود و هي ميزد رو ميز معلوم بود نمي تونه 

 حرف بزنه براي اطمينان دهي بهش گفتم :خب..ميدوني که ما با هم دوستيم ديگه...  

 اره اره حتماا-

 پس رک حرفتو بزن  -

 کشيد و تو چشمام نگاه کرد  نفس عميقي

يکيو دوس دارم...رک ميگم .... تموم دنيامه..از وقتي ديدمش خواب و خوراک ندارم...هيچي جز خودش -

نميتونه آرومم کنه....پرسيدي چرا تير خوردم؟؟يه لحظه فکرم رفت پي چشماي نازش.......اون  

ميخوام خيلي پس دردش عاشقيه خنديدم انگار   زندگيمه...ميخوام باهاش زندگي کنم نه بازي...خيلي خاطرشو

 خب اينکه خيلي خوبه حتما بايد دختر خوش شانسي باشه -وقتي اين حرفا رو ميزد خالي شده بود  

 قطعا همينطوره از وقتي ديدمش شيفتش شدم خنده اي کرد  -

 االن کجاس؟ -دمون ولي برخورد اولمون زياد خوب نبود و کلي از دستش حرس خوردم دقيقا مثل برخورد خو-

 نزديک منه  -

 واقعا؟ -

 اوهوم خيلي نزديک -

ببخشيد اگه خواسته زياديه..اما از اونجايي که تو دوست مني..خيلي دلم ميخواد ببينمش آخه...هروقت راجبش -

اشک تو چشمات جمع ميشه.....بهش زنگ ميزني بياد؟؟ خنديد و چقدر رنگ نگاهش شاد تر از حرف ميزني 

 چرا که نه   -اول بود 

 گوشيش و برداشت و شماره رو گرفت يه دفعه گوشي من زنگ خورد اي بابااا 

 اي وااي ببخشيد گوشيم زنگ ميخوره ....حتما يکي از بيمارامه  -

 جانم -ا فاصله يک قدم از ميز گوشي رو جواب دادم بلند شدم و گوشي و برداشتم و ب

 جونت بي بال ماه من....دوست دارم -
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يه لحظه هنگ کردم آروم آروم به طرف شهراد چرخيدم گوشي به گوشش بود و داشت لبخندي زيبا به من ميزد  

 آروم آروم گوشي رو اوردم پايين ........داناي کل.....  

جور براش بال بال ميزد خودش بود؟؟پهناي عشقي که شهراد ازش با واقعيت باورش نميشد کسي که شهراد اين

 حرف ميزد و به وسعت دريا بود...اون عشق ساره بود؟و ساره نه توانايي حرکت داشت نه تکلم.... 

صداي االرم گوشيش که بلند شد از خواب پريد و محکم از روي تخت زمين خورد.چشمانش را ماليد و زير لب 

 دست برد و گوشي را جواب داد _جانم؟   فحشي داد

 _جونت بي بال  

 _سالم شهرزاد چطوري؟ 

 _سالم خوبم خيلي ممنون.تو چراصدايت اينطوريه تازه از خواب پاشدي؟  

 _با اجازتون بله.از رو تختم افتادم پايين شهرزاد کمي سکوت کرد و بي اراده قهقه زد.  

 _بخند شهرزاد خان نوبت خنده ماهم ميرسه.  

 _راستي .تو چيکارکردي با شهراد جادوش کردي؟؟  

 _ِا مگه من جادوگرم؟ حرفاميزنيا 

کنده شده.هي اينور اون ور ميره هوله همش.بعدم ک ازش ميپرسم چي شده _از ديروز تا حاال مثل مرغ پر 

ميگه پنج روز ديگه خودت ميفهمي..خيلي رومخمه ساره چي دادي بخوردش؟؟ و ساره فقط بياد حرفهايشان 

 افتاد: 

 _"به من وقت بده،ميخوام فکر کنم  

 _چقدر وقت ميخواي؟  

 _حدود دو هفته شهراد ناليد 

 :زياااده 

 فته  _يه ه 

 _بازم زياده من دووم نميارم. 

 _پنج روز  
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 شهراد خواست اعتراض کنه ک ساره پريد وسط حرفش 

 :اين ديگه اخرشه

 و شهراد چاره اي جز قبول کردنش نداشت" 

 _ساره ،هستي هنوز؟؟  

 _اره بابا.من ک قرص مرص ندادم بخوره خيالت تخت. 

 شهرزاد خنديد و گفت 

 اين پسره چش شده ،تو نفهميدي؟ ساره هول کرد:کي؟ من؟ نه از کجا بايد بدونم؟   :باالخره من ک اصال نفهميدم

 _خب تو که دکترشي اخه.  

 _بايه جلسه که خوب نميشن همه.  

 _اشکال نداره.تو تاريخ جلسه هايي ک ميخواي بذاريو بگو تا به شهراد اطالع بدم.  

 _اممم.نه نه فعال احتياحي نداره.  

 و جمله را در دلش تصحيح کرد  

 :نه من فعال جرعت روبرو شدن باهاشو ندارم.  

 _هعي من ک از سروکله زدن با جفتتون هيچي نفهميدم.کاري نداري عزيزم؟؟ خدافظ.  

 و ساره از شدت استرس فقط توانست بي هيچ حرف اضافه اي جواب خداحافظيش را بدهد. 

 در را شنيد و گفت   گوشي را روي عسلي کنار تخت گذاشت.صداي

 :بيا تو.  

 در تا نيمه باز شد و سارا سرش را داخل اورد 

 _سالم ساره.امروز که نميري مطب؟؟  

 _سالم عزيزم،نه نميرم امروز. 

 _مشگلي نيست بيام پيشت بخوابم؟ 

 _نه چه مشگلي؟  
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ي تخت خوابيد و سارا وارد اتاق شد و روي تخت دراز کشيد ساره از روي زمين بلند شدو کنار سارا رو

دستانش را دور کمر خواهرش حلقه کرد.درست مثل قديمها وقتي که هرکدام از اندو ناراحت بودند کنار ديگري  

 ساره؟  -ميرفتند 

 جونم -

 چي شد  -چيزه امممم سورن خب...ازم خاستگاري کرد درجا بلند شدم -

زم خاستگاري کرد...باورت ميشه؟ لبخندي  سورن ا-اونم بلند شد و با لب خندون دوباره جملشو به زبون اورد 

 زدم و به آغوشم دعوتش کردم  

 مبارکه خواهرييي...چي جوابشو دادي حاال -

 فکر کني آره ...بابا کالاس -کنم شيطون نگاش کردم و يکي زدم به بازوش هنو هيچي بهش گفتم ميخوام فکر -

 ت چيکار کنم ديگه  -

داديم...چقدر اين روزا عالي بودن انگار وقت امتحانمون تموم شده بود و العان و هردمون آوازه خنده رو سر 

 داريم طعم اين نمره خوب زندگي رو ميچشيم....  

ساره روي تختش دراز کشيده بود..عبدا خوابش نميبرد..اخر چطور ممکن بود؟؟از جا بلند شد و بطرف پنجره 

 د..و امشب شهراد صدايش کرده بود:"ماهه من"  رفت..پرده را کنار زد و ماه در اسمان نمايان ش

دستش را روي قلبش گذاشت..چرا تند ميزد؟؟ چرا ارام نميگرفت؟؟ ناخوداگاه حرفهاي عاشقانه شهراد را 

 بخاطر اورد.. 

_"تو براي من هيچ جا نرفتي..هروقت چشمامو ميبستم تصوير تو ذهنم نقش ميبست..تصوير چشماي 

حاال کسي بهت گفته چقدر قشنگ ميخندي ماهه من؟؟ و ساره فقط توانسته بود نام  معصومت..لبخند زيبات..تا 

 شهراد رابه زبان بياورد. 

_جان شهراد؟ چيه عزيز دل شهراد؟؟ ناز صدات ديوونم کرده دختر..چجوري ميگفتم ي لحظه ساره رو جلوي 

 هفته هم نيس..همو ميشناسيم..   چشمام ديدم و اونقدر محوش شدم که نفهميدم چطور تير خوردم؟ _ولي..ما سه

_اين حرفارو به دلم بزن ک حرف حساب حاليش نميشه..به عشق تو نگاه اول اعتقاد داري؟؟ تو،اولين نگاهت 

 منو ديوونه کرد". 

 و ساره انگار دهانش قفل کرده بود..هرکس ديگر هم بود قطعا در مقابل اينهمه احساس کم مي اورد.  

 رفش رفت و اس ام اس راخواند. صفحه گوشيش ک روشن شد بط
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 "برايت يک متر اسمان و يک دوجين ستاره ميخرم ..نميخوام اينجا غريبي کني ماه من"..  

و ساره سرخوشانه خنديد..هرچند ک از شهراد وقت براي فکر کردن خواسته بود اما پسرک عجول بود ديگر  

د عاقالنه تصميم ميگرفت وجود شهراد را در  چه ميشود کرد..اينجا نبايد احساسش را ب ميان مي اورد..باي

 زندگيش قبول کند..و بقول  

":ببين ميتوني تحملم کني يانه..اگه نتونستي بهم بگو..قول ميدم تو دور ترين جا از تو زندگي کنم و جايي برم 

 م"  که ديگه اسمم هم ب گوشت نخوره..مهم تويي..مهم خوشبختي توعه..من حاضرم بخاطر تو از خودم بگذر

ساره سرش راتکان داد تااين افکار از سرش بيرون روند..االن فقط به خوابيدن احتياج داشت و مغزش فرمان 

 بردار نبود..  

 ............................. 

کرم قهوه ايشان روي مبل سه نفره اي نشسته بودند ...شهرادبا استرس خواهر و برادر با لباسهاي ِست 

پاهايش راتکان ميداد وانگار چشم غره هاي وحشدناک شهرزاد هم نميتوانست اورا از اينکار منع کند.اخر از 

 شهراده هميشه ريلکس استرس بعيد بود.  

کمي موذب بودو سر به زير انداخته  پدر ساره تمام اجزاي صورت شهراد را ميکاويد، شهراد از اين بابت

بود.دختري کنار اقاي مختاري نشسته بود و شهرزاد حدس ميزد که سارا باشد،همان دختري که تعريفش را از  

اردالن وساره زياد شنيده بود و به راستي که مانند تعريفاتي که از او کرده بودند متين و مهربان بود به طوري  

 متوجه اين قضيه شد.   که با برخورد اول هم ميشود

 پدرساره_خب،شما اقاي...  

 شهراد_شهراد شهدوست هستم.  

 سهراب زير چندين بار زمزمه کرد  

 :شهدوست.شهدوست.شهراده شهدوست. 

 به طرز عجيبي اسم و فاميل شهراد شهدوست برايش اشنا بود. 

 نت جواب گوي اين سوال شد  سهراب_جسارته که ميپرسم اما چرا شما تنها اومديد؟ اينبار شهرزاد با متا 

:شرمنده اگه از اينکه تنها اومديم ناراحت شديد اما ما فقط همديگه رو داريم متاسفانه پدر و مادر مون در قيد  

 حيات نيستند. 

 سهراب با لحني غمگين گفت  
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 :واقعا متاسفم خدا رحمتشون کنه.  

 شهراد_خدا رفتگان شمارم بيامرزه.  

 اله پيشه؟؟  سهراب_اين قضيه مال چند س

 سال قبل در اثر تصادف فوت کردن.  8سال پيش بر اثر س رطان خون و پدرم 12شهراد_مادرم 

چشمان شهرزاد پر از اشک شد و قطره اي اشک از چشم راستش چکيد...سارا بامهربوني گفت :اگه اسم اون  

ديگه اي بهت ميده پس   باالسريت خداس عاقالنه قسمت رو به پاي هرکس مينويسه اگه چيزي ازت بگيره چيز

 غصه نخور وصبور باش ..  

اينبار شهرزاد از ته دل خنده اي به لبهاش کشيد...ساراکپي خواهرش بود...حرفهايش ، صدايش ،و نگاه  

نياز مهربانش...درست ميگفت انگار...اگر خدا پدر و مادر شهرزاد را درست در وقتي گرفته بود که به انها 

 داشت اما اريان و ساره را به او داده بود که هردوي انها برايش اندازه ي يک دنيا ارزشمند بودند. 

 سهراب_اسم پدرتون چي بوده؟ شهراد با کمي مکث گفت  :شيرزاد شهدوست. 

 سهراب متحير پرسيد 

 :شغل شريفشون چي بوده؟ شهراد_ پدر وکيل بودن.  

 شد. و سهراِب مختاري محِو خاطراتش 

 "بدنباِل ان مرد ميدويد و مرتب صدايش ميکرد.  

 _اقاي شهدوست...اقاي شهدوست. 

 مرد برگشت و نگاهه سهراب در انهمه جذابيت خيره ماند.  

 شهدوست_جانم ؟؟ 

 سهراب_من چطور ميتونم اين لطفتو جبران کنم؟  

 شهدوست خنديد و خنده اش هم جذاب بود.  

رم اقا سهراب...بخاطر منافع خودمم کمکت نکردم...فقط نميتونم ببينم حق  شهدوست_من ازتو هيچ انتظاري ندا

 کسي رو به ناحق بخورن.  

سهراب_اما من تموم زندگيمو به تو مديونم...خواهش ميکنم بگو چطوري اين لطفتو جبران کنم؟ هرچي باشه 

 قبول ميکنم 



 

 
 

194 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 شهدوست_چه جبراني؟؟ اين شغله منه َمرد.  

 سهراب_حداقل اسمتو به من بگو.  

 شهدوست_من شيرزادم...شيرزاِد شهدوست. 

 سهراب ضربه ي ارامي به پوست شيرزاد زد و گفت :خيلي مردي...نوکرتم". 

 ساره_بابا...ب ـاب ـا  

امد...اصال نفهميده بود ساره چه موقع وارد جمع شده ؟؟ نتوانست لب به  با صدازدن هاي ساره به خودش 

 سخن بگشايد...شيرزاد شهدوست...همان وکيلي نبود که سهراب زندگيش را به او مديون است؟   

 سهراب_ گفتيد...گفتيد اسم پدرتون چيه؟  

 شهراد حال دگرگون شده ي اقاي مختاري را ميديد...با تعجب و به ارامي گفت  

 :شيرزاد.   

 سهراب با صداي لرزان گفت  

 :تو...تو پسره شيرزادي؟؟  

سهراب حالش بد شد و ندانست که چطور ساره ليوان ابي به دستش داد و او را وادار کرد محتوايِ ليوان را 

 سر بکشد.  

 سارا_بابا حالت خوبه؟؟ 

 و فقط توانست دو دخترش را از نگراني در بياورد :من خوبم.  

 خيلي حالتون بده ميخوايد بريم دکتر؟ اخه يه دفه چتون شد؟ شما پدرم رو ميشناختيد.  شهراد_اگه

 سهراب_من به پدرت خيلي مديونم.  

 همه با تعجب به دهان سهراب زل زدند و متنظر ادامه ي گفته هايش شدند.  

برداري کردن ومن هيچ مدرکي براي ثابت کردنش نداشتم شيرزاده  سهراب_سي سال پيش که ازم کاله 

شهدوست وکالتمو در حالي به عهده گرفت که هيچ وکيلي حاضر نبود قبولم کنه...زندگيم تباه شده بود تو 

سياهيه مطلق فرورفته بودم پدرت دستمو گرفت و بلندم کرد...کمکم کرد حقمو از اون ادماي حيوون صفت 

ون نبود...اگه اون نبود من االن اين زندگي رونداشتم...پسر جون چهرت از اول هم برام اشنا بگيرم...اگه ا

بود...تو انگار يه شيرزاده ديگه اي.باورم نميشه پسر شيرزاد در خونمو زده و از دخترم خواستگاري  
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ود ک منو از کرده...بعد از سي سال من نشونه هايي از فرشته نجاتم ديدم، خدا  رحمتش کنه اون کسي ب

 منجالب بيرون کشيد.  

 وغيراز صداي سهراب که خدارو شکر ميکرد هيچکس حرفي نميزد و اين غير ممکن بود !!  

پدر شهراد وکيل کار کشته اي بود و خيليا رو از مردابي ک توش غرق ميشدن بيرون کشيده بود...اما اينکه  

رش بزاره غير ممکنه.باالخره حاضرين تو اون بعد از سي سال دست روي دختر يکي از موکل هاي قبليه پد

 جمع به قدرت خدا و بزرگيش پي بردن.  

 سهراب دستهاي شهرادو گرفت و گفت  

:من هرچي دارم اول از خدا و بعد از شيرزاد دارم...اگه تو هم مثل شيرزاد باشي دخترم رو پيشکشت 

 لت دعا رو به اسمون گرفت و گفت ميکنم...من به پدرت خيلي مديونم.خيلي زياد بعد دستهاشو به حا

:خدايا صدهزار مرتبه شکرت...شيرزاد ميبيني؟؟ پسر و دخترت در خونمو زدن من چطور بهشون نه بگم؟؟  

مثل اون روز که دم در دفترت التماست کردم و دست رد به سينم نزدي من بعد از سي سال چطوري ميتونم نه  

 بيارم؟؟  

ود واشک شوق ميريخت...اخر چطور امکان داشت؟؟ و همه مطمئن بودند  و حرفهايش از سر شادي و هيجان ب

 که سهراب درباره صورت گرفتن اين وصلت راضي تر از همه است.  

شهراد سرش را بطرف اسمان گرفت و در دل گفت:خدايا...الحق که خدايي...ساره راست ميگفت تو خيلي 

 بزرگي، کرمتو شکر.  

واده ي مختاري حلقه ي نامزدي را بر دستان ساره انداخت...در فرصت و همان شب درميان کانون گرم خان

مناسب براي عقدوعروسيشان هم فکري ميکردند...شهرزاد دلش ميخواست تمام عزيزانش حضور داشته باشند  

ه  مانند اريان ، رايان ، باران و باراد...شايد هم تا اتمام ماموريت انها بايد صبر ميکردند...ساره همان شب گفت

 بود که جشِن مجللي نميخواهد...  

خوشبختي ک با مجلل ترين و با شکوه ترين جشن ها نمي ايد باجشني ساده هم ميتوان يک عمر زندگي با 

 شکوهي ساخت... 

 ............ 

 سوزان 

يش اردالن با بابا حرف زده بود و موقعيتشو گفته بود نمي دونم چي بهش گفته بود که ديگه اصال حرف طالقو پ

نمي کشيد تو اين چند وقت سورنم پيشم بود سوسنم که يه دو روز اومد و باز براي درسش رفت اهواز تو دلم 
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کلي خدا رو شکر کردم برا اينکه خدا داداشمو بهم برگردونده بود سارا خيلي خوش حال بود و سر از پا 

 نميشناخت نمي دونم سورن بهش چي گفته بود که وقتي 

تو بيمارستان از اتاق اومد بيرون کم مونده بود باال پايين بپره و جيغ بزنه از خوشحالي بعدا بايد از زير 

 زبونش بکشم بيرون رو تختم دراز کشيده بودم و همش به اون شب فکر ميکردم  

 : 

 حاال که منو تا اينجا اوردي بايد برام بستني برجي بخري -

 قبلش يه اعتراف بکني هرچي خانومم بگه ولي....بايد -

 چي؟ -

 ترسيده بوديااا  -

 با ياد آوري تونل وحشت مو به تنم سيخ شد  

 نه کي گفته من فقط وقتي هيجاني ميشم اونطوري ميشم  -

 چپ چپ نگام کرد قشنگ از تو چشاش يه خر خودتي خاصي موج ميزد 

آغوشش کشيده شدم صداي خندش تو  اااههه ول نميکنيا خب....اره...من از تونل وحشت ميترسم يه دفعه به -

 دختره تخس -گوشم بود 

 .............. 

 با صداي آالرم گوشيم به خودم اومدم گوشيمو باز کردم پيام از طرف اردالن بود بازش کردم 

 خانومم چطوره؟ -

 ناخوداگاه لبخندي کنار لبم نشست 

 خوبم مامانت اينا اومدن؟  -

  تو فرودگاهم تازه هواپيما نشسته-

 خوشحالي؟ -

 يکم  -

 چرا يکم؟تو که چند ساله نديديشون  -
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 نه به قيمت اين که....  -

 ادامشو ننوشته بود اي بابا .....دوباره صدا پيامم بلند شد  

 نه به قيمت اين که عشقمو نبينم -

زدم و چقدر خوشبختم که اردالنمو دارم منم بايد بهش بگم بايد بگم دوست دارم تمام تنم مور مور شد لبخندي 

 يه دفعه ديگه به صفحه گوشيم نگاه کردم و بي اراده خنديدم  

 ............... 

 اردالن  

همشون رفته بودن لباساشون رو عوض کنن چقدر فرق کرده بودن مخصوصا فلوريا قيافش شيطون تر و 

 تنها چيزي که برام عالمت سوال شده بود اون دختره بود و روم نشده بود بپرسم کيه؟  خوشگل تر شده بود 

 .......... 

 مامان اون دختره کيه؟ مامان لبخندي زد و گفت  

متاسفانه فوت کرد و به من سپردش و درضمن خيلي دختر خوب و خانوميه :اون دختره يکي از دوستامه که 

 روش فکر کن اسمش مهتابه 

قبل اينکه چيزي بگم لبخندي زد و رفت هاج و واج به رفتنش نگاه ميکردم من زن دارم بعد رو يکي ديگه فکر  

اولين فرصت به مامان بگم   کنم دستمامو با شدت مشت کردم نفس اعصبي کشيدم و رفتم بيرون از اتاق بايد تو

جهنم که ناراحت شن کاريه که شده نگاهي به فلوريا کردم که داشت با لبخند به من نگاه ميکرد رفتم پيشش 

 دلت ميخواد يه دور بزنيم بيرون؟  -نشستم 

 واااي آره بريم بلند شد خنده اي کردم  -

 اولن برو به فرنامم بگو بياد دوما اينجوري؟  -

 ش کرد  يه نگاه به خود

 اي وااي حواسم نبود باشه  سريع رفت بيرون   -

 ......: 

 مامان 

 :اردالن تو هم با مهتاب جان برو 
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 چرا ؟؟من االن کار دارم -

 اينجا ها رو بلد نيس با چش غوره مامان نتونستم حرفي بزنم  اردالن جان بلند شو برو مهتاب -

با عصبانيت بلند شدم و رفتم تو اتاقم لباسمو پوشيدم کليد ماشين رو برداشتم و از اتاق اومدم بيرون نگاهم  

و  افتاد به فرنام کالفه بود بدجور رو به مهتاب گفتم بريم فرنام برگشت سمتم و با همون قيافه عصبي نگام کرد

سرشو انداخت پايين اين ديگه چه مرگشه؟ درده خودم کمه اين نگاه هاي عصبيه فرنامم بهش اضاف شده...از  

وقتي اومده همش اينطوريه و همينش بد رو مخمه.از خونه اومدم بيرون و بدون توجه به مهتاب سوار ماشين  

دهن باز کردم تا حرسمو سر اون  شدم و اوردمش بيرون مهتاب هم اومد بيرون و جلو سوار شد...يه لحظه 

خالي کنم اما با ياداوري اينکه فرهنگ کشوري که مهتاب توش زندگي ميکرده باعث شده اينطور بار بياد 

 واينکه من هيچ دشمني اي با اين دختر ندارم دهنمو بستم و ترجيح دادم حرسمو سر پدال گاز خالي کنم.  

 ............. 

رد و بدل نميشد...خريدشم خيلي طول نکشيد...اما من خسته بودم...سرمو به  خدارو شکر هيچ حرفي بينمون

صندلي تکيه دادم و چشمامو بستم...با صداي بلند بسته شدن در از جا پريدم...با تعجب به مهتاب خيره شدم  

 وقبل ازاينکه اون دهن باز کنه غريدم  

 ر درماشين من درمياريد؟ مهتاب پوفي کردو گفت  :خانوم به مثال محترم از کجا پُرتون کردن که حرستون رو س

:من ميخواستم عذر خواهي کنم اما خوده شما از کجا پُريد که سر من خاليش ميکنيد؟ چشمامو ريز کردم...يعني  

 بگم؟ نگم؟ بگم؟ به جهنم مرگ يه بار شيون يه بار.هميشه گفتن جنگ اول به از صلح اخر. 

نبال جلب توجه من نباشيد...من که نميخوام ونميتونم دلمو هم زمان به دو  _ببينيد خانوم...خواهشم اينه که د

نفر ببخشم...بهتره شما حرفهاي مادرم رو جدي نگيريد...من زن دارم و به اندازه تمام دنيا عاشقشم...چه باشه  

 و چه نباشه نگاهه من به شما تغيير نخواهد کرد.  

ما نزديک شم...ازتون ميخوام مادرتون رو قانع کنيد که ما به درد  حرف منم همينه تمايلي ندارم که بخوام به ش-

 هم نميخوريم اوني که من عاشقشم هروز جلو چشمامه نيازي به دوميش نيس. 

و لبخندي روي صورتم نشست...پس اونقدرا هم که فکر ميکردم دختر بدي نبود...نزديک خونه که رسيدم درو 

رون رفت ودر رو بست...عجب بود که بعد از اون لحن حرف زدنم باهاش باز کرد و زير لب با تشکر کوتاهي بي

بازم تشکر ميکرد...يه لحظه بد جور شرمنده شدم...سريع پنجره ماشينو پايين اوردم و صداش کردم :مهتاب 

 خانوم...مهت ـاب خ ـانوم. 

 مهتاب دوباره راهي که رفته بود رو برگشت و جواب داد 

 :بله؟  
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 _ميـ...ميخواستم ازتون عذرخواهي کنم...بابت لحن حرف زدنم.  

 مهتاب سرشو پايين انداخت و گفت 

 :ميفهمم...منم حال خوده شما رو دارم...پس احتياجي به بخشش نيست . 

 مهتاب رفت و من فقط خنديدم ...ديگه هيچي مانع از رسيدن به سوزانم باشه..  

 ..... 

 سالم  -رنو ديدم پياده شدم و لبخندي زدم سورن پياده شد و پشت سرش سوزان  اومدم پياده شم که ماشين سو

سورن اخم کرد و نگاهه شماتت بارش رو دوخت به من و سوزانم بد تر از سورن... سورن با قدم هايي بلند  

داشت ميومد سمتم که سريع سوزان جلوشو گرفت و آروم چيزي بهش گفت نگاهي به من کرد و رفت داخل 

 سوزانم چي شده؟  -ن همينطور با اخم داشت نگام ميکرد سوزا

با قدم هاي بلند خودشو رسوند بهم قبل از اين که کاري کنم يه طرف صورتم به شدت سوخت متعجب نگاهي  

 بهش کردم و دستمو گزاشتم جاي سيليش. 

زي نمي ارزه.......من  سوزانت؟ من سوزانه تو نيستم...اون ميِم مالکيتي که پشت اسمم مياري ديگه برام پشي-

 فکر ميکردم دوسم داري ولي همش ادعا بود...االن ميفهمم که احساست کامال برعکسه عشقه.  

 وايسا ببينم چي ميگي آخه  -سريع برگشت که بره بازوشو گرفتم  

 دستمو ول کن اخم کردم بهش. -

 گفتم دستمو ول کنن  -

 زد و من تازه يادم افتاد با مهتاب رفتم بيرون  بيا بريم تو ماشين برام توضيح بده ببينم پوزخندي-

 _خريد با دوس دخترتون خوش گذشت؟ پر از دلخوري بود و پر از خشم و ناراحتي. 

خداي باال سرت قسم بيا برات توضيح بدم اون زنه دوس دختر من نيس...با  سوزانم...عزيزه اردالن تورو به -

 همه ي چيزايي که گفتم...هنوزم به من شک داري خانومم؟ 

سرشو انداخت پايين و طولي نکشيد که دوباره به من نگاه کرد چشماش پر از اشک بود ...دلم خون شد الهي 

روم دستشو گرفتم و به طرف ماشين بردمش درو باز کردم من کفن بپوشم که تو اينطوري بهم نگاه ميکني آ 

 براش رفت نشست درو بستم و خودم رفتم پشت رل نشستم ماشينو روشن کردم 

 .......... 



 

 
 

200 

  

 شق از سوی اجبارع ➢

 پریا.ج ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 همه چيزو براش توضيح دادم و چقدر آروم گرفته بود 

 ............. 

 بچه ها بايد کمکم کنيد  فلوريا:برا چي؟ 

 خب...ببينيد من...من...  -

 رنام:داداش خوبه تو دختر نشدي بگ....  ف

 من زن دارم  -

فلوريا که داشت قهوشو ميخورد پريد تو گلوش فرنامم هاج و واج داشت به من نگاه ميکرد بلند شدم و زدم تو 

 کمر فلوريا فرنام:چي..چي گفتي  

 گفتم که  -

 فلوريا:يني چيي؟؟االن کجاس پس 

 بگم بعد برم بيارمش فرنام:ميشه کامل توضيح بدي؟   گزاشتمش خونه باباش تا به مامان و بابا-

حدودا يک ساله که عقد کرديم يه عقد ساده محضري تا شماها بياين و بعد عروسي کنيم ولي باهم زندگي -

 ميکنيم  

 فلوريا:ولي پس مهتاب چي مامان اصن مهتابو اورده بود که...  

 ميشه بس کني فلوري -اخماي فرنام تو هم گره خورد 

 اااا خب بزا بگم مگه دارم جرم ميکنم اااهه تا حرف مهتاب مياد قات ميزني وووي -

نگاهي به فرنام کردم فلور راس ميگفت تا حرف مهتاب ميشد اعصبي ميشد اون شبي که مامان به زور منو 

دوسش -فرنام بياد و منو سيرر بزنه با اون نگاهاي غضب ناکش وادار کرد با مهتاب برم خريد کم مونده بود 

 داري؟؟  

 يه دفعه دوتاشون برگشتن طرف من  

 فلور:داداش چرت نگو اينا سايه همم با تير ميزنن تازه يکم رام شدن بعضيا دوسش... داشته باشه؟ 

وايسي هم باهم نداريم چرا وقتي ميخواس با من بياد بيرون اعصبي شدي؟يا  من با فرنام بودم فلور رو در -

وقتي محلت نميزاشت کالفه شده بودي؟االنم که فلور بدبخت چيزي نگفت اينطوري کردي يه هفتس داري با همه  

 فرناام  -ميجنگي دليلش چيه؟ فرنام:چي...ميگ..ميگي...مننن؟!!نه بابا 
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ه نفسش بنده ولي ميدونم آخرش مال من نميشه يني مامان نميزاره ميدوني چقد  اره عاشقشم حرفيه؟اره نفسم ب-

وقتي ميخواستيم بيايم ايران اعصابم خورد بود؟چون وقتي چهار نفري ميشديم و مهتاب نبود همينطور قربون 

صدقش ميرفت و ميگفت چقدر شما دوتا به هم مياين حتما تو عاشقش ميشي خودت فکرشو بکن يکي درباره 

کسي که عاشقشي اينطوري بگه خورد نميشي؟از اون ورم مهتاب ميگفت اگه منو دوس داري چرا به مامانت 

 نميگي  

از تو جيبش پاکت سيگاري در اورد يکيشو در اورد و با فندکش روشن کرد اعصبي بود بدم اعصبي بود فلورم 

 خاموشش کن اون المصبو - هاج و واج داشت نگاهش ميکرد بوي کاپتان بلک رو به خوبي حس ميکردم 

 چرا؟ -

 ف رنام گفتم خاموشش کن  -

 اعصبي از جاش بلند شد و رفت بيرون 

 حاال فهميدي چرا قات ميزد -

 پس چ..چرا به...من ن..نگفت  -

 مرد يه چيزي به اسم غرور داره -

 خب حاال چيکار کنيم؟ -

 همين امشب بايد همه چي رو به مامان بابا بگيم  -

 اون فرنامو دوست نداشته باشه چي؟  مهتاب چي؟اگه-

 اگه دوسش نداشت بهش نميگفت چرا به مامانت نميگي  -

 بيچاره چقد سرش داد زدم اون شب به ياد رفتارم باهاش لبمو گاز گرفتم

 ............. 

هرزگاهي تو ماشين زير چشمي ميديدمش لبخند محوي رو لباش بود خيلي طول فرنام خيلي آروم گرفته بود 

 سالم گلي -نکشيد که سوزان از خونه اومد بيرون لبخندي بهش زدم و اون محو فلور و فرنام بود پياده شدم  

 س..سالم  -

 بده من چمدوناتو آخه تو چقدر مگه لباس ميخوايي -

 داشته باشي لباس بيشتر داشته باشي بهتره تا کم -
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 من االن قانع شدم برو سوار شو -

 آروم آروم رفت پيش ماشين خندم گرفته بود  

 مگه لولوئن داداش و خواهرمن نترس نميخورنت برو چش غوره اي بهم رفت و بازم خندمو به هوا سر دادم  -

 .......... 

از چي ميترسي -فلوريام باهاش رفت بازومو سفت گرفته بود و فشار ميداد ساک سوزانو دادم به فرنام که ببره  

 آخه 

 نکنه...نکنه...مامان و بابات....منو نخوان و فقط مهتابو... -

يني  -اولن من عاشقتمو ميخوام باهات زندگي کنم ن اونا بعدشم مهتابو دورشو خط بکش چون فرنام نميزاره -

 چي؟ 

 به نظرت يکي که عاشق يکي ديگس ميزاره راحت زن داداشش شه؟  -

 کم لبخند اومد رو لبش اومدم برم که دوباره بازومو سفت گرفت برگشتم طرفش  کم

 اردالن...من...من...خب.....اردالن مرسي که هستي لبخندي زدم  -

 مرسي که تو هستي  -

 اومدم برم که با حرفش سر جام ميخکوب شدم 

دوست دارم....اردالن عاشقتم بيشتر از هر کس ديگه اي قطرات اشکي که رو اردالن شايد يکم ديره ولي من -

نفسم  -گونم روونه ميشد رو به خوبي حس ميکردم و چقدر اين حرفش از هزار تا شيريني شيرين تر بود  

 مرسي که هستي  

داشتن   لبخندي زد و من عاشق لبخنداش بودم دستشو گرفتم باهم وارد خونه شديم مامان و بابا با تعجب

نگامون ميکردن و مهتاب نگهاش يه جورايي حسرت بار بابا:اينجا چه خبره اردالن .فرنام.فلور يه کودومتون 

 توضيح بديد  نفس عميقي کشيدم و لبخندي زدم  

مامان بابا شايد االن يکم اعصباني شيد ولي من چاره اي نداشتم رومو کردم طرف سوزان که با استرس -

 گاه ميکرد  شديدي داشت بهشون ن

 سوزان خانوم منه ببخشيد اگه زود تر اطالع ندادم مامان:چ..چي گفت..تي ...پس...پس مهتا....  -

 فرنام:مامان من مهتابو دوست دارم ميخوام با اجازه شما ازش خاستگاري کنم 
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ه من کردن  خندم گرفته بود عجب خر تو خري شده بود مامان و بابا هاج و واج به ما نگاه ميکردن يه نگاه ب 

 يکي به فرنام  

 بابا:شما که هر کار دوست دارين ميکنين که اين يکيم روش مبارکه 

 با لبخند منو فرنام رفتيم پيشش بوسش کرديم و تشکر کرديم نشستم پيش مامان 

 شما چي اجا زه ميديد؟ فرنامم اومد اونورش نشست  نگاهي به دوتامون کرد   -

زود تر بهم نگفتيد ولي.....مبارکه نفسي از سر آسودگي کشيدم و به آغوش  با اين که ازتون دلخورم که چرا-

 مامان رفتم 

فلور:اه اه اه ماهم که شلغم جمع کنيد اين بساطو ببينم خانواده اينجا نشسته  خنده اي کرديم و فلور هم به جمع  

 ما سه نفر اضافه شد  

 ............ 

 سوزان 

موقع رقص تانگو بود و من سرشار از هيجان و امروز عالي ترين و بهترين روز زندگيم بود مگه ميشه آدم تو  

لباس عروس باشه و دومادش عشقش باشه و بد باشه؟!اردالن اومد طرفم با لبخند دستمو تو دستش که به  

صداي آهنگ فوقالده هايده تو کل طرفم دراز شده بود گذاشتم رفتيم رو استيج همه داشتن به ما نگاه ميکردن 

فضا پيچيد و رقص ما شروع شد وقتي مياي صداي پات از همه جاده ها مياد انگار نه از يه شهر دور که از 

همه دنيا مياد تا وقتي که در وا مي شه لحظه ديدن مي رسه هرچي که جاده ست رو زمين به سينه من مي  

سم اگه تورو داشته باشم به هرچي مي خوام مي رسم وقتي تو رسه اي که تويي همه کسم بي تو مي ميره نف

 نيستي قلبمو واسه کي تکرار بکنم  

چشم تو چشم هم داشتيم آروم حرکت ميکرديم و اين آهنگ چقدر فوقالده بود اين آهنگ وصف حال من بود  

ي عشق واسه کي چقدر اين لحظه هارو دوست داشتم گلهاي خواب آلوده رو واسه کي بيدار بکنم دست کبوترا

دونه بپاشه مگه تن من مي تونه بدون تو زنده باشه اي که تويي همه کسم بي تو مي گيره نفسم اگه تورو 

 داشته باشم به هرچي مي خوام مي رسم 

 عزيزترين سوغاتيه غبار پيراهن تو عمر دوباره ي منه ديدن و بوييدن تو نه من تورو واسه خودم   

سه نفس مي خوام اي که تويي همه کسم بي تو مي گيره نفسم اگه تورو داشته عمر دوباره ي مني تورو وا

باشم به هرچي مي خوام مي رسم وقتي مياي صداي پات از همه جاده ها مياد انگار نه از يه شهر دور که از 

همه دنيا مياد تا وقتي که در وا مي شه لحظه ديدن مي رسه هرچي که جاده ست رو زمين به سينه من مي  

 رسه اي که تويي همه کسم بي تو مي گيره نفسم اگه تورو داشته باشم به هرچي مي خوام مي رسم 
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آهنگ تموم شد من عاشقانه ميپرسيدم واين مرد همونيه که يه زمان ازش متنفر بودم و اين مرد هموني بود که 

 منو از عشقم جدا کرد ولي خودش شده بود عشقم از هم جدا  

ن دست زدن و سوت زدن و امشب بهترين شب عمرم بود چون من در مقابل عشقم  شديم و همه شروع کرد 

 دامادم تو لباس عروس بودم  

 ............ 

 فاميالي نزديک بودن کادو خوندنا تموم شده بود که سورن به طرفم اومد   آخراي مجلس بود و همه از 

 آجي گلي ميشه من يه چيزي به جمع بگم  -

 مجلس مال خودته داداشم -

لبخندي زد و من عاشقانه برادرمو دوست داشتم ميکروفن رو از دست فرنام که داشت کادو هارو ميخوند گرفت 

   و من با کنجکاوي بهش نگاه ميکردم 

اول از همه به خواهرم و شوهرش عروسيشونو تبريک ميگم و دوم از همه يه چيزي ميخوام بگم که زندگي  -

تغير بده از پدر گراميشونم اجازه گرفته شده ولي خودش نمي دونه ازش ميخوام بياد رو يه نفرو شايد خيلي 

 استيج سارا خانوم افتخار ميدي بياي رو استيج  

خنده اي کردم و نگاهمو رو سارا زوم کردم که با چشماي گرد شده از جاش بلند شد و آروم آروم اومد رو 

 و چيزي رو از تو جيبش در اورد و رو زانوش نشست  استيج سورن لبخندي بهش زد و مقبلش ايستاد

 سارا با من ازدواج ميکني؟  -

صداي صوت و دست مهمونا باال رفت و سارا هاج و واج به سورن نگاه ميکرد سارا:من...من...با اجازه پدرم 

 و خواهرم.....بله  

 اه ميکرد  همه شروع کردن دست زدن نگاهي به اردالن کردم که داشت با لبخند بهشون نگ

 .............. 

 مامان يه سوال بکنم جواب ميدي؟  -

 تا چي باشه -

 بابا تروخدا گير ندي که به سن و سالت نميخوره هااا به خدا امسال بيست سالم ميشه ديگه  -

 تا چي باشه -
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 اي بابا بابااا -

 وياناا -

 جونم پدرم بزار ديگه  -

 تو بگو ببينم ميتونم جواب بدم يه ن  -

 چطوري با هم آشنا شدين؟   شما-

 نگاهي به اردالن کردم و اونم متقابال به من...  

 پايان 

دارد ممنون از کسايي که همراهي کردن خيلي ممنون از گرچه پاياني از داستانه ولي باز هم داستان ادامه 

 کسايي که اشکاالتمو گفتن و براي اولين رمانم کلي تجربه به دانش هاي من افزودن  

  

 

 

 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن http://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

   :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/
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