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 محکومیم همه کند حکم گر که او نام به

 

 سرخ گل: ورتا-

 

 

 مدل تو دل که صبحه از!! دانشگاه میرم!! رسید فرا موعود روز باالخره

 !هدانشگاه هرچی به میزنی گند که نرو ورتا میگه بهم حسی یه...نیست

 

 !!شه پیدا هم روبینا ی سروکله که االناست...ام آماده دیگه من....مامان-

 

 رو هرچی ما خانوم مامان این وهللا نه...شد اتاقم وارد بدست قرآن مامانم

 ....نمیکنه ایناشو و مذهب و دین کنه فراموش

 

 ...کنم رِدت قرآن زیر از بیا حاضری اگه عزیزم-

 

 گفتم ژکوند لبخند با و کشیدم تر عقب کمی امو مقنعه

 

 ...بگیرم فرشید از رفت یادم... ندارم پول...مامی-
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 دمب جوابشو خواستم تا گیرآوردی؟؟ خر یعنی که کرد نیگام جدی مامانم

 !منتظرمه سرکوچه روبینا یعنی.. خورد زنگ تک یه گوشیم

 

 گفتم و جوییدم صدا با آدامسمو

 

 اقات از بده جواب مامانم اینکه از قبل و...دیرنشه که بریم....مامان باشه-

 زا بعد...واستادم مامانم منتظر در دم و پایین رفتم پله از...بیرون زدم

 گفتم و بوسیدم اشو گونه شدم رد قرآن زیر از اینکه

 

 !!خودم خوشگله مامان قربون-

 

 هب!! باشیا خودت مواظب توخیابونا...میشه دیرت که برو خوب خیلی-

 ...برسون سالم هم روبینا

 

 گفتم و دادم تکون سری

 

 !!ندارما پول که نره یادتون فقط باشه-

 

 گفت و خندید ایندفعه

 

 !!ها باره آخرین این ولی....بابا خب خیلی-
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******** 

 

 که نده خیرش خدا!! میرسوند مارو راهو قدم دو میمرد فرشید این حاال-

 !!تنبله اینقد

 

 قول بهم دیشب....بخواد دلت ام خیلی...کن توهین خودت داداش به هی-

 !!کردما داغون خودمو ماشین که حیف...برسونه مارو فردا از داد

 

 گفت عصبی لحنی با....میشه تازه دلش داغ حرف این با میدونستم

 

 آخ میکنه؟؟ رانندگی سرعت اون با کی شب آخه!! سرت تو خاک اره-

 جگر جز خداا ای...سوخت آلبالویی ی پورشه اون واسه دلم چقد که

 بگه بابات به نیست یکی آخه... آوردی سرش رو بال اون که بگیری

 ورتا؟؟ چرا

 

 تثرو و پول واسش....بود اینطوری همیشه نگفتم چیزی و زدم پوزخند

 هواس!! بود وان نامبِر که دوستی توو البته...بود چیزا بقیه از تر مهم

 باهاش بازم داریم که طبقاطی اختالف وجود با که همینه

 مرام همین واسه...باشه خواسته پول ازم که نمیاد یادم هیچوقت...دوستم

 ...عاشقشم که رفاقتشه و
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 بزنم میخوام میاد یادم هروقت بخدا آخه...ببخشید.....بااباا خب خیلی-

 اون از یدونه حتی که باش مارو هی...کنم یکی دیوار با صورتتو

 !!نداریم هاشم قراضه

 

 سمت به و گردنش دور انداختم دستمو همین واسه...سوخت واسش دلم

 .....کشیدمش خودم

 

 میریم هم با کردیم تموم دانشگاهمونو هرموقع....عزیزم نداره اشکال-

 ه؟خوب.... مییخری ماشین یه و میکنی جمع پول موقع اون...میکنیم کار

 

 نشگاهدا میام میبینی اگه کنم؟ کار برم که بیکارم مگه....باباااا برو اوه-

 میذاشتم پامو اگه عمرا سیاه صدسال تا واگرنه!! ها توئه بخاطر

 ....اونجا

 

 حق الکام بنظرم...میگفتم چی آخه...نگفتم چیزی و کشیدم عمیقی نفس

 یدهرس تقریبا دیگه...کردم نیگا خیابونا به...باشه متنفر همه از داشت

 ...ماشین داشبورد رو گذاشتم و درآوردم جیبم از پولو....بودیم

 

 !!میکنم حساب پولو من برگشت-
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 ریس پس....کردن تلف وقت یعنی دختر این با زدن کله سرو میدونستم

 هیجان از داشتم...رسیدیم خره باال...نگفتم چیزی و دادم تکون

 گفتم روبینا به رو و شدیم پیاده ماشین از...میمردم

 

 ...میچشیم بودنو دانشجو باحال طعم باالخره-

 

 !!ببین دخترارو این تیریپِ  ترخدا نه...نیومد خوشم اصال!! مسخره-

 ....استغفرهللا....اومدن انگار

 

 و بود شده کشیده عقب دست وجب یه اندازه ها مقنعه....میگفت راست

 !!خالقا جلل!! کنم عرض چه که موها

 

 وارد که موقع همین از ببین خب...داری مردم ظاهر به چیکار تو-

 گفتمی فرشید...کنار میذاریم رو اینا و دادن سوتی دیگه میشیم داشنگاه

!! سا ساخته کارت ترم سه دو آخر تا دیگه که بدی سوتی یه کافیه اینجا

 !ملت این دلقک میشی

 

! !نمیدیم روو هم هرکسی به....باال بگیر تو سر و صاف ها سینه پس

 اوکی؟

 

 سرمو و کردم صاف امو سینه هیجان با....داد تکون سر و گفت چیشی

! جلب چه هه...شدیم وارد هم با هردو و گفتم هی.. بسم...گرفتم باال
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 روزی دو بزار نداره اشکال!! ننداخت ما به نیگاهم نیم یه حتی هیچکی

 !چیه به چی میبینیم اونوقت بگذره

 

 !!ها ایه تیکه چه....ببین اونجارو هی-

 

 شاهزاده دنبال برو بعد بگذره اومدنمون از ِدیقه دو بزار...باابا ای-

 !!بگرد سفیدت اسب بر سوار

 

 گفت و خندید نخودی

 

 از!! شد باز دلم دیدم رو پسره این خودمونیما ولی نه!! ها میگی راس-

 !!اومد خوشم نگی بگی هم دانشگاه این

 

 !!الهی ببرن ر   رووو-

 

 !!میکنه نیگا تو به فقط اومدی وقتی از میبینی؟ رو یکی اون -

 

 گفتم و زدم پهلوش به ای سقلمه

 

 ...داری تو اونوقت نزار محل هرکسی به میگم دارم! سرت تو خاک-
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 یه حتی ولی میزنن حرف باهاش دارن دختر تا دو...ببین من جون نه-

 المع تو رفته دیده تورو وقتی از انگار...نمیکنه بهشون هم نگاهی نیم

 نیلح با پس....چجوریه طرف ببینم شدم کنجکاو یکم راستش! هپروت

 گفتم باشه بیخیال میکردم سعی که

 

 دانشگاه در به نرسیدیم تا بده نشون زود اوکی-

 

 اونور...باهاشه هم دختر تا دو واستاده درخت زیر که پسره اون ببین-

 ...راست طرف

 

 چشم جفت دو دیدن از و برگشتم گفت که سمتی به کنجکاوی با

 جایی رو چشما این انگار...داشتم مبهمی حس.....زد خشکم خاکستری

 یناروب...کیم من میدونه اونم انگار....میشناسم اونو صدساله انگار...دیدم

 گفت و داد تکونم

 

 زد؟ خشکت یهو چرا پریده؟ رنگت چرا خوبه؟ حالت ورتا؟-

 

 به مفکرکرد هرچقدر...بود گرفته درد سرم!! ببینمش میتونستم کجا آه

 یوقت...بود کی اون...میشناسمش ذهنم ته ته انگار....نرسیدم ای نتیجه

 .....شد خیره روش روبه به و برگردوند روشو برنمیدارم ازش چشم دید
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 توو بریم...سردمه فقط...خوبه حالم..ح ها؟؟-

 

 

 

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

 

 ...دربست

 

 

 

 و شدیم سوار دو هر...واستاد پامون جلو تاکسی یه که نگذشت ای ثانیه

 گفت روبینا معمول طبق

 

 گفت و کرد روبینا به نیگا یه آینه از راننده... خیابون برو آقا-

 

 ......افتاد راه به و چشم-
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 کلک هی...شد چیت یه دیدی رو پسره که موقع اون از چته؟؟...تو هی-

 ....که نگو

 

 گفتم جدیت با پس...بگه میخواد چی میدونستم

 

 ....گفتم بهت چیمو همه من دوستیمون اول روز همون از ببین-

 

 خب؟-

 

 یناروب به حسم گفتن نمیدونستم...شدم خیره خیابون به و کشیدم آهی

 اب پس.....بزنم حرف یکی با تا داشتم نیاز شدیدا ولی....نه یا درسته

 گفتم صالبت

 

 ماشوچش فقط....کردم نگاه پسره به و برگشتم وقتی... وقتی....ببین-

 ...ببینم اشو قیافه نکردم وقت حتی میدونی...دیدم

 

 ...میلرزید دستام چرا نمیدونم

 

 گفت بخشی اطمینان لحن با و گذاشت دستم رو دستشو روبینا

 

 ...بگو...عزیزم خب-
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 ثهم...میشناسمش ذهنم ته تهِ  اینکه مثه....داشتم گنگی حس یه میدونی-

 میگم؟؟؟ چی میدونی...دارم ازش بد خاطره یه نمیدونم اینکه

 

 نکن ردرگی خودتو زیاد تو!! دیدیش چیزی خیابونی تو قبال شاید عزیزم-

 باشه؟..نکردم فکر بهش زیاد ولی....شدم اینجوری قبال منم

 

 گفتم بیشتری آرامش با پس...کرد آرومم یکم حرفاش

 

 نه؟ یا اومد خوشت واقعا تو حاال راستی...باشه-

 

 چی؟ از-

 

 !!میگم دانشگاهو خب!! نخودچی از-

 

 از!! اومد خوشم بودن دانشگاه تو که کسایی از من...عزیزم میدونی-

 !!نیومد خوشم خودش

 

 ایراد چی یه از همیشه...بود اینجوری اخالقش! نگفتم چیزی و خندیدم

 ...میگرفت
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****** 

 

 داد جواب مامان معمول طبق و زدم رو در زنگ

 

 کیهــــــــ؟-

 

 !داریما تصویری آیفون ناسالمتی مامان باااباا ای-

 

 گفت میشه امون خونه! شدم خونه وارد و شد باز تقی صدای با در

 مانمبل و بزرگ نسبتا هال یه اول طبقه....داشت طبقه دو که بود ویالیی

 و دستشویی یه هم چپ سمت...ا پن آشپزخونه یه هم راست سمت و شیک

 هک میخوریم مارپیچی پله یه به بعدش...بود مامانم اتاق بغلش که حموم

 روبه دو به دو کهِِ  اتاق چهارتا هم باال اون....میشه ختم دوم طبقه به

 حیاط! فرشیدِ  گلم داداش تنها و من مال بغلی اتاق دوتا که!! همن روی

 انتخاب خودم که حوضش یکیش...دوتاچیزشم عاشق که هم خونه

 هی که وسطشه کوچولو پسر مجسمه یه که شکل مربع حوض یه...کردم

 گل هم دومیش و.....میکنه فوران آب هم کوزه تو از!! دستشه کوزه

 رزش از ولی هست هم دیگه های گل البته...کاشته مامانم که رزیه های

 ...میاد خوشم خیلی

 

 گلم؟ اومدی-
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 یه با امو مقنعه...مبال از یکی رو انداختم امو کوله و شدم خونه وارد

 بغل مامانمو پشت از و آشپزخونه سمت رفتم...درآوردم سریع حرکت

 کردم

 

 ین؟پخت پیتزا ورتا ملکه افتخار به میبینم به به...برم قربونت آره-

 

 گفت کردو لپم از بوس یه برگشت

 

 از چقد که میدونی آخه کنم پیتزا گفتم...میان عموتینا امروز....نخیر-

 !!میاد خوشش پیتزا

 

 !!داریم مامانه....شد آویزون ام لوچه و لب

 

 .....کنم عوض لباسامو میرم من باشه-

 

 مرنگک نارنجی تخت یه با بزرگ اتاق یه...بستم رو در و اتاقم تو رفتم

 لبتها که...نارنجیه اش زمینه پشت که گربه تابلوئه یه و...عاشقشم که

 لیمویی های پرده و...زدم تختم باال خودم افتخار به کشیدمش خودم چون

 پهنش اتاقم وسط که ای دایره نرم فرش میزدویه نارنجی به که

 کمدم تو از......تابمِ  لپ ماله که میزِ  یه اتاقمم راست سمت...کردم

 هچ اونجا ببینم نت پای پریدم معمول طبق...پوشیدم و آوردم در لباسامو
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 خوش جا لبم گوشه لبخند یه!! آنه بهرام دیدم و آیدیم تو رفتم!! خبره

 دادم ام پی...کرد

 

 و میزاری بگی من به اینکه بدون دیگه حاال!! خدا خره سالممممم-

 میری؟؟

 

 هک اونجام!! شمال بردتم بزور مامان! بخدا شدم بدبخت بابااااا نه...سالم-

 میشه؟ شروع کی دانشگات راستی...نشد همین واسه...موندیم هفته یه

 

 نبود بد.... رفتم سر یه امروز هی-

 

 رشتههههه؟ شد روانشناسی آخه....کنه چیکارت بگم خدا-

 

 دارم دوستش خب چه؟ تو به-

 

 حسابدار خودم پیش میومدی بعدش حسابداری میرفتی جون آجی-

 میشدی خودم شرکت

 

 (خنده آیکن) کن کار من داداش شرکت تو بیا تو....بابا برو-

 

 نخورده؟ موش زبونتو هنوزم-
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 بیا بش.....کنم کمک مامی به برم باید...میان عمومینا شب ببین وهللا نه-

 اوکی؟ میزنیم حرف

 

 ...نگردیا پسره اون با زیاد....باشه-

 

 دادااااااااش" چشم-

 

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

 

 

 

 دادم سالم عمو با اول و کردم باز رو در رفتم.....اومدن مامان

 

 درچهحالی؟...خودم کچل عموی سالم-

 

 حالی تودرچه خودم خنگ دختر سالم-

 

 عموووو-
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 حالی؟ درچه شما خودم گل ی عمه سالاااااام-

 

 بوسید لپمو و خندید

 

 !دیگه همونی هنوزم...خوبم عزیزم ممنون-

 

 کو؟ م شهرا پس...آره-

 

 میاد دیگه روز یه میکنه جبران گفت...داشت کار عزیزم شرمنده-

 

 میاد االن مامانم....بده در دم تو ببفرمایین...باشه آهان-

 

 ماااامااانکجایین؟-

 

 میکنم آماده رو چایی دارم اومدم-

 

 ....میام االن من بزار-

 

 ....میارم رو چایی من کن سالم برو مامان
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 !باشیا زود باشه-

 

 شروع و برداشتند چاییاشونو همه...هال سمت رفتم و کردم دم رو چایی

 زدن حرف به کردیم

 

 بود؟ خوب دانشگاهت عزیزم خب-

 

 ...بود عالی..جون عمه آره-

 

 میری؟ روزشو چند-

 

 !زوج روزای-

 

 گفت و دهنش تو گذاشت قند حبه یه عمو

 

 کنی؟ کار داداشت پیش میری فرد روزای...خوبه خب-

 

 هک میدونید...بزنم هام تابلو از نمایشگاه یه میخوام بیشتر.....نمیدونم-
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 حساب خودم رو خواستی کمکم...کن دعوت هم مارو بزن...عزیزم آره-

 باشه؟ کن

 

 گفتم و زدم لبخندی

 

 بندازمش راه بعد هفته دو یکی حدود کنم فک...باشه-

 

 ....خوبه-

 

 با هدیگ خب::وگفتم کشیدم الکی خمیازه یه زدن حرف ساعت نیم از بعد

 ...بخوابم برم من اجازتون

 

 گفتن هم با عمه و مامان

 

 ...عزیزم باشه-

 

 نت ایپ پریدم....اتاقم تو رفتم و فرستادم همشون واسه بوس یه و خندیدم

 ....اما.....بچتم بهرام با که

 

************** 
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 ودیز پس...نره یادش بستنی که بدم اس فرشید به اومد یادم لحظه یه اما

 نت پای پریدم دوباره و دادم اس

 

 دادم ام پی خوشحالی با پس آنه هنوزم دیدم

 

 نرفتی؟ هنوز هی-

 

 !میکشی منو نیستم ببینی بیای برم گفتم....بابا نه-

 

 !!نیومد شهرام راستی( درازی زبون آیکون....)میدونی خودتم خوبه-

 

 !!خوب چه ا؟-

 

 ....واشه دلم بذاریم قرار یه بیا من جون...داداش-

 

 داد جواب دقیقه یه از بعد

 

 واسه تهران بیایم...نیست خوش حالش زیاد مامانم که میدونی نمیشه-

 !!بده هاش ریه
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 !روزگااار هی...میگی راس-

 

 مینالی؟ چی واسه دیگه تو چیه-

 

 !روانیم یه کنی فک بگم بهت اگه میکنم احساس میدونی-

 

 بگوووو حاال....داری کم چی یه میدونم همینجوریشم! باو نه-

 

 دیدم رو پسره یه...دانشگاه تو امروز میدونی-

 

 شدی؟ عاشقش نکنه-

 

 بود؟ رنگی چه چشاش میدونی! باو نه-

 

 قرمز؟-

 

 ....بود جوری یه ولی....خاکستری!! مرگ-

 

 جوری؟ چه-
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 !میشناسمش انگار-

 

 نمیشناسیش؟ مگه-

 

 !دیدمش کجا نیومد یادم کردم فک هرچقد امروز! باو نه-

 

 اومد؟ خوشت ازش حاال-

 

 ...داد دست بهم هم بدی خیلی احساس یه تازه...نه-

 

 میاد؟ خوشت پسرایی نوع چه از تو! روزگار هی-

 

 ...خوشگل...پولدار... تیپ خوش..شخصیت با و مغرور-

 

 میدم گوش دارم....بگوو بگو-

 

 ...باشه دلباز و دست اینکه و اممم-

 

 !پولداری خودت که تو بخره؟؟ چی واست میخوای مثال حاال-
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 خیلی رو دیگران پول و کنه خرج خودشو پول آدم اینکه روسننه؟؟ تو-

 !میکنه فرق

 

 !ببرن روووور  -

 

 (خنده آیکون!!)دیه همینیم ما-

 

*********** 

 

 

 

 حوصله بی...کرد بیدار خواب از مارو و اومد ویبره گوشی این بازم

 رد به لگد یه....فرشید اتاق سمت ورفتم پاشدم جام از و کردم خاموشش

 زد

 

 پاشووو....فرشیدددد-

 

 !خالق جلل! واستاده پشتم دیدم برگشتم! بیدارم....کوفت-

 

 الزم نقاشی واسه وسیله چندتا یه....خرید برم امروز میخوام ببین-

 ...دارم
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 بده پول بگو میکنی؟ طوالنیش اینقد چرا اوووه-

 

 کردم دراز دستمو و خندیدم

 

 !وده زور پول وده پول آره-

 

 ..دستم کف گذاشت پولو و خندید

 

 !برگردی زود نره یادت ولی-

 

 ...دادااااشییییی-

 

 چیه؟ باز-

 

 ...که نمیخری ماشین یه میگما-

 

 هم تو رفت اخماش

 

 !پررو ی دختره...کنم خرج پول واست کنم غلط دیگه...نخیر-
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 ............فرشید-

 

 وگفت داد هولم کمی

 

 ...برم باید دارم کار االن...دیگه برو-

 

 !بپوشم لباس رفتم و گفتم ایشی

 

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

 

 

 

 باید چی کردم فکر....بستم چشمامو و گذاشتم خودم جلو رو تابلو

 اونم....کردم نقاشی به شروع بدست قلم و کشیدم عمیقی نفس...بکشم

 متابلو به وحشت با و کردم باز چشامو دقیقه چند از بعد...بسته چشم

 پرت از قلمو لرزان دست با.... خاکستری چشم جفت یه.....شدم خیره

 دو کشیدم اینو چرا میشدم دیوونه داشتم....دادم قورت دهنمو آب و کردم

 که دارن چی چشما این آخه خدایا....تخت رو نشستم و رفتم عقب قدم

 تمرف لرزان پاهایی با....کرد روو زیرو کال کردن نگاه لحظه چند با منو

 هی ناخودآگاه که کردن لمسشون....چشما سمت بردم دستمو...تابلو سمت

 کاری یه ورتا...میشدم دیوونه داشتم...شد سرازیر چشمام از اشک قطره
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 گریه قهقه...تابلو به کوبوندم و گرفتم و بود دستم کنار که رنگی...کن

 رو که وتابل به دوباره!! چمه بفهمم نمیتونستم...میشکست اتاقو سکوت ام

 طفق که تابلو رو بود ریخته قرمز رنگ...کردم نگاه بود افتاده زمین

 تابلو...کنم تحمل نمیتونستم دیگه...بود کرده خراب ابروهارو از قسمتی

 اونجا...اتاقم بالکن تو رفتم گریه با...تخت زیر گذاشتمش و گرفتم رو

 ...باشم راحت میتونستم که بود جایی تنها

 

*********** 

 

 گفت و کرد جا جابه اشو کوله روبینا

 

 ایش!!بشینیما اوال ردیف اون بریم میخواستیم وهللا نه-

 

 خبره؟ چه اونجا.....خوبه هم تها ته اون نداره اشکال-

 

 گفت و انداخت باال ای شونه

 

 جمع ههم که نشسته اونجا چیزی پیخوشتی یه بازم البد....وهللا نمیدونم-

 ...شدن

 

 یا افاده پولدارای این حوصله اصال که بشینیم اونور بریم هرحال به-

 ...ندارم رو
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 گفت و خندید

 

 کردم عادت دیگه...میکنم تحمل یکیشونو دارم روز هر که من وهللا-

 

 وگفتم زدم بازوش به مشت یه

 

 کن قبول اینو نیستم ای افاده بازم پول وجود با من وکیلی خدا-

 

 گفت و داد سروگردنش به قری یه

 

 ..باباااا خب خیلی-

 

 نیگا بودن شده جمع کالس راست سمت گوشه که جمعیت به بازم

 ترادخ که نشسته اونجا کی که بود کرده گل فوضولیم راستش...کردم

 مرفتی و کشیدم رو روبینا بازوی....میزنن پا و دست براش اینجوری

 و لیصند رو گذاشت اشو کوله روبینا.....نشستیم سالن چپ سمت گوشه

 گفت

 

 فتگ عشوه با و کرد نازک صداشو بعد میگفتن؟ چی شنیدی وهللا نه-
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 سالم بااباات به راستی...بیااااام باهات حاضرم من جوون سانیار-

 !!برسون منو مخصوووووص

 

 ....میخورد حرص چرا دیگه این گرفت ام خنده

 

 اینجوری که آورده فشار بهشون شوهر قحطی کنم فک...کن ولش حاال-

 !!میکنن

 

 گفت و انداخت باال شونه

 

 !!پولدار البته و اس گنده کله معلومه هست هرکی نمیدونم-

 

 صدا مارو که یکی صدای لحظه همین تو.....دیگه کن ولش سننه؟ مارو-

 با و کردم نیگا راست سمت به و برگشتم! کرد جلب توجهمونو میکرد

 بود شسر پشت که جمعیتی به نیگا یه بعد.....افتاد تنم به لرزه دیدنش

 !!میکردن نیگا ما به داشتن همه!! کردم

 

 ودمب متنفر نوعاش این از همیشه که ژکوندی لبخند با و داد تکان سری

 گفت ما به رو

 

 ...مستی سانیار البته.....هستم سانیار سالم-
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 گفتم بیخیال پس.....پرروئه زیادی کردم احساس چرا نمیدونم

 

 ینینمیب....دارین چیکار بگین زودتر لطفا...نمیشناسم رو کسی همچین-

 هک بود ِچش روبینا این نمیدونم!! داشتم کار چقدم وهللا نه! دارم کار که

 !نمیگفت هیچی

 

 بهت اومدم ولی!( نمیشه آدم وهللا نه!! )شدم بیکاریت مزاحم ببخشید-

 ...... بریم هم با که دنبالت میام شیش ساعت راس فردا پس بدم خبر

 

 ندیده پررو حد این تا بشر!! کردم گرد داشت جا که جایی تا چشامو

 !!بودم

 

 ای؟ دیگه امر-

 

 وگفت انداخت غبغب به بادی

 

 !ندارم ای دیگه امر نه-

 

 گفتم و دادم تکون سری
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 همه کردی فک میدی؟ دستور اینجوری که هستی کی شما ببینم-

 اگه جانم نه میکنن؟؟ گفتی هرکاری و میچرخن پروانه مثه دوروبرت

 حتی من که عالیجناب دستور از که اولیشم من میکردی فک اینجوری

 !!میکنم سرپیچی نشنیدم فامیلشو و اسم بارم یه

 

 هب برگشتم!! نزنم زر دیگه که زد پهلوم به سقلمه یه روبینا دفعه یه

 همب وحشت البته و ناباوری و بهت با دخترا دیدم که کردم نیگا جمعیت

 هواس کنم نیگا چشمام به نداشتم جرئت!! پوزخند با هم پسرا و زدن زل

 ودب که سکوتی کالس تو....شدم خیره بود میزم رو که گوشیم به همین

 نه لحظاتی از بعد! میکردن نیگا بهم مجرم یه مثه همه....ترسوند منو

 گفت و شد خیره بهم سرد مغرورو خیلی سانیار کوتاه چندان

 

 کیم؟ من نمیدونی اینکه مثه-

 

 گفتم بازم ولی میترسیدم اینکه با

 

 ... بشناسم رو هرخری نباید من-

 

 سته شخصی یه حتما طرف وهللا نه....زد پهلوم به سقلمه یه روبینا بازم

 !!شدن اینجوری همه که
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 ححرفارو این...ای....واگرنه کیی شما نمیدونه ورتا مستی..م آقای...ا-

 !نمیزد

 

 به و تمنشس سینه به دست!!کیه دیگه این!! بیفتم پس تعجب از بود کم

 شدم خیره چشماش

 

 !ببینم کن معرفی خودتو خب-

 

 گفت و گرفت باال سرشو تکبر با

 

 دادم آلبوم چندتا که خواننده... دانشگاه این مدیر پسر...مسی سانیار-

 ا فتددر بامن هرکی.....اینجا های بچه پولدارترین از یکی والبته! بیرون

 !!ورافتد

 

 !نداره اشکال!! مدیره پسر نکبتی بچه این پس اوه

 

 گفتم و انداختم باال شونه بیخیال

 

 خب؟-

 

 زد داد دخترا از یکی دفعه یه
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 !!دانشگاه از اخراج با مساوی مستی آقای با درافتادن میدونی روانی آه-

 

 دانشگاه خدا وای!! میگفت راس...دوختم جمعیت به نگاهمو گنگ

 زبا دهن بگم؟؟ باید چی چی؟؟ غرورم اما میکردم؟ چیکار باید!زندگیمه

 لبخند یه....تو اومد استاد و شد زده کالس در که بگم چیزی تا کردم

 نیگا بود شده خیره بهم عجیب خیلی که سانیار به و زدم ژکوند

 چهل مرد یه استادمون....سرجاش بشینه نداشت قصد وهللا نه....کردم

 ممه!! شیک و مرتب خیلی لباسش اما! بود زریف یکم هیکلش که ساله

 !!نبود بدک

 

 نهمی از باید.....تون.... درس استاد! هستم نیکویی بنده....ها بچه سالم-

 همه از اول...میکنه فرق استاداتون بقیه با من تدریس روش که بگم اول

 چی؟ یعنی روانشناسی بگه میتونه کی

 

 زحمت چقد که رفتم غره چشم پسره به برگشتم!! بشناسیم روانو یعنی-

 !!کشیدی

 

 تفعالی یه بهتون میخوام اول جلسه...بشناسیم رو روان یعنی...آفرین-

 !!تره مهم چیز همه از اش نتیجه که فعالیتی....بدم

 

 !!!بود کی دیگه این دادم گوش حرفاش به تعجب با
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!!  مرغ تخم یه از نگهداری فعالیتتون اولین ببینید-  که رغیم تخم البتهِِ

 !!کوچولوست جنین یه توش

 

 .......میکردیم نیگاش داشتیم باز دهن با هردو!! کردم نیگا روبینا به

 

 جفت میایم خب...خوبه تا 43 همم....کالستون تو نفرین چند ببینم بزا-

 !!میکنین مراقبت تخم یه از دونفر دونفر...میکنیم بندی

 

 کیه؟ دیگه این!! چییییییییییی-

 

 گفت و خاروند سرشو روبینا

 

 !!خالق جلل وهللا نمیدونم-

 

 سارا اول جفت...میکنم انتخاب شانسی کامال رو ها جفت اسم خب-

 !!داره فامیلیه بیچاره گرفت ام خنده!! دراندشت معین و پارسایی

 

 سانیار و روبینا و بودم مونده من گفت و جفت 51 که بعد دقیقه سه حدود

 ...نیفتم باهاش میکردم خدا خدا میلرزید دستام! دیگه پسره یه و
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 !!کوشا... آقای و ورتا خانوم درآخر و-

 

 آخیشششششششش

 

 افاده اخالق اون با...کنم تحمل ریختشو باید من حاال مرگ-

 گفتم و گرفتم دستشو....ایش

 

 ....ادبی بدنیا شادابی و سالمت کمال با اتون بچه اشاهلل!! گلم تسلیت-

 

 ...کوفت-

 

 هارو مرغ تخم و میام کالستون آخرین از بعد امروز من ها بچه خب-

 ازشون باید بیرون نیومدن تخم از ها جوجه که وقتی تا شما! میدم

 ...کنید مواظبت

 

 گفت پسرا از یکی

 

 تخم این برم هی نمیتونم که من...اولمونه روز تازه ما! کن رحم استاد-

 !!طرف به بدم ببرمش هی و بگیرم مرغرو

 

 .... دیگه کنید حلشون نتونین االن اگه مشکالتو این-
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******** 

 

 

 

 جمع وسایالمونو داشتیم همه و گذروندیم آخرم کالس باالخره

 تگف من به بود شده سیریش کالس اول از که دخترا از یکی...میکردیم

 

 نای با که اولشم! کنی رد دعوتشو که اس احمقانه این جان ورتا ببین-

 هک سومشم..اس خواننده اون که دومشم میکنن بیرونت دانشگاه از کارت

 نهمی در...نگفتم چیزی و رفتم بهش غره چشم داره؟؟ پول چقدر میدونی

 روبه سانیار...ما پیش اومدن پولدارش های نوچه و سانیار بازم حین

 گفت و واستاد من روی

 

 دیگه؟ خوبه شیش ساعت....خانوم ورتا خب-

 

 و هم تو رفت اخماش دفعه یه!! چیزخوردی که کردم بهشنیگار جور یه

 بینمون فاصله که طوری....جلو آورد سرشو و میز رو گذاشت دستاشو

 گفت و زد پوزخند یه دیدم....بود دست کف یه اندازه

 

 شرکتش اون به چقد ها؟ داره شرکت یه آهان اس؟امم چیکاره داداشت-

 چی؟ بده دستش از اگه مینازه؟



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  34  

 

 منو که پیشه سالها از انگار...بود چی چشماش تو نمیدونم

 ذهنمو ته ته تا میتونست انگار که میکرد نیگام جوری...میشناسه

 و کشید عقب سرشو که میزدم ضربه زمین رو پام با مضطرب....بخونه

 گفت

 

 ....باشی نداشته مشکلی هیچ شیش ساعت با کنم فک-

 

 خبر آبادمم جد از...بود کی دیگه این...بود شده خشک دهنم آب

 زده حرفی فرشید درمورد دانشگاه تو بارم یه حتی نمیاد یادم...داشت

 از یچ میفهمیدم باید....شم مسلط خودم به یکم تا بستم چشمامو.....باشم

 ....افتاده که اتفاقایی این همه...میخواد جونم

 

 .....ها نشکنه باشین مواظب....بدم مرغارو تخم اومدم...ها بچه سالم-

 

 ودمب کرده بغض...کردم وسایالم کردن جمع به شروع استاد به توجه بی

 چشم و خرمایی موهای با قد بلند پسر یه لحظاتی از بعد! چی حد در

 گفت و جلو اومد سفید پوست و ای قهوه های

 

 این تو جفتتون....هستم کوشا سامان من...خانوم مرتا سالم-

 گفتم خندلب یه با میکرد نیگا ما به داشت که سانیار یه توجه بی.....فعالیت
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 بینهایت شدین جفتم شما آخر لحظه اینکه از...اسدی ورتا که منم-

 !خوشحالم

 

 گفت و زد لبخند یه دیدم

 

 من؟ یا میبرین شما مرغو تخم امروز-

 

 اومد! !بود کی دیگه این!! کردم نیگا سانیار به تعجب با! هیچکدومتون-

 گفت و گرفت کوشا دست از مرغو تخم و ما سمت

 

 دادم رووو بهش وهللا نه! کردم نیگاش باز دهن با....تویی من جفت-

 فکر که کوچولو های پسربچه اون مثه بود شده اش قیافه! شد پررو

 !بره پیش اونا میل طبق باید و اوناس ماله چی همه میکنن

 

 وگفتم گرفتم دستش از مرغو تخم اون به توجه بی بازم

 

 ...بگم بهتوون و بزنم زنگ خودم من تا بدین اتونو شماره کوشا آقای-

 

 !آوردم جا حالشو آخیش....رفت و زد پوزخند یه سانیار دیدم
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 میره گفت!! زد غیبش شدیم تموم که موقعی از که هم روبینا این اه

 !خداااا!!دستشویی

 

********** 

 

 باز که بهرامم این اه! نت پای پریدم معمول طبق و خونه رفتم

 شببرت باید و شده بدتر حالش مامانش روزا این میگفت دیشب....نیومد

 تمرف و کردم خاموشش...میسوخت براش دلم....اینا و دکتر و بیمارستان

 اب که باشه احمق اینقد سانیار نمیکردم فکر...کشیدم دراز تختم رو

 میدونست کجا از که اینم کف تو هنوز من اصال! کنه تهدیدم ام خانواده

 زیر از جوری یه و برم باهاش فردا باید وهللا نه!!اس ره چیکا داداشم

 شیمگو نت طریق از...بیرون داده آهنگ میگفت راستی! دربیارم زبونش

 داده آهنگ تا چند راستی راس اوه!! مستی سانیار زدم و یوتوب رفتم

 زدم! عجب! خونده دوباره هارو خواننده ی بقیه آهنگای البته! بیرون

 موگشی صدای.....مستی سانیار صدای با فالحی مازیار دیره دیگه آهنگ

 و بم...بود خوب صداش وهللا نه....دادم گوش بهش و کردم بلند

 .....میخوند احساس با چقد ام بچه اوه...گیرا

 

 میرم تو پیش از دارم موندن واسه دیره دیگه

 

 ....نمیگیرن دستاتو که دستامه سهم جدایی
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 مثه امروز اتفاقات تمام بستم چشامو من و داشت ادامه همینطور آهنگ

 شدم یالبیخ...بود انگیز تنفر چقد نکبتی پسره...شد رد چشام جلو از چی

 زنگ ناشناس شماره یه دفعه یه که کنم خاموش گوشیمو میخواستم و

 موگفت گرفتم رو گوشی پس دیگه کوشاست سامان البد گفتم....زد

 

 .!میشدم امید نا داشتم عجب چه.....سامان آقا سالم-

 

 !!نیست کن ول این نخیر دیدم تعجب کمال با دفعه یه

 

 هن منم جفتت دیگه بگم زدم زنگ! گرفتی اشتباه! خانوم ورتا سالم-

 ...نداره مشکلی گفت هم استاد درضمن سامان

 

 گفتم و شدم خیره ام گربه تابلو به

 

 میخوای؟ جونم از چی-

 

 ....اینه مهم میخوای جونم از چی تو-

 

 میزد حرف مسخره چه!! بود کی دیگه این...زد خشکم

 

 ...برداری سرم از دست میخوام اینو فقط من-
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 ....کرد قطع رو گوشی و....همین کنم جبران میخوام-

 

 یچه چرا نمیدونم...داشتم بدی حس یه و میلرزید دستام چیو؟ کنه؟ جبران

 !ایش! نمیزنه حرف که آدمم عین اصال...نمیومد خوشم ازش

 

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

 

 خ.پ داشتین داستان به راجع نظری ها بچه....پست این از اینم

 :-22-2-....:بزنین

 

 

 

 

 

 گفتم و برداشتم تلفن  

 

 ؟ بله-

 

 شنیدم عمومو پسر شهرام صدای
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 چطوری؟ ورتا سالم-

 

 نیومدی؟ چرا...خوبم-

 

 همین واسه داشتم کار کمی...ببخش خودت بزرگیه به شما حاال-

 ....کنم جبران میخوام ولی...نشد

 

 خب؟-

 

 کالس زوج روزای فقط گفت مامان.. بیرون بریم امروز بیا میگم-

 داری؟

 

 !!که بیکاریه از بهتر گفتم و کردم فک خودم با هی

 

 میای؟ کی...باشه-

 

 ..... میام بعد ساعت نیم-

 

 ...منتظرم اوکی-
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********* 

 

 

 

 به که کرمی شال و پررنگ جین شلوار با شیک ای قهوه مانتوی یه

 گفتم و پایین رفتم....بود خوب چی همه....میزد ای قهوه

 

 تساع یه میکنی عالف منو ساعت نیم گفتی! آقا م شهرا سالم بازم به-

 میای؟ بعدش

 

 گفت و خندید دیدم

 

 مامانم به رو....بریم حاظری اگه حاال...نشد بود ترافیک بخدا وهللا نه-

 گفت

 

 بریم ما اجازه با جان عمه خب-

 

 ...برین عزیزم باشه-
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 و بیرون اومدیم خونه از...کردم بای بای یه و بوسیدم مامانمو گونه

 ...نمیومد خوشم مدل این از هیچ....نشستیم ش وِ  ام بی ماشین تو رفتیم

 

 چیزی ای پورشه یه...کن عوض ماشینتو این گفتم صدبار خوبه-

 

 !باشم داشته کفن بود کجا گورم من....باااباااااااااا برو-

 

 گفتم و خندیدم بلند

 

 !داری خوبشم یکی تو باشه نداشته کفن هرکی-

 

 ....نگفت چیزی و داد سریتکان

 

 میریم؟ کجا حاال-

 

 دادم؟ رو کجا قول قبل دفعه یادته-

 

 گفتم و زد برق چشام

 

 !!!من مرگ نه-
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 شهربازی میریم آره-

 

 !بریییییییم بزن پس-

 

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

 

 

 

 ....بود خوب نبود بد....رستوران یه رفتیم شهربازی از بعد

 

 گذشت؟ خوش حاال-

 

 !چحورم-

 

 ایتالیا؟؟ بریم عید میگما-

 

 ...کنم فک باید....نمیدونم-

 

 نگفت چیزی و داد تکان سری
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******* 

 

 اما....نمیرسانی خودت به ضرری هیچ آن گفتن و حقیقت دادن تغییر با

 ضرر هم او به بلکه خودت به تنها نه حقیقت خود گفتن با گاهی

 ....بگو مصلحتی حقیقت پس....میرسانی

 

*********** 

 

 گروه های بچه از یکی مهتاب....بود مهتاب...خورد زنگ گوشیم

 به تابستونه منظورم بودم بیکار من که اونجا از...بود موسیقی

 یگوش و زدم لبخندی...زدم پیانو جاها بعضی تو و پیوستم گروهشون

 برداشتم رو

 

 طرفا؟ این از خبرا؟ چه....خانوم مهتاب سالم-

 

 رو هریخت کار کلی آخه...میزنم زنگ دیر دیر دیگه ببخشید..گلم سالم-

 حالی؟ درچه بگو خب...سرم

 

 گفتم و شدم خیره کتابم به
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 چی؟ تو! میگذره هیچی-

 

 !ک لیه خودش میکشیم نفس که همینقد ماهم-

 

 تهران؟ میاین کی گروه؟ های بچه از خبر چه-

 

 اگه بگم زدم زنگ....میایم جمعه تهرانم....میرسونن سالم خوبن اوناهم-

 ها؟....بزنی ما با مبیایم تهرانیم که روزی مایلی

 

 نمیای جمعه پس...شده تنگ براتون دلمم نه؟ که چرا...نیست بدی فکر-

 دیگه؟

 

 ...بزنیم تاالر یه تو قراره.....آره-

 

 ...فهمیدم اوکی-

 

 جمعه تا....برم باید دارن کارم دیگه ببخشید گلم باشه-

 

 ....فعال عزیزم باشه-
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********** 

 

 

 

 هواس گفتم... نمیاد گفت زد زنگ دیروز!! هستا چزیش یه روبینا این

 نیارسا این با برم باید کن ولش اینو ولی!! عجب!! همینجوری چی؟گفت

 داره دیدم و شدم دانشگاه وارد...چیه حسابش حرف ببینم بزنم حرف

 زدم داد و دویدم دنبالش....داخلی در سمت میره

 

 صدامو سروصدا این تو نمیکردم فک! مستی.....تو هی-

 فتگ و زد کج لبخند یه....سمتش رفتم و زدم لبخند ناخودآگاه....بشنوه

 

 !خانوم حاج فرمایش-

 

 وگفتم کردم ریز چشامو

 

 !!که میدونی......بزنیم حرف باید-

 

 گفت و داد تکان سری
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 شهربازی؟ بریم دوباره ای پایه-

 

 این نه....زد خشکم تعجب از بعدش ولی نشدم منظورش متوجه که اولش

 هست چیزیش یه بشر

 

 میکنی؟ جاسوسی تو....تو-

 

 نه؟ یا بپیچونی کالسو ای پایه حاال-

 

 فتیمر...افتادیم راه و دادم تکون سری بود کرده گل فوضولیم که اونجا از

 رو جلویی در! مدلم این عاشق...رنگ سفید پورشه اااا....ماشینش سمت

 کهاین بدون..افتادیم راه و نشست خودشم..........نشستم و کرد باز برام

 گفتم کنم نیگاش

 

 ....میشنوم بگو خب-

 

 بدونی؟ میخوای چی-

 

 میخوای؟ جونم از چی اینکه-
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 !داری جونم مگه تو...هیچی-

 

 وگفتم زدم پوزخند

 

 میخوای؟ چی بگو...درنیار بازی مسخره-

 

 کنم جبران میخوام-

 

 رو؟ چی-

 

 !چیزارو خیلی-

 

 مثال؟-

 

 ...بگم نمیتونم اینو-

 

 بپرسم؟ دیگه سوال یه-

 

 بپرس-
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 بهت نسبت بدی خیلی احساس دیدمت؟آخه جایی قبال من-

 به ترس با....ترمز رووو زد ای دفعه یه شد ِچش ام بچه نمیدونم.....دارم

 نیگاش زیرچشمی....دهنم تو میومد داشت قلبم...شدم خیره رو روبه

 نتکو صورتش جلو دستی یه...هپروت عالم تو رفته انگار دیدم کردم

 زدم داد و دادم

 

 تکون دفعه یه......ما به میخوره بیاد دیگه ماشین یه االن...خره هی-

 گفت ای گرفته صدای با....افتاد راه به و خورد

 

 ....نزن حرف دهنت از تر گنده دیگه-

 

 ...بده جوابمو باشه-

 

 ...میزنیم حرف خلوت جای یه میریم االن-

 

*********** 

 

 گفت من به رو داد سفارشارو اینکه از بعد

 

 میخوام میگم وقتی....میخوام خوبیتو من....میگم بهت خالصه بطور-

 ؟میاد بدت ازم میگی داری تو ولی....میخوام خوبیتو یعنی کنم جبران
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 ...بود نامفهوم حرفاش....شدم خیره چشماش به

 

 ...کردی چیکار بگو پس-

 

 ...میفهمی خودت زمان گذر با...نمیشه االن-

 

 باال بردم وصدامو زدم پوزخند

 

 از!! تو شده کابوسم دیدمت که اولی روز بفهمم؟؟از میخوای رو چی-

 هست هرچی ولی مرگمه چه نمیفهمم....شدم روو زیرو کال دیدمت وقتی

 ....توئه سر زیر

 

 براش دلم چرا نمیدونم.....کرد نگاهم نگران و موهاش به زد چنگ یه

 ...سوخت

 

 نهمی تو.....میدم حق باشی هم اگه گفت لب زیر وبعد نه؟؟ متنفری ازم-

 شکالتی کیک یه و تلخ قهوه فنجون دو و اومد گارسون لحظه

 گفت کردو نیگا بهم.....گذاشت

 

 نه؟؟ مگه شکالتی کیک عاشق-
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 گفتم و دادم تکون سری!! کاشتم گل بشناسم رو بشر این اگه من وهللا نه

 

 دیدی؟؟ جایی منو قبال تو.....جوابمم منتظر هنوز من خب-

 

 وگفت شد خیره فنجانش به

 

 وقتی راستش....دیدمت آمریکا اومدی بابات با وقتی خب.... آره من-

 غریب کشور اوون توو تورو آرامش کمال با من کرد تصادف بااباات

 احمقانه حرفاش......گرفتم وجدان عذاب همین واسه...گذاشتم تنها

 وگفتم زدم پوزخند...بود

 

 یا وظیفه من درقبال میگی اونموقع هستی کی تو نمیاد یادم حتی من-

 داشتی؟

 

 حملت مرگشو نتونستی بودی وابسته بابات به چون میدونی حتما خب-

 پاک ذهنت از باباتو مرگ روز هیپنوتیزم با هم مدت یه بعد....کنی

 ....نمیاری یادت منو که همینه واسه شاید....کردن

 

 زرو...بودم وابسته بابام به خیلی... میگفت راست...کردم فکر کمی

 یلیخ اونم...میاد یادم خاکسپاریش روز فقط نمیاد یادم به بابام تصادف

 به امباب فوت خبر اینکه از بعد ولی بودن نیومده آمریکا اینا مامانم...کم
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 بابا کارای اول...ماها به رسوند زودی خودشو فرشید رسید گوششون

 یه پیش برد منو ام ش ک تووو من دید بعد و کرد درست رو

 بتونه تا کنیم پاک ذهنش از رو روز اون یاید گفت اونم...روانشناس

 مهر سیزده روز بعد به اون از و کردم قبول منم....کنه زندگی تر راحت

 ...نیاوردم بیاد هیچوقت رو

 

 ...الوووو هی-

 

 گفتم اندوهگین لحنی با و شدم خیره بهش

 

 بهش سرمو بعد...باشم خودم توو وقتی چند تا شد باعث بابام مرگ-

 گفتم و کردم نزدیک

 

 تنها منو اگه حتی...نکردی کاری هیچ تو که باش داشته من از اینو و-

 ...ندارم بیاد تورو اصال چون....نیستم ناراحت من گذاشتی

 

 گفت و زد پوزخند

 

 !میکنم کارو این خودم وجدان بخاطر من-

 

 ....بکنی جاسوسیمو روز هر وجدانت بخاطر اس احمقانه راستش-
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 اهلشه؟ پسرعموجونت شهرام میدونی-

 

 گفتم و باال دادم ابرومو تای یک

 

 چی؟ اهل-

 

 .....مخدر مواد-

 

 کیه دیگه این....شد گشاد چشام

 

 خب؟-

 

 خب؟-

 

 میگی؟ من به چرا اینو-

 

 ...نزنه سرت به بیخودی و پرت و چرت فکرای موقع یه که گفتم-

 

 منظور؟-
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 !ببینیش ات آینده شوهر یا پسر دوست عنوان به که اینه منظورم-

 

 کرده؟ فکر چی بشر این وهللا.....ای خنده چه اونم..خندیدم

 

 شوهرم؟ دنبال من کردی؟ فکر چی تو-

 

 !نیستی انگار میگی همچین-

 

 چیه؟ منظورت-

 

 نازک صداشو و کرد کج دهنشو

 

 و مکردی نیگا هم به لحظه یه....میشدم ناامید داشتم دیگه سامان آقا سالم-

 یه میکردم فکر اول روز از....نیست بد همچینم نه....خنده زیر زدیم

 اومده و گرفته وجدان عذاب راستی راستی شاید!! پرروئه ای افاده

 دفعه یه چرا نمیدونم خودمم هه...بدم شانس بهش باید......کنه جبران

 ....شد عوض مرد این به راجع نظرم

 

 ای افاده پولدارای اون از میکردم فک!! نیستی بد همچینم میگما-

 !که میدونی!! هستی
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 گفت و شد خم

 

 !نیستن فروتن شما مثه که همه مادام-

 

 وگفتم زدم لبخند پس کردم اشتباه شناختش تو من شاید

 

 و زد برق چشاش دیدم....دنبالم میای شیش ساعت امروز پس خب-

 ......داد تکون سری

 

 !کمتر دفعه این اما...میترسیدم ازش هم باز اما چرا نمیدونم

 

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

 

 خود...بود اش دکلته نوع از که داشت معمولی ی یقه که شب لباس یه

 شده تزیین بنفش براق های خال با روش و بود مشکی هم لباس

 خوب که آرایشمم...گذاشتم باز و دادم فر حالت یکم موهامو...بود

 کیف رضایت با و زدم لبخندی....لب برق با مشکی ی سایه یه....بود

 همه به روو و ایستادم ها پله روو و پایین رفتم....گرفتم کوچیکمو دستی

 گفتم

 



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  55  

 گفت و زد کف یه بعد خندید فرشید...زدم چرخ یه بعد چطوره؟ خب-

 

 !داری سلیقه یکم نداری عقل اگه آورین آورین-

 

 گفتم مامانم رووبه و گفتم ایشی

 

 چطوره؟...مامی خب-

 

 وگفت کرد نیگام تحسین با

 

 ...ندزدنت عزیزم-

 

 گفتم و کشیدم موهام به دست یه و خندیدم

 

 !شد نیم و شیش ساعت که برم من اجازه با دیگه خب-

 

 ...باش خودت مواظب عزیزم..باشه-

 

 ....گوشیم به زد زنگ تک یه و درآورد شو گوشی هم فرشید
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 میزنی؟ زنگ چرا هی-

 

 !نذاری جا گوشیتو موقع یه گفتم هیچی-

 

 !نمیره یادن یکی من بره یادش گوشیش هرکی وهللا نه! گرفت ام خنده

 

 گفتم و کردم تعظیم یه بعد بوسیدم هردوشونو لپ و رفتم

 

 !برمممممممم اجازتون با خب-

 

********** 

 

 شده شعارم دیگه ولی چرا نمیدونم!! شدم پورشه سوار و بستم رو در

 که اینش حاال!!پوشیده چی سانیار ببینم نتونستم! پورشه است عشق

!! پوشیدی لباسایی چه میگفت و میکرد چهی چه و به به یه میمرد هیچی

 !!داشتا بیخیالی شخصیت چه اه

 

 گفتم و انداختم باال شونه بیخیال

 

 میریم؟ کجا بریم؟اصال شد؟ چی خب-
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 ...افتادیم راه و داد گاز

 

 !خودم جشن میریم-

 

 ها؟-

 

 یه بچه این! گرفتم خودم خونه تووو خودم که جشنی میریم میگم-

 !میکردم پیک و شیک بیشتر یکم میگفت خب!! هستا چیزیش

 

 بپرسم؟ سوال یه میشه-

 

 گفت و زد فرمان به منظم و آروم یی ها ضربه انگشتش با

 

 !سراپاگوشم....بپرس-

 

 ....شدم خیره رخش نیم به و برگشتم

 

 کردی؟ انتخاب منو چرا-

 

 پیشونیش رو افتاد چین یه دیدم
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 داره؟ اشکالی مگه-

 

 التماس داشتن ترن خشگل من از خیلی که دخترا همه یادمه ولی نه-

 !بری اونا با میکردن

 

 گفت و داد باال ابروشو تای یه دیدم

 

 نبودی؟؟ اونا جز تو مگه-

 

 گفتم و زدم پوزخند

 

ببرن رووو-  !!ر 

 

 کرد عوض رو دنده و خندید

 

 هک نیستی ازونا میدونم!! میشناسمت خوب چون کردم انتخاب تورو نه-

 میخواستم من هیچی که اینش!! که میدونی! شه آویزون یکی به هی

 !وقار با و شخصیت با خودم مثه باشه یکی رقصم شریک امروز

 

 !!شد گرد چشام
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 خوب اینقد کجا از منو تو دومن!! خودراضیی از خیلی اولم تو میدونی-

 !!!رقص شریک سومن!نمیشناسم خودم که میشناسی

 

 داره؟ اشکال مگه آره خب!!بریم باهم شو پیاده خانوم-

 

 ونجاا بریم بزار ااا ببین! نه نگو هست چیزیش یه بشر این میگم وقتی

 ایکبیری! میبرم آبروشو

 

 سرته؟ توو شومی نقشه یا آوردی کم جواب چیه-

 

 قرض من به یکمم آوردی؟ کجا از ر   رووو همه این میکردم فک داشتم-

 ...شدم خیره خیابونا به و برگردوندم رومو و!نیستا بد بدی

 

 دیمیپرسی باید خودت تو میریم جا یه هم با گفتم وقتی من...بابااا خب-

 !خودته از اشتباه کن قبول پس! کجا

 

 !باو باشه-

 

 چی؟ یعنی باو-
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 آشنا باهاش نت طریق از بهرامه اسمش دارم دوست یه هیچی-

 !!بزن حرف اینجوری شد باعث اون گفت میشه میدونی....شدم

 

 پسرته؟ دوست بهرام؟؟حاال-

 

 !داداشمه!! باو نه-

 

 ...فرشید داداش؟مگه-

 

 !!فوضولن چقد ملت اه

 

 گرفتی؟ حاال!! آبجی میگه بهم اونم داداشمه مثه بابا-

 

 گفت و انداخت باال ابروشو تای یه دیدم

 

 !جالب چه-

 

******** 
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 اش خونه... ایستاد ای طبقه دو ویالیی خونه یه جلو... رسیدیم باالخره

 یه! پولدارن زیادی معلومه همم...شیک و بزرگ....بود قشنگ خیلی

 وگفت کرد باز برام رو در و اومد آقای

 

 ماشین از سانیار.....شدم پیاده و زدم لبخند.....آمدین خوش خانوم سالم-

 ورودی در سمت به باهم و گرفت دستمو...اومد سمتم به و شد پیاده

 رفتیم

 

 نیست؟ سردت-

 

 رد...نگفت چیزی خندیدو! نیست بیشتر راهم ثانیه دو! بااااباااا نه-

 و مختلف های نگار و نقش با پررنگ ای قهوه چوب از که ورودی

 ظممن طور به همه....انداختم داخل به نیگا یه و شد باز بود بزرگ نسبتا

 ترخدا اوه...شدند خیره نفر دو ما به و بودند ایستاده چپ و راست سمت

 یاشونبعض هیچی که اشون یقه!! زناشون این پوشیدن لباسایی چه ببین

 فتیمر سانیار با و شدم کنده جا از دفعه یه...که بود کوتاه لباسشون اونقد

 تا !میکردیم چیزی سالمی یه کله با باید میشدیم رد هرکی کنار از...تو

 تادهایس مسن نسبتا زن و مرد عده یه اونجا...رسیدیم سالن ته به باالخره

 گفت آروم سانیار برسیم بهشون اینکه از قبل که بودن

 

 ...ها باشه حواست...بگو نه و آره فقط و نزن اضافه حرف ببین-

 

 شما؟ حال شفق خانوم سالم-
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 گفت و کرد سالم آروم خیلی ساله پنجاه مسن زن یه

 

 تگف و کرد بهم نیگا یه بعد! دیگه میگذره گلم خوبم...ماست از سال-

 

 نمیدونم!داری خوبی سلیقه آفرین...کردی انتخاب اتو ملکه میبینم به به-

 و زن یکی اون...شد خیره بهم زنه شد باعث که زدم پوزخند یهو چرا

 سانیار....نبود ما به حواسشو و میزدن حرف هم با داشتن مسن مردای

 دراومد اشتباهم اون جبران درصدد و کرد ای صرفه تک

 

 ....هامون دانشگاهی هم از یکی...معمولیمن دوست ایشون نه-

 

 نیگای هی نمیتونه سانیارم حتی که کیه زنه این که باال رفت ابروم تای یه

 گفتم فوضولی قصد با پس...بکنه بهش چپ

 

 ....کنین معرفی خودتونو که شماس نوبت باشه هم نوبتی...خانوم خب-

 

 گفت و شد پاچه دست سانیار دیدم

 

 حرف شفق خانوم با بعدا بزنیم سر مهمونام بقیه به بریم بیا جان ورتا اا-

 میزنیم
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 ....نگفت چیزی و داد تکون سری آروم شفق خانوم دیدم

 

******* 

 

 وشهگ رفتیم سانیار منو کردیم وبش خوش کمی مهمونا با اینکه از بعد

 نجش بخوای راستشو البته...میزدیم حرف جشن درمورد داشتیم و سالن

 یزدیمم حرف داشتیم بگذریم خب!! نبود جشن که پایکوبی و رقص بدون

 گفت سانیار به رو و پیشمون اومد سانیار سال و سن هم مرد یه یهو که

 

 نمیکنی؟ معرفی رفیق سالم-

 

 گفت عادی خیلی سانیارم

 

 گفت مرده یه اشاره بعد! همکالسیمه اسدی خانوم ایشون-

 

 !خودم گل رفیق و دوست شفق ساسان ایشونم-

 

 و جلو بردم دستمو هرحال به!! بود معرفی وضع چه این گرفت ام خنده

 گفتم

 



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  64  

 ...خوشبختم شما با آشنایی از-

 

 گفت و فشرد دستمو اونم

 

 با اروشم تا کنین راضی سانیار   تونستین چطوری ببینم...همچنین منم-

 ....ولی نباشه جسارت البته...بیاره خودش

 

 گفتم و انداختم باال ابرومو تای یه

 

 البتهو.....بیام من کردن التماس که بودن ایشون ولی نشید متوجه اشتباه-

 !!تهدید

 

 گفت سانیار که خندیدن هردوشون دیدم

 

ببرن خودت قول به-  کردم؟ التماس بودم من! روور 

 

 گفت ساسان که شدم خیره بهش جدی

 

 این با ور کسایی چه که نمیدونی...استاده مهدید تهدید تو که سانیار البته-

 ...تهدید
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 !داره کارت مامانت کنم فک جان ساسان ا-

 

 رو بزرگی خیلی اشتباه یه انگار شده خیره ساسان به بدجور دیدم

 گفتم و کردم نیگا هردوشون به مشکوک....شده مرتکب

 

 میکرد؟ چیکار تهدیداش این یا...میگفتین داشتین خب-

 

 گفت و شد دستپاچه دیدم

 

 وای وای چشماش این با سانیار ولی بلده تهدید باشه هرکی خب نه نه-

 !بیفته پس میخواد آدم! وای

 

 ذهنم از لحظه یه....نگفتم چیزی ولی بودم مشکوک هنوزم اینکه با

 ساسان و سانیار این که مخصوصا!! شفق خانوم پیش برم کرد خطور

 پیش رفتم صدا بی و آروم پس! بود انداخته گل سیاسیشون بحث حسابی

 !خانوم شفق

 

 شفق خانوم شد عرض دوباره سالمی-

 

 گلم؟ داری کاری-
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 مظلوم بعدم! رفته سر ام حوصله خیلی آخه بزنیم؟ حرف یکم میشه-

 !انداختم زیر به سرمو

 

 بزنی؟ حرف میخوای چی درمورد خب بیا عزیزم آره-

 

 درک خوب همو بتونیم تا بشناسیم خوب همو اول میگم من راستش-

 و مامان وبا..هستم روانشناسی رشته دانشجوی اسدی ورتا من...کنیم

 ازب دهن با که زنی به لحظه یه شما؟ حاال...میکنم زندگی فرشید داداشم

 نگفتم چیزی و کردم نیگا میکرد نیگا مارو داشت

 

 رپس یه! میشناسن ساواک بانوی اسم به منو همه.... شفق خورشید منم-

 ....ساسانه اسمش دارم

 

 که بود اسمی تر عجیب اون از!! شفق خورشید!! داشتا اسمی چه همم

 !بود خشن زیادی!! ساواک بانوی مشناسنش اون با همه

 

 بپرسم؟ سوال یه میشه-

 

 گلم بگو-

 

 ساواک؟ بانوی چرا-
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 ما به رسوند خودشو عجله با سانیار دیدم

 

 گفت ساواک بانوی به رو بعد میگذره؟ خوش سالم-

 

 قرضش ازتون ای دقیقه چند همین واسه داریم رقص االن ببخشید-

 ..میگیرم

 

 !باشین خوش برین نه-

 

 انیارس و شد خاموش برقا......وسط رفتیم و کشید دستمو عجله با سانیار

 گردنش دور دستامو شدم مجبور ومن کمرم رو گذاشت دستشو هردو

 هب کال من....نداد دست بهم خاصی حس هیچ بخوای راستشو...کنم قفل

 آرومی آهنگ ثانیه چند از بعد.....میکنم نیگا برادرم مثه مخالف جنس

 به لحظه به برگشتم خدا وای...کردیم شروع سانیار و من و شد پخش

 به برسه چه درنمیومد خونشون میزدی کارد دیدم کردم نیگا دخترا

 مگفت اروم و سانیار ی شونه روو گذاشتم سرمو و زدم پوزخند! شمشیر

 

 پا و دست واست دخترا این که داری چی تو نمیفهمم من ترخدا نه-

 ...میشکنن

 

 گفت و زد پوزخند
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 نیست؟؟ بهترم شهرام و بهرام و ساسان از باشم هرچی آقا-

 

 گفتم پس.... کنم ضایعش میومد خوشم ولی چرا نمیدونم

 

 خدا که بهرامم! آبی خودم مثه! تره خوشگل چشاش رنگ شهرام....نه-

 بدک اخالقش هم ساسان آقا! ندیدم عکسشو تاحاال چیکارشکنه بگم

 دستاش رفشا دیدم...کنم قبول شاید شیم آشنا بیشتر یکم بگه اگه!! نبود

 گفت و شد بیشتر کمرم روو

 

 !باشی داشته نباید ای رابطه هیچ اینجان که کسایی با-

 

 اینایی جز هم تو ناسالمتی....شدم داغون....چته آخ-

 

 خوشم....نگفت چیزی و هم تو رفت اخماش یهو که گفتم چی نمیدونم

 !شد ضایع اومد

 

 

 

************ 
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 رقص این یادمه....کردم فوکوس میکردیم که رقصی رو و زدم لبخندی

 اسهو داره دوست خیلی میدونستم آخه....گرفتم یاد بابام بخاطر رو آهسته

 کردم گاهن بقیه به و کشیدم آهی...گرفتم یاد و کردم تمرین فرشید با همین

 رقص و اومدن جفت جفت همه...برقصن ما با تا وسط میومدن کم کم که

 ما باید که بودیم رقص وسطای....کرد پیدا ای دیگه حال و و حس یه

 طوری منو اومد سانیار این حاال...میچرخیدیم خودمون دو دخترا

 ومدما خودم به تا.....نگفتم دروغ بیارم یاال بود کم بگم اگه که چرخوند

 و مکرد حلقه گردنش دور دستمو...میرقصم آقا ساسان با دارم! بعله دیدم

 گفتم

 

 !شد چی نفهمیدم اصال...شدین جا جابه زود چه ا-

 

 گفت و داد باال ابروهاشو

 

 شدین؟ ناراحت-

 

 اون از بگم اگه که دیگه دختره یه با که سانیار به و زدم پوزخند

 گفتم و کردم نگاه میکردن رقص نگفتم دروغ خیابونیاس

 

 مشکوک خیلی سانیار این! بمونه خودمون بین بگم چی یه...بابا نه-

 ...میومد بدم ازش اولم از چرا نمیدونم نگی بگی تازه! ها میزنه
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 نیستی؟ دخترش دوست پس ا-

 

 نم اگه وهللا نه!! تو شدم میاد بدم ازش گفتم تا! خدا تورو رو بشر!! وا

 نه--! خون خر قلی میذارم اسممو درآوردم سر پسرا این کار از روز یه

 شده عاشقش خودم اگه البته....نمیدم کسی به رو ای اجازه همچین من

 ....چرا باشم

 

 لقبو اونم معمولی شام یه واسه رستوران یه کنم دعوتتون من اگه پس-

 نمیکنین؟

 

 سمجل آخر....کم یا دارم زیاد درس بعد هفته واسه ببینم کنم فک باید-

 !میگم بهتون خودم

 

 یرهخ که سانیار به دوباره.....نگفت چیزی و شد خفه حرفم این با دیدم

 سرمو و کردم اخم میکنه نیگا داره دیدم...کردم نیگا ما یه بود شده

 شد تموم هم لعنتی رقص این لحظاتی از بعد....ساسان شونه روو گذاشتم

 ودب دیگه سالن یه تو که غذا میز سمت به منو و گرفت دستمو ساسان و

! دنمیکر ولم و بود گرفته دستمو ایکبیری بچه ایش....کرد راهنمایی

 با هک بودم فرار راه یه دنبال! دربیارم دستش از دستمو زشته دیدم دیگه

 کشیدم راحتی نفس یه سانیار صدای شنیدن

 

 یم؟بر االن موافقی اگه...بریم کمکم دیگه گفت زد زنگ فرشید ورتا-
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 گفت من به روو ساسان که بدم جواب خواستم

 

 ...یده جوابمو بری اینجا از اینکه از قبل میشه اگه-

 

 عالمت یه سانیار صورت بجا دیدم کنم؟ چیکارش اینو حاال خدااا ای

 گفتم و ساسان به کردم روو هست گنده سوال

 

 کاری هفته این شنبه سه کنم فک...داریم کم اینا و درس...حتما بله-

 ...باشم نداشته

 

 گفت موهاشو تو کرد دستشو سانیار

 

 برین؟ جایی میخواین مگه-

 

 !بخوریم دوستانه شام یه کردم دعوت خانومو ورتا آره-

 

 ...نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 

******* 
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 سیمبر شب نصف سه بعد میخواست انگار....میروند آروم ماشینو سانیار

 گفتم و کشیدم خمیازه یه...خونه

 

 ای !بپوشم تر قشنگ لباس یه باید دیگه دفعه ولی....بود خوبی جشن-

 ینا اینا نههه دیدم که بزنم رو ساده آدمای تیریپه میخواستم مثال بااابااا

 ...نی حالیشون چیزی

 

 خودم با تورو بشکنه هم پام قلم دیگه من...نداره وجود ای دیگه دفعه-

 ....نمیبرم

 

 اشو حوصله...شم بیخیال دادم ترجیح....روانی چشه؟ این واااااااا

 !نکبتِِ  ایکبیری...نداشتم

 

 حکمم رو در و شدم پیاده بزنم حرفی اینکه بدون رسیدیم ساعت نیم بعد

 ....بستم

 

********* 

 

 !!ام گذشته نام به ای گمشده دنبال لحظات این پس در من



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  73  

 

 

 

 رکتح یه تو ولی چرا نمیدونم....روبستم در و اتاقم تو رفتم حوصله بی

 ختت زیر از رو سانیار چشمای تابلوی و تخت رو انداختم کیفمو سریع

 سینه قفسه رو گذاشتم رو تابلو و کشیدم دراز تخت روو...درآوردم

 بهش اونقد وقتی مخصوصا...پدری بی درد این از...بودم شده خسته...ام

 یرهخ وبهش گرفتم باال رو تابلو....درمان بی درد این از...باشی وابسته

 سانیار...شد رد چشام جلو از کوچیک ی صحنه یه ناخودآگاه بازم...شدم

 فهممب نتونستم دقیقا نمیدونم...بود صورتش روو سیاه چیز یه ولی بود

 عمیق نفس یه....بودن معلوم چشاش فقط ماسک اون پس از ولی...چیه

 قرص...چمه نمیدونستم....کنم کنترل دستامو لرزش کردم سعی و کشیدم

 هی با...خوردم آب بدون یدونه و برداشتم رو بود عسلیم تو که مسکنی

 ...خوابیدم و هم رو گذاشتم پلکامو تلخ لبخند

 

******** 

 

 

 

 واق واق صدای این چی؟ یعنی این میشه؟ دورتر لحظه هر تابلو چرا

 جا ههم چرا...بکشم نفس نمیتونم چرا...پنجره شکستن صدای چیه؟ سگ

 میمیرم؟؟ دارم تاریکه؟
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 عرق...کشیدم پیشونیم روو دستی و شدم پا خواب از سریع حرکت یه تو

 ور کابوسا این که مدتیه یه...کابوس بازم اوف....بدجور اونم بودم کرده

 چقد...ها قدم..... صدای و پنجره شکستن و سگ واق واق...میبینم

 شنیدمش جایی انگار...قدماش صدای این آشناست

 

 

 

******* 

 

 

 

 کجاییی؟ خره الو-

 

 ...بیام نتونستم داشتم کار خب....کوفت-

 

 شده؟ چی ببینم بزن زر-

 

 !شده زده هیجان روبینا صدای دیدم

 

 ....اومده خاستگار واسم-
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 خنده زیرر زدم بعد تووو؟ واسه نهههههه-

 

 ...بهترم خیلی که ترشیده توی از! بخندی آب روو...هرهرهر-

 

 ماله ازدواج...کنم ازدواج اگه عمرا میگفتم که بودم من دیروز البد آقا-

 ...مجرد آخر تا میخوام من میدونم چه و هاس کولی

 

 رو هپسر این تا نگذریم حق از ولی! گفتم چی یه موقع اون خب...کوفت-

 ...بهتر این از کی گفتم خودم به دیدم

 

 !دیگه اوناس از پس اوه-

 

 کجا تو بگذریم شوهرجونم بحث از حاال!...جور چه اونم....باباا آره-

 !برنداشتی گوشیتو زدم زنگ هرچی دیشب بودی؟؟

 

 مگفت ولی نه یا بود درست روبینا به حرفم این گفتن نمیدونستم

 

 !جشنشون رفتم سانیار با هیچی-

 

 من؟ مرگ نه؟؟؟؟؟؟-
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 !تو مرگ....آره-

 

 ن؟پولدار بود؟؟ شکلی چه اشون خونه ببینم کن تعریف حاال...کوفت-

 

 ندهگ چوبی درش بعد بود ویالیی...بود قشنگ خیلی که خونشون.... اره-

 از تر گنده چراغ یه که دیدم رو گنده سالن یه کردن باز درو وقتی...بود

 هت اون پله یه یعد...بود خوشگل چقد نمیدونی...بود آویزون باال اون اون

 میشد وصل دوم طبقه به که بود سالن

 

 خب؟-

 

 !نمک و خب-

 

 ها؟؟ نرفتین که دوم طبقه میگم نه-

 

 پایکوبی اصال...بودن رسمی اینقده مهموناشون وای! باووووو نه-

 ..آهسته رقص فقط...نبود

 

 رقصیدی؟ باهاش من مرگ-

 

 کرد دعوت شام یه به منو رقصیدم هم ساسان با آره-
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 کردن؟ روو واسه داری چی دیگه خب سااسان؟؟؟-

 

 گفتم و خندیدم

 

 شد دعوام باهاش شب آخر ولی...هیچی دیگه-

 

 سانیار؟ باکی؟؟-

 

 خونه اومدم و کوبیدم محکم ماشینشو در رسوند خونه تا منو آره-

 

 دعوا؟ چی واسه من؟ مرگ-

 

 تر یکش لباس یه باید مهمونی بیایم خواستیم که بعد دفعه گفتم هیچی-

 هبشکن هم پام قلم من که گفتش و من روو پرید ها دیوونه عین بپوشم

 التماس دارم من انگار حاال نکبت ی پسره ایش...نمیبرم تورو دیگه

 !ببر هم منو میکنم

 

 ...دیگه شده حسودیش دیوونه-

 

 گفتم و خندیدم من؟؟ به سانیار؟؟اونم حسودی؟اونم
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 اونجوری که برخورده بهش گفتم چی یه البد...نیست اینطور دیوونه-

 ....زد حرف

 

 شد؟؟ چی خوشبخت زوج شما مرغ تخم راستی...بگذریم حاال باشه-

 

 !مرغ تخم این روو رید بود رو مهربونی هرچی باباش هیچی-

 

 .. بزن حرف آدم عین! مرض-

 

 یبارب واسه خونه یه نمیدونی...بیرون نیومده تخم تو از که هنوز هیچی-

 و پیچوندم گرم چیز یه توو رو مرغه تخم و برداشتم سقفشو داشتم

 ....بستم سقفم و خونه تو گذاشتم

 

! ین خیالشم عین که باباشم این!! گذاشتم جعبه یه تو که من...خوبه ا؟-

 یهیچ که اینش تازه!!کنیم مواظبت تخما این از باید ما انگارفقط ایش

 !میگیرن هم اونا رو نمره

 

 سانیار این به زنگ یه باید...اینطور که هممم...میگه راس دیدم

 بزنم مادرمرده
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 ...نکبت اون به بزنم زنگ کن قطع! ها ما خریم عجب! میگی راس-

 

 هم ما کن روو رو داری هرچی راستی داری؟؟راس شمارشم اوووو-

 !بدونیم

 

 ...کن قطع فعال...میکنم تعریف بعدا کوفت-

 

 بای باشه-

 

 ....بای-

 

 و زدم زنگ بود زده زنگ بهم سانیار خود که ای شماره به حرص با

 رو یچیز وقتی ولی شنیدم صداشو تازه بوق تا پنج بعد....موندم منتظر

 من تمگف دیگه شنیدم رو گفت سانیار خود صدای با گیره پیغام این که

 نگیرم اینو حال اگه نیستم ورتا

 

 نبودین مهمی آدم حتما بدونین زدین زنگ شماره این به شما اگه سالم-

 ارینبذ پیغامتونو بوق از بعد لطفا!! ندادم بهتون مو شماره یکی اون که

 

 گفتم و نکردم نامردی منم
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 فتهر العقل ناقص توئه به هم ات بچه... کن جمع اتو بچه این بیا نکبت-

 ....هم نکبتی هم

 

 بهش فوحش چندتا لب زیر و کردم قطع رو گوشی عصبانیت با

 هی...بود عسلی روو که رفت چشاش تابلو سمت به نگام لحظه یه....دادم

 گفتم و تابلو روو کردم تف

 

 !نکبتیت ذات تو تف واقعا-

 

******** 

 

 بودن آورده هاشونو جوجه همه....نشستم همیشگیم جای و کالس تو رفتم

 به...بود نیومده بدنیا هنوزه که هنوزم ما ماله چرا نمیدونم که ما الی

 نشستن هم کنار جفتا همه استاد درخواست به دیدم و کردم نیگا اطراف

 چی ما بودم مونده وهللا!! بدن استاد به کردن رو کارایی گزارش تا

 نیگا بود نشسته سانیار که چپم سمت به و کردم ایشی! بگیم

 با...میکرد بازی اس ام اس داشت و بود دستش گوشیش بیخیال....کردم

 ردمیک سوال کارشون درمورد بغلیمون جفت از که استاد به عصبانیت

 کردم نیگا

 

 کردین؟ چیکار شما خب-
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 گفت عشوه با مهناز

 

 بدنیا سالم جوجه این تا کردیم سعیمونو تمام متین آقای و من استاد-

 این من نوبت تو خالصه...بود یکی دست مرغ تخم دوروز هر...بیاد

 گذاشت دنیا این تو پاشو جوجه

 

 گفت هیجان با که هم متین

 

 !ها شبیه من به قیافش نمه یه ولی داره خنده میدونم....آقا آره-

 

 گفت و خندید استاد

 

 میکنین؟ چیکار رو جوجه خوبه...اینطور که...آهان-

 

 ...همسایمون بچه بدم کنم فک...میشه چی ببینیم آقا-

 

 و کرد من به نیگا یه...اومد ما سمت به جوجه بررسی کمی از بعد استاد

 گفت

 

 کو؟؟ جوجتون خب-
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 که رو مرغ تخم و کشیدم عمیق نفس یه...میدادم چی اینو جواب خداا ای

 درآوردم رو بودم پیچونده گرم ی پارچه یه دورش

 

 !مونده خواب کنم فک! بیرون نزده هنوز این آقا-

 

 گفتم و زدم سانیار پای به لگد یه بعد

 

 !مستی آقای نه مگه-

 

 ها؟؟... نه... آره آخ آخ-

 

 من چرا اصال!کارم پی برم کن خالص بشر این دست از منو خدا ای

 معصوم ای جوجه طفل این از چقد بگه خودش بزار....بدم جوابشو باید

 گفتم سانیار به رو و کردم ریز چشامو.....کرده مواظبت

 

 زحمت معصوم طفلیه جوجه این واسه چقد بدونه میخواد استاد-

 ....کشیدی

 

 گفت استاد یه روو و انداخت غبغب به بادی
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 اومده یادش تازه دیروز ایشون...کردم مواظبت ازش دیرو تا من استاد-

 !میخواد مادری مهر که داره وجود هم ای جوجه یه

 

 هستی؟ کی دیگه تو باابا....کردم نیگا بهش باز دهن با

 

 من! رسوندم مرحله این تا اینو من میبینی؟ تخمو این! استادددددددد-

 تو وهللا!! میکردم انتخاب اسم واسش پیش ثانیه دو تا من...کردم بزرگش

 !چی حد در رووداری

 

 کرد بغلش و گرفت تخمو سانیار که بزنه حرفی خواست استاد

 

 تهسک درجا بچه...نکن طزریق بهش منفی انرژی اینقد! تر یواش خانوم-

 ....میزنه

 

 و گرفتم تخمو باال پس...بزنه دست تخم اون به حتی نمیدم اجازه بهش

 بهم و کشیدیم اینقد..خودش سمت میکشید اونم...خودم سمت کشیدم

 داستا به روو وحشت با....شد ایجاد تخم باالی ترک یه تا دادیم فوحش

 گفتم

 

 نیمدونم خودمم! میمیره ام بچه....کنم چیکار...میشکنه االن این آقا وای-

 گفت آروم استاد!! جوجهه یه واسه اونم عجب! شدم احساساتی اینقد چرا
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 !!کردی چیکار ببین سانیار...باشین آروم ها بچه-

 

 حرفشو ادامه استاد که بگم چی یه خواستم و زدم جانبی به حق لبخند

 گفت

 

 !!میکنین دعوا دارین اونموقع میاد بدنیا داره جوجه ببین-

 

 تخم میخواستیم همزمان دوباره بعد چیی؟ گفتیم زمان هم سانیار منو

 بیفته بود کم و موند معلق هوا رو تخم که بکشیم خودمون سمت مرغو

 !گرفتتتش سانیار که زمین رو

 

 گفتم و کشیدم نفس راحت خیال با

 

 !کرد پدری جوجه این واسه آقا این عجب چه استاد-

 

 انیگ بیرون بود آورده تخم از سرشو که جوجه به حرفی هیچ بی استاد

 !میزش سمت رفت و گذاشت نمره بعدم...کرد

 

******** 

 



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  85  

 و گرفتم رو بود نشده پشمالو هنوز که رو جوجه هیجان و خوشحالی با

 ازش که اینجا تا! من بدش-!! جیگره چقد وای...کردم نیگا بهش

 !خیلیه کردی مواظبت

 

 !!!!منظور هااااا

 

 و ایستاد سینه به دست سانیار....ببینم بزنن زر درست میگی؟؟ چی-

 کرد کج کمی سرشو

 

 !منطوووور دوباره هااااا! نیست تو ماله فقط جوجه این ببین-

 

 چیه؟ منظورت میگی؟ چی-

 

 !هست منم ی جوجه جوجه این-

 

 پسره!! درنمیومد خونم میزدی شمشیر کنم عرض چه که میزدی کارد

 !اا پررو ی

 

 !بخر و سرکوچه میخوای؟برو جوجه! آهان-
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 وت که چیزی از.....بکشتش میخواد انگار بود شده خیره جوجه به دیدم

 وحشتناک حال عین در خونسرد چقد....ترسیدم دوباره بود نیگاش

 مرموز داشت که استاد به و دادم قورت دهنمو آب.....میکرد نیگاش

 !هستا چیش یه استادم این نه! کردم نیگا میکرد نگاه مارو

 

********* 

 

 این اه....تاکسی دنبال رفتم و بیرون اومدم دانشگاه خروجی در از

 خودش موقع اون تا و بخره دیگه یکی برام بود داده قول مثال فرشیدم

 دور رو جوجه! کرباسن یه سروته مردا همه ایش! برسونه منو

 لییییخی جیپ ماشین یه دفعه یه دیدم....موندم منتظر و پیچوندم شالگردنم

 صدامو پس مزاحماس اون از کردم فک! کرد ترمز پام جلو کالس با

 گفتم و کردم بلند

 

 !ام تاکسی منتظر کنار بکش آقا-

 

 این! خوردم جا ساسان دیدن با و شد زده پایین ماشین شیشه دفعه یه

 ....میکرد چیکار اینجا

 

 !میرسونمت بیا...ورتا سالم-

 

 !میشم سوار االن باشه آهان
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 میکنی؟ چیکار اینجا شما....میرم میگیرم تاکسی االن نه-

 

 شو سوار حاال....آورده خودشو ماشین دیدم که سانیار دنبال بودم اومده-

 مبود دودل....بمونی تاکسی منتظر میخوای چقد هوا این....برسونمت تا

 گهن ساسان ماشین پشت ماشینشو سانیار دفعه یه که.... کنم چیکار که

 پاشیین زد اشو شیشه و داشت

 

 آقا...کنیم مشخص رو جوجه اون تکلیف باید...میرسونمت بیا ورتا-

 در فتمر بیخیال پس!! تو ماشین تو بیام که دیدی منم دیدی گوشتو پشت

 انیارس قیافه بغلیم آینه از....نشستم و کردم باز رو ساسان ماشین جلویی

 ......یعنی....لرزید بدنم ستون چهار لحظه یه....دیدم رو

 

 این از تا صد روزی خودش! نی جوجه این کن ول که سانیارم این اوه-

 سانیار این...خب خب خب همم....خورد حرفشو ادامه و.....رو جوجه

 میکنه مخفی رو چی

 

 !میگفتین داشتین خب-

 

 نرفت یادت که قرارمون راستی...هیچی-
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 صلهحو! من دنبال اومدین که درنیارین بازی تابلو ترخدا فردا فقط! نچ-

 !ندارم رو ها بچه

 

 کثافت...بود خوب فرمونش دست همیشه سانیار این! المصب....باشه-

 ...دست از همیشه که همینه واسه

 

 چی؟-

 

 ...میشه برنده که ببینیم بزاریم مسابقه یه بیاین هیچی-

 

 !نداشتم رو کشی نعش و تصادف حوصله نه خداااا وای

 

 ....شد شروع ومسابقه بود شده دیر که حیف ولی....میکنم خواهش نه-

 

**** 

 

 رفتم...نبود کسی وهللا نه.... ماااااماااااااان....هستین خونه مامان سالم-

 !بود گذاشته یادداشت همیشه مثه...کردم نیگا میزو روو و آشپزخونه

 که نیست بوق عهد دیگه بگه من عزیز مامان به نیست یکی وهللا

 و برداشتم رو یادداشت!چیه؟؟ واسه گوشی عزیزمن...میذاری یادداشت

 خوندم
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! یاب و بپوش لباساتو دنبالت میاد شهرام اینا عموت خونه رفتم گلم"-

 ..."باشه خوبی خبر امیدوارم.....داریم فامیلی جلسه

 

 زا میفتاد مهم اتفاق یه هرموقع ما فامیل تو! فامیلی ی جلسه این باز اه

 یاد....کنم عوض لباسامو رفتم و گفتم ایشی! میکردن برگزار چیزا این

 فرمونش دست سانیار این وای...افتادم خرا دوتا اون خیابونی مسابقه

 کشوند ماشینا الیه از خودشو اونم بودیم جلو ما که اولش...نداره حرف

 تصادف بود کم و ما ماشین جلو پیچید ای دفعه یه اینکه تا جلو

 و ساسان دیدم داشت نگه ما ماشین جلو ماشینو اینکه بعد حاال....کنیم

 تگف حرفی هیچ بی سانیار دقیقه دو از بعد و شدن خیره هم به سانیار

 

 کرده کپ موقع اون! برو اون با راهو بقیه و شو پیاده من ماشین از-

 سانیار به هیچی راه کل تو که بعدش!! ها چیزا چه! ملی تیم درحد بودم

 این میدونم...میشم دیوونه دارم دیگه بخدا هی! نگفت چیزی اونم و نگفتم

 ... میکنن قایم من از رو چیزی یه احمقا

 

****** 

 

 بعدش...کردیم عیلیک و سالم هی فامیل و فک با و شدیم خونه وارد

 و ننبک زرزراشونو بودم منتظر....نشستیم عمومینا گرد میز دور رفتیم

 شادی ازش که ای زده هیجان لحن یه با ملیحه خاله......خونه بریم

 گفت میبارید
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 و دمآور فشار مغزم به یکم بود؟؟ افتاده اتفاقی چه پیش سال 22 یادتونه-

 خاله پیش سال 22...میزد حرف پسرش درمورد داشت....اومد یادم

 شانس از اما میارن بدنیا پسر یه اونجا و آمریکا میره شوهرش با ملیحه

 به هی اینا حاال...میدزدن بیمارستان از پسرشونو خوب شایدم یا اینا بد

 چهب نمیتونن اونم یعد...نمیکنن پیداش ولی در اون به هی میزنن در این

 اینجا چرا حاال...نمیومد خوششون که هم پرورشگاهی بچه از! بیارن

 ....دادن تشکیل جلسه

 

 داخ میگم خوشحالی با االن ولی....کردم گم عزیزمو پسر پیش سال 22-

 !!کردم پیداش که شکر رو

 

 پسرخاله دارم من یعنی میگه؟ راس نه! کردیم نیگاش باز دهن با همه

 ملیحه خاله و پرید خوشحالی با مامانم دیدم! جون جونمی میشم؟؟ دار

 بوسید رو

 

 دعا سال همه این...رسیدی ات خواسته به باالخره گلم باشه مبارک-

 حرف باهاش زیاد که ملیحه خاله شوهر...رسید نتیجه به باالخره کردیم

 گفت رضایت با نمیزدیم

 

 یرینش دهنتونو و بردارین شیرینی اون از حاال...برگشته پسرمون گل-

 ...کنین
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 گفت ک ش خاله لبخند با فرشید

 

 کوش؟ پسرتون گل خود حاال جون خاله-

 

 ...میرسه دیگه دیقه ده تا گفت زدم زنگ بهش-

 

 کردین؟ پیداش شکلی چه کنین تعریف حاال-

 

 ....میکنه تعریف خودش گفت اونو-

 

 تمرف و کشیدم عمیقی نفس....که بود بپا آشوبی دلم تو چرا نمیدونم

!! ان پخته عمو بخاطر البد! پیتزا هوووم....بخورم ناهارمو تا آشپزخونه

 !نمیکنه حساب آدم هیشکی مارو چرا نمیدونم

 

 سمت دویدن همه و خورد در زنگ که میکردم فک چیزا این به داشتم

 آب لیوان یه و خوردم امو لقمه آخرین بیخیال! ها ندیده آدم وااا!! در

 همه و شد باز در باالخره...واستادم پسر گل منتظر هال تو رفتم و گرفتم

 فتادا دستم از آب لیوان دیدنش با فرسا طاقت لحظاتی از بعد..توو اومدن

 چرا میلرزید؟ دستام چرا...شدن دوخته من به ها نگاه همه...شکست و

 اینجوری میدیدم رو سانیار وقتی همیشه چرا بود؟ شده خشک دهنم

 افهقی نظر از حتی اون...باشه ام پسرخاله سانیار نمیشه باورم....میشدم
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 یه با ملیحه خاله....چی همه نظر از...مالی نظر از...نمیخورد ها ما به

 میگفت چیزی یه هرکسی...کرد جمعشون و اومد جارو

 

 گیج سرم......ااااا ورتا؟ورتااااااااااااااااا ورتا؟؟ خوبه؟؟ حالت جان ورتا-

 و کوبیدم محکم رو در...شهرام اطاق تو رفتم حرفی هیچ بی و رفت

 رهزا به شدنش تبدیل و دیوار به گلدان برخورد یادمه که چیزی آخرین

 !تکه

 

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

 

 واق صدای...شیطانی بلکه مظلومانه نه...میخندیدن خاکستری شمای

 چشم جلو وحشی سگ تابلوئه یه...میشد بیشتر هرلحظه سگ واق

 خیلی درد احساس ام شونه ی ناحیه تو ای دفعه یه بعدش....اومد

 تر نزدیک بهم لحظه هر که هایی قدم بعدش....کردم وحشتناکی

 باز چشمامو وحشت با.....میکنم التماس نکن...میکنم خواهش نه...میشد

 مامان! لعنتی ی کابوسا این...شد راحت خیالم مامان دیدن با و کردم

 گفت دکتر به روو و بوسید گونمو

 

 چشه؟ ام بچه دکتر-

 

 و اعصابش به که هرچی از بهتر....شده وارد بهش عصبی شک هیچی-

 ...بهتره اینجوری...کنه دوری میرسونن ضرر روانش

 



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  93  

 دخور در به ای تقه داریم؟؟ ما زندگیه آخه....نگفتم چیزی و زدم پوزخند

 ارچیک اینجا این...شدم شوکه ساسان دیدن از ولی....اومد سانیار گفتم و

 گفت و کرد ساسان به نیگا یه مامان...میکرد

 

 شما؟-

 

 انگار که کرد نیگا جوری بهم مامانم...خانومم ورتا دانشگاهی هم بنده-

 !!نکنیا سواستفاده اعتمادم از میگفت

 

 بیرون هم با دکتر و مامان....شدم خیره سرمم وبه زدم کج لبخند یه منم

 موندیم تنها ما و رفتن

 

 تعجب...داشتین عصبی شک میگن نده بد خدا...خانوم ورتا سالم خب-

 !نکردم تعجب اصال من ولی نه؟ پسرخالتونه سانیار که کردین

 

 گفتم بیخیال.... نمیگه ولی میدونه چی یه ساسان این مطمئنم من

 

 میشه اگه کنم استراحت میخوام-

 

 روو گذاشت گلو...سانیاره طرف از هم ها گل این..میکنم درکت بله-

 دچق..کردم نیگا قرمز رز های گل به...رفت و بود دستم کنار که میزی

 و برداشتم ها گل الی از رو نوشته...میومد خوشم گال این از
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 بلکه...میکشم خجالت اینکه بخاطر نه...میدزدم تو از را نگاهم"خوندم

 دیوونه هردو نگاهت و تو....کنم جبران نمیتوانم میکنم احساس چون

 !"ان کننده

 

 و کشیدم دستم از رو سرم وحشیا عین دفعه یه چرا نمیدونم هاااااااااا؟

 روو همشون گال...دیوار به کوبوندم همیشه مثه و گرفتم رو گال اون

 دهکر گم اشو گذشته مامانش بجای که دختری مثه من و شدن پخش زمین

 ...کنم چیکار باید نمیدونم....گریه زیر زدم

 

 

 

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

 

 روو تمنمیتونس طریقی هیچ به...کشیدم عمیق نفس یه و بستم چشامو بازم

 هک گالیی از یکی و شدم خم و کردم باز چشامو بازم...شم مسلط اعصابم

 خوش چه...میدادن خوبی بوی چه...گرفتم رو بود افتاده پام کنار

 شد باز در لحظه همین تو دارم؟ دوست رز گل میدونست کجا از...رنگن

 .....تو اومد مامان و

 

 کردی؟ اینجوری گالرو این چرا شده؟ چی...گلم-

 

 گفتم و زدم پوزخند
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 هم شانسی کامال طور به قضا از که! جونمه پسرخاله طرف از گال-

 !کالسیمه

 

 چیزی نمیخوام وقتی میدونست...نگفت وچیزی کرد نگاهم خیره مامان

 ....بپرسه چیز هیچ نباید عصبانیم و بگم

 

 ..کنه جمع رو اینا بیاد که کنم صدا پرستارو میرم من-

 

********* 

 

 دراز تختم روو...خزید اتاق تو گربه مثه فرشید و خورد در به ای تقه

 به ردمیک نیگام بود نشسته ماست مثه که فرشید به توجه بی و کشیدم

 ونیمهرب لحن با و نشست تخت روو اومد فرشید......شدم خیره کامپیوتر

 گفت

 

 مهربون خوشگل گل داداش به نمیخوای شده چی خانووووم ورتا-

 بگی؟ چیزت همه با ادب با پولدار خوشتیپ

 

 ای میکرد تعریف خودش از باید یا...بود همینطور همیشه! گرفت ام خنده

 چشمای متوسط پر ابروهایی...شدم خیره صورتش به!! دیگه یکی از

 ولی...بود خودم عین که معمولی های لب و دماغ مشکی درشت تقریبا
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 نبود بزهس همچین بدبخت البته! سفید من ماله و بود سبزه پوستش فرشید

 ....بود تر تیره یکم من به نسبت ولی

 

 ما ی پسرخاله که هم حاال کردیم دعوا سانیار با دانشگاه تو.... هیچی-

 !برقصم بندری بشینم میگی!! دراومده آب از

 

 میکنی؟ کلکل باهاش مدام چرا-

 

 دارم بهش نسبت بدی حس...نمیدونم-

 

 حسی؟ خب؟چه-

 

 روز خب ولی کجا گفت خودش! دیدمش جایی قبال انگار...نمیدونم-

 ...تاداف اتفاقی چه ما بین نمیاد یادم کردین پاک ذهنم از که رو بابا فوت

 

 تدوس داداشمو این چقد...شده خیره گربه تابلو به متفکر فرشید دیدم

 ...داشتم

 

 داشنگاه؟ میری فردا...کن استراحت فعال تو باشه-

 

 دارم کارت بیا گفت خونه زد زنگ استاد...آره-
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 داریم؟ چی شام میدونی هستن هم اینا عمو!نره یادت شام....خوبه...باشه-

 

 میاوردم باال داشتم دیگه اوف

 

 !پیتزااااا-

 

 گفت و خندید

 

 سفارش خودت منو واسه غذا زدم زنگ باشه خودمون بین ولی آره-

 ...دادم

 

 گفتم و زدم لبخندی

 

 !انداختی کار به کنجدیت   عقل اون عجب چه-

 

**** 
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 ماس!! افسوس اما...زدم و یوتوب تو رفتم...داده جدید آهنگ سانیار بازم

 ...بود آهنگش

 

 

 

 ست ستاره پر شبای مث تو چشمای هنوزم

 

 ست دوباره عمر مث برام تو دیدن هنوزم

 

 میلرزه شادی از دلم میخندی وقتی هنوزم

 

 ارزه می دنیا همه به نشستن تو با هنوزم

 

 دیره دیگه ، دیره دیگه خواستن تورو افسوس اما

 

 نمیگیره ، نمیگیره آروم دلم نخواستن با افسوس اما

 

 فروریخت و پژمرد تو ایوون سر از گلی تا

 

 آویخت من چشمان ی گوشه از غمزده شبنمی
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 دریاست و ماهی دوری ، تو و من بین دوری

 

 تماشاست و ماه دوری ، تو و من بین دوری

 

 دیره دیگه ، دیره دیگه خواستن تورو افسوس اما

 

 نمیگیره ، نمیگیره آروم دلم نخواستن با افسوس اما

 

 

 

 سرازیر چشام گوشه از اشک قطره یه خودآگاه نا ولی چرا نمیدونم

 گفت که رسید جایی وقتی مخصوصا....شد

 

 دوری تو و من بین دوری...دریاست و ماهی دوری منوتو بین دوری

 ....افسوس اما....تماشاست و ماه

 

 ...کرد حسابی درست کار یه حداقل....خوند قشنگ خیلی

 

********* 
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 ه؟باش میتونه کی یعنی اه...شدم بیدار نازم خواب از گوشیم ویبره با

 دایص با و زدم رو رِجکت دکمه کنم نیگا گوشیم صفحه به اینکه بدون

 گفتم آلودی خواب و گرفته

 

 این عجب...شنیدم ساسان   بشاش و شاد صدای تعجب کمال با....بله-

 !کیه دیگه

 

 خوبه؟ حالت...خانوم ورتا سالم-

 

 گفتم و کشیدم ای خمیازه

 

 خوبین؟ شما...نیستم بدک هی-

 

 گفت و داد فوت بیرون نفسشو شنیدم

 

 حرف کلوم دو نزاشتی روز اون آخه...بپرسم حالتو زدم زنگ....آره-

 ...بزنیم

 

 گفتم آرومتری لحن با و سوخت براش دلم! طفلی میگفت راس
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 ....دببخشی خودتون بزرگی به شما دیگه! نبود خوب خیلی حالم اونروز-

 

 میگی؟ اینجوری که سالمه چند من مگه وا؟-

 

 زدم داد دفعه یه!! هشته دیدم و کردم نیگا ساعت به لحظه همون

 

 !هشتتتت-

 

 !خانوم داری لطف سالمه؟ هشت من چی؟-

 

 گفتم و گرفت ام خنده

 

 کاری اگه!! دانشگاه برم باید موندم خواب! هشته ساعت منظورم نه-

 کنم قطع ندارین

 

 !منتظرم پایین من بپوش لباساتو...چرا-

 

 گفتم ناباوری با و شد گرد چشام دفعه یه

 

 !میگین دروغ نه-
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 شونه....کرد قطع رو گوشی و...میشه دیرت دیگه بدو چیه؟ دروغم نه-

 مرفت زودی! فهمید نمیشه رو اینا جنس دیگه مردِ  گفتم و انداختم باال

 هشت ی بخیه رو دستی عادتم طبق و درآوردم بلوزمو....لباسام سراغ

 تصادف بابا که روزی میگفت مامان...زدم بود بازوم روو که سانتی

 گوشه به بازوم که اونجاس و میکنم غش و نمیفهمم خودمو حال من کرد

 ولی! باشه چیزی همچین نشد باورم وقت هیچ که من!! میخوره میز تیز

 ...کنم قضاوت نمیتونم نیست یادم روز اون از هیچی وقتی خب

 

****** 

 

 ی خانواده از که سفید پوستی کردم ورانداز آینه تو خودمو و شدم آماده

 فقط فامیل و فک بین که درشت نسبتا آبی چشمای و بردم ارث به مادریم

 هم خرمایی گفت میشه که ای قهوه پر های ابروی...دارم من فقط و

 کمی های گونه و...جذاب اما معمولی دماغ و لب...هستن

 !کندم دل آینه از باالخره و زدم رضایت سر از لبخندی...برجسته

 

****** 

 

 جیپ ماشین کردم نیگا اونور و اینور هرچی و اومدم بیرون در از

 لحظه نهمی تو!! گفته دروغ البد گفتم و انداختم باال شانو... ندیدم ساسان  

 اشینم شیشه....ایستاد پام جلو شیک خیلیییی رنگ آبی پژو ماشین یه

 گفت لب بر لبخند یه با ساسان و رفت پایین
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 !بفرمایین! بانو شد عرض سالم-

 

 فتگ و داد گااز بازم......نشستم دستش بغل رفتم و انداختم باال شونه

 

 خبرا؟ چه خب-

 

 ...... سانیار و شما! بگم جور چه اینکه فقط-

 

 خب؟-

 

 و یدمکش عمیقی نفس....کنم منتقل بهش منظورمو شکلی چه نمیدونستم

 گفتم

 

 !میخواین جونم از چی-

 

 دب خیلی چیز یه یاد انگار! هم تو رفت اخماش.....کردم نگاه نیمرخش به

 داد جواب دقیقه سه تقریبا بعد!باشه افتاده

 

 !بپرسی خودش از باید...نمیدونم رو سانیار...نمیخوام تو از چیزی من-
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 رفتم در کوره از دفعه یه چرا نمیدونم و زدم پوزخند

 

 پرسیدم ازش بار صد میخواد؟ جونم از چی اینکه بپرسم؟ چیرو من آخه-

 چیرو جون آقا میگم! کنم جبران میخوام میده جواب کلوم یه ولی

 این میدونی هم تو میدونم من! چیزو همه میگه کنی؟ جبران میخوای

 !نمیگی چیزی ولی میخواد چی سانیار

 

 دادم ادامه پوزخند یه با و کردم کنترل دستامو لرزش

 

 !میترسی نفله اون از اینکه بخاطر اینم-

 

 متورم گردنش رگ عصبانیت از دیدم! ترمز رووو زد یهو

 ....ترسیدم خندان همیشه ساسان از لحظه اون تو بخوای راستشو...شده

 

 ساواکه؟ بانوی من مامان میدونی تو-

 

 گفتم و زدم پوزخند بازم نزارم حال اون با

 

 باشه میخواد ای هرکاره چی؟؟مامانت که خب! کرد معرفی خودشو آره-

 !نداره ربطی من به....باشه
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 گفت و شد روخیره روبه به

 

 .....بخواد که رو هرکسی میتونه کنه اشاره یه اگه میدونی-

 

 !گوشم سراپا بزن حرفتو ادامه چی؟؟ خب-

 

 تو اومد قلبم....افتاد راه حرفی هیچ بی و فرمون به زد مشت یه دیدم

 چیزیشون یه دارن آمد و رفت سانیار با که بشری این وهللا....دهنم

 اون بخوای راستشو!! خر مامانش مثه یا دوروان ساسان مثه یا!! هست

 خر نه گفتم زودی پس میخونه افکارمو ساسان نکنه ترسیدم لحظه

 تو زده پاک سرت تو خاک ای....نجیب گل خوب شخصیت با خانوم...نه

 ...شدم خیره دانشگاه ساختمان به و زدم لبخند یه! کنجدیت عقل اون

 

***** 

 

 یامب میخواستم و گفتم خداحافظی زیرلب...کرد توقف دانشگاه در جلو

 و دمکشی آهی!! سرجام بشینم کرد ومجبورم گرفت دستمو مچ که بیرون

 گفتم بهش روو

 

 !بگی میخوای چی دیگه خی-
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 داد جواب عصبی و گرفته صدای با

 

 من از رو دوستانه پیشنهاد این ولی....میخوام معذرت رفتارم بخاطر-

 دیگه هک میگه حقیقت   وقتی میدونم...کنی دوری سانیار از که باش داشته

 کنی؟ چیکار میکنی فک خودت با که است اونموقع...باشه شده دیر

 احمق ساسان این میگی که اونموقعس نه؟ یا ببخشمش باید میگی

 من هآر بدون چیه حقیقت فهمیدی وقتی میدونی.....نگفت ولی خبرداشت

 مکیون نون اون حرمت به و سانیار با رفاقت بخاطر فقط ولی میدونستم

 !!نمیگم چیزی خوردیم هم با که

 

 اشنیگ میده جلوه نفهم احمقای مثه امو قیافه میدونستم که لبخند یه با

 گفتم پوزخند با و داد تکون سری....کردم

 

 !میندازین دست منو اتون احمقانه مرموز حرفای این با اینکه از ممنون-

 !دانشگاه سمت رفتم و بیرون اومدم ماشین از زودی و

 

******** 

 

 میز سمت رفتم بیرون رفتن کالس از همه و شد تموم درس اینکه بعد

 گفتم و نیکویی استاد
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 کارم گفتین زدین زنگ پیش روز چند اینکه مثه....استاد سالم-

 .....دارین

 

 گفت و کشید اش شقیقه به دستی نیکویی

 

 بیاین بعدی جلسه میشه اگه لطفا اسدی خانوم....میگی راس آره-

 ......دارم شدیدی سردرد االن متاسفانه

 

 خاروندم دماغمو سر و زدم لبخندی

 

 ...کردم سکوت و....میام بعد جلسه باشه حرفیه؟ چه این استاد نه-

 

 دیگه؟ هست خودت به حواست روزا این تو ببینم-

 

 !!بود ای احمقانه سوال چه این وا

 

 !نباشه میشه مگه! استاد بله-

 

 کیفش تو گذاشت و کرد جمع هارو برگه
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 رفتارات مواظب خانوم ورتا...بود ای دیگه چیز منظورم نه-

 دستشون از بگی که هرکاری دربرن کوره از وقتی آدما از خیلی....باش

 !!هستا چیزیشون یه اطرافیانم ی همه!گرفت ام خنده!برمیاد

 

 برم دیگه من.....حتما استاد باشه-

 

 گفت و داد تکون سری

 

 خداحافظ-

 

******* 

 

 !!نیای تو بریم همه زشته....بیای باید تو ورتا-

 

 میفهمی؟ نمیاد خوشم! نمیام من بگم بار چند مامان بابا ای-

 

 وقتی فرشید میدونی خودت واگرنه!باش حاظر بعد ساعت نیم تا-

 !!میشه شکلی چه میشه عصبانی

 

 گفتم و زدم پوزخند
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 ساعت یک که شرطی به میرم ولی ام آماده بعد دیقه ده تا باابااااا باشه-

 !ها بیایم بعدش

 

 !!!شو حاظر توبرو حاال باشه-

 

******* 

 

 رفتم ملیحه خاله سمت به و کردم وعلیک سالم همه با

 

 ؟؟ خوبی جون خاله سالم-

 

 آویزونه اش ولوچه لب دیدم

 

 رو سانیار تو!!( گلم میگن همیشه ملیحه خاله و مامان) گلم.... زیاد نه-

 گفت زدم زنگ بهش! نیست که هست روزی چند ندیدی؟؟ دانشگاه تو

 !نی دوهفته تا اومده پیش فوری کار

 

 و انداختم باال شونه! ندیدمش روز چند این تو که همینه واسه پس اوممم

 گفتم بیخیال

 

 .....میگم بهتون حتما دیدمش اگه...جون خاله نه-
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 بچه سانیار وقتی! کرده مشغول ذهنمو ای مسئله یه راستش

! کرده پیدا مارو شکلی چه پس دانشگاه مدیر باباشم پرورشگاهیه

 پیش اشتباه یه شاید! نیست ما ماله! جوریه یه میکنم احساس میدونی

!! میکنه فرق ماها با درجه صدوهشتاد اش قیافه سانیار آخه! اومده

 ندلبخ یه...شد ظاهر چشم جلو سانیار تصویر ناخوداگاه و بستم چشمامو

 حس خالیشو جای بخوای راستشو...کرد خوش جا لبم گوشه تلخ

 !!زودگذر لحظه چند واسه فقط اما...کردم

 

***** 

 

 آرایش یه....بستم ساده موهامو و پوشیدم زرشکیمو دامن و کت عجله با

 و خندید مهتاب...بیرون اومدم گریم اتاق از زودی و کردم هم ملیح

 پولدار آدم چندتا فقط عزیزم نترس پریده؟؟ رنگت چرا اوه-:گفت

 ارتوک گلوله یه با ستِیج همون روو بزنی گند اگه که اینجا میان خالفکار

 نوپیا پشت و رفتم یاعلی یه با بعدش و گفتم ایشی!! میکنن تموم

 وقعم یه میگفتم ذهنم تو...شدن کشیده من سمت به ها نگاه همه....نشستم

 هب کردم شروع لرزان دستی با.....کن کمکم خودت خدااا وای! نزنم گند

 چشامو....خوندم سانیارو افسوس اما آهنگ اما چرا نمیدونم...نواختن

 میگفت که رسیدم اینجا وقتی اما...میخوندم هم میزدم هم و بودم بسته

 

 ننخواست با افسوس اما دیره دیگه دیره دیگه خواستن تورو افسوس اما

 ما بسته چشمای تو اشک و کردم بغض.....نمیگیره نمیگیره آروم دلم

 دیگه...میشد بیشتر ام غصه هرلحظه و خوندم و زدم بازم...شد جمع
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 فرو چشمم گوشه از اشک قطره یه...کردم باز چشامو و نتونستم

 دست اصال لحظه اون ولی...کنم گریه یکی جلو میومد بدم چقد...ریخت

 تمیگف بهم حسی یه!! چیه واسه ام گریه دلیل نمیدونم حتی...نبود خودم

 جدایی یول!! جدایی فقط اش نتیجه که اتفاقی...بیفته قراره بد اتفاق یه

 کی؟؟

 

****** 

 

 درد سرم و میسوخت گلوم....نداشتم خوردن تکون نای

 فتمگر گوشیمو و گفتم ایشی!! میخورم سرما آخرش میدونستم...میکرد

 

 بله؟-

 

 !نزنه زنگ دیگه پریروز بعد میکردم فک!! بود ساسان

 

 حرفشو بقیه و.....خونه از ندیدم چطوری؟؟امروز! ورتا سالم-

 جاسوسی آقا ساسان این پس...بگه میخواست چی میزدم حدس....خورد

 دوست!! شما بگم بهش داشتم دوست دیگه ولی چرا نمیدونم!!میکنه

 ...کنم رفتار باهاش ها غریبه مثه نداشتم

 

 ها؟؟ میکنی جاسوسی داری تو ساسان-
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 داد جواب ثانیه چند بعد چون!خورده جا میدونستم

 

 !!میکنم مراقبت ازت دارم کن فک....نه جاسوسی نه-

 

 گفتم بعدش کردم ای صرفه

 

 !باش خوش برو کن ولمون بابا! جمهورم رئیس دختر من انگار حاال-

 

 خودتو قدر!نداری کم چیزی جمهور رئیس دختر از تو ورتا-

 سانیار با رو ساسان رفتارای لحظه اون ولی چرا نمیدونم.......بدون

 ...شدم خل پاک...کردم مقایسه

 

 دوست از..کردم عادت شما غریب عجیب کارای به دیگه کن ولش خب-

 !!شده نگرانش ملیحه خاله خبر؟ چه شریفتون

 

 صرفه راستی...دیگه شهر یه رفته...داشت کار...ک اون آهان سانیار؟؟-

 خوبه؟ حالت کردی

 

 !!!میزنه مشکوک دیگه؟همممم شهر
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 اداست با! شدها بد...دانشگاه برم نیمتونم دیگه امروز...خوردم سرما آره-

 داشت کار من با اون یعنی....داشتم کار بود چی بود نیکی بود نیکو

 

 !رسوند سالم مامانم...شی خوب زودتر ایشاهلل خب...آهان-

 

 ساواک؟ بانوی کی-

 

 !بعله-

 

 کنم؟؟ چیکار خب! آهان-

 

 روو زیادی میکنم احساس آخه...کنه ام خفه میخواد االن میدونستم

 .....میکنه باز حساب و حساسه مامانش

 

 نممماما....هستی خدابیامرزی یه شبیه آخه!ببیندت میخواد مامانم راستی-

 !!اومد خوشش ازت

 

 !بده نکبتو این جواب بیا حاال اوووه

 

 ...شدم خوب هرموقع باشه-
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 نمیشم مزاحم باشه-

 

 بای-

 

******* 

 

 !برنگشته سانیار هنوزه که هنوزم و نمونده نوروز عید به چیزی دیگه

 گرفته غنبرک که هم ملیحه خاله!! میگذره ماجرا اون از هفته دو حدود

 حال کردن عوض برا هرحال به!! باشه نشده چیزی یه پسرم میگه

 و خانوم ملیحه و فرشید من البته....شمال اومدیم خانوم ملیحه وهوای

 ای طبقه دو ویالی....کردم نیگا ویال به و شدم پیاده ماشین از....مامان

! !شده ِست کرمی و ای قهوه رنگای با چیزش همه توش که بزرگ نسبتا

 ممیر گفتم مامان به رفتم هرچیزی از قبل ولی.....بود اومده خوشم کال

 تو رفتم باال بزنم شلوارمو اینکه بدون...کرد قبول و دریا لب

 و آب عاشق همیشه!! ها میده دست آدم به خوبی حس چه...آخیش....آب

 دفعه یه ولی چرا نمیدونم!! ان دریایی خودمم چشای آخه....بودم دریا

 گفتم و زخم رو گذاشتم دستمو...بدجور اونم...سوخت ام شونه روو زخم

 

 ....آییی-

 

 نشنید با ولی...شد اینجوریش ای دفعه یه که بود چش المصب زخم این

 کردم فراموش کال دردشو ساسان صدای
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 نه؟؟ میکنه درد-

 

 نیگاش گنگ دید وقتی خبرداشت؟؟ زخمم از میکرد؟؟ چیکار جا این

 واستاد کنارم اومد و زد لبخند میکنم

 

 ...اومدم همین واسه اینجا میاین میدونستم-

 

 ....پوزخند یه وبعدش ها؟؟ کنی مواظبت ازم اینکه واسه البد-

 

 داره؟؟ درد ندادی جوابمو...اومدم خودتم بخاطر ولی...جورایی یه-

 

 گفتم دفعه یه ولی چرا نمیدونم

 

 !!گرفت درد یهو شدی نزدیک بهم وقتی آره-

 

 ...پرید یکم رنگش دیدم...شدم خیره ای قهوه چشای یه برگشتم

 

 حرفی هیچ بدون و...پیشت میام بعدا ولی..میرم من باشه-

 بزا میگفت بهم حسی ولی....نرو بگم بزنم جیغ میخواستم....رفت

 ....نیست الیقش..بره
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****** 

 

 رفح نمیدونستم....ویالمون رفتم و برگشتم رفته شدم مطمئن اینکه بعد

 یکردمم کاری یه باید....بفهمم حقیقتو که کنم چیکار...کنم باور رو کی

 ...میشدم دیووونه مطمئنن واگرنه

 

****** 

 

 

 

 دلم راستش....نیومد روز سه این تو و گذشته اومدنمون از روز سه

 و کشیدم آهی! نیاد دیگه میام میگه وقتی میده معنی چه خب...گرفت

 هچ...سانیار پایینش بعدش....نوشته ها ماسه روو ساسان   اسم ناخوداگاه

 همب که هایی قدم به و انداختم باال شونه!! هستش سا اولشون هردو جالب

 زودی همین واسه فرشیده کردم فک...سپردم گوش میشدم نزدیک

 جبع چه بگم بهش که برگشتم ژکوند لبخند یه با....کردم پاک اسمارو

 .....نگفتم چیزی داشت لب بر لبخند یه که ساسان دیدن با ولی

 

 چی؟ که نشستی اینجا اومدی شبی نصفه! دیووونه سالم-

 

 رهبهت یا بودم؟ چی نشستم؟منتظر ساحل لب اومدم شب نصف چرا واقعا

 !کی بگم
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 ...همینجوری....... هیچی-

 

 ...نسشست کنارم اومد نه؟و داری دوست رو دریا-

 

 نیگاش اتاقم از هم قبل شب دو....میشه قشنگ خیلی شبا....آره-

 یه و بزنه حرف میخواست دلم...نمیزد حرف چرا!! سکوت و...میکردم

 گفتم و کشیدم عمیقی نفس...بگه چیزی

 

 برمیگرده؟ کی خبر؟ چه سانیار از خب-

 

 عصبانیه خیلی که کسی مثه...شد عوض صورتش حالت

 

 نزنی؟ حرف درموردش دیگه میشه-

 

 چرا؟-

 

 !ارزه نمی چون-

 

 گرفت ام خنده! ارزه نمی آره ارزه؟؟ نمی
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 یداپ پسرشو تازه! نمیگیره آروم ملیحه خاله ولی ارزشه بی منم واسه نه-

 کرده

 

 !!نکنه خوش زیادی دلشو بگو بهش-

 

 چی؟ به-

 

 سانیار بودن به-

 

 یه....ندارم حرفارو این حوصله کن ولش! میدونی چی بگو خب لعنتی اه

 گفتم و کشیدم خمیازه

 

 گفت و بهم چسبوند خودشو....میاد خوابم-

 

 !!بگیره خوابت ام شونه رووو بزار سرتو-

 

 چشامو و اش شونه روو گذاشتم سرمو......کردم قبول ناخوداگاه

 خوابم کمکم...داشتم دوست خیلی رو میوزید که خنکی باد...بستم

 ...کنم مقاومت نمیتونستم...گرفت
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***** 

 

 سانیار صدای بودم؟؟ خواب من...میشنیدم نامفهومی و گنگ های صدا

 میگفت عصبانیت با که میومد دورا دور از انگار

 

 هرلحظه داری تو حاال!! تو دست سپردمش من تونستی؟ چطور تو-

 میکنی؟ دورش من از داری میشی؟ نزدیک بهش

 

 عصبی و کالفه صدای.....برگشته سانیار پس...میشدم هشیار داشتم

 میگفت که اومد ساسان

 

 که باشی همونایی با بری باید...نداری رو دختری همچین لیاقت تو-

 ... همون!! خودتن همتراز

 

 .....میکشمت شدی نزدیک بهش ببینم دیگه بار یه...خفه-

 

 گفت و زد پوزخند یه ساسان

 

 ....... که تو-
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 ورو از و بازکردم چشامو....شه کشیده باریک جاهای به کار نمیخواستم

 زخمم جای هم میکرد درد گردنم هم...بود شب هنوزم....پاشدم ها ماسه

 بهشون جدی خیلی....شدن خفه من دیدن با هردوشون دیدم...میسوخت

 مدت ههم این سانیار بخاطر ساسان پس برگشته سانیار پس...کردم نیگا

 من حرفای منتظر که دوشون هر به روو و زدم پوزخند...بود من با

 گفتم بودن

 

 بود؟؟ سانیار بخاطر اش همه پس.....ساسان-

 

 هب نفرت با....نکرد هم اخم یه حتی...زد حرفی نه و کرد حرکتی نه دیدم

 گفتم بازم و کردم نگاه سانیار

 

 از...کردی ام خسته...کن ولم داحمق میذاری؟؟ جاسوس من واسه-

 دست از بیشتر ولی چرا نمیدونم...گرفت بغضم...بیرون برین زندگیم

 الح خوش...رفتم ویال سمت به و تکوندم لباسامو....بودم ناراحت ساسان

 !شن مزاحمم نمیخواستم...نیومدن دنبالم کدوم هیچ که بودم

 

*********** 

 

 رس هیچی حرفاشون از....گرفتم آب لیوان یه و آشپزخونه سمت رفتم

 ....شد ظاهر جلوم جن عین یهو بفرشید دیدم....درنیاوردم
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 !شدم نگران دنبالت میومدم داشتم!! خودم گل آجی به-

 

 گفتم بهش روو و زدم تصنعی لبخندی

 

 داری؟ کاری...اومدم خب-

 

 گفت و انداخت باال شونه

 

 ...همینجوری...نه-

 

 بخوابم میرم االن منم...بخواب برو...باشه-

 

 گفت و کشید لپمو

 

 ...بخیر شب-

 

**** 

 

 از.....پایین رفتم شستم صورتمو و دست اینکه بعد و پاشدم جام از

 این بازم اه...میومد سانیار و خانوم ملیحه های خنده صدای آشپزخونه
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 هصبحون خوردن بدون و دادم ماساژ گردنمو...کنم تحمل باید رو نکبتی

 گفتم و سمتش رفتم...میکرد ورزش داشت فرشید...بیرون رفتم

 

 !بخرم چیز یه برم میخوام! بده سوئیچ   فرشید-

 

 گفت میکرد نرمش و میزد درجا که همونطور

 

 میرم خودم میخوای؟؟ چی-

 

 ندارم رو کی هیچ حوصله..برم تنهایی میخوام نه-

 

 فتمر.....داد رو سوئیچ حرفی هیچ بی و باال انداخت ابروشو تای یه دیدم

 حوصله...بمونم اینجا دیگه نمیخواستم....کردم حرکت و شدم سوار

 !تهرون سمت روندم و گفتم... ال بسم پس...ندارم زرزراشو و سانیار

 

****** 

 

 و درآوردم جیبم از کلید  ...خونه رسیدم رانندگی ساعت چند بعد باالخره

 اطالع مامانینا به که تلفن سمت رفتم همه از اول....کردم باز رو در

 ...بدم
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 فرشید الو-

 

 کردی جونمون نصفه دختر؟ کجایی-

 

 اینجا بیام گفتم بود رفته سر ام حوصله اونجا! تهران...ام خونه من-

 ....کنم وریست راست نمایشگاهو کارای

 

 باش خودت مواظب...باشه...آهان-

 

 خداحافظ....باشه-

 

 اعتماد بهم هردوشون چون....نمیدادن گیر بهم میومد خوشم

 کشیده چیزا جور این و منحرفات سمت وقت هیچ میدونستن...داشتن

 گشنه...بخورم چی یه تا یخچال سمت ورفتم کشیدم عمیقی نفس...نمیشم

 ...چی حد در بود ام

 

****** 

 

 نم کردن نقاشی سیستم کال..بستم چشامو بازم و جلو گذاشتم رو بوم

 عدب.... کردن نقاشی به کردم شروع و گرفتم رنگو آب...بود اینجوری

 سبیدچ فکم نقاشی دیدن با و کردم بازم چشم....شد تموم نقاشیم ساعت نیم

 و نشستن هم کنار ساحل جلو که پسر و دختر یه تصویر! اتاق کف به
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 ردخت صورت نقاشی تو البته! پسره شونه روو گذاشته سرشو دختره

 جوریاین باید چرا لعنتی! بود شده کشیده پشت از چون نبود معلوم پسر

 الکنب توو گذاشتم گرفتم رو تابلو و انداختم باال شونه هرحال به.....شه

 اهر نمایشگامو بتونم که میکشیدم هم دیگه تابلوئه تا چند باید...اتاق

 !بندازم

 

***** 

 

 چند فرصت این تو منم...برنگشتن هنوز مامانینا و گذشته هفته یه حدود

 .....انداختم راه نمایشگامو و کشیدم دیگه تابلوئه تا

 

 چقده؟؟ قیمتش تابلو این خانوم ببخشید-

 

 ...-:گفتم و زدم لبخندی

 

 گفت بود مسن خانوم یه که مشتری

 

 ...میخوام اینو من...آهان-

 

 ...بدمش بهتون تا من اتاق تو بیاین رفتن همه وقتی لطفا باشه-
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 ...باشه-

 

 

 

 بدنم چهارستون ساواک بانوی صدای شنیدن با......خانوم ورتا سالم-

 و متشوس برگشتم تصنعی کامال لبخند با!میکرد چیکار اینجا این....لرزید

 گفتم

 

 ؟ شما حال...سالم-

 

 گفت و داد تکون سری غرور با

 

 ...اومدم همین واسه میزنی نمایشگاه شنیدم-

 

 !!آهان گفتم و انداختم باال ابرو

 

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

 

 گفت و کرد نیگا بود جلوش که تابلویی به
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 حرفشو بقیه و.....با مثه درست....داری که استعدادم هوم-

 و مادر همون! زدم زول بهش فوضوال مثه و کردم ریز چشامو....خورد

 !پسر همون

 

 ببرید لذت تابلوها دیدن از امیدوارم خب-

 

 گفت و داد تکون سری

 

 بگیرم؟ وقتتو ای دقیقه چند داری وقت-

 

 داشت؟ چیکار دیگه این!وا

 

 !میشه تموم کارم بعد ساعت 2 تا...نه االن-

 

 !بود حقش!!برخورد بهش خیلی میدونستم

 

 حرفی هیچ بدون و!رو روبه شاپ کافی توو بعد ساعت دو...باشه-

 !رفت

 

 !بود کی دیگه این
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**** 

 

 تادو و انداخته پا رو پا چطور دیدم و شاپ کافی تو رفتم ساعت دو بعد

 روش روبه صندلی روو رفتم و انداختم باال شونه!داده سفارش قهوه

 نشستم

 

 !کردم دیر ببخشید...سالم-

 

 کرد مزه رو اش قهوه از کمی و داد تکون سری

 

 !بیای باید تو که دارم مهمونی یه شب فردا بگم بهت اومدم-

 

 !نمیدم انجام رو کاری زور به وقت هیچ من باید؟؟

 

 گفتم و کردم ای صرفه تک

 

 !دعوتم دوستم خونه! نمیتونم شب فردا-

 

 مجر بزرگترین مرتکب انگار....شد خیره بهم عسلیش سرد چشای با

 ...بود جوری یه آخه!!ترسیدم منم راستش....باشم شده زندگیم
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 هدیگ شه لبریز صبرشون کاسه وقتی آدما...نمیشناسی منو تو ورتا-

 !میکنن چیکار نمیفهمن

 

 !این مثه زنی پیر واسه اونم نبود بد هوم میکرد؟؟ تهدید

 

 در !نمیشناسم رو کی هیچ که من!!اونجا بیام تنهایی نمیتونم واقعا ولی-

 بیام؟ اونجا من داره لزومی چه ضمن

 

 ....شد خیره میدرخشید دستش تو که ای حلقه به

 

 فهمیدی؟؟ میای اون با...هست ساسان اونجا هرحال به! میفهمی خودت-

 

 ونتک سری!بزنم سکته بود کم که میزد حرف جدیت و صالبت با چنان

 !کردم نگاه رفتنش به الل آدمای مثه و دادم

 

****** 

 

 ور داشت جلوش زیپ یه و بود دکلته بصورت که ماکسی طالیی لباس

 زشا بازم ولی بود سرزانوم تا اینکه با!! بود تنم اندازه کال... پوشیدم

 روش ای قهوه پاپیون یه که کمان یه و بستم باال موهامو...میومد خوشم

 مهه....طالیی دار پاشنه کفش و انگشتر یه...سرم روو گذاشتم رو بود

 ساسان ماشین سوار زودی و بیرون اومدم خونه از....بود خوب چی
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 حرف باهاش اونروز بعد نمیخواستم....افتاد راه حرفی هیچ بی....شدم

 نفسمو!!احمقه سانیار اون سر زیر چی همه میکنم احساس االنم....بزنم

 دوست شبارو چقد...شدم خیره شب تاریکی به و دادم فوت محکم

 هی! من تاقا بالکن تو اونم...ببینیم ماه   میرفتیم شبا بابام با همیشه...داشتم

 ...داشتم دوستش چقد...داشتم بابام با روزایی چه

 

 ورتا؟-

 

 کموکوچی دستی کیف ساسان به توجه بی و بیرون اومدم خیال و فکر از

 !!درارم آینه تا کردم باز

 

 انیارس نبود من تقصیر ولی....میگفتم بهت باید...میخوام معذرت....ورتا-

 ....کرد مجبورم

 

 ریملمو ماهرانه حرکت با.... درآوردم رو ریمل و آینه و زدم پوزخند

 ...کیف تو گذاشتم دوباره و زدم

 

 !نزن حرف من با دیگه خواهشا..گذشت بود هرچی...نیست مهم برام-

 

 این مهم! بود کی تقصیر نبود مهم برام....خورد رو حرفش و....ولی-

 !اشونه کاسه نیم زیر ای کاسه میدونم!کنم دوری افراد این از که بود
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****** 

 

 

 

 سالن ولی....بود سانیار ی خونه شبیه تقریبا بودو بزرگ ساسان ی خونه

 اومد مهمونی اول از ساواک بانوی!! بود تر گنده خیلی اش پذیرایی

 حتی!نزد من به راجع حرفی هیچ که اینجاس جالب و نشست کنارم

 به ستد به میکروفون و ستیج رو رفتم بانو...میومدم باید چرا من نگفت

 صرفه تک بانو....نمیزدن حرفی هیچ و بودن ساکت همه...شد خیره من

 کرد زدن حرف به وشروع کرد ای

 

 میخواستم....پذیرفتین منو دعوت امروز که ممنون...وآقایان ها خانوم-

 ...پسرمه نامزدی اعالم برای فقط مهمانی این بگم

 

 امو آینده عروس همه به میخوام!!(نگفت من وبه کرد نامزد!جالب چه ا)

 با دبزنی صدمه یا بگذره بد بهش سوزنی سر اگه که بگم و کنم معرفی

 عروس این حاال هوم!! مادرشوهری چه وا...)طرفین ساواک بانوی

 فرق وت بکوبونم چی یه با میخواستم دلم ته چرا نمیدونم بازم کیه؟؟؟ولی

 خانوم ورتا...کرد مکث.... گلم عروس خب(چرا؟ ولی...ساسان این سر

 ....اینجا بیا لطفا

 

 میگفت چی....چی حد در شد گرد چشام گلش؟ عروس من؟ چی؟ورتا؟

 میدونست؟ چیو همه اون!ساسان میندازه؟ دست منو احمق؟ ی زنیکه این
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 نگاه من به که جمعیت به توجه کردن؟؟بی کاری همچین حقی چه به

 فک هزنیک این نمیدونم...رفتم بانو سمت به میگفتن تبریک و میکرد

 ؟ کیه کرده

 

 چه با شما بانو-

 

 ردک زمزمه گوشم زیر آروم و کشید درآغوش منو تصنعی لبخند با بانو

 

 ...کن بازی فیلم فقط بری اینجا از زنده میخوای اگه-

 

 یا بکن رو میگم که کاری یا میگفت داشت....بود شده خشک حلقم زنده؟

 این با!!نگه راست موقع یه ترسیدم هرحال به......راحت چه!میکشمت

 !!دراندشتیش اسم

 

 سالن تو...رفتن همه تا کردم علیکی سالم یه مهمونا با مهمونی آخر تا

 گفتم و سمتش برگشتم پوزخند با...بودیم مونده بانو و من فقط

 

 میدی؟ شوهرم بزور جونم تهدید با-

 

 ...شد خیره روش روبه به و نشست ها صندلی از یکی رو رفت
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 ...جونت حفظ برا فقط کردم اینکارو اگه...دختر خطره در جونت-

 

 زدم داد و واستادم جلوش رفتم کالفه

 

 باید جونم که خالفکار یه یا جمهورم رئیس دختر من خطره؟؟ در جونم-

 نهمتو میدونم...بدونم میخوام حقیقت   من شدم خسته بابا باشه؟؟ خطر در

 ...سانیار اون پسرت اون تو...میکنین قایم رو چیزی یه ازم

 

 گفت آرومتر لحنی با و زد زل بهم آرامش با

 

 میخواستن و دنبالتن که ای عده اون جلو اگه ولی....سخته میدونم-

 همه هک ساواکی بانوی عروس تو نمیگفتم و نمیکردم بازی فیلم بکشنت

 ...میکشتنت باش مطمئن میبرن حساب ازش

 

 .....شد گرد چشام

 

 هک بکنم ای دیگه کارای میکنی مجبورم فردا پس البد چی؟؟ دیگه خب-

 ها؟ نکشن منو

 

 گفت و کرد نگام جدی
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 ......آره-

 

 نه....نمیتوسنتم من.....سرم تو خورد پتک مثه اش آره ی کلمه

 ایدب...گرفت بغضم...میکرد بازی زندگیم با داشت زنیکه این!هرگز

 میکردم؟ چیکار

 

****** 

 

 افتکث....کردم نیگا بود زده غیبش جشن اول از که ساسان به پوزخند با

 حرفی نتونستم نگرانش چشای دیدن با ولی...میدونست چیو همه پس

 .....بزنم

 

 !بده تبریکی شخصا خودش میخواد...میان دارن...مامان-

 

 بود؟؟ خبر چه جا این....شد دستپاچه یکم هم بانو دیدم

 

 گفتم ساسان روبه

 

 نه؟ میدونستی-
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 که لحنی با.....شد خیره رو روبه به اخم با و موهاش الی کرد دستشو

 گفت باشه آروم داشت سعی

 

 نجات جونتو ما میکنی؟؟ اینجوری چرا تو ولی...آره-

 یه با و درآورد شلوارش کت جیب تو از برگه یه میفهمی؟بعد...دادیم

 بهم داد خودکار

 

 ....میخوان هم مدرک و سند االن....کن امضاش-

 

 ....ولی...میباختم زندگیمو داشتم نبود؟ شوخی پس

 

 زا که داشتم چی دیگه...کردم امضا حرفی هیچ بی و گرفتم رو برگه

 گفتم بانو به روو بدم؟ دست

 

 چیه؟ من تکلیف االن خب-

 

 گفت و شد خیره ورودی در به

 

 لقب من مثه...نداره اسم...میاد ساله شصت شست مرد یه االن-

 چرا؟ میدونی....خطرناک ی بََرنده میگن بهش...داره
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 ...نه گفتم آرومی صدای با

 

 ....میکنه تعریف خاطره یه داره انگار...لرزید یکم صداش دیدم

 

 حرف کلوم دو بعدش...میشه پذیرات لبخند یه با میبیندت وقتی-

 ههمیش مثه بعدش...قمار به...میکنه دعوتت بازی یه به بعدش...میزنید

 .....خودتو حتی میبازی بهش چیزتو همه...بعدش و...میشه برنده

 

 نیگا بود هم تو اخماش که ساسان به وحشت با و دادم قورت دهنمو آب

 گفت همین واسه ترسیدم خیلی فهمید کنم فک....کردم

 

 نزار اصال...کنیا بازی فیلم درست فقط...نداره کاری تو با...نترس تو-

 به ونهنگاهش تو ترس ذره یه حتی که رقیبایی به اون...ترسیدی که بفهمه

 یبانو پسر همسر تو و نامزدتم من بعد به این از...نمیکنه رحم وجه هیچ

 فهمیدی؟؟ ساواک

 

 ...دادم تکون وسرمو کشیدم عمیق نفس یه... شدن سرد دستام

 

 شیکم یه که ساله شصت مرد یه و شد باز در لحظه همون تو... باشه-

 محافظ دوتا البته...تو اومد بود سرش هم گیس کاله یه و داشت گنده

 به و پاشد جاش از آروم خیلی سانو....داشت هم زوربازو با همچین

 گرفته ام خنده هم میزدم سکته هم داشتم میگی منو...رفت سمتش
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 سانسا!! تره سنگین نذاری سرت گیسو کاله اون نمیگه یکی آخه...بود

 ناو تو...ندادم نشون واکنشی هیچ...گرفت دستمو و واستاد پیشم اومد

 نیدهش بانو کفش پاشنه انعکاس صدای فقط و نمیزد حرف کی هیچ لحظه

 که میدادم دلداری خودم به هی و شدم آروم یکم مدت این تو...میشد

 !!تموم و کن بازی فیلم فقط نیست چیزی

 

 پیچید فضا تو بانو صالبت با و محکم صدای

 

 !بََرنده سالم-

 

 وقتی....کنه پیدا منو تا گردوند چشم و داد تکون سری فقط پیر مرتیکه

 ختیس به نفسم...شد خیره بهم مستقیم مشکیش چشای اون با کرد پیدام

 فیلم مامانمینا جلو اونقد وهللا...آرومه ظاهرم میدونستم ولی میومد باال

 دارم قرار فالنی با و دوستم خونه میرم و نمیرم مدرسه که کردم بازی

 به هردو و کشید دستمو آهسته ساسان....شدم کردن بازی فیلم استاد که

 جالب و بود کرده زوم من روو فقط هم پیرمرده....رفتیم پیرمرده سمت

 لیو میلرزید پاهام اینکه با منم...بود زده زل چشام به فقط که اینه ترشم

 عراج اینا که اونطور واگرنه نکنم خرابکاری تا داشتم نگه خودمو بازم

 من همه از اول پس!!میسازه کارمو گلوله یه با میزنن حرف بهش

 کردم شروع

 

 دمز تصنعی لبخند یه بعد! اومدین خوش! خطرناک ی بََرنده آقای سالم-
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 بوجود جوی چه...نداد جوابمو مدت یه تا......نبودیم زحمت به راضی-

 ای صرفه تک ساسان..نمیومد هیچکی نفس صدای حتی...بود اومده

 گفت ماامانش به رو کردو

 

 تو؟ بیان نمیکنی دعوتشون...مامان-

 

 داد جواب و کرد باز دهن خرفت این باالخره

 

 !!!ندارم نیازی دعوت به من-

 

 که چیزیه اربابی کرده فک البد بود؟؟ کی دیگه این شد گرد چشام

 ....میکنه اینجوری

 

 ....شدم خسته....تو بریم-

 

 !!!عجببب!!تو بیا گفت همین واسه ساسانم خو احمق وا

 

 بودن شده چیده هم روی روبه اونور که هایی مبل سمت رفتیم همه

 بانو هم دومی مبل رو نشستیم هم کنار ساسان منو اولی مبل رو...نشستیم

 ....مرتیکه اون و
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 گفت آمرانه لحنی با و کرد زوم من روو بازم

 

 چیه؟ اسمت-

 

 گفتم زور به و کردم تر لبمو

 

 چیه؟؟؟؟ اسمتون شما...اسدی ورتا! ورتا-

 

 اَشَهِدتو دیگه سرت تو خاک!! کردی خراب که بمیر برو ورتا خدا ای

 !بخون

 

 !!خودشه مثه زدنت حرف طرز حتی...هوم-

 

 فحر بابام درمورد داشت یعنی....نگم چیزی تا داد فشار دستمو ساسان

 میزد؟

 

 اومدی؟ اینجا چرا-

 

 نامزد االنم...اومد خوشم..ازش و دیدم..دی....جا یه ساسانو خب-

 ....کردیم
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 لحهاس و اونور رفت کتش گوشه یکم...شد خیره ساسان به مشکوک دیدم

 !!نزنم رو سکته کن کمکم خدا وای!شد نمایان اش

 

 از یمیگفت...نیستی میزا چیز این اهل میگفتی که تو....اقا ساسان خب-

 شد؟؟ چی پس...گرفتی عبرت مامانت

 

 حلقه به آرامش با که بانو به و کردم ریز چشامو عبرت؟؟ مامانش؟ هوم

 رهب خدا خر این بزا اوکی اوکی......کردم نگاه بود شده خیره دستش تو

 !درمیارم زبونت زیر از خودم

 

 آرامی لحن با و زد کنار ایشو قهوه بگم بهتره یا خرمایی موهای ساسان

 گفت

 

 مینهه عاشقی...وایستم حرفم رو نتونستم دیدم رو ورتا وقتی راستش--

 !دیگه

 

 ...میکنیم خرش داریم نمیدونست بیچاره...خندیدم مردک به دلم تو

 

 گفت بانو به رو خطرناک ی بََرنده

 

 کارو این مخصوصا کردم فک! شبیِهشه گقد کردی؟ پیداش کجا از-

 .....دربیاری منو حرص تا کردی
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 گفت و انداخت دیگرش پای روی پا بانو

 

 از نکنم فک درضمن...شد عاشقش ساسان...نکردم پیداش من....نه-

 ...باشه بیامرز خدا اون اقوام

 

 جاش از زود خیلی.....گفت چیزی یه لب زیر و داد تکون سری پیرمرد

 اهاشب نداد اجازه حتی!کرد ترک رو سالن باشه تبریک گفتن با و شد پا

 !کنیم خداحافظی

 

 و ادمواست جام وسر کشیدم سرآسودگی از نفسی خوشحالی با رفت وقتی

 گفتم نفر دو این به رو

 

 من مزاحم دیگه میشه اگه راستی..ممنون...میرم من...دیگه خب-

 !!میگم چی که میدونید..نشین

 

 گفت بانو کنم خداحافظی خواستم تا

 

 مونده کارا از خیلی هنوز بشین-

 

 گفت ساسانم..ماسید لبم رو لبخند
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 قیهب باید بشین! میکشه ماست از مورو...نمیشناسیش مردو این تو... آره-

 .بکنیم هارو ریزی برنامه ی

 

 گفتم هردوشون به رو و نشستم جام سر امیدی نا با

 

 چی؟ مثال خب-

 

 !!عسل ماه بعد عروسی اول-

 

 ....خنده زیر زدم دفعه یه

 

 !ترخداااا عسل؟؟عروسی؟ ماه-

 

 گفت جدی و انداخت باال شونه

 

 !بمونی زنده میخوای اگه البته-

 

 گفت و داد تکون سری بانو
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 ...میگه راس-

 

****** 

 

 کجای اینو خدایا! هم تو رفت اخمام سانیار دیدن با و شدم دانشگاه وارد

 بزارم؟؟ دلم ور

 

 !ورتا سالم-

 

 ....دادم جوابشو ای خفه صدای با

 

 واقعا ساسان و تو....مطلب اصل سر میرم چینی مقدمه بدون ورتا-

 

 !!آره-

 

 گفت و باال انداخت ابروشو تای یک

 

 .... خودت میل با تو-

 

 !!آره-
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 ......تو-

 

 اشکال میکنم خودم میل با آره میکنی؟خب توتو اینقد چرا سانیار اه-

 داره؟

 

 حرفی هیچ بدون بعد و....زد زل بهم لحظه چند و کرد ریز چشاشو

 !مسخره!! کیه دیگه این......رفت

 

****** 

 

 

 

 روز چند این تو راستش....میکردم جمع وسایالمو داشتم و خورد زنگ

 زدواجا یه باید میگفت که این مخصوصا...نمیکرد ولم اصال ساسان فکر

 ینا حاال نبودم خونه از بیرون شب یک عمرم تو من! بکنیم پنهانی حاال

 هرچقد! عسل ماه اصطالح به بریم مدت یه باید و کنیم عروسی میگه

 کال انوب چرا نمیدونم! نکردن قبول بگم موضوع   مامانمینا به اقل حد گفتم

 البا شونه! بفهمه نباید مامانت میگفت...داشت مشکل سیستم این با

 دلبخن یه با....کردم نیگا میخورد زنگ داشت که گوشیم به و انداختم

 دادم جواب و برداشتم
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 ...الو-

 

 کجایی؟؟ ورتا سالم-

 

 ....خونه میرم دارم شد تموم دانشگام-

 

 ....بیا بدو منتظرم دانشگاه در جلو من-

 

 گفتم و شد تر پررنگ لبخندم

 

 ...میام االن-

 

***** 

 

 حرفی هیچ شدم سوار من که اول از و میروند ماشینو آرامش با

 صرفه تک هیجان کمی با! میکرد مزه مزه حرفاشو اشت انگارد....نزد

 گفتم و کردم ای

 

 داشتی؟ کاری خب-
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 متس و کشید عمیق نفس یه....داشت نگه گوشه ماشین   و داد تکون سری

 عاشق بچگی از واقعا...شدم غرق چشاش تو ناخودآگاه....برگشت من

 ...بودن رنگ خوش اینچشما چقد...بودم ای قهوه یا عسلی رنگ

 

 ورتا؟؟-

 

 ...کردم جور و جمع خودمو و خوردم تکونی

 

 !عالفما ساعته داشتی؟یه کاری بله-

 

 ...بزنم حرف باهات میخواستم ورتا-

 

 !گوشم سراپا! بگو خب-

 

 جونِ ..بخاطر میکنیم که ازدواجی این بگم میخواستم...من...ورتا-

 وابسته یکی به که نشه طوری موقع یه....بگم چجور میدونی! خودته

 چی...زدم زل بهش نامفهوم و گیج...سانیار..یا...مامانم مثال....شی

 ادد جواب ذهنم تهِ  تهِ  از صدایی یه نشم؟ عاشقش میگفت میگفت؟داشت

 با گرفت؟؟ رو عشق جلو میشه مگه آدمه؟ خود دست شدن عاشق مگه

 یول نشو وابسته اینا به میگه میکردم فک...شدم خیره بهش امیدواری

 لیو نمیشم وابسته اینا به منم میگفت میکردم فک...کن حساب من روو

 حظهل یه تو...شدم خرد لحظه یه تو حرفش بقیه شنیدن با اما! چرا تو به
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 هلحظ یه تو کردم بغض لحظه یه تو...شدم داغون لحظه یه تو...شکستم

 .....بودن لحظه یه برا فقط اینا که حیف اما....شدم متنفر

 

 !من حتی یا-

 

 که بود این بدم نشون میتونستم که العملی و عکس تنهای لحظه اون تو

 جهتو میکرد صدام که ساسان به حتی و شدم پیاده....شم پیاده ماشین از

 باید...شدم خرد خودم...شد خرد غرورم میکردم؟ چیکار باید...نکردم

 میکردم؟؟ چیکار

 

****** 

 

 یه....بکشم نمیتونم دیگه بخدا...دارم نیاز تفریح مدت یه به من...مامان-

 زندگی شمال که اون یادته؟ سارا....برمیگردم و میرم روزی چند

 ...اون پیش میرم میکنه؟

 

 گفت من به ورو کشید ها سبزی اون کردن پاک از دست باالخره مامان

 

 چی؟ دانشگات گلم ولی...کردی کچلم...بابا باشه-

 

 !!میکنم جبران...نیست سخت درسا....ماماااااااااااان-
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 ...زد گاز ویه برداشت رو سیب فرشید

 

 میکنم درکش...کن ولش حاال مامان-

 

 گفت و زد زل فرشید به کالفه مامان

 

 !برسم کارم به تا کنین ولم حاال!! اس اجازه گفتم خب....باباا باشه-

 

**** 

 

 گفت من به روو و کشید کار از دست آرایشگر

 

 !یزم روو زد بار سه به! تخته به بزنم البته...تو خوشگلی چقد ماشاهلل-

 

 هک کسی وقتی میخوره دردت چه به خوشگلی کردم فک و زدم پوزخند

 نیگا خودم به آینه تو...نمیکنه بهت هم نیگاه یه حتی داری دوستش

 گذاشته روش خشگل تاج یه و بود کرده جمع باال موهامو...کردم

 و چشم خط و بود زده رنگ تناسب به که سفید و سیاه ی سایه یه...بود

 ونهگ که رژگونه...بود کرده تر خوشگل صدبرابر آبیمو چشای که ریمل

 یمعروس لباس! بماند دیگه که قرمز لب رژ و بود کرده تر برجسته هامو
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 طبقه و بود شده تزیین پر با دامنش که بود رنگ سفید بند بدون دکلته

 نیمع که لبخندی با بانو...بودم شده خوشگل خیلی خدایی.....بود طبقه

 یه با انساس...پایین رفتم و انداختم باال شونه...شد خیره بهم نمیفهمیدم شو

 هنگا یه من دیدن با و بود واستاده ماشین کنار شیک سیاه شلوار کت

 به و شدم سوار اون به توجه بی...کرد باز برام رو در و کرد بهم گذرا

 !!نزدم و نزد حرفی هیچ راه کل!افتادیم راه

 

******* 

 

 از رتاال دیدن با و گردوندم چشم...شدیم تاالر وارد تصنعی لبخند یه با

 زرگب پنجره یه راستش سمت که بزرگ خیلی تاال یه...زد خشکم تعجب

 رنگی طالیی میزهای و داشت قشنگی خیلی نمای که داشت دیوار اندازه

 ساسان...بود زیبا خیلی خدا وای! بودن شده چیده هم از فاصله با که

 و سال همه با کج لبخندی با...آورد خودم به منو و داد فشار دستمو

 رو سانیار دور از...بود کننده کسل جشنا جور این چقد...کردم علیک

 ....میاد سمتمون به خشک بالبخندی که دیدم

 

 !داماد آقا سالم-

 

 گفت و زد پوزخند ساسان

 

 ؟/داری چیکار-
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 کجا خونه در دم رسوندیمتون و شد تموم جشن اینکه بعد...هیچی-

 میری؟؟

 

 فکر اصال! میگفتا راس!! نگفت هیچی و انداخت باال شونه ساسان

 !هتل میرم فوقش! نکردم اینجاهاشو

 

******** 

 

 انداخت کلیدرو ساسان....خونه میریم داریم ما شدو تموم جشن باالخره

 نهخو نمای و ساسان به توجه بی....دنبالش رفتم منم...تو رفت و در تو

 میازهخ یه با...کردم قفل که بعدشم! بستم محکم رو در و اتاق سمت رفتم

 دپوزخن بود؟ کرده فک چی ساسان این وهللا! دونفره تخت سمت رفتم

 مبد سکوت از چقد....دادم گوش بود شده حکمفرما که سکوتی به و زدم

 !میاد

 

****** 

 

 مرفت و گرفتم کیفمو...کردم پاک آرایشمو و درآوردم رو عروس لباس

 !دربست...درخروجی سمت

 

 خانوم؟ کجا-
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 ....تاکسی تو نشستم راحت خیال با و دادم خونمونو آدرس

 

****** 

 

 چیزا این به حواسم اصال ولی! میخونم درس دارم و نشستم اتاقم تو

 برداشتم سوم بار من تا زد زنگ بار سه ساسان! نیست

 

 الو-

 

 کجایی؟ ورتا-

 

 گفتم بیخیالی با

 

 کجا؟ دیگه خونه-

 

 باال رفت صداش ت نه

 

 کن درک تاور! نیستی میبینم شدم پا صبح کجایی؟؟ بگی من به نباید تو-

 تو
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 چی؟ تو-

 

 گفت سکوت دقیقه چند بعد

 

 ....منی دست امانت مثه تو-

 

 یچه بی!مزخرفی ی کلمه چه! امانت! پیچید گوشم تو صدبار امانت کلمه

 !خوندنی چه اونم!خوندم درسمو ادامه و کردم قطع رو گوشی حرفی

 

***** 

 

 ستشد تو سگ یه قالده که دیدم ساسان   ایندفعه ولی...دیدم کابوس دوباره

 سگ ماله هم سگ واق واق اون دیدم...میکرد نیگا من به داشت و بود

 از یهو که......باش نداشته کاریش...نکن: میزدم داد هی منم...اونه

 شده عرق رپ پیشونیم و میکشیدم نفس تند تند...بود بد حالم...پریدم خواب

 داشتن؟ معنی چه اینا....من تمناهای و ساسان سگ بود؟ ِچم من....بود

 !نبودن ولکن کابوسا این لعنتی

 

****** 

 

 ....استاد...استاد-
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 ...زد لبخند دیدنم با و سمتم برگشت صرفه یه با نیکویی استاد

 

 ...اسدی سالم-

 

 گفتم تامل کمی بعد و رسیدم بهش باالخره زنون نفس نفس

 

 ولی...داشتین کارم اونروز...استاد-

 

 ....نیست کسی اونجا مدیر دفتر بریم بیا...آره آهان-

 

 و میز یه هک بزرگ نسبتا دفتر...دفتر تو رفتم باهاش و انداختم باال شونه

 قرار هم روی روبه دو دوبه که صندلی تا3 و بود وسطش کامپیوتر

 سمت صندلی رو استاد و نشستم راست سمت صندلی روو من....داشتن

 لحن با.....شد خیره چشمام به بعدش و زد دست موهاش به کمی...چپ

 گفت آرومی

 

 خوبی؟-

 

 گفتم و ریزکردم چشامو
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 مگه؟ چطور آره-

 

 به نسبت تو اسدی....مطلب اصل سر میرم چینی مقدمه بدون ببین-

 داری؟ حسی چه مستی سانیار

 

 گفتم بیخیال و انداختم باال ابرو

 

 مگه؟ چطور! هیچ-

 

 هی من میدونی...بگی راستشو باید....کنم کمک بهت میخوام من...اسدی-

 یه با روز هر میبینم من...داری حسی چه میدونم خوب و روانشناسم

 !ترس با حتی و...میکنی نگاه سانیار به کنجکاو و گنگ نگاه

 

 یه اون میگفت راست....شدم خیره کفشم به و انداختم پا رو پا

 بگم بهش اگه ولی....کنه کمک بهم طریقی یه به بتونه شاید...روانشناسه

 !روانیم من کنه فک شاید

 

 ...کن اعتماد من به...نترس چیز هیچ از....اسدی-

 

 وت صمیمیت و مهربانی نوعی...شدم خیره چشماش به و کردم بلند سرمو

 ....چیو همه...کنم تعریف واسش شد باعث که بود نگاش
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 ... میزنم که حرفایی این استاد-

 

 بده ادامه حاال....نمیگم کسی به باش مطمئن-

 

 وقتی راستش...بار اولین برا اونم دیدمش دانشگاه اول روز سانیار  -

 اشون همه چقد....آدم این چشما این نگاه این گفتم...زد خشکم دیدمش

 وقتی روز یه.....نکردم کاری حسم این به توجه بی ولی! آشنان برام

 ستادا....کشیدن به کردم شروع و بستم چشامو میکشیدم بووم رو نقاشی

 کابوس کلی شبشم همون! وکشیدم سانیار چشمای نشد باورم خودمم

 .....دیدم

 

 بگو بهم دقیق دیدی؟ چی-

 

 یه...میاد سگ واق واق صدای میشه دور ازم هی سانیار تابلو دیدم-

 هی با سانیار دوست ساسان دیدم خواب پیشم روز چند...خوابایی همچین

 هی منم! میکنه واق واق سگه و واستادن تر اونطرف اش قالده و سگ

 ....نکنید اینکارو که میکنم التماس

 

 گفت فکر کمی بعد....کرد نگام خیره استاد

 

 نگرفتی؟ فراموشی قبال تو-



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  155  

 

 گفتم و انداختم باال شونه

 

 مبابا بودیم آمریکا بابام با پیش سال چند وقتی ولی! نه فراموشی-

 اب تصادفشو روز بودم وابسته بابام به خیلی من چون و میکنه تصادف

 !میکنن پاک ذهنم از هیپنوتیزم و روانپزشک یه کمک

 

 تهداش ربط شده پاک ذهنت از که روزی به اینا همه که نمیکنی فکر تو-

 باشه؟

 

 یکم....تو اومد سانیار و شد باز در ناگهان که بدم جوابشو خواستم

 گوش فال در پشت کردم حس ولی چرا نمیدونم! بود پریده رنگش

 !بود واستاده

 

 گفتم سانیار به رو خشم با

 

 میکنی؟ چیکار اینجا تو-

 

 گفت استاد به روو و کرد جور و جمع خودشو یکم سانیار

 

 ...باشه فوری کنم فک....داره کار یکی بیرون رو ورتا...استاد-
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 گفت من به ورو برداشت سانیار از اشو خیره نگاه استاد

 

 خاطر به روزو اون بتونی تا داره وجود زیادی های راه هرحال به-

 !خوش روز...بیاری

 

 گفتم سانیار به روو! شدم خارج اتاق از و مرسی گفتم و زدم لبخند

 

 داره؟ کارم کی خب-

 

 وگفت و شد خیره خروجی در به-

 

 !ساسان-

 

 امو کوله....بودم خوشحال دل ته از بازم ولی هم تو رفت اخمام اینکه با

 ...ساسان ماشین سمت رفتم خداحافظی بدون و کردم جا جابه

 

 سالم-

 

 ....دادم تکون سر فقط جوابش در
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 ...بگیریم عسل ماه بلیط بریم میخوایم امروز-

 

 گفتم و کردم درست امو مقنعه کالفه

 

 خب؟-

 

 داری؟ دوست رو کشور کدوم-

 

 گفتم و شدم خیره چشماش به و...میخوام آروم جای یه! نمیکنه فرقی-

 

 ....مزاحم هیچ بدون-

 

 گفت و نشد عوض اصال صورتش حالت

 

 !همینطور منم-

 

 هیچی هی! ها دارن رویی عجب بشرم! درنمیومد خونم میزدی کارد

 و مدرآورد جیبم از گوشیمو...ایکبیری! میشن تر پررو نمیگی بهشون

 جواب رو نه یا خونمون میای که بود زده اس که شهرام   جواب
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 غذاهایی از مخصوصا...دارم دوست خیلی رو اینا عمو ی خونه....دادم

 افتاد آب دهنم اومممم! میپزه عمو زن که

 

 بود؟ کی-

 

 گهمی میکنم بازی اس فرشیدم جلو! مرداااا این فوضولن چقد! چه تو به-

 !اه مسخره!بود کی میگن اینو دقیقا اشونم همه که اینه جالب! بود کی

 

***** 

 

 هنرمندای از یکی و شدن موفق هام تابلو که گفتم دروغ مامانمینا به

 ونجاا نمایشگاه و روزی چند یه خارج بیام گفته و دیده یکیشونو خارجی

 فرشید و کرد قبول میخخواست مارو سعادت همیشه که مامانم! بزنم هم

 عدب و بیرون اومدی فرودگاه از دست به چمدون! نمیکنم حسابش پ خم که

 !خونه یه سمت رفتیم گرفتیم تاکسی اینکه

 

 کردی؟ اجاره کی ارو خونه-

 

 !کردم زندگی اینجا مدت یه! خودمه خونه-

 

!! شتادا شبایی چه واقعا..کردم نیگا پاریس بیرون نمای به و زدم پوزخند

 !هنرِ  مهد میگن چون کردم انتخاب رو فرانسه
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 !پایین طبقه من و میخوابی باال طبقه تو-

 

 داج ولی....کنم تحمل اینو باید حاال...شدم خیره بیرون به و کردم پفی

 داشته باید حسی چه ندونه حتی آدم بده چقد ناراحت؟ یا بودم خوشحال

 کال من....کنم انتخاب اینارو از کدوم یه نبود راحتم همچین خب!! باشه

 باید....شیکست غرورمو لحظه یه تو اومد ساسان و بودم مغروری دختر

 ؟/میبخشیدمش

 

 میرفتم باید....برداشتم رو بود گذاشته ساسان که پولی و پوشیدم لباسامو

 چی که یخچالم تو! بدجور بود ام گشنه خدایی بخرم بیرون از چی یه

 با و ادمواست فروشی بستنی یه جلو....نمیشد پیدا مرغم تخم یه حتی بگم

 منم گفت چی یه فرانسوی به اونم! میخوام رو بستنی فالن گفتم اشاره

 ستنیب و دادم بهش پوالرو از یکی میزد که حرفایی به توجه بی! نفهمیدم

! بودن مهم برام بازم ولی شد گنده چطور چشاش دیدم اینکه با...گرفتم رو

 هب دادم بهش حد از بیش اگه حتی! بود ساسان ماله نبود که من پول خب

 بودن آمد و رفت درحال که هایی ماشین به! نمیرسه ضرری که من

 به و کشیدم عمیقی نفس! داشتا فرق اونجا و اینجا چقد...کردم نگاه

 زا! دانشگاه نیومد بعد به روز اون از راستش! کردم فک استاد حرفای

! رهمیمی و میشه خفه همین واسه بوده جدی مریضیش گفت پرسیدم مدیر

 اونچنان مریضی اگه استاد آخه! میگه دروغ کردم احساس ولی نمیدونم

 واقعا اش؟ معالجه واسه نمیرفت و دانشگاه میومد چرا داشت جدی

 !است مسخره
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****** 

 

 راستش! ندیدم ساسان   بارم یه هفته یه واین ت و گذشت هفته یک

 و انداختم باال شونه! کجایی بپرسم بزنم زنگ نمیداد اجازه غرورمم

 و دش باز در دفعه یه که میدیدم کارتون داشتم...کردم روشن تلویزیون  

 دهش تر تند تپشش شدت که وقلبم ساسان به توجه بی...تو اومد ساسان

 اب و آشپزخونه رفت ساسان...شدم سرگرم و کردم عوض رو شبکه بود

 .... اومد پرتغال آب لیوان یه

 

 !ورتا سالم-

 

 ....کردم خاموش تلویزیون   و دادم جوابشو لب زیر

 

 !بخدا شدم خسته بریم؟ میخوایم کی خب-

 

 مخوش ای قهوه چشای از چقد...نوشید پرتغالش آب از کمی و زد لبخندی

 ...میومد

 

 .....بریم باید دیگه کن جمع وسایالتو برو-

 

 .....ها پله سمت رفتم سست های قدم با و زدم پوزخند
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 .....ورتا-

 

 فتمگ برگردم که این بدون..نلرزه صدام کردم سعی و دادم فشار بهم لبامو

 

 ....هوم-

 

 کنار؟ بزاری اتو بچگونه رفتارای این میشه ورتا-

 

 دبو کنارم چی به داشتم دوست لحظه اون تو...کردم باز و بستم چشامو

 گفتم و شسمت برگشتم ژکوند لبخند یه با!ساسان این سر فرق میکوبوندم

 

 رفتار؟ کدوم بگو دقیقا-

 

 ....نمیذاری محل بهم اینکه... اینکه-

 

 گفتم و ریزکردم چشامو

 

 و پات به بیفتم لحظه هر دادی نجاب جونمو اینکه واسه میخوای الید-

 ....دادی نجاتم که ممنون بگم



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  162  

 

 گفت و کرد نیگا چشمام به خیره

 

 !نبودا بد هم اینجوری-

 

 شی گور به زنده همینجا میخوای اگه من جون نه! دیگه داره رو بشر

 !میکنم درکت نکش خجالت! دیگه بگو

 

 گفتم ناخوداگاه ولی چرا نمیدونم!ساسان آقا بینی خواب در-

 

 .....نزد زنگ سانیار-

 

 حالت این بود آشنا چقد...زد عجیبی برق چشماش کردم حس لحظه یه

 ...نگاه

 

 مگه؟ چطور نه سانیار؟-

 

 !نزده زنگ گفتی دیگه بگم بهش چیزی یه میخواستم هیچی-

 

 داد جواب نیشخند با
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 !کنار بکشم خودمو بگو میزنم بهم خلوتتونو اگه-

 

 ...کنار میکشیدمت خودم نبودم مجبور اگه باش مطمئن -

 

 یناراحت و عصبانیت حالت یه با و واستاد سرجاش وحشیا مثه دفعه یه

 ور کاری هیچ جرئت و بود شده خشک گلوم میگی منو....شد خیره لبهم

 سوخت؟ بازم زخمم چرا....دیدم جا یه ساسان   این مطمئنم من...نداشتم

 اصال میشه؟ اینجوری میشم نزدیک سانیار و ساسان یه وقت هر چرا

 رهخی بازوم به دفعه این که ساسان به و بیرون اومدم افکارم کیم؟از من

 دروغ زخمه اونجا میدونه کردم حس بگم اگه...کردم نگاه بود شده

 !نیستن کن ول نکنن دیوونه منو تا اینا خدااااااا ای...نگفتم

 

 گفت شده کنترل و آروم صدایی با و اومد خودش به ساسان

 

 ...باشیم اونجا باید بعد ساعت نیم....شو حاظر برو-

 

****** 

 

 اون....ولی کنم ناراحتش نداشتم دوست...بود بینمون تلخی سکوت

 مذات من...شم آروم تا میکردم تالفیش جور یه باید و بود کرده ناراحتم
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 اگه! نمیکردم رفتار غرور با ولی بودم مغرور!! بود اینجوری کال

 !میشدم اینجوری میشکوند غرورمو طرف

 

 از..بده چمدونمو موندم منتظر و شدم پیاده... داشت نگه خونه جلو

 رو در زنگ ساسان به توجه بی...دستم داد چمدونم   و شد پیاده ماشین

 زدم

 

 یچه بدون ساسان! باال رفت ابروم تای یک شهرام صدای شنیدن با کیه-

 !رفت و داد گازشو و ماشینش تو نشست حرفی

 

 نمیبینی؟ کوری مگه..منم-

 

 ..شم مطمئن خواستم ولی چرا-

 

 ....ام خسته کن باز حاال اوکی-

 

****** 

 

 بود شده تاس یکم سرش که کوتاه قد و چاق مردی مستی آقای

 هب سانیارو که داشت کم چی داشت که پولی این با مرد این موندم...بود

 !کرده قبول فرزندی



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  165  

 

 !بگیرم ازتون رو نیکویی استاد خونه آدرس تا شدم مزاحم مستی آقای-

 

 !!هم تو رفت اخماش یهو

 

 داری؟ چیکار-

 

 !دارم کار خانومشون با هیچی-

 

 !ندارم خدابیامرز   اون آدرس من-

 

 گفتم و کردم ریز چشامو

 

 مطمئنید؟-

 

 گفت و ریزکرد چشاشو اونم

 

 مگه؟ چطور آره-

 

 گفتم و انداختم باال شونه
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 !همینجوری-

 

******* 

 

 دعوت منم....کوه برن میخوان ها بچه با گفت زد زنگ سانیار

 همین واسه میاد خوشم کارا این از خیلی من بخوای راستشو خب...کرد

 به رو ارسانی...بگذریم حاال! اینا و گذاشتن منت کلی با البته...کردم قبول

 گفت نداشت حسابی درست وضع که موفرفری و قد بلند دختری

 

 جیک لبخند...خانوم فرزانه ایشونم ورت و هستن ورتا خانوم این فرزانه-

 با میاد افاده و فیس کلی االن که تصورم برخالف...دادم دست و زدم

 گفت عشوه با و فشرد دستمو گرمی

 

 گفتم و زدم لبخند متقابال منم...ما جمع به اومدی خوش...خانومی سالم-

 

 ...گلم مرسی-

 

 تگف بود خوشگل خیلی که مشکی ابرو چشم دختر به رو سانیار بعد

 

 !گل نازیِ  ایشونم-
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 تدوس البد! گل نازی گفت اون به چرا که کردم تعجب بخوای راستشو

 !دخترشه

 

 قدچ بدم نشون میخواستم منم...داد سالم لب زیر و زد خشکی لبخند نازی

 !خوشبختم باهات آشنایی از گفتم و گفتم سالم بلند شخصیتم با

 

 نکهای بدون بود عسلی چشماش که عضالنی نسبتا پسر یه بعدی نفر

 گفت کردو دستی پیش خودش بگه سانیار

 

 !خانوم شما خدمت در مهرداد منم سالم-

 

 گفتم و زدم خشکی لبخند

 

 ...ممنون-

 

 گفت ساسان به رو سانیار

 

 خالصه! جور چه اونم گفتم و زدم پوزخند!! میشناسیش که ساسانم-

.. ال مبس یه با و گرفتم رو بود تر کوچیک بقیه به نسبت که امو کوله

 مونه کنه چیکارش خدابگم که ساسان...رفتم دنبالشون گفتن لب زیر
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 با داشت که سانیارم...نمیکرد نیگا سرشم پشت به حتی و میرفت طور

 بهشون تا واستادن فرزانه و مهرداد فقط...میزد رفح خانوم نازی

 گفت و کرد ای خنده مهرداد...برسم

 

 !!رسیدیا بهمون قرن یه بعد ببینم-

 

 از خداروشکر...اومد خوشم صمیمیش و گرم رفتار از بخوای راستشو

 گفت و خندید بلند بلند هم فرزانه...نبود ها ای افاده اون

 

 کوه؟؟ اومدی دار پاشنه کفش با ببینم-

 

 گفتم و زدم لبخند شرمگین

 

 بدو میگفت و میزد زنگ هی که سانیارم این شدم پا دیر صبح بخدا-

 یکی شدم مجبور همین واسه گذاشتم کجا کفشامو بود رفته یادم منم!! بدو

 !بپوشم دارارو پاشنه از

 

 گفت و خندید نخودی فرزانه

 

 داره ماموریت که موقعی حتی! نمیشه عوض هیچوقت سانیار این-

 !اینجوریه
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 گفت پوزخند با و داد تکون سری مهرداد

 

 هی! دنبالمون میان و میلنگه کار جای یه مواقع از خیلی همینه واسه-

 !بکنه رو اصلی کارای میره یادش

 

 لیسپ یه شاید هوم پلیسه؟؟ بعنی...دادم گوش حرفاشون به سردرگمی با

 !!مخفیه

 

 این؟ مخفی پلیس همتون شما ببینم-

 

 بهم گرد چشمای با...زد خشکشون جاشون سر دفعه یه مهرداد و فرزانه

 گفتن همزمان و کردن نیگا

 

 نگفته؟ بهت چیزی سانیار-

 

 گفتم و انداختم باال شونه

 

 ...میگفت باید چیرو مگه....نه-

 

 گفت و زد لبخند دستپاچه مهرداد
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 ماموریت منظورم ماموریت! گفتیم همینجوری...نیستیم پلیس ما..نه-

 !دیگه شهر یه میرن که بود کاری

 

 ....شدم خیره بود پریده رنگش کمی که فرزانه به و انداختم باال ابرو

 

 !موندین عقب چقد...دیگه بیاین-

 

 قدم تندتر و پریدیم جا از سانیار خشمگین صدای با تامون هرسه

 گفت سانیار رسیدیم ها بچه به وقتی.....برداشتیم

 

 ...میمونیم همینجا شبم.... خوبه همینجا...بسه دیگه...باشه-

 

 کردمنمی قبول که اولش...میمونیم اینجا شبم میدونستم بخوای راستشو

 !میام اوکی گفتم و شد راحت خیالم میاد هم ساسان فهمیدم وقتی ولی

 

****** 

 

 کردیم روشن آتیش یه و شدن زده ها چادر ساعت نیم و یک بعد باالخره

 ...خوندن به کرد شروع و وآورد گیتارش سانیار...دورش نشستیم و
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 داری خودت با صدامو لبهاته روی ترانم

 

 میزاری وقت من واسه میدونم که خوبه همین

 

 سردی من موسیقی با گرمی من موسیقی با

 

 کردی عوض رو شالت وقتی از شدی زیبا چقدر

 

 میشی تر نایاب بار هر میکنم نگاهت

 

 میشی جذابتر ازم میدزدی که رو نگاهت

 

 آرومی که خوبه چقدر مغروری که خوبه چقدر

 

 خانومی اینقدر جذابیت همه این کنار

 

 چشماشو رسید که اینجا)میشی من دلتنگ هم تو میدونم که خوبه چقدر

 ..(داد ادامه کشید عمیق نفس یه اینکه بعد و بست

 

 میشی من آهنگ زیباترین خالق داری تو
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 داری خودت با صدامو لبهاته روی ترانم

 

 میزاری وقت من واسه میدونم که خوبه همین

 

 سردی من موسیقی با گرمی من موسیقی با

 

 کردی عوض رو شالت وقتی از شدی زیبا چقدر

 

 به ودرست کرد باز چشماشو اینجا)میشی تر نایاب بار هر میکنم نگاهت

 تا واقعا...میزد موج تمنا و معصومیت چشماش تو چقد...شد خیره من

 ..(بودم ندیده داغون اینجور رو سانیار حاال

 

 میشی جذابتر ازم میدزدی که رو نگاهت

 

 آرومی که خوبه چقدر مغروری که خوبه چقدر

 

 خانومی اینقدر جذابیت همه این کنار

 

 میشی من دلتنگ هم تو میدونم که خوبه چقدر
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 میشی من آهنگ زیباترین خالق داری تو

 

 

 

 

 

 آتیش به و بود زده خشکش که ساسان..زدیم دست همه و شد تموم آهنگ

 گفت عشوه کلی با نازی وسط اون...بود شده خیره

 

 خواهششششششش...دیگه آهنگ یه سانیار-

 

 یه خیلی ساسان....بعدا بزار ندارم حوصله نه گفت و زد لبخندی سانیار

 گفت ای دفعه

 

 !بزنم یکی من بده-

 

 البج برام راستش...شد خیره بهش و دستش داد گیتارو دودلی با سانیار

 صداش به و بهش شدم خیره منم پس! میخونه شکلی چه ساسان که بود

 !سپردم گوش
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 نزن عشق از حرفی نشین کنارش-

 

 نزن تیغ قلبمو نزن زول بهش

 

 خیره من به و گرفت باال سرشو اینجا)نکن دل دلم از راحتی این به

 ..(شد

 

 نشییین کنارش

 

 و ام زنده هنوز من نشین کنارش

 

 امو شرمنده خیلی حادثه این از

 

 دستشو نگیر و نشین کنارش

 

 قشنگ چقد...گرفت اوج صداش اینجا....)برو کنارش از کافیه دیگه

 ...(دبو قشکگ ساسانم ماله ولی بود بهتر سانیار صدای البته...میخوند

 

 نزن عشق از حرفی نشین کنارش
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 نزن تیغ قلبمو نزن زول بهش

 

 امو زنده هنوز من نشین کنارش

 

 امو شرمنده خیلی حادثه این از

 

 دستشو نگیر و نشین کنارش

 

 ....از کافیه دیگه

 

 حرفی هیچ بدون و کشید خوندن و زدن از دست شعر وسط ای دفعه یه

 وبخ زیاد شب تو که قامتش به...اونور رفت و زمین رو گذاشت گیتارو

 چقد...داره دوستش ساسان که کسی بحال خوش...شدم خیره نمیشد دیده

 نشنیده تاحاال...خوند قشنگیم آهنگ چقد...میکشه زجر اون بخاطر

 هب توجه بی و شدم پا بود ترکیدنش امکان لحظه هر که بغض با...بودم

 خودمو حال اصال....دخترا خیمه تو رفتم میکردن صدام که ها بچه

 هیچوقت چمه؟ من....باشم متنفر ساسان از باید االن من..نمیکردم درک

 قویه؟ اینقد عشق یعنی...نکردم ضعف احساس اینقد

 

 گفت محزون لحنی با...کنارم نشست و دنبالم اومد فرزانه

 

 نه؟ داری دوستش خیلی-
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 ....خیلی آره گفتم دلم تو

 

 !بود قشنگ آهنگش فقط...بابا نه-

 

 گفت و دستم رو گذاشت دستشو

 

 اومدی هم با و خوندیم باهم دانشگامونو....ایم صمیمی خیلی ساسان منو-

 !هیچوقت...نشد هیچکی عاشق هیچوقت...اینجا

 

 عشقیم رقیب پس...میشد حس حسرت جور یه کالمتش بیان نوع تو

 !!بود

 

 یگاشن تو چیزی یه میخوند شعرو وقتی ساسان میدونی....خانومی ببین-

 گم؟می چی که میفهمی...کرده فرق نگاش که....که فهمیدم من فقط که بود

 

 گفتم باشه تفاوت بی داشتم سعی که لحنی با

 

 گلوله شلیک صدای دفعه یه لحظه همین تو! نداره فرقی ولی! آره-

 هاسلح یه و زد کنار مانتوشو و پاشد جاش از سریع خیلی فرزانه....اومد

 ....شدم خیره بهش وحشت و ترس با...درآورد اونجاش از
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 ...خطرناکه اینجا پاشو...پاشو بدو-

 

 ساسان لحظه همین تو...پاشدم جام از زود و کردم و گفت که هرکاری

 گفت و خیمه تو انداخت خودشو

 

 سرگرمشون جلو از هم ما!نیستن اونور برین خیمه پشت از شما-

 ...میکنیم

 

 گفتم و زدم چنگ ساسان کت یقه به

 

 خطر در منو جون احمق...میگفتی بهم باید تو...نگفتی بهم چرا کثافت-

 چی؟ که انداختی

 

 و ستر کلی با...برد خیمه پشت از خودش با منو و کشید بازومو فرزانه

 فرمون پشت فرزانه..ماشین به رسیدیم خوندن الکرسی آیت و لرز

 روند و کرد روشن ماشینو بود گرفته ساسان از که سوئیچی با و نشست

 ...ها خیمه سمت به

 

 ....اس ساخته کارت کنن شلیک اگه...نیای باال و بگیر پایین سرتو-

 



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  178  

 تند منبض و دهنم تو میومد داشت قلبم....پایین رفتم داشتم جا که تاجایی

 بچه قعمو یه میکردم فکر و میجوشید سرکه و سیر مثه دلم...تپید می تند

 هب گلوله یه دفعه یه که بودم خیاال و فکر همین تو.....نشه طوریشون ها

 ....شدم هخیر گلوله به ترس با...ماشین تو افتاد و شد شلیک ماشین شیشه

 

 ...میکنیم وفرار ماشین تو میپرن ها بچه االن...نترس اصال-

 

 گفتم گریه با

 

 !نمیزارم زنده کدومتونو هیچ بمونیم زنده اگه-

 

 تند تند ها بچه و شد باز در دفعه یه....ترمز روو زد و خندید فرزانه

 زد داد سانیار و ماشین تو پریدن

 

 ... بدو بده گاز-

 

 بازوی به و شد زد ماشین تنه از که شد شلیک دیگه گلوله یه بازم

 ...خورد بود نشسته در کنار که ساسان

 

 گفتم و عقب برگشتم وحشت با...آخ-
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 خوبی؟-

 

 گفت لب زیر و بود بسته چشماشو

 

 ....آره االن-

 

 و رفت یادم چی همه لحظه اون تو..داشت معنی تا صد برام حرفش این

 داره؟نه دوست منو یعنی...میکردم فکر زد ساسان که حرفی به فقط

 ....بود دیگه چیز یه منظورش شاید! زدی توهم دیوونه

 

****** 

 

 خیره میزد بخیه ساسان   زخم داشت که فرزانه به و دادم تکون سری

 ور هرکسی میتونست...نبود بد هم اش قیافه و بود خوبی دختر...شدم

 باری سه دو خوندن شعر موقع دیدم! ساسان حتی....کنه خودش عاشق

 هال سمت به منو و کشید بازومو سانیار...کرد نیگا هم فرزانه به

 ماساژ هامو شقیقه و نشستم ها موبل از یکی رو...کرد راهنمایی

 خیره بود شده چیده روم روبه ی طاقچه روو که هایی مجسمه به....دادم

 حدس میشد...بود چیزا اینجور از و اسلحه و گربه مجسمه انواع...شدم

 هتکی در چارچوب به سانیار....داره عالقه چیزا این به خیلی فرزانه زد

 .....بود شده خیره من مبارک حرکات به به و بود زده
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 خطر در شما بحاطر زندگیم امروز چرا بدی توضیح نمیخوای خب-

 یه کنی اعتراف نمیخوای هستی؟ کی بگی باالخره بود؟نمیخوای

 ها؟ دنبالتن؟ جا همه کنی اعتراف نمیخوای خالفکاری؟

 

 و ادد تکیه مبل به.....نشست کنارم اومد و کشید موهاش به دستی سانیار

 گفت اسلحه مجسمه به خیره

 

 !خالفکار یه! کردن تربیت اینجوری منو کوچیکی از-

 

 گفتم و زدم پوزخند

 

 ...یا قاچاق میکنی؟ چیکار-

 

 فسن! میاد بدم کارا این از خیلی...میترسم هم ک شتن آدم گفتن از حتی

 گفتم و کشیدم عمیقی

 

 میکشی؟...آدم...یا-

 

 !نمیکشم کنم دفاع جونم از نشم مجبور تا نه آدم؟-

 

 چی؟ ساسان-



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  181  

 

 تنش اندازه که چسب شرت تی یه....شد هال وارد ساسان لحظه همین تو

 ...میذاشت نمایش به عضالنیشو بدن و بود پوشیده بود

 

 !باشن دنبالم برم راست برم چپ که نیستم مهم اینقدام....نه من-

 

 گفت خشن لحنی با و زد پوزخند سانیار

 

 تو !بکشن آدم تا میکنی کارارو نصف همیشه ولی نمیکشی آدم تو آره-

.... مامانتم اون اصلی ی مهره من! اصلی نه هستی فرعی ی مهره یه

 میفهمی؟

 

 بود؟ چش این...شدم خیره سانیار به وحشت با

 

 تمبرگش....گذاشت ام شونه رو دستشو و نشست راستم سمت اومد ساسان

 ...شدم خیره چشماش به و

 

 نچو چرا؟ میدونی...بکنی رو کارایی یه مجبوری مواقعی یه..... ببین-

 !نداری رو میکنی که کارایی اختیار حتی چون! مجبوری
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 باورش من...میزد موج ناراحنی نوع یه و معصومیت چشماش تو

 دمز مهربونی لبخند! نخواسته خودش کشته آدم اگه حتی ساسان...کردم

 بشجی تو دستاش و بود ایستاده ما به پشت سانیار....دادم تکون سری و

 ....بود

 

 !بکشنتون بیان میتونن که االن نیومدن؟ دنبالتون حاال تا چرا-

 

 گفت بیتفاوت لحنی با و شد هال وارد هم فرزانه

 

 ننشو خودشونو مواقعی فقط دنبالمونن که اینایی! دنبالمونن همیشه-

 رجو این و خیابون مثه شلوغ جای یه تو یعنی! باشیم تنها ما که میدن

 !ندارن کاری جاها

 

 چرا؟-

 

 ! دردسر تو بیفتن بانو ی نوچه چندتا بخاطر نمیخوان چون-

 

 ...ی نوچه مگه شما-

 

 بهش چرا سانیار!! گفتن بهت ساسان و سانیار میکردم فک! آره-

 نگفتی؟
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 گفت و ما سمت برگشت سانیار

 

 میگفتم؟ باید چرا-

 

 گفتم عصبی لحن وبا زدم پوزخند

 

 میفهمی؟ بمیرم بود کم امروز میگفتی؟ نباید المصب دِ -

 

 اونم..شدم عصبی....انداخت باال شونه فقط جواب در سانیار

 اینو نداشتم حق حتی من و بود خطر تو اینا بخاطر زندگیم....خیلی

 ان؟ کی میگردم باهاشون که اینایی بدونم نداشتم ؟حق بدونم؟

 

 مگفت و واستادم روش روبه درست...سانیار سمت رفتم و شدم پا جام از

 

 !!!جاشه بکشمت کمرته تو که ای اسلحه اون با اگه االن-

 

 مهربونی عشق ناراحتی نفرت جور یه خاکستریش چشمای تو

 یا کننده دیووونه حس یه....بود نگاش تو چیز همه چیز همه! عصبانیت

 شیمونپ بعدا نک شیش اگه که بکش! حقشه که ب کش! بکش میگفت بهم

 ورج یه باید...بود بسته تنفسمو راه بود گلوم تو که بغضی...میشی
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 بازم زخمم چرا....کنم تحمل نمیتونستم...میکردم خالی خودمو

 زدم داد بلند نسبتا صدایی با و زخمم سمت بردم دست.....میسوخت

 

 لتحم اونقد بگو چیه؟ قضیه بگو....میشنوم....بگو....بسه المصب د-

 !احمق کن اعتراف بگو زندگیم؟؟ تو اومدی چرا بگو...دارم

 

 سمت چرخیدم....شد خیره ساسان به مبهوت و سرد نگاهی با سانیار

 زدم داد و ساسان

 

 یسوزه؟م لعنتی زخم این میشم نزدیک بهتون وقتی چرا بگو...دیگه بگو-

 ایکج توو تو..دارم تحمل من بگو جانم نه بگی؟؟ حقیقتو میترسی ها؟

 ها؟؟ نمیدونم؟ من که بودی ام گذشته

 

 کرد بلند صداشو و هم تو رفت اخماش ساسان

 

 چیه؟ انداختی راه که سیرکی این...کافیه ورتا-

 

 گرم اینارو سر داره که دارم رو میمونی یه حکم االن من یعنی سیرک؟

 حرکت یه تو....کردم حس هام گونه روو اشک   گرمای آره؟ میکنه؟؟

 همه...انداختم طاقچه روو از رو همه و ها مجسمه سمت برگشتم سریع

 مقلب دوباره شکستن صدای اونا از بدتر و شکستن مهیبی صدای با

 قشهن هیچ بدون و دادم فرو بزور بغضمو..کرد تحقیرم ساسان بازم...بود
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 ایچش با سانیار....درآوردم اسلحشو زودی و زدم کنار سانیار   کت قبلی

 زدم داد که سمتم بیاد میخواست دستپاچه ساسان...شد خیره بهم گرد

 

 !میکشم همتونو واگرنه بمون همونجا-

 

 گفت مطمئن لحنی با و کرد روز چشاشو سانیار

 

 فرزانه؟ یا ساسان یا من میکنی؟ شروع کی از اول خب-

 

 درحال و بود کرده روشن سیگاری فرزانه... فرزانه سمت برگشتم

 گفت و زد پوزخند...بود کشیدنش

 

 !هیچکیرو....بکشی نمیتونی...پاکه قلبت تو-

 

 گفتم و کردم عصبی ای خنده

 

 ها؟؟؟ نمیتونم نمیتونم؟؟-

 

 از سردی عرق!!!!!شلیک و سانیار سمت رفت اسلحه ناخوداگاه و

 تم؟کش آدم من.....بودم کرده یخ!....بستم چشمامو و شد سرازیر پیشونیم
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***** 

 

 با.....کردم باز چشامو برابر چند وحشت با و دادم قورت دهنمو آب

 شدت ام گریه بود شده زخمی اش شونه فقط که سانیار دیدن

 ناراحت؟ یا میبودم خوشحال باید....بود نمرده...گرفت

 

 گفت سانیار به تفاوت بی خیلی ساسان

 

 خوبه؟ حالت-

 

 خون لحظه هر که زخمش به حتی...شد خیره من به خشم با سانیار

 نکرد توجهی میچکید ازش بیشتری

 

 کردی؟؟ شلیک من به تو.....تو-

 

 گفتم لرزون صدای با

 

 من...بودم عصبانی..عص....من-

 

 تونستی؟ چطور تو-
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 ...شدم خیره ساسان به و انداختم باال شونه

 

 ترف بکشی؟؟؟؟صداش میخواستی منو کردم واست که کار همه این بعد-

 بکشی؟؟ آره؟؟؟؟میخواستی- باال

 

 زد داد شکسته های مجسمه به خیره ساسان

 

 میفهمی؟؟؟....داره حق کرده هرکاری-

 

 گفت و زد پوزخند سانیار

 

 حقی؟ چه داره؟ حق اوه-

 

 گفت و کشید موهاش به دستی ساسان

 

 میخوای البد نیست؟ یادت ها؟؟ کردیم؟ چیکار قبال نیست یادت مگه-

 ...یادآوری

 

 من...بکنیم گفت تو خانوم مامان کارو اون ولی....یادمه خوب نه-

 موقع اون کنم جبران برگشتم حاال..بودم مجبور
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 ...بود گذاشته روت پیش ام دیگه راه یه مامانم...نبودی مجبور-

 

 .... اصال حل راه اون-

 

 ها؟؟ نداشت؟ پول چی؟؟ اصال-

 

 .....خفه ساسان-

 

 و آغوشش تو انداختم خودمو ناخودآگاه...سمتم اومد و زد پوزخند ساسان

 ناو تو شدم؟ پست حد اون تا من...میکشتم آدم داشتم من...گریه زیر زدم

 میاد؟ بدم سانیار از حد

 

 بهم آغوش این چقد....زد بوسه یه سرم روو و داد فشارم محکم ساسان

 ....میداد آرامش

 

 ....اینور بیا ساسان-

 

 اب ساسان....بود ناراحت و شکسته...صداش چقد بود؟ سانیار صدای این

 گفت بیتفاوت لحنی
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 ساسان...بود سخت چقد....کرد جدا آغوشش از منو و! قربان چشم-

 منو ساسان االن.....بودم شده غرق خودم خیاالی تو من و نداشت دوستم

 دوستم اینکه واسه نه! داشتم نیاز چون داد آرامش بهم و کرد بغل

 گفتم لب وزیر کردم نگاه ساسان به پوزخند با...داره

 

 !ببینمت نمیخوام... هیچوقت....دیگه-

 

 گفت آروم و داد تکون سری ساسان

 

 ....باشه-

 

 زانهفر ساسان...میکردم شکست احساس و بود بسته تنفسمو راه بغض

 منو ممکنه ساسان که بود خام خیال یه این....منو نه...داشت دوست رو

 از حرفی هیچ بی و برداشتم مبل روو از شالمو...باشه داشته دوست

 !بیرون زدم فرزانه ی خونه

 

***** 

 

 ازشون خبری هیچ....میگذره ماجرا اون از روز چهار حدود

! نببینمشو نمیخوام گفتم خودم منکه...بود چی منتظر نمیدونم.....ندارم

 !احمق خیلی...منتظرشم که احمقم چقد
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****** 

 

 هم زنگ حتی اس هفته یک دقیقا...بیرون زدم خونه از و گرفتم کیفمو

 فراموشم زودی این به اینکه از...ناراحتم بخوای راستشو! نزدن

 گفتم و بردم دست...گذشتم باریک کوچه از و زدم پورخند..کردن

 

 دربست-

 

 پشت...پایین رفت اش شیشه و واستاد ساسان جیپ ماشین لحظه همون تو

 رفتهگ فرا وجودمو سراسر ناپذیر وصف هیجانی و بود شده تر تند قلبم

 ممنون بگم بزنم جیغ خوشحالی از میخواستم لحظه اون تو...بود

 جور و جمع لبخند با....داشتم اهمیت ذره یه واسش حداقل پس...خداجون

 گفتم و چشماش به زدم زل شده

 

 بله؟-

 

 گفت متفاوت لحنی با و گرفت ازم نگاشو

 

 !نکردن ناکارت تا بشین بیا آدم مثه...میکنن نیگامون دارن-

 

 تو نشستم گفتن لب زیر هللا بسم یه با و دادم قورت دهنمو آب

 ... افتاد راه ماشین....ماشین
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 دنبالمونن؟ کی-

 

 این گفت...من پیش بود اومده....خطرناک برنده اون امروز...ببین-

 گفت! مزخرفا جور این از و داره درس گفتم...نمیبینه رو ورتا روزا

 شک موضوعی به یعنی.... آهان میگفت وقتی همیشه میدونی!! آهان

 و ام خونه میریم بعدش....خرید بیای من با مجبوری تو االن ببین داره؟

 گرفتی؟! بََرنده مهمونی بعدش

 

 کف که بودم احمق چقد...کنم گیری جلو اشکم ریز از تا بستم چشمامو

 تمگف و کشیدم عمیقی نفس! دارم اهمیت واسش شده که ام ذره یه میکردم

 

 ...فهمیدم...آره-

 

**** 

 

 اگه که قرمز شب لباس یه...شدم خیره بود جلوم که شبی لباس به-

 پام مچ تا دامنش و بود هفت شکل به لباس یقه....بود تنم چسب میپوشیدم

 بی....ودب خشکل خیلی خالصه....میشد بسته بند دوتا با لباس پشت...بود

 و غازهم تو رفتم میکرد نیگا لباسارو یکی اون داشت که ساسان به توجه

 خودم به انیگ یه قدی آینه تو...پوشیدمش و رفتم اتاقک تو...گرفتم لباسو

 شدم خوشکل خیلییی بگم اگه وهللا...کشیدم خودم واسه سوت یه و انداختم
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 رد لحظه همین تو...میداد نشون کال که ظریفمو اندام وای....نگفتم دروغ

 گفتم عصبی لحن یه وبا هم تو رفت اخمام....تو اومد ساسان و شد باز

 

 بزنی؟ چیزی دری یه نیستی بلد تو-

 

 گفت و زد کشش دختر لبخندای اون از یدونه

 

 !نه میبینم رو خانومی همچین وقتی! نه-

 

 دارن هام گونه االن میدونستم...شد آب دلم تو قند کیلو کیلو! خدا وای

 گفتم و داادم قورت دهنمو آب پس! میگیرن آتیش

 

 میاد؟ بهم ببینم بگو! نشو پررو دیگه! خب خیلی-

 

 !بگه نظرشو تا موندم منتظر و زدم چرخ یه بعد

 

 گفت و انداخت باال شونه

 

 !خیلی نه-
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 ونهش منم پس! خشملی این به شب لباس! کیه دیگه بشر این! گرد چشام

 گفتم و انداختم باال

 

 !خشملی این به شب لباس! باباا برو-

 

 گفت و انداخت باال ابروشو تای یه

 

 جلسیم تو که نه! داری قرار تنهایی نفر یه با که موقعیه واسه لباس این-

 !چرونن چشم مرداش همه که

 

 بازی من با داشت میداد؟ خرج به غیرت داشت....بهش شدم خیره

 دوست! بزاره کارم سر داشت چیه؟دوست اخالقش این دلیل میکرد؟

 وزخندپ...میشکنم بعدش شکلی چه میشم امیدوار که هردفعه ببینه داشت

 رو در و بیرون دادم هولش حرفی هیچ بی و سمتش رفتم و زدم

 وردمآ در لباسو...میشدم خام حرف کلوم دو با که بودم بدبخت چقد...بستم

 مرفت حرفی هیچ بی و کرد حساب پولشو ساسان.....فروشنده به دادم و

 یفک یه بعدش و خریدم بلند پاشنه قرمز کفش یه....اینا و کفش سمت

 تو از ور هنزفری و ماشین تو نشستم رفتم لب بر لبخند با...قرمز دستی

 حقی یا محسن آهنگ زدم و درآوردم کیفم

 

 یاحقي محسن از زیبا العاده وق
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 جنون شعر

 

 گفتی و کردی عاشق منو تمومه کارمون گفتی نبودی خودت دیگه تو

 جنونه عشقمون

 

 همس دنیا عشقای از چرا سکوته در همیشه که کهنس بغض یه گلوم تو

 سقوط ما غشق

 

 اییوف بی شالق از زمونه این تو شدم صدا بی دیوونه دل غمگینه تو بی

 میدونه خدا تنم زخمی تو

 

 اییوف بی شالق از زمونه این تو شدم صدا بی دیوونه دل غمگینه تو بی

 میدونه خدا تنم زخمی تو

 

 نیست من تقصیر این اما کردم سادگی شایدم بود من اشتباه شاید

 کردم زندگی اینجوری

 

 من عشقم کردی در اگه تو نکردم بدی تو به من عزیزی برام جون مثل

 نکردم شکایتی

 

 ما عشق اول از نفهمیدم من بود سکوت فقط من سهم دنیا های گالیه ار

 بود سفوط به رو
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 گوش هنوزم عاشقم ولی جنونم به محکوم تو بی تنهام و غریب که حاال

 میخونم برات بده

 

 اییوف بی شالق از زمونه این تو شدم صدا بی دیوونه دل غمگینه تو بی

 میدونه خدا تنم زخمی تو

 

 اییوف بی شالق از زمونه این تو شدم صدا بی دیوونه دل غمگینه تو بی

 میدونه خدا تنم زخمی تو

 

 

 

 هک احمقم چقد....شدم خیره ساسان اخمالوی نیمرخ به و دادم فرو بغضمو

 رو هنزفری و کشیدم عمیقی نفس...داره دوست منو اونم میکنم فک

 آهنگ....میداد گوش آهنگ داشت ساسانم....کیفم تو گذاشتم و درآوردم

 ببخش منو

 

 

 

 نگرونو نگاه اون التماس میگرفتم ندیده که ببخش منو
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 دیگرونو عشق حس تو عاشق دست جای گرفتم که ببخش منو

 

 بانو خورشید نبودم تو بزرگ عشق الیق

 

 جادو اسیر بودم تو از عشق ی معجزه ار غافل

 

 بستم چشمامو من و درخشیدی که ببخش منو

 

 بستم چشمامو من و بخشیدی منو

 

 ببخش منو ببخش منو ببخش منو ببخش منو

 

 نشستم تو از جدا و نشستی من پای به تو

 

 میشکستم را دلت جا هر روم به نیاوردی که

 

 نشستم تو از جدا و نشستی من پای به تو

 

 میشکستم را دلت جا هر روم به نیاوردی که
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 بستم چشمامو من و درخشیدی که ببخش منو

 

 بستم چشمامو من و بخشیدی منو

 

 ببخش منو ببخش منو ببخش منو ببخش منو

 

 

 

 ساسان...دادم گوش قلبم شکستن صدای به دوباره و بستم چشمامو

 بتونه فرزانه امیدوارم....خیلی...داشت دوست خیلی رو فرزانه

 ....کنه خوشبختش

 

****** 

 

 رو بود گذاشته دستشو و بود انداخته پاش رو پاشو همیشه مثه بانو

 بعد نم به نیگا یه و میکرد اش حلقه به نیگا یه مواقع اکثر مثه و زانوش

 گفتم ساسان رووبه و انداختم باال شونه! ساسان به

 

 ...شدم خسته...دیگه بریم-

 

 گفت لرزونی صدای با بانو
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 ....بمونید نه-

 

 رفتارش بود؟؟ چش امروز این...شدم خیره بانو به و کردم تنگ چشامو

 تر مهربون جور یه...بگم جور چه! بود کرده فرق درجه صدوهشتاد

 !نیست طمع بی گرگ سالم میگن! میکرد عصبیم این و بود شده

 

 نشده؟ شروع مرتیکه اون مهمونی مگه-

 

 گفت چشمام به خیره

 

 !نه-

 

 خیره میرفت ور گوشیش با داشت که ساسان به و انداختم باال شونه

 !میشدا ها بچه مثه مواقع بعضی چقد...شدم

 

******* 

 

 مثه که ساسان به خسته...ریخت بهم اعصابمو موزیک دامِ  دام صدای

 واممیخ واقعا فهمید وقتی از..کردم نیگا بود نشسته کنارم زهرمار برج
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 اسهو برو گفتم خودم با منم! نزد حرف باهام کلومم یه بپوشم لباسو این

 !بده خرج به غیرت ات فرزانه

 

 گفت ساسان به روو و اومد سمتمون به آهسته های قدمی با بََرنده

 

 ...تا بدی قرض دقیقه چند رو ورتا اگه..ساسان-

 

 گفت و داد باال ابروشو ساسان

 

 ایشاهلل...باشه گفت ورتا و برقصیم بیا گفتم ورتا به االن همین اتفاقا-

 ....بعدی مهمونی

 

 گفت و کرد ای خنده بََرنده

 

 !نه یا میتونین ببینم برقصید پاشید حاال....باشه-

 

 ...خوردی دردم به اینجا حداقل! ول ای میگفتم دلم تو

 

 رو گذاشت دستاشو...وسط ورفتیم گرفت دستمو و پاشد جاش از ساسان

 زیادی دخترای با حتما! میرقصیدا باحال چقد...کرد شروع و کمرم

 آهنگ...شدم بعدی آهنگ منتظر و زدم پوزخند! ماهره اینقد که رقصیده
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 برقا! رقصا این واسه میدم جون من که بود آهسته رقص واسه بعدی

 حلقه گردنش دور دستمو...میومد ضعیفی خیلی نور یه و شد خاموش

 وسرم...بدم حرکت ماهرانه میتونم که جایی تا پاهامو کردم سعی و کردم

 خیره میزد برق تاریکی اون تو که چشماش به و گرفتم باال

 شده خواستنی بودچقد شده پررنگ ای قهوه رنگ چشماش...شدم

 کننده دیوونه عطرش بوی...میکردم حس هاشو نفس هرم...بود

 نمیتونستم...اش سینه رو گذاشتم سرمو و دادم قورت دهنمو آب....بود

 و فکر همین تو...نمیشد تموم که ام لعنتی آهنگ این...بدم ادامه اینجور

 لحظه اون چقد...بوسید موهامو آروم خیلی کردم احساس که بودم خیاال

 دلم....بدم رو دنیا همه اش بوسه یه برا بودم حاظر....داشتم خوبی حس

 به چسبیدم دارم که موقعیتی همه اون با که میسوخت خودم واسه

 گاهی میزد تند گاهی...بود نامنظم...دادم گوش قلبش تپش به....ساسان

 نهمی واسه...بگیره ام گریه که االناس میدونستم و کردم بغض...آهسته

 پس...کنم خالی خودمو و جایی یه برم نشده روشن برقا تا گرفتم تصمیم

 گفتم آلودی بغض صدای با

 

 حیاط تو...حیاط سمت ورفتم کردم ول دستشو و..دستشویی میرم-

 جلو و بود وسط اون شکل ای دایره بزرگ حوض یه...نبود هیچکی

 یه هب چقد...بستم چشمامو و نشستم نیمکت رو رفتم....نیمکت یه حوض

 بالدن باید که شدم بیچاره اینقد چرا کردم فک....داشتم نیاز خلوت جای

 مبغض! ساسان کردم زمزمه لب زیر کنم؟ گریه تا بگردم خلوت جای یه

 باعث ساسان آره...کردم کردن گریه به شروع آروم آروم و شکست

 هاش خنده...بیفتم روز این به شد باعث چشماش...شد باعث اون...شد

 شد باعث زد که ای بوسه..کنم اخم شد باعث اخماش...بخندم شد باعث

 حتی و نداشت دوستم ؟ چی اون ولی داشتم دوستش من...شم تر عاشق

 ساسان آره...کردم حس بیشتر اشکو گرمای...نمیداد من به اهمیت ذره یه
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 نشماما بخاطر فقط االن که ساسانی...بشن اشکام رفیقم تنها شد باعث

 من...که ساسانی....داره دوست رو دیگه یکی که ساسانی...منه کنار

 جای حتی منو که ساسانی....نمیخونه برام فاتحه یه بمیرمم اگه حتی

 ورتا....شد هق هق به تبدیل ام گریه...نمیکنه حساب هم فرزانه خالی

 ریهگ پسر یه بخاطر که خودتی شدی؟ بدبخت اینقد که خودتی خودتی؟

 خودت به ورتا ها؟ میکنی؟ کوچیک خودتو اینقد که خودتی میکنی؟

 قوعش داری کارات این با االن تو....نمیشه تو ماله هیچوقت ساسان....بیا

 و جاک میکنه گریه پسر یه واسه داره که ورتایی این االن...میکنی گدایی

 ..... کجا؟ مغرور ورتای اون

 

 اما...کنم کنترل امو گریه کردم سعی و کشیدم عمیق نفس یه

 و کردم ندبل سرمو...میکنه صدام یکی شنیدم دفعه یه...نمیشد...نمیتونستم

 ....گرفت شدت ام گریه شده خیره بهم که ساسان دیدن با

 

 شده؟ چی... ورتا-

 

 !هیچی- گفتم گریه میون شده؟؟ چی

 

 گفت مبهم لحنی با و جیبش تو کردم دستاشو دیدم

 

 کنی؟ گریه که شد باعث میکنی؟؟چی گریه چرا-
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 روبه درست سرجام! نمیتونستم و نتونستم....کنم تحمل نتونستم دیگه

 زدم داد و واستادم روش

 

 باعث تو شد؟ راحت خیالت میفهمی؟ تو...نفهم تو...احمق توِ ....تو-

 زدم داد تر بلند گریه میون و کتش یه انداختم چنگ...شدی

 

 احمق اون به کردن نگاه با نمیفهمی چرا...دارم دوستت المصب دِ -

 راچ نمیفهمی؟ چرا..بکنم دل ازت نمیتونم نمیفهمی چرا...میکنی داغونم

 دونب بفهم...بفهم احمق بفهم...شدم عاشقش که هستی کسی اولین نمفهمی

 دیوونه دارم و فکرتم به روز هر بفهم...بمونم زنده نمیتونم تو

 ...کن درکم ساسان...میشم

 

 دچق ورتا...زمین روو نشستم زانو روو و پایین خوردم س ر آهسته آهسته

 !بدبخت چقد...بدبختی

 

********** 

 

 شستش انگشت با...کرد بلندم زمین رو از و گرفت بازوهامو ساسان

 خدا از منم...کرد بغلم دفعه یه شد ِچش نمیدونم و کرد پاک اشکمو

 کنم ظحف لحظاتو این کردم سعی و رفتم فرو آغوشش تو بیشتر خواسته

 گوش قلبش تپش صدای به من و میکشید نفس آروم ساسان....

 گفت آروم لحنی با و کرد جدام آغوشش از آروم...میدادم
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 ...خونه بریم-

 

 رامب...نشستم بازکردو ماشینو در....افتادم راه دنبالش حرفی هیچ بی

 میگهن که این...نمیکنه شکایت اینکه...نمیزنه حرفی اینکه...بود عجیب

 ینمونب سکوت به و چسبوندم شیشه به سرمو...نبند دل بهم گفتم اول از

 بعد.....سرد نسبتا هم هوا....بود تاریک تاریکه خیابونا.....سپردم گوش

 پیاده ماشین از بود کندنی جون باهر...داشت نگه خونه جلو ساعت نیم

 پیاده یوقت...یانه خونه تو رفتم کنه نیگا برنگشت آخر لحظه حتی....شدم

 عشقمو بود بار اولین...داشتم حسی چه....رفت و داد گاز زودی شدم

 ...کردم ابراز

 

**** 

 

 خورد اعصباب با دفعه این... زد زنگ بهم بار ده صبح کله از سانیار

 گفتم و برداشتم رو گوشی

 

 ....الو-

 

 ...ورتا-

 

 چیه؟-
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 ...داره کارت بانو-

 

 بی! کنه توبیخم میخواد حتما اوف داره؟ کارم بانو....کردم سکوت

 گفتم حوصله

 

 چیکار؟ خب-

 

 ...بزنه حرف ها گذشته به راجع میخواد...نمیدونم-

 

 گفتم هیجان با و دادم قورت دهنمو آب

 

 میگی؟ راس-

 

 !آره منو نک شی بازم اگه-

 

 برم؟ کجا خب مرسییییییییییییی....سانیار وای-

 

 ....دنبالت میام خودم-

 

 .....باشه-



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  205  

 

 ...بعد ساعت نیم تا پس-

 

 !منتظرم...باشه-

 

******* 

 

 وت اومد قلبم....کردم نگاه بود شده خیره اش حلقه به دوباره که بانو به

 گفت من به روو و کشید آهی بانو.....بزنه حرف زودتر میمیره...دهنم

 

 نمیخوای؟ چیزی چایی-

 

 گفتم سریع و تند خیلی

 

 !مطلب اصل سر بریم نه-

 

 گفت و زد خشکی لبخند بانو

 

 نیآه آدم یه به منو که سختی سالهای...پیش سالها به برمیگرده قضیه-

 ...روح بی و سرد آدم یه...کرد تبدیل
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 ؟!چه من به خب وا

 

 بهش و گرفتم رو حلقه...من به داد و درآورد ازدستش اشو حلقه بانو

 آخه...نداشت زیادی ارزش کردم احساس که ساده حلقه یه...کردم نیگا

 گفتم تعجب با...نداشت هم نگین یه حتی

 

 ....حلقه این خب؟-

 

 بودم عاشقش که کسی....داد بهم بودم عاشقش که کسی رو حلقه این-

 .....نداشت دوستم ولی

 

 !ساسان منو مثه دقیقا آره گفتم دلم تو

 

 و بود ساده کارمند مامانم...میکردم زندگی مامانم با فقط ها موقع اون-

 وقتی دانشگاه اول روز یادمه قشنگ....میچرخوند زندگیمونو تنهایی

 چیزی آبیش چشای...کرد یخ دستام...لرزید دلم...شدم جوری یه دیدمش

 ...میکرد جذب آدمو که داشت

 

 ....شدم حرفاش جذب بازم و زدم پوزخند شدی؟ هم عاشق تو گفتم دلم تو
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 روز اون از دیگه یکی شدم...شد عوض ای دفعه یه حالم و حس واقعا-

 یشکل چه میکردم فک...میکردم فکر اون به هی...نداشتم حواس بعد به

 قداون....بندازه من به نیگا یه که کنم کاری شکلی چه...کنم توجه جلب

 از فقط ماه سه این تو.....گذشت ماه سه که کردم دست اون و دست این

 گم پامو و دست میشد رد کنارم از وقت هر...میکردم نیگاش دور

 بودن فهمیده نوعی به همه...داشتم وضعی چه نمیدونی هی...میکردم

 هرحال به... نه یا بود فهمیده نمیدونم..نمیدونم خودش ولی شدم عاشقش

 یادمه! بار یه شیون بار یه مرگ گفتم خودم به باالخر...ماه سه بعد

 اهاشب دقیقه دو میرم فقط گفتم...بود یکی منتظر دانشگاه در دم اونروز

 پیشش رفتم حالی یه با خالصه... که نداره کاری!! تموم و میزنم حرف

 ...کردم شروع صرفه تک یه با و

 

 سالم..س...س-

 

 گفت....باال انداخت ابروشو تای یه و سمتمو برگشت

 

 ...سالم-

 

 گفتم پته تته با و کشیدم عمیق نفس یه

 

 ..بزنیم حرف..ح...دقیقه دو..میخواستم....من-
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 گفت و کرد نیگا ساعتش به برگشت

 

 ...زودتر لطفا...باشه-

 

 گفتم هیجان با و دادم قورت دهنمو آب

 

 چشمای..چش..چقد...چقد...کردم فک...دیدمتون...من...اول روز-

 ...دارین...قشنگی

 

 گفت بیتفاوت لحنی با و خندید

 

 !میگن اینو همه آره-

 

 شا حوصله موقع یه اینکه واسه...بگم چی دیگه نمیدونستم لحظه اون تو

 گفتم زود خیلی نره سر

 

 ...سعد کیانا...کیانا من-

 

 ...اسدی سعید...سعید منم-

 



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  209  

! نداره امکان نه... شد گشاد داشت جا که جایی تا چشمام لحظه اون تو

 رهخی بود خیره دستم تو حلقه به مات که بانو به...جوونی...بابام بانو

 گفتم و زدم پوزخند داده؟؟ بهش رو حلقه این بابا یعنی...شدم

 

 داده؟ بابام-

 

 گفت و کرد خیس لبشو

 

 تا اون از بعد خالصه....کن گوش...داره داستان اینشم ولی...آره-

 دانشگاه از که دختره یه دفعه یه جایی شاپی کافی بریم میای بگم خواستم

 هم خال یه...مشکی چشمای و خرمایی موهای...سمتمون اومد بود هم ما

 .....داشت لبش گوشه

 

 زدم داد تعجب با

 

 میگی؟ مامانمو نکنه-

 

 گفت و زد پوزخند

 

 ....ساده خیلی دختر ای ساده مامان؟-

 



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  210  

 مامان مگه چرا مامان؟ گفت قبلش چرا ام؟ ساده....نمیومد باال نفسم

 کرده؟ چیکار

 

 پس...سعیید سعییید میزد داد هی...سمتم اومد دختره اون خالصه-

 و بکشم خودمو میخواست دلم داشتم؟ حالی چه لحظه اون کوشی؟میدونی

 زندگیم لحظه بدترین لحظه او میدونی...نکنم نیگا صحنه این به

 گفت من به روو و کرد ماچش یه و سعید بغل پرید دختره...بود

 

 گفت سعید به رو بعد.... سالم-

 

 باشن؟؟؟؟؟ کی ایشون-

 

 گفت من به روو و زد لبخندی سعید

 

 درسته؟ کیانا....اممم اسمشون جدیدن دوستای از-

 

 خودم از و بود شیکسته دلم...بدم جوابشو نداشتم اینو نای حتی لحظه اون

 رو دیگه یکی که یکی واسه خودمو آزگار ماه سه واقعا...اومد بدم

 رفتم و گرفتم تاکسی حرفی هیچ بی...کردم عالف داشت دوست

 رفتم و کردم باز رو در...بودم نرسیده خونه هیچوقت کاش ولی....خونه

 دیدم و اتاقش سمت رفتم....نداد جواب...مامان....مامان زدم صدا...تو

 بود دنیا این تو که هرچی از لحظه اون...بود زده رگشو...کرده تموم
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 تنهایی.....چیز همه از...مردم از پول از هوس از عشق از...شدم متنفر

 کار به دست دوباره بعدش و گذروندم چیزو همه و خاکسپاری مراسم

 دوستش بازم..بگم دروغ چرا و دانشگاه میرفتم روز هر...شدم

 حیف که داشتم دوستش...قبل از بیشتر حتی...داشتم

 بود کندنی هرجون با دوماه این تو...گذشت ماه دو حدود...بگذریم.....که

 کف حتی...نداشتم نا دیگه بازم ولی...کردم حساب رو اینا و خونه کرایه

 خالصه....نمیشناختمشون داشتم گه حتی ولی داشتم یعنی..نداشتم فامیلم و

 پرتم خونه از خونه صاب که بعدشم...بیرون کردن پرتم دانشگاه از

 کرده خرج که پوالشم... فروختم داشتمو جواهر و طال هرچی...کرد

 زاونرو بگم خالصه....بودم مونده غریب کشور یه تو تنها و تک...بودم

 دهنمون ازش چیزی که نازک روسری یه و پالتو یه فقط....نداشتم هیچی

 برم میکردم فک خودم با داشتم...میبارید بارون و بود سرد هوا...بود

 یه که...بچرخونم شکلی چه زندگیمو بگیرم؟ پول کی کنم؟از گدایی کجا

 هک ماشین یه صدای بعدش و...گلوله شلیک صدای...شنیدم صدا یه دفعه

 هم مرده یه دیدم و کوچه سمت دوییدم خالصه... میشد دور اونجا از

 زبونی بی زبون با و سمتش رفتم....شده زخمی پاش دو هر هم بازوش

 تیدس با و درآوردم رو گوشی....دربیارم جیبش از گوشیشو فهموند بهم

 دادم جوابو لرزون

 

 الو-

 

 زد داد که میومد ور اون از خشن مرد یه صدای

 

 خوبه؟ حالت میکس میکس-



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  212  

 

 گفتم ترس با....کردم نیگا بود خونریزی حال در شدیدا که مرد به

 

 یکشل..ش...میکنه خونریزی داره کردم پیداش اینجا...نیستم میکس من-

 ...کردنش

 

 ....بمیره برادرم نزار..باش مواظبش ببین کجایین؟ شما-

 

 روسریمو گرفتم...کردم قطع رو گوشی و.... بنویس آدرس   باشه-

 و بستم راستش سمت پای روو اولو تیکه....کردم اش پاره و درآوردم

 خیره زخمش به و درآوردم کتشو بعد..چپ سمت پای روو دومو تیکه

 ونمخ و دستش تو بود کرده گیر گلوله یه...میخورد بهم داشت حالم...شدم

 ات بودم مواظبش و کردم گرمش تونستم که جایی تا خالصه...میومد که

 هب اولی مرد....شدن پیاده مرد تا سه توش از و کوچه تو پیچید ماشین یه

 زد داد و سمتمون اومد...میزد موج اش چهره تو نگرانی وضوح

 

 گفت من به روو بعد..ببریمش بیاین بدویی...مارس...پلنگ-

 

 ....کمک بیا...واستادی چرا-

 

********** 
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 آدم یه بود بارم اولین چون منم....نمیزد حرف هیشکی و بودیم راه تو

 زدن حرف حس اصال دیدم رو غلطیده خودش خونِ  توو که زخمی

 ونتک جرئت حتی و بودم نشسته سر پشت ماشین توو یادمه....نداشتم

 داداش پیک اعصاب بخورم تکون اگه میکردم فک...نداشتم هم خوردنو

 کارمو گلوله یه با جا همون و میشه داغون شد زخمی که مارس همون

 یه...رسیدیم خودشون محله به تا گذشت زجرآور ساعت نیم...میکنه تموم

 فتگ میشه نبود بزرگ خیلی....نداشت چسبی دل نمای که قدیمی کافه

 بردنش و گرفتن مارس   پاهای دستو خالصه...بود خودمون خونه اندازه

 نیگا کافه اطراف به...بود وروودی راست سمت که اتاق یه تو

 و زدن حرف طرز از که صندلی و میز تا چند و داشت ِسن یه...انداختم

 چیزی میدونی...لوتان و الت اون از فهمید میشد آدما اون پوشیدن لباس

 زن یه فقط! زن یه بجز بودن مرد همه بود این کرد جلب توجهمو که

 که ساله شیش و سی زن یه...بودن مرد هم گارسونا حتی...بود اونجا

 خیره....بود بود اومده بوجود چاقو با که زخم یه جای صورتش روی

 تکنیک...کردن اخم.. خندید..  زدن حرف...واستادم همونجا بهش

 لحظه همون....داشتن فرق لوس زنای بقیه با اشون همه و همه..رفتارش

 و رست با منم...پیششون برم میگفت بهم داشت که شنیدم رو پیک صدای

 تخت یه رو رو مارس که تاریک نسبتا اتاق یه...اتاق تو رفتم لرز

 یکپ.... بودن کرده باندپیچی هم ایناشو و زخم و بودن خوبونده کوچیک

 گفت خودش لوطیه لحن با و داد تکون سری

 

 ....دادی نجات رو جوجه این جون...کنم تشکر ازت باس-

 

 گفتم نداشتم انتظارشو خودم که شجاعتی وبا دادم قورت دهنمو آب منم
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 پیدا کار یه برام میخوام...زندگی نه دارم خونه نه من....کمه تشکری-

 ..کنین

 

 راستشو...کرد ورانداز پامو تا سر و کرد ریز عسلیشو چشمای پیک

 ارمک و بکشه منو که االنه میکردم فک چون...میزدم سکته داشتم بخوای

 و ادد سرتکون فقط پیک میکردم تصور که اونچه برخالف ولی...تموم

 اونجا از وقتی...شد خارج اتاق از و برداشت هاش شونه روو از کتشو

 هم و بودم خسته هم...کنم کنترل نمیتونستم دستامو لرزش رفت بیرون

 پیشونی روو گذاشتم دستمو و نشستم تخت لبه رفتم....عصبی

 رفتم...میکشه درد بدجور داره انگار بود درهم مارس چهره...مارس

 زدم داد و اتاق در سمت

 

 حرف زنه همون با داشت که پیک....بِِکشه نمیتونه داداشت....پیک هی-

 گفت زنه به روو و زد لبخند یه دیدم میزد

 

 ...خودت ک په میشه باشه خودت دست زیر روز سه میبینی؟دو شجاعتو-

 

 که اسم فهمیدم بعدا که َزنه...شدم خیره هردوشون به سردرگم لحظه اون

 گفت بهم خیره بود کوران لقبش نه

 

 ....اینجا بیا-
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 ندگیموز ک له که اتفاق یه....بیفته اتفاقی چه قراره نمیدونستم لحظه اون

 ...دمنبو اینجا االن باش مطمئن نمیگرفتم تصمیم درست اگه..کرد عوض

 

 هچ زن این...شدم میشد دیده صورتش روو پیری آثار که بانو به خیره

 نیرویی یه...میکشه سمتش به منو که هست نیرویی یه...داره ای جذبه

 گفتم و کشیدم آهی...کنم فک بهش میکنه وادار منو که

 

 داره؟ من زندگی به ربطی چه شما خاطرات نمیفهمم من... خب-

 

 گفت و کرد دراز دستشو بانو

 

 ...بده رو حلقه-

 

 ور حلقه بانو...بانو به دادم و میکردم لهش داشتم دستم تو که رو حلقه

 گفت محزون لحنی با.....داد تکیه مبل به و دستش انداخت

 

 ...خاطراتی این قربانی تنها تو....تو-

 

 کردم زمزمه و دادم ماساژ هامو شقیقه

 

 !قربانی-
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 کممح صدای با که در سمت رفتم و شدم پا جام از....کنم تحمل نتونستم

 زد خشکم سرجام بانو صالبت با و

 

 ...ورتا-

 

 عنو یه کردم حس ولی بود محکم و صالبت با صداش اینکه با میدونی

 برگشتم و کشیدم عمیقی نفس....میزد موج توش هم تمنا و خواهش

 سمتش

 

 ....هوم-

 

 ...بیا بازم ظهر فردا-

 

 !(ساواک بانوی چشم گفتم و زدم پوزخند

 

****** 

 

 سمبپر میخواستم...شدم خیره میکرد نیگا تلویزیون داشت که مامان به

 باید انگار...میشد کارم این مانع چیزی یه ولی کردی؟ چیکار مامان
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 نفسمو... کرده کاری یه نمیدونم مامان انگار... باشم بد خبر یه منتظر

 ...شدم خیره سااسان اس ام اس به و دادم فوت

 

 کنار نباهاشو باید...بپزیری وجود تمام با باید... کنی باور باید حقایقو"

 ."..کنن درکش هم بقیه که کنی کاری و ندیشون دست از باید...بیای

 

 ...مزخرفی اس چه

 

******* 

 

 زدم اس دوباره خودم پس...سردرنیاوردم ازش چیزی

 

 ..."بفهمم حقایقو میخوام...میام ظهر امروز"

 

 تویمان و مشکی جین یه...بپوشم لباسامو شدم پا و کشیدم عمیقی نفس

 کیفم...مسفید سیاه تیپ عاشق کال...سیاه شال و...بود چسب کمی که سفید

 ...نداشتم حوصله نگرفتم که

 

 ...بیرون میرم مامان-

 

 کجا؟-
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 !ناکجا-

 

 !برو باشه-

 

 نم بین همیشه یادمه که اونجا تا مامان؟ شد اینم کردم فک و زدم پوزخند

 رپرستا من واسه بودم کوچیک من وقتی مثال...میزاشت فرق فرشید و

 میشهه...میکرد خودش فرشید   کارای ولی! بده انجام کارامو تا بود گرفته

 به الاص!! پسرم میگفت فرشید به ولی ورتا یا جان ورتا میگفت من به

 آهی! خیلی اونم بود حساس فرشید روو ولی نداشت کار که منم کارای

 درو زنگ و دادم رو کرایه....رسیدیم زود چقد کردم فک و کشیدم

 ابلهان جواب گفتم منم.....کیه گفت که اومد ساسان صدای...زدم

 گفت و کرد باز درو خنده با ساسان! خاموشیست

 

 !گوشیست در خران جواب بگم نکن کاری-

 

 انوب فقط که حیف...بانو اتاق سمت رفتیم ساسان دوشادوش و زدم لبخند

 هتق ساسان...میپرسیدم مامان از میرفتم واگرنه اومده چی من سر میدونه

 هی به و بود نشسته کارش میز پشت بانو...کرد باز درو و زد در به ای

 هب پشتش عکس قاب چون...میکرد نیگا بود میزش روو که عکس قاب

 ...چیه عکسه ببینم نمیتونستم بود ما

 

 ....جان ورتا تو بیا-
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 رئیس دختر شدم من تاحاال کی از جان؟؟ ورتا!! باال رفت ابروم تای یه

 سمت که مبال از رویکی رفتم هرحال به گرفت؟ تحویلم که جمهور

 گفتم و نشستم بود شده چیده اتاق راست

 

 ...اومدم بیام گفتین... خب-

 

 به خیره.... میز روو گذاشت رو بود دستش که خودکاری و کرد تر لبشو

 ...کرد شروع عکس قاب

 

 رفتم مک شجاعت با منم....پیششون برم گفت بهم کوران که گفتم اونجا تا-

 گرفت و درآورد کجاش نمیدونم از تیر هفت یه کوران...سمتشون

 گفت....سمتم

 

 لیکش اگه...میخواد دلت که هرکی به...میکنی شلیک یکی به میگیری-

 ....نکنی

 

 دمآ نمیتونستم من بکشم؟ رو یکی گفتم..کردم فک و بستم چشمامو

 طرف یه از ولی...نداشتم تجربه کارا این تو...نبودم قاتل من...بکشم

 سختی دوراهی چه...میشدم کشته خودم نمیکشتم رو کسی اگه دیگه

 ردیدیت هیچ بی و کردم فک ثانیه ده حدود...میشی کشته یا بکش یا...بود

 شلیک...کردم شلیک نگذشته ای ثانیه به و ام شقیقه رو گرفتم تیرو هف

 ردمک شلیک...نشدم کشته اما کردم شلیک...نیومد شلیک صدای اما کردم
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 دست برام کوران دیدم کردم باز چشامو وقتی....نکشتم رو کسی اما

 فک...میبینم خواب دارم میکردم فک! احسنت میگفت و زد دست...زد

 دیدم و گرفتم خودم از نیشگونی یه...دنیا اون رفتم دیگه میکردم

 شونه روو گذاشت دستشو....سمتم اومد و شد پا جاش از کوران..بیدارم

 گفت و ام

 

 ولی میداد نجات خودشو جون بود ای دیگه هرکس ستودنیه شجاعتت-

 تزیردس اومدی وقتی اینم که مثبتی بچه زیادی ولی...رو بقیه جون تو

 چیزی و دادم تکون سر فقط لحظه اون...میشه حل خودم

 قماچا قاچاق و ک شی آدم دیگه شم باند این وارد اگه میدونستم...نگفتم

 سرکوچه نرم بود مهم برام این فقط لحظه اون ولی...روزم هر کار میشه

 کاش ای که....شه خرد این از تر بیش غرورم نمیخواستم...کنم گدایی

 ونا اگه نمیدونستم موقع اون شاید...نمیگرفتم تصمیمو این هیچوقت

 ...میدم دست از چیزمو مهمترین بگیرم رو کذایی تصمیم

 

 و خسته...میکردم فکرشو که بود چیزی اون از تر شکسته دل بانو

 مانعم چیزی یه ولی بدم دلداریش برم میخواست دلم!! ناراحت

 گفتم و کشیدم عمیقی نفس...میشد

 

 ....داره من به ربطی چه این نمیفهمم بازم ولی-

 

 !سعید و تو به...داره ربط تو به بعد به این از-
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 گفتم چشماش به خیره

 

 با روز دوسه اگه حتی بابام...بزنی حرف من پدر درمورد نداری حق-

 ...کرد انتخاب مامانمو آخرش بوده تو

 

 گفت و زد پوزخند بانو

 

 از اول کوران...نمیرن یادم از هیچوقت که دوسال...گذشت سال دو-

 قاچاق بعدش...آدم کشتن بعدش...داد یاد بهم گرفتنو اسلحه هرچیزی

 من بعدِ  میگفت میدونی!! ریاست درآخر و خوشگذرونی بعدش...مواد

رد وقتی یادمه....میشی باند رهبر  هک صندلی روو رفتم بار اولین برا م 

 یعنی رهبری فهمیدم بعدش ولی اومد خوشم اولش...نشستم میشست

 گذشت ماه سه یعد یه اون از خالصه! رهبری صندلی روو شدن زندانی

 نمیدادن اهمیت حرفام به عده یه اوایل...بود سخت خیلی برام که ماه سه

 تا گذشت کذایی ماه سه...شد بسته دهنشون شکنجه و تهدید کلی با ولی

 کیهت دیوار به خسته سعید...دیدم باباتو خودمون کوچه تو روز یه که این

 هداد بهم دنیارو اینکه مثه موقع اون...میکشید سیگار داشت و بود داده

 کردم زمزمه ناباوری با رسیدم بهش وقتی...سمتش دویدم باشن

 

 ....سعید-

 

 گفت من به روو تعجب کردبا لهش و زمین رو انداخت سیگارشو
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 شما؟-

 

 نمیاد؟ یادت...دانشگاه تو....سعد کیانا من...من-

 

 ...بود کرده تغییر هم اش خنده...بود خسته هم اش خنده....خندید

 

 !نمیدیدمت!! نبودی دانشگاه آخرای کیانا؟ چطوری...اومد یادم آره-

 

 ...بود یادش حداقل پس...دل ته از..خندیدم

 

 ..میکنم کار اینجا االن...کردم تحصیل ترک-

 

 ....توهم رفت اخماش دیدم

 

 ...نمیشه پیدا ولی میگردم کار دنبال اس هفته دو من! خوشبحالت

 

 خودم پیش میومد بود چطور...کرد خطور ذهنم از فکری یه لحظه اون

 ..بود چشمم جلو اونجوری...

 

 !دارما سراغ جا یه من میخوای؟ کار-
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 گفت شاد لحنی با و شد باز اش چهره

 

 کاری؟ چه میگی؟ راس-

 

 ...بود خوب میشد بارَمن....بود مناسبش کاری چه ببینم کردم فک

 

 !بارَمن-

 

 !نیستم بلد-

 

 ...میگیری یاد میری ور باهاشون روز دوسه...  نداره اشکال-

 

 گفت خوشحالی با و خندید

 

 !نجاتمی فرشته تو کیانا وای-

 

 لحن با و زدم لبخند! نمیگنجیدم خودم پوست تو لحظه اون میدونی

 گفتم شرمگینی
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 ...آقا سعید خواهش-

 

 هس...بود هم ماهر کارش تو گفت میشه...یادگرفت تا گذشت هفته سه

 کاراش گر نظاره و بودم کنارش هرروزش   که گذشت ای هفته

 تا میومدم روز هر...شم خیره چشماش به تا میومدم روز هر...بودم

 ....گذشت زود خیلی هفته سه این که حیف ولی ببینم لبخنداشو

 

 اون و میگفتم بهش مارس   وظایف داشتم من یادمه....گذشت زود خیلی

 همدر ی چهره یه با سعید و شد باز در دفعه یه که....میداد سرتکون فقط

 که بود رفتاری چه این واقعا....شدم شوکه لحظه اون....اتاق تو اومد

 گفتم خشمگین نسبتا لحنی با....میداد نشون خودش از سعید

 

 وضعشه؟ چه این....سعید-

 

 زد داد...واستاد روم روبه و اومد جلو قدم دو سعید

 

 چی؟ که کردی باند این وارد منو نمیفهمم؟ آخرش من کردی فک-

 

 کارچی باید فهمید؟ باالخره پس...زمین روو افتاد بود دستم که کتابی

 ارهاش مارس به منم پس....نمیفهمید هیچی و بود عصبانی سعید میکردم؟

 رو در و بیرون رفت مارس....ببنده درو و بیرون بره اتاق از کردم

 گفتم سعید به روو نلرزه میکردم سعی که لحنی با....بست
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 ...همین...کنی پیدا کار میخواستم....من ببین-

 

 گفت و کرد فرو موهاش تو هاشو پنجه سعید

 

 کنم؟ پیدا کار که انداختی خطر در جونم تو چی؟ یعنی-

 

 گفتم و شدم خیره آبیش چشمای به....رفتم تر جلو و کشیدم آهی

 

 ....نمیفهمی تو سعید-

 

 ....شد خیره بهم عصبی و کالفه

 

 نمیفمم؟؟ چیو-

 

 ...دارم دوست اینکه-

 

 دوست منو نکنه گفتم خودم با....زد برق چشماش دیدم لحظه اون

 حدس که حیف ولی...داره دوستم که قبولوندم خودم به زود خیلی...داره

 گفت زده هیجان کمی لحنی با و گرفت هامو بازو...زدم اشتباهی
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 میگی؟ راس-

 

 ....اوهوم-

 

 دل ته از اگه حتی کارش این..کشید درآغوش منو سریع حرکت یه با

 از منو....داشتم دوستش چقد...برد آسمونا اوج به منو بازم ولی نبود

 گفت و کرد جدا خودش

 

 وت دیگه یکی میکردم فک.....ولی بگم میخواستم پیش وقت خیلی از-

 ....کنی اعتراف کنم وادارت اینکارم با میخواستم....هست زندگیت

 

 ؟ میدونستی گفتم تعجل با

 

 ...گفت بهم پیک اول روز! بابا آره-

 

 گفتم و خندیدم

 

 شدی؟ باند این وارد چرا پس-

 

 کرد زمزمه چشمام به خیره
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 .....تو بخاطر-

 

 یه...سوخت براش دلم...ریخت فرو بانو چشم گوشه از اشک ای قطره

 نمیرسن هم به آخرش که دروغین عشق یه...بودیم همدرد هم با جورایی

 جام از و کشیدم آهی! نمیرسیم هم به آخرش بازم که طرفه یه عشق یه و

 که ودب سخت برام... نمیتونستم.... در سمت رفتم حرفی هیچ بی...شدم پا

 سببشم بابام که وقتی اونم تازه..ببینم ناتوان و شکسته اینقد رو بانو

 اینقد که تو کردی؟ چیکار باهاش بابا کردم زمزمه خودم با....بود

 دوست منو هم بابا...داشتم دوست بابامو چقد....نبودی سنگدل

 رو روزایی چه و رسوندم روز به بابا یاد با که رو شبهایی چه...داشت

 بردم دست و کشیدم آهی...رسوندم شب به یادش به که

 

 !دربست-

 

******* 

 

 داریم چی شام...مامان...مامان-

 

 ؟

 

 گفت دار خنده لحنی با مامان
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 !میان عموتینا امروز-

 

 بهم پیتزائه هرچی از حالم دیگه! داریم پیتزا معمول طبق پس ایش

 دادم جواب رو میخورد زنگ داشت که گوشیمو...میخوره

 

 ....بله-

 

 ....ورتا الو-

 

 !داشت چیکار...ندیدمش روز اون بعد سانیار؟

 

 داری؟ چیکار...هوم-

 

 ...ببینمت باید-

 

 داری؟ چیکار-

 

 ...نمیشه االن...ساسانه درمورد-
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 بگه؟ میخواست چی یعنی ساسان؟

 

 کجا؟...باشه-

 

 خوبه؟ ستاره شاپ کافی-

 

 ...اونجام بعد ساعت نیم اوهوم-

 

******* 

 

 

 

 گفت و کرد باز دهن باالخره...شدم خیره سانیار به مضطرب

 

 قعاش میدونم چون...خودته بخاطر فقط....میزنم که حرفایی این ببین-

 ...ساسانی

 

 خب-

 

 ...میکنه نامزد داره....ساسان ببین-
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 کردم زمزمه مشکیش چشمای به خیره

 

 نامزد؟-

 

 یادته؟ رو فرزانه آره-

 

 باشه؟ساسان داشته دوست ساسانو میزدم هم حدس که نکبتی دختر همون

 گفتم خلقی بد با...شدم خسته دیگه...میکرد نابودم داشت

 

 کی؟-

 

 !امروز-

 

 بی اینقد یعنی امروز؟....سرم مغز تو خورد پتک مثه امروز کلمه

 نظر از اینقد یعنی نگفت؟؟ چیزی بهم حتی ساسان که بودم ارزش

 ثالم تازه میکنه؟؟هه نامزد داره نگفت بهم حتی که بودم کوچیک ساسان

 گفتم بغض چرا؟؟با دیگه بانو....بودم هم زنش

 

 نگفتین؟ من به چرا-

 



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  231  

 چی ساسان این نمیدونم...شدم خبردار امروز تازه خودم من...نمیدونم-

 !اشه کله تو

 

 نامزد دیگه زن یه با داشت ساسان..بغض با همراه ای خنده...خندیدم

 له پاش زیر غرورمو ی مانده ته و میکرد نابود منو داشت...میکرد

 نفرت هب تبدیل لحظه یه تو داشتم ساسان به نسبت که عشقی اون...میکرد

 باورم هیچوقت ولی قدمه یه نفرت و عشق فاصله بودم شنیده...شد

 گفتم سانیار ورووبه زدم پوزخند...نمیشد

 

 !باشه مبارکشون-

 

 ونچ...کرده تعجب میدونستم...شد خیره بهم مرموزانه و تعجب با سانیار

 کافی دیگه اما میکنم ناله و گریه زیر میزنم همیشه مثه میکرد فک

 هدیگ...بود کافی داشتم ایمان ام طرفه یک عشق به که همینجا تا...بود

 ونهل وجودم تو نفرت بنام چیزی بلکه نبود وجودم تو عشق بنام چیزی

 باید...بیرون اومدم شاپ کافی از استوار و منظم هایی قدم با....کرد

 دستم وتاد همین با امروز باید...برسم جشنشون به که بپوشم لباس میرفتم

 لز چشماش به باید....باشین خوشبخت میگفتم و میزدم کف براشون

 و میزدم لبخند باید...کردی انتخاب خوشگلی عروس میگفتم و میزدم

 ادوت اون به میدادم خودمو هدیه باید...میبودم بانو آینده عروس گر نظاره

 ختس...میدیدم عقدشونو مراسم باید...نداره قابل میگفتم خوشحالی با و

 ثابت همه به و ایستادم می سرجام محکم ولیباید بود سخت...بود

 ...ودمب نکرده ثابت خودم به تاحاال که میکردم ثابت چیزی باید...میکردم
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**** 

 

 باز موهامو و پوشیدم رنگمو آبی دکلته متحرک ی مرده مثه

 لیو بودم خوشکل....شدم خیره چشمام به و کردم ملیحی آرایش...گذاشتم

 هب توجه بی...بیرون رفتم در از و زدم پوزخند...نبودم ساسان میل باب

 گاز و شدم فرشید ماشین سوار...شدم خارج خونه از اینا عمو

 بد چی یه ولی....بود خوب چقد...نسیم خنکای و شب سکوت....دادم

 ترلکن احساساتمو میتونستم امروز....داشتم که مبهمی و گنگ حس...بود

 هی ناخوداگاه بود شاد چقد ساسان دیروز که میفته یادم وقتی نه؟ یا کنم

! ساسان شده ذکرم و فکر همه..ساسان ساسان ساسان....میزنم زهرخند

 چی همه بسه...نامزدیش مراسم میری امروز تو...بسه ورتا....دیگه بسه

 بی...دیگه یکی نشد ساسان..نکن اذیت خودتو...نیست امیدی دیگه تمومه

 سنح وچقدامشب!بود قشنگ شب چقد....شدم خیره خیابون به حسی هیچ

 !بود

 

********* 

 

 گوی و گفت و خنده صدای...شدم پیاده ماشین از و برداشتم کادومو

 دکر باز رو در تعجب با خدمتکار..نبود منتظرم هیچکی...میومد مهمونا

 راست سمت مهمونا....انداختم نگاهی داخل به...شم وارد موند منتظر و

 وسایل هم چپ سمت...بودن مگو بگو درحال و بودن نشسته سالن

 یباز جا همه...بود شده تزیین داشت امکان که جایی تا هم سالن...پذیرایی

 با همه...شدم وارد بیخیال....فرزانه خوشبحال...بود شده خواستنی و

 زول بهم ها دیوونه مثه باشن شده شوکه انگار...شدن ساکت من دیدن
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 هم کنار که فرزانه و ساسان سمت رفتم تصنعی لبخند یه با...زدن

 کشیدن نفس! میان هم به چقد گذشت ذهنم از لحظه یه...بودن ایستاده

 نم که میکردم ثابت خودم به و میرفتم باید ولی...بود شده سخت برام

 مسائل بخاطر که ام روانشناسی رشته دانشجوی اسدی ورتا من! ورتام

 خندملب...رسیدم بهشون ثانیه چند از بعد...نمیشم داغون عاشقی و احمقانه

 گفتم فرزانه به رو و شد تر گشاده

 

 ...میومدم زودتر میداد خبر بهم یکی اگه...گلم باشه مبارک-

 

 لبخند با و اومد خودش به زود خیلی ولی...شد خیره بهم گنگ فرزانه

 گفت

 

 زهرخند به تبدیل لبخندم...نکرد قبول ولی گفتم ساسان به من-

 گفتم چشماش به خیره و ساسان رووبه....شد

 

 !نمیومدم که مزاحمم میدونستم اگه!! ساسان آقا باشه مبارک-

 

 گفت و شد خیره بهم تمام رحمی بی با ساسان واما

 

 .....کنم دعوتت که نمیدیدم رو ای کننده قانع دلیل-
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 حسابت آدمم اصال یعنی! داری ارزش هیچی اندازه تو یعنی این

 از و....دانشجوی اسدی ورتا تو...کردم مرور دوباره ذهنم تو....نمیکنم

 گفتم باشم گرفته ای تازه جونِ  اینکه مثه! متنفری ساسان

 

 نمم واگرنه...بیام داشتم وظیفه دادین نجات جونمو اینکه بخاطر من اما-

 گفتم فرزانه به رو بعدش!بیام نمیخواستم

 

 دادم ادامه سختی با بعدش....کادوتون اینم-

 

 ...باشه مبارک-

 

 نداشت انتظار..بود شده شوکه کنم فک...شد خیره کادو به ساسان اما و

 بازی فیلم خوب...پر دست با اونم تازه اینجا بیام من روز اون بعد

 گفت و بوسید امو گونه فرزانه...خوب خیلی...کردم

 

 ...کشیدی زحمت...عزیزم مرسی-

 

 گفتم و بوسیدم اشو گونه منم

 

 ...میکنی جبران نداره اشکال-
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 گفتم ساسان به روو بعد

 

 ...باشه مبارک-

 

 من زا حد این تا....عقب کشید ولی ببوسم لپشه تا جلو بردم َسَرمو بعد

 گفتم دو هر به خیره میومد؟ بدش

 

 ...دنبالش برم باید میاد خارج از فامیالمون از یکی امروز...برم باید-

 

 گفت و جلو آورد دستشو فرزانه

 

 ...اومدی که ممنون-

 

 باهاشون که مدت اون تو...کردم خداحافظی باهاشون و زدم لبخندی

 چرا نمیدونم...میکردم حس خودم روو رو بانو ی خیره نگاه میزد حرف

 ازگ و فرمون پشت نشستم بیخیال...بودم دلگبر بانو از همه از بیش

 شروع اول از چیزو همه باید! نداشتم رو احدالناسی هیچ حوصله....دادم

 ...چیو همه...میکردم

 

***** 
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 رو ماجرا ادامه و بانو پیش برم گرفتم تصمیم فکر هفته یک بعد

 نیارسا و ساسان نقش بدونم میخواستم...مهم خیلی...بود مهم برام...بشنوم

 نممیک حس بانو حرفای بعد....بود چی زندگیم تو بابا و مامان و بانو و

 !بس و بود بازی یه اش همه زندگیم

 

 ...بدین ادامه لطفا....بشنوم رو ماجرا ادامه اومدم-

 

 داد ادامه بود من به پشتش که عکسی قاب اون به خیره بازم بانو

 

 وت بخاطر گفت بهم بابات که کردم تعریف برات رو قصه اونجای تا -

 بابات وقتی تازه...خیلی.. بودم خوشحال لحظه اون...شدم باند این وارد

 و داد رو حلقه این...میکردم پرواز داشتم دیگه داد بهم رو حلقه این

 واندازاش پس همه گفت! نداشت زیادی پول گفت...پایین انداخت سرشو

 بابات روز هر...بودیم باهم خیلی اون از بعد...کرده حلقه این صرف

 ناو و میکردم تعریف زندگیم از من...میزدیم حرف هم با و پیشم میومد

 مامانت ولی داده ازدواج پیشنهاد مامانت به میگفت....خودش زندگی از

 ورزگارو هی...نکرد قبول نداشت زیادی پول بابات اینکه واسه فقط

 تا اه ماه و روزا گذشتن خالصه....نمیکنه آدم با که بازیایی چه میبینی؟

 اون...نمیگنجیدم خودم پوست تو خوشحالی از...ام حامله فهمیدم روز یه

 الفهک سعید دیدم....سعید پیش رفتم و پوشیدم لباسمو قشنگترین روز

 ولدارپ حاالکه چرا؟گفت گفتم...میرم دارم شده؟گفت چی سعید گفتم...اس

 اولین..شکستم...شدم خرد میدونی.....بیارم بدست ناهیدو میتونم شدم

 بود این آوردم زبون به که چیزی
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 بچه عاشق...زد برق چشماش دیدم.....ببر خودت با اتم بچه پس-

 گفت دفعه یه ولی...بود

 

 ِکی؟ بچه؟ چی؟-

 

 !دیگه ماه سه-

 

 گفت و شد خیره چشمام به

 

 ...میگیرمش میام اومد دنیا به هرموقع-

 

 تا هک نفرت یه! نفرت یه به شد تبدیل عشقم داشتم؟ حسی چه لحظه اون

 میرم راست میرم چپ وقتی که نفرت یه! بشناسمش نتونستم هنوزم

 باعث که نفرت یه...بدم دست از امو بچه شد باعث که نفرت یه! یادمه

 ....ببخشم خودمو نتونم وقت هیچ شد باعث که نفرتی...بمونم تنها شد

 

 داد ادامه و کرد تر لبشو بانو

 

 اون تو...بود من با پول بخاطر سعید فهمیدم تازه من و گذشت ماه سه-

 واریز پول روز هر و بود بازکرده بانکی حساب یه بود من با که مدت

 بعدشم هه...خرید شرکت یه رفت شد زیاد پولش که بعدش...میکرد

 ما بچه باالخره و گذشت ماه سه...آورد بدست ناهیدو و شد پولدار دوباره
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 از که هرچی از چون...نداشتم هیجان اصال اونروز یادمه....اومد بدنیا

 بسته چشماش آوردم بدنیاش وقتی یادمه...بودم متنفر بود سعید ذات

 ینمبب چیزو اون وقتی تا باشم داشته ازش چیزی یه میخواستم دلم...بود

 سعک ازش گفتم ها بچه از یکی یه پس...شه بیشتر سعید از نفرتم

 نمی هیچوقت کاش ای ولی...انداختن عکس بچه از...بندازه

 مثه میشدم...میشه تازه دلم داغ عکس اون دیدن هربار با چون...انداختن

 هر.. میکنه وجدان عذاب احساس و انداخته دور اشو بچه که مادری

 و اومد سعید....میکنم مرور رو گذشته و میکنم زندگی درد این با روز

 من...نکرد هم خداحافظی حتی...رفت و گرفت حرفی هیچ بی رو بچه

 !همین فقط! نفرت یه و تنهایی یه و بودم مونده

 

 خشکم عکس دیدن با....داد نشون من به و برگردوند عکسو قاب بانو

 من به زیادی شباهت که ناز ی کوچولو ی بچه یه...زد

 بانو....نداره امکان نه.......و درشت نسبتا آبی چشمای...خیلی...داشت

 میکرد؟ بازی من با داشت...شدم خیره بانو به ناباوری با....بابا مامان

 بی و برداشتم عکسو قاب میگرفت؟ انتقام داشت میزد؟ گول منو داشت

 گفت و زدم داد...زمین روو کوبوندمش فکری هیچ

 

 هرچرندیاتی کردی فک تو بدی؟ بازی منو میتونی کردی؟ فک چی تو-

 رهذ یه واقعا تو...بد خیلی! کردی بد بانو میکنم؟؟ باور گفتی که رو

 هست؟ وجودت تو انسانیت
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 گانی بود شده خیره بهم خیس چشمای با که بانو به و میزدم نفس نفس

 رفتم لرزان های قدم با...نداشت امکان اصال نه...نداشت امکان...کردم

 گفت بانو که در سمت

 

 اگه..نکردم هم بدی ولی نکردم مادری حقت در....منی دختر تو-

 !خودم مثه یکی میشدی بمونی میذاشتم

 

 ساسان...بود مونده هنوز......افتادم راه حرفی هیچ بی و زدم پوزخند

 ایدب....کنم باور نمیتونم...نداره امکان نه اوف داداشمه؟ ساسان....سانیار

 ....کردی چیکار بانو...میفهمیدم ماجرارو آخر تا

 

 که برم جا یه میخواست دلم....دادم گاز و شدم فرشید ماشین سوار

 میرفتیم هم با بابا منو قبلنا میاد یادم....باشم تنهای تنهای....نباشه هیچکی

 هیچکی که دراندشتی و خلوت جای یه...شدم عاشقش واقعا که جایی یه

 کسی بازم میزدی فریاد توش هم چقدر هر که جایی یه...نبود توش

 شونن واکنشی چه بانو حرفای به نسبت نمیدونستم....نمیشنید صداتو

 فرشید...کرد مادری برام ناهید چی؟ ناهید پس بود؟ مادرم بانو....بدم

 گفتم لب زیر درماندگی با....ساسان اما و ناتنی؟؟ برادر

 

 !نداره امکان-

 

**** 

 



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  240  

 گفتم ای گرفته صدای با و برداشتم گوشیمو

 

 ....الو-

 

 بود مضطرب کمی صداش....بود ناهید

 

 کجایی؟؟ گلم جان؟؟؟ ورتا الو-

 

 نمیگفت چیزی دخترمی یه هم شرایط این تو حتی...زدم پوزخند

 

 ..میرم دارم من-

 

 گلم؟ کجا-

 

 !بابا پیش....اونور میرم-

 

لومه  باال رفت ناهید صدای و 

 

 نمیبخشمت کنی کاری اگه قرآن به ورتا-

 



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  241  

 منو؟ ناهید یا ناهیدو میبخشید؟من کیرو باید کی نمیبخشمت؟

 

 مامانمه میکنه ادعا که غریبه یه دهن از باید حقایقو نمیکردم فک-

 نی؟ عجیب...بشنوم

 

 توحقیق سال نوزده بعد نداشت انتظارشو...بود شده شوکه...کرد سکوت

 بفهمم

 

 ...نیمفهمی تو...میکنه فرق چی همه....نیست این قضیه ورتا ببین-

 

 !همین! دادین بازی منو اتون همه...میفهمم چیو همه من-

 

 یینپا به و نشستم پرتگاه لبه از تر دور کمی...کردم قطع رو گوشی و

 فرو قلبم تو خنجر مثه زد بانو که حرفایی از یک هر....شدم خیره

 بودم کسی من....بودم دروغین و طرفه یه عشق یه حاصل من....میرفت

 من....خودش بجز داشتن خبر اینو همه و کردن بازی زندگیش با که

 زندگیشو که بودم کسی من! شده برادرناتنیش عاشق که بودم کسی

 دست از مرد یک دروغین عشق و زن یه نفرت و خودخواهی بخاطر

 با هم هرچقدر که ای بازیچه! بودم بازیچه فقط فقط من اصل در! داد

 که بدبختیم آدم یه من! نیستن کردنش ول یه راضی کنن بازی زندگیش

 پا جام از حسی هیچ بی و زدم پوزخند...کیه دشمنش و دوست نمیدونم

 رفتم قدم یه...کنم جلوگیری اشکام ریزش از نتونستم حتی...شدم

 زدم داد...نیاوردم طاقت دیگه...میتپید تند تند قلبم...جلو
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 تر بیچاره نیاوردی؟ گیر من از تر بدبخت من؟ چرا میشنوی؟؟ خدااااا-

 اب چرا پس تری نزدیک گردن رگ از که تو ها؟؟ نیاوردی؟ گیر منو از

 زدم داد تمام بدبختی با میکنی؟؟؟ بازی من

 

 هر و روز هر چون شایدم کردم؟؟یا بدی ات بنده درحق من مگه چرا؟-

 دمنابو میخوای خدا ها؟ بگیری انتقام ازم میخواستی بودم یادت به لحظه

 ....میرسی ات خواسته به باشه کنی؟؟

 

 هدیگ قدم دو...بود شده خیس خیسه صورتم....جلو رفتم هم دیگه قدم یه

 دمز فریاد تر بلند و کشیدم عمیق نفس یه...کنم تمومش تا بود مونده

 

 میدونی داری؟؟ هات بنده به نسبت که عشقی اون اینه خدا؟ عدلت اینه-

 ددرمور وقتی...نبود خیالمم عین زد حرف بابام درمورد بانو وقتی چیه؟

 دربرا ساسان و مامانمه گفت وقتی ولی نداشتم حسی هیچ زد حرف ناهید

 اینجاش ات که حقیقت  ...کافیه ورتا...شدی نابود ورتا گفتم خودم به ناتنی

 واسه هدیگ...بکش خودتو برو....بمیر برو....بتمرگ برو...کافیه فهمیدی

 میمونی؟ زنده چی

 

 زدم داد

 

 چی؟؟؟ واسه-
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 حسی هیچ....بود مونده مرگم تا دیگه قدم یه...جلو رفتم قدم یه دوباره

 ....هیچ خوشحالی نه ترس نه...نداشتم

 

 دروغ زندگیم همه چون چرا؟ میدونی...میکشم خودمو....خداجون باشه-

! بودم بازیچه من نبودم آدم من!! بودم دروغ یه من نبودم ورتا من....بود

 من نیستم ورتا من! بودم بابام معشوقه دختر من نبودم مامانم دختر من

 !!ساواک بانوی!!! ساواکم بانویِ  دختر

 

 ینآخر برا بستم چشمامو و میزدم نفس نفس....جلو رفتم دیگه قدم ویه

 زدم داد بار

 

 لیو بردارم قدم تا کردم بلند پامو عصبانیت با و.......نمیبخشمت خدا-

 مومت بیچارگی با...بود گرفته بازومو کسی....شد افتادنم از مانع چیزی

 زدم داد

 

 راحت همتون شر از بزا...بمیرم بزا کن ولم میخوای؟ جونم از چی-

 .....شم

 

 ....زد خشکم ساسان گرم صدای باشنیدن ولی

 

 کنی؟ چیکار مخیواستی ورتا-
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 چی؟ که کردم خرد خودمو عاشقتم؟ داداش میگفتم؟؟ چی ساسان به

 واکنشی هیچ...کرد بغلم و کشید خودش سمت به منو عجله با ساسان

 من...میکشتم خودمو واگرنه....داشتم نیاز لحظه اون تو...ندادم نشون

 ضبغ با....میداد فشارم بغلش تو محکم وساسان میکردم گریه آروم آروم

 کردم زمزمه

 

 و شدم جدا ازش دفعه یه....همه...کردن بازی من با همه ساسان؟ دیدی-

 گفتم چشماش به خیره و گرفتم اشو یقه

 

 وم؟؟ه بانوئه؟؟ من مامان اینکه برادرناتنیمی؟؟ اینکه نه؟ نمیدونستی تو-

 

 گفت وآروم کرد جدا اش یقه از دستامو معذب ساسان

 

 ...من خواهر ببین....نمیفهمی عصبانی االن تو ورتا-

 

 خواهرش من که نمیشد باورش هم خودش حتی میدونم من؟ خواهر

 واهرخ میتونست فرشید فقط فقط....بودم متنفر خواهر کلمه از....باشم

 زدم داد وجود تمام با....زدم داد! ای دیگه کس نه کنه صدام

 



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  245  

 نه بانو نه....نداری من با نسبتی هیچ تو....نیستی من برادر تو-

 یه آره...میزنین گول منو دارین که گوئین دروغ آدم مشت یه شما....تو

 ....دروغگو آدم مشت

 

 همقابل توان...برد ماشین سمت به خودش با منو و گرفت بازومو ساسان

 ....نداشتم رو هیچکاری توان اصال....نداشتم کردنو

 

 حرف خودم با لب زیر ساسان حضور به توجه بی و شدم ماشین سوار

 ...میزدم

 

 تو....نیستی خودت تو....دروغی تو دروغن همه...دروغه....ورتا-

 اسانس...بستم چشمامو و شیشه روو گذاشتم سرمو....نیستی قبل ورتای

 ساکت دوباره و میکشید آهی یه گاهی فقط نمیزد حرف اصال

 رتاو اوف....ناتنی ولی....ناتنی برادر....کنم حضم نمیتونستم...میشد

 پس تورو بازم ساسان...نمیکرد فرقی نبود برادرتم اگه حتی...بسه

 فرو بغضمو...بود خوشحال هم چقدر و کرد نامزد ندیدی میزدوووومگه

 کردم زمزمه لب زیر و دادم

 

 نگفتی؟ چرا-

 

 کنم دوری ازت کردم سعی من....میگه بهت خودش گفت بانو چون-

 ....ولی
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 گفتم زدمو پوزخند

 

 هوم؟ بودم چسییده بهت کنه مثه من ولی-

 

 !!!خواهرناتنیمی نمیشد باورم خودمم.....نه-

 

 چرا؟-

 

 ...خواهرمی کنم باور که میشد این از مانع حسی یه...نمیدونم-

 

 گفتم و زدم پوزخند بازم

 

 !!آقا گذاشتی جا رو ناتنی-

 

 گفت و داد فوت محکم نفسشو

 

 حقایق نصفه فهمیدن بعد میدونستم....اینجایی مطمئنه گفت بانو-

 !خوبه حالت شم مطمئن تا بیام میخواستم....میشی اینجوری

 

 حقایق؟؟ نصفه-
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 ...میزد ضربه فرمان روی انگشتش با مضطرب ساسان

 

 باعث که.... که میکنن اشتباهی یه گاهی آدما....ورتا ببین-

 پشیمون سگ مثه...شن پشیمون کارشون ون ازا خودشونم...میشه

 که؟ میفهمی....جایزالخطاست انسان میگن...شن

 

 گفتم ای گرفته صدای با

 

 حقیقت نصف میگی تازه... آوردین سرم رو بود هربالیی که شما-

 مونده؟

 

 حتی...بود خودت نفع به کرده هرکاری بانو...نباش سنگدل......ورتا-

 متنفر بابات از بده حق بانو به...نکرد کارو اون تو بخاطر اگه

 یهرچ گفت میشه.... کشید؟ چی بانو سالها اون تموم تو میدونی...باشه

 بگی هک هربالیی و کرد زجرکششون کشت آدم رفت....بکنی فکرشو که

 بابات....بود بابات اینا همه مقصر چیه؟ میدونی ولی....آورد سرشون

 هاتن رو بانو و من بابات!! شه ساواک بانویِ  به تبدیل بانو شد باعث

 ....گذاشت

 

 کردم زمزمه تعجب با
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 بانو؟؟ و تو-

 

 یکی اب بانو شه باند وارد بابات اینکه از قبل نگفت؟؟ بهت بانو مگه آره-

 بابای و میام بدنیا منم خالصه...میشن صمیمی حسابی باند اعضای از

 !!همیش کشته بود داده بهش بانو که هایی ماموریت از یکی تو ام بیچاره

 

 بود؟ پذیرفته هم تورو مسئولیت بابام مگه-

 

 بود هگرفت پرستار من واسه بانو! نداشتم بیشتر سال چهار من! نمیدونم-

 اونموقع...شد سالم 8 حدود که تا اون دست بود سپرده منو......منو و

 !!داره هم دیگه پسر یه اومد یادش تازه

 

 خب؟-

 

 چی؟ که خب-

 

 ...بشنوم خودت زبون از میخوام....بگو تو حقیقتو نصف...بعدش-

 

 گفت و کرد پارک ای گوشه حرفی هیچ بدون ساسان

 

 ...کنی فک منطقی بده قول....میزنم که حرفایی بعد....ورتا-
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 گفتم و زدم زهرخندی

 

 ...دارم تحملشو...بگو-

 

 سانیار و بودم ساله 52 موقع اون من و داشتی سال 51 حدود تو-

 چشماش به...دارم کارت پسرم بیا گفت...زد صدام بانو روز یه....22

 همراهی سانیارو ماموریت این تو باید ؟گفت چیکار گفتم و زدم زل

 نفرو یه میخوام گفت ای پریده رنگ ماموریتی؟با چه گفتم...کنی

 ...بکشین

 

 کیو؟-

 

 گفت و دزدید ازم نگاشو

 

 عموق اون... برو سانیار با و بردار وسایالتو برو حاال...میفهمی خودت-

 رو فری قالده و برداشتم امو اسلحه رفتم....کیه بانو منظور نمیدونستم

 از خیلی تو...گنده سگ یه داشتم سگ یه ها موقع اون...همچنین هم

! بود شانسی خوش مدال جور یه گفت میشد....کرد کمکم ماموریتا

 کرد نروش موزیکو همیشه مثه سانیار و نشستیم ماشین تو رفتیم خالصه

 هوا تقریبا دیگه...میکردم بازی فری با منم میکرد زمزمه باخودش و

 خونه یه جلو ماشینو سانیار....بودن خواب همه و بود شده تاریک

 کرد زمزمه و کرد چک اشو اسلحه....کرد پارک بزرگ تقریبا ویالیی
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 میایم و میدیم انجام کارمونو آروم خیلی...نبیندت کسی باش مواظب-

 نشده دیر تا بدو....بیرون

 

 انگار....میومد دختر یه های خنده صدای....باال پریدیم دیوار از خالصه

 هی صدای بعد....میخندید غش غش باشه شنیده دنیارو جک دارترین خنده

 میگفت هی که میومد پیر چندان نه مرد

 

 !!ام باکی میکنه فک میشنوه یکی االن چته؟...آرومتر-

 

 شد ساختمون وارد بدست اسلحه سانیار.....بود باز ساختمون درورودی

 زد داد و

 

 ....باال دستا...تو هی-

 

 ودب شده که دختره...باال بردن دستاشونو پریده رنگ با هردوشون یادمه

 سمت گرفت رو اسلحه سانیار....کنه خیس خودشو بود کم! ها مرده مثه

 گفت و َمرده

 

 شهوقت دیگه حاال ب ردی؟؟ حال کردی؟؟ زندگیتو رسیدیم؟ هم به باالخره-

 ...کنی بای بای همه با
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 زد داد و مرده جلو پرید شهامت با دختره

 

 

 

 چی؟ واسه بکشینش؟؟ میخواین دارین؟؟ چیکارش-

 

 سمت رفتم منم....بردارمش که کرد اشاره من به سر با سانیار

 زد داد َمرده....دختره

 

 وقته خیلی....اینجام نمیخواین؟من منو مگه....نزنین دست بهش-

 اونور داد هول رو دختره بعد...باشین نداشته کاری بهش....منتظرتونم

 تو که شهامتی....ایستاد َمرده جلو و نداد گوش حرفش به بازهم ولی

 و عصبی ی چهره...حرکاتش...صداش ت نه...میزد موج چشماش

 زیبا...میکرد خودش محصور آدمو اش همه و همه!ترسوش

 ....خیلی..بود

 

 داد ادامه و کشید آهی ساسان

 

 ولی...نفهمیدم آخرش اینو کی؟ به....بزنه که باال برد رو اسلحه سانیار-

 افتادیم هردو و دختره روو پریدم...نزنه دختره به موقع یه ترسیدم من

 ای شیشه تیزو نوک به بود خورده بازوش دختره...زمین روو

 زد داد دختره....میکرد واق واق که هم فَری...میومد خون ازش..میز
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 اشهم سانیار....بود شده دیر ولی.....ترخدا...باشین نداشته کاری باهاش-

 گفت من به روو و کشید رو

 

 ....بریم-

 

 لحظه بدترین...شدم خیره میومد خون هم هنوز قلبش از که مرد جسد به

 خیلی....بود کرده بدتر رو اوضاع که هم دختره های شیون...زندگیم

 رهدخت های گریه صدای بیرون نیومدیم خونه از که وقتی تا..بود سخت

 فتیمر وقتی....سخت خیلی...بود سخت...میشد شنیده گفتنش بابا بابا و

 گفت کردم تعریف بانو واسه رو قضیه و خونه

 

 .....کشتیش دخترم جلو چرا کشتینش؟ دختره جلو چرا-

 

 گفتیممی هم ما میکشتین اون جلو نباید میگفت...کردیم دعوا کلی خالصه

 دختره که خبرآوردن فرداش پس و روز اون گذشت...نیستیم ما مقصر

 پاک ذهنش از رو روز دو اون و روانپزشک یه پیش بردن رو

 ....گفتن بهش دیگه چیزای یه و کردن پاک...کردن
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 یخ تنم و میلرزید پاهام....میتپید تند تند...قلبم روو گذاشتم لرزونمو دست

 و جویدم لبمو... بابام... سانیار...  ساسان... نداشت امکان نه... بود کرده

 دروغ نه....آوردن بابامو مرگ خبر که روزی...کردم فک ها گذشته به

.... سگ واقه واق صدای....من خدای وای چی؟ کابوسا پس...بود

 ساسان به نسبت که حسی و.... .بازوم زخم سوزش... سانیار چشمای

 انساس سانیارو...کشت بابامو بانو....داشت ربط هم به اینا همه....داشتم

 نهات میگفت همین واسه بانو پس...  نیست مامانم ناهید... کردن کمکش

 چه داره نمیفهمیدم...کردم باز و بستم منم؟چشمامو ماجرا این قربانی

 سرم تو ساسان صدای و میرفت سیاهی چشمام.....افته می اتفاقی

 .....بد خیلی...بدبود حالم...میشد منعکس

 

****** 

 

 باعث که ماهی سه...بود کابوس مثه واسم که ماهی سه....گذشت ماه سه

 ماه سه....میمونه یادم دارم تاجون که ماهی سه...شم متنفر همه از شد

 باهاش نبودم حاظر ولی....میومد دیدارم به روز هر ساسان و گذشت

 دکتر....نزدم حرف هم کلمه یه حتی ماه سه کن فک...بزنم حرف

 گفت شوخ لحنی با و زد لبخندی شهروزی

 

 !میاد روز هر! نامزدته-

 

 ....کردم عادت بهش مدت این تو
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 ...نه-

 

 گفت و کرد امضا رو بعدی ی برگه شهروز

 

 فک بهش میتونی دوشنبه تا...سرجاشه هنوزم من پیشنهاد خب-

 درضمن...میکنم ریست و راست کارارو همه خودم خواستی اگه...کنی

 کف کردن بد بهت که اونایی به...نکنی فک گذشته به دیگه کن سعی

 نسخه مات نگاه با و زدم پوزخند...کنی دوری ازشون کن سعی...نکن

 ساسان....بیرون اومدم تیمارستان بگم بهتره یا بیمارستان از و گرفتم رو

 کرد زمزمه و سمتم اومد من دیدن با

 

 ورتا-

 

 نکشت بعدِ  حالت!! عزیزم پدر قاتل سالم میگفتم؟؟ چی...نکردم توجه

 شد؟؟ بهتر بابام

 

 ....تو به تقدیم گل این ورتا-

 

 از بود دیگه وقت یه اگه...شدم خیره قرمز روز گل به و برگشتم

 انداختمش و گرفتم دستش از گلو......االن ولی درمیارودم بال خوشحالی

 شده قفل دهنم ولی متنفرم هم تو از ساسان بگم میخواستم...پام زیر

 گفتم و افتادم راه....بود
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 ....دربست-

 

 و شدم بزرگ محیط اون تو من....کنی فک منطقی دادی قول تو ورتا-

 ....نیست من تقصیر ورتا....بود عادی کار یه برام

 

 داداش؟؟ مهمه برام کردی فک-

 

 گفت چشمام به خیره

 

 ....انداختی جا رو ناتنی-

 

 فرشید....خورد زنگ گوشیم.....تاکسی تو نشستم و زدم زهرخند

 ...میزدم حرف فرشید با فقط مدت این تو...بود

 

 میشی؟ مرخص نگفتی چطوری؟چرا...گلم آجی الو-

 

 ...همینجوری...هیچی-

 

 ورتا-
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 هوم؟-

 

 بیا.....میمونه اونجا هفته یه تا اینا عمه پیش فرستادم مامانو-

 ...نیست کسی...خونه

 

 .فرشید ممنون...باشه-

 

 درست اتو عالقه مورد غذای برات که خونه بیا...خودمی گل آجی تو-

 کردم

 

 گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 

 ؟ رشته آش-

 

 اوهوم-

 

 ....میرسم دیگه دقیقه ده تا باشه-

 

 اومد بار یه سانیار...کردم مرور ماهو سه این اتفاقات و کشیدم آهی

 ساسان! بود بانو مقصر بگه تونست فقط...شد بد حالم دیدنش با که دیدنم
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 بهش ورود اجازه من و میزد سر بهم روز هر بعد به اول هفته از که هم

 طفق منم! بده خیلی حالش بانو گفت و اومد یواشکی بار یه....نمیدادم

 داده دست از تکلممو قدرت جورایی یه! نگفتم چیزی و زدم پوزخند

 ! برو بگم تونستم فقط دیدنم اومد ناهید اون بعد!بودم

 

 دوست خودم دختر مثه تورو همیشه ورتا کرد زمزمه اونم

 کجای رو یکی این نمیدونستم....نگفتم چیزی من....همیشه....داشتم

 هادپیشن به و کشیدم عمیقی نفس!!دیگه بود کرده مادری بزارم؟ وردلم

 ...میکردم قبول زیاد احتمال به...نبود بد...کردم فک شهروز دکتر

 

 بابامو مرگ خبر که روزی...کردم فک ها گذشته به و جویدم لبمو..

 واق صدای....من خدای وای چی؟ کابوسا پس...بود دروغ نه....آوردن

 نسبت که حسی و.....بازوم زخم سوزش...سانیار چشمای....سگ واقه

 بابامو بانو....داشت ربط هم به اینا همه....داشتم ساسان به

 بانو پس... نیست مامانم ناهید...کردن کمکش ساسان سانیارو...کشت

 باز و بستم منم؟چشمامو ماجرا این قربانی تنها میگفت همین واسه

 و میرفت سیاهی چشمام.....افته می اتفاقی چه داره نمیفهمیدم...کردم

 .....بد خیلی...بدبود حالم...میشد منعکس سرم تو ساسان صدای

 

****** 

 

 باعث که ماهی سه...بود کابوس مثه واسم که ماهی سه....گذشت ماه سه

 ماه سه....میمونه یادم دارم تاجون که ماهی سه...شم متنفر همه از شد

 باهاش نبودم حاظر ولی....میومد دیدارم به روز هر ساسان و گذشت
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 دکتر....نزدم حرف هم کلمه یه حتی ماه سه کن فک...بزنم حرف

 گفت شوخ لحنی با و زد لبخندی شهروزی

 

 !میاد روز هر! نامزدته-

 

 ....کردم عادت بهش مدت این تو

 

 ...نه-

 

 گفت و کرد امضا رو بعدی ی برگه شهروز

 

 فک بهش میتونی دوشنبه تا...سرجاشه هنوزم من پیشنهاد خب-

 درضمن...میکنم ریست و راست کارارو همه خودم خواستی اگه...کنی

 کف کردن بد بهت که اونایی به...نکنی فک گذشته به دیگه کن سعی

 نسخه مات نگاه با و زدم پوزخند...کنی دوری ازشون کن سعی...نکن

 ساسان....بیرون اومدم تیمارستان بگم بهتره یا بیمارستان از و گرفتم رو

 کرد زمزمه و سمتم اومد من دیدن با

 

 ورتا-

 

 نکشت بعدِ  حالت!! عزیزم پدر قاتل سالم میگفتم؟؟ چی...نکردم توجه

 شد؟؟ بهتر بابام
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 ....تو به تقدیم گل این ورتا-

 

 از بود دیگه وقت یه اگه...شدم خیره قرمز روز گل به و برگشتم

 انداختمش و گرفتم دستش از گلو......االن ولی درمیارودم بال خوشحالی

 شده قفل دهنم ولی متنفرم هم تو از ساسان بگم میخواستم...پام زیر

 گفتم و افتادم راه....بود

 

 ....دربست-

 

 و شدم بزرگ محیط اون تو من....کنی فک منطقی دادی قول تو ورتا-

 ....نیست من تقصیر ورتا....بود عادی کار یه برام

 

 داداش؟؟ مهمه برام کردی فک-

 

 گفت چشمام به خیره

 

 ....انداختی جا رو ناتنی-

 

 فرشید....خورد زنگ گوشیم.....تاکسی تو نشستم و زدم زهرخند

 ...میزدم حرف فرشید با فقط مدت این تو...بود
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 میشی؟ مرخص نگفتی چطوری؟چرا...گلم آجی الو-

 

 ...همینجوری...هیچی-

 

 ورتا-

 

 هوم؟-

 

 بیا.....میمونه اونجا هفته یه تا اینا عمه پیش فرستادم مامانو-

 ...نیست کسی...خونه

 

 .فرشید ممنون...باشه-

 

 درست اتو عالقه مورد غذای برات که خونه بیا...خودمی گل آجی تو-

 کردم

 

 گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 

 ؟ رشته آش-
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 اوهوم-

 

 ....میرسم دیگه دقیقه ده تا باشه-

 

 اومد بار یه سانیار...کردم مرور ماهو سه این اتفاقات و کشیدم آهی

 ساسان! بود بانو مقصر بگه تونست فقط...شد بد حالم دیدنش با که دیدنم

 بهش ورود اجازه من و میزد سر بهم روز هر بعد به اول هفته از که هم

 طفق منم! بده خیلی حالش بانو گفت و اومد یواشکی بار یه....نمیدادم

 داده دست از تکلممو قدرت جورایی یه! نگفتم چیزی و زدم پوزخند

 ! برو بگم تونستم فقط دیدنم اومد ناهید اون بعد!بودم

 

 دوست خودم دختر مثه تورو همیشه ورتا کرد زمزمه اونم

 کجای رو یکی این نمیدونستم....نگفتم چیزی من....همیشه....داشتم

 هادپیشن به و کشیدم عمیقی نفس!!دیگه بود کرده مادری بزارم؟ وردلم

 ...میکردم قبول زیاد احتمال به...نبود بد...کردم فک شهروز دکتر

 

 

 

************ 
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 در زنگ فرشید وجود با که بودم خر...کردم باز رو در و انداختم کلید  

 شدم نزدیک خونه ورودی در به....شدم خونه وارد صدا بی!نمیزدم رو

 ترجیح میزد حرف غضب و خشم با داشت که ناهید صدای شنیدن با که

 رو فضولی نزارم حال همون با! بیرون بیاد خونه از بمونم منتظر دادم

 ...سپردم گوش حرفاشون به و چسبوندم در به گوشمو پس! نکردم ول

 

 وت حاال کردم؟ قبول ورتارو ات آینده و تو بخاطر من میدونی....فرشید-

 میزنی؟ حرف من با اینجوری داری

 

 بهش کسی نمیزارم من خواهر...خواهرمه ورتا....کن گوش مامان-

 بینینمی!نه دیگه االن بود گرفته چشامو جلو پول قبال اگه... بزنه صدمه

 هیچی...نمیزد حرف هیچکی با کلوم دو کشید؟ چی ماه سه این

 داغونه؟ چقد نمیبینی...میشد خیره نقطه یه به...نمیخورد

 

 هر اشبج و کن قبول رو ورتا گفت اومد سعید وقتی....کن گوش فرشید-

 هر مگفت...بود تو آینده رسید ذهنم به که چیزی اولین من بگیر پول ماه

 خرج فرشید آینده واسه و میکنم واریز بانکی حساب تو پولو ماه

 رس صدقه کیه؟از پول از داری االن که شرکتی این میکنی فک!میکنم

 چی؟ که میکنی بلند من روو صداتو داری تو هیچی اینش کی؟

 

 میخوای اگه...طرف یه ورتا طرف یه دنیا....نذار منت اینقد...مامان-

 به داری تو...نشو نزدیک ورتا به دیگه...خودت واسه وردار شرکتو

 میفهمی؟...میزنی صدمه ورتا
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 گفت آروم و کرد سکوت مدتی ناهید

 

 نکردم سعی هیچوقت...هیچوقت...نکردم بدی ورتا به هیچوقت من-

 خودم دختر مثه ورتا درسته....شدم هم موفق دیدی که...کنم ناراحتش

 یا! میگم چی کن گوش حاال....نکردم ظلم بهش هیچوقت ولی نیست

 اینکه یا زندگیت و خونه به میچسبی و برمیداری سرورتا از دست

 ....میکنم طردت ازخانواده......

 

 ...اومد فرشید پوزخند صدای

 

 و طرف یه دنیا میگم؟همه دارم چی ساعته سه شنیدی اصال تو مامان-

 !طرف یه ورتا

 

 باز رو در درمونده و خسته...میشد کشیده باریک جاهای به کار دیگه

 گفتم لرزونی صدای با و گذاشتم هال داخل قدم یه و کردم

 

 ....میرم بعد هفته یه من-

 

 فقط که فرشید....برگشت سمتم به ناراحتی و پریده رنگ با ناهید

 اپ جاش از ناهید....میداد ماساژ هاشو شقیقه داشت و بود بسته چشماشو

 کرد زمزمه و شد
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 ....من ورتا-

 

 بخاطر ممنون!!نبودن واقعی اگه حتی که سالهایی این بخاطر ممنون-

 تموم بخاطر ممنون....کردی پر مادرمو خالی جای مدت این تو اینکه

 ...هات خنده و حرفات تموم....نوازشات تموم و کارا

 

 گفت و پایین انداخت سرشو ناهید

 

 ...زدم االن که حرفایی-

 

 ....ام خسته اتاقم تو میرم...خودمم مقصر-

 

 گفت فرشید

 

 !بکشم ناهار میخوام...بیا بعد ساعت نیم تا..... ورتا-

 

 لوشتاب و اتاقم برا دلم....باال رفتم سست هایی قدم با و دادم تکون سری

 و ها گذشته برا...چی همه برا...بهرام و کامپیوترم برا بود شده تنگ

 نمیخواست دلم...رفت ناهید...شنیدم رو خروجی در صدای....هام خنده

 فک ها گذشته به نمیخوام دیگه...باشم بد کسی با آخر هفته این
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 هیچوقت مطمئنم ولی...چیو همه....کنم فراموش چیو همه میخوام...کنم

 باز قحقای فهمیدن بعد حتی....کنم عوض ساسان به نسبت حسمو نمیتونم

 د؟میکر فرقی چه ولی...کنم فراموشش که میشه این از مانع چیزی یه هم

 هیچوقت دیگه و فرانسه میرم شهروز دکتر با بعد هفته

 مشد خیره بود زده امروز ساسان که اسی به و کشیدم آهی....برنمیگردم

 

 وبا كرد كوت ـ ســ باید ـست ـ اجباریـ سكوت ولي ـخته ــ سـ خیلي-

 و غم ـیچ ــ هـ كه كني اظهار داري لب بر كه ـي ـ زوركـ لبخندي

 

 

 

 و لبخند این ـشت ـ پـ كه نمیدونه خدا جز كس هیچ ولي. نداري اندوهي

 .ـت اسـ پنهان ـاد ـ فریـ و اندوه غم هزار هزاران ـباري ـ اجـ سكوت

 

 معبودت و تو میان چیزي هیچ اول از انگار كه كرد رفتار طوري باید و

 .كرد ـكوت ـ سـ و اورد لب بر ـنده ـ خـ باید هم باز و نداشته وجود

 

 

 

 ـ سـ باید ـني كــ گریه زار زار داري ـت ـ دوسـ كه هنگامي سخته خیلي

 .بیاوری ـب ـ لـ بر خنده هم باز و کنی ـكوت
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 و باشي داشته ــفته ـ نگـ حرف ـزاران ـ هـ كه وقتي ـخته ـ سـ خیلي

 ... بگي را حرفا اون از ـي ـ كمـ حتي نتوني

 

 

 

 

 

 بیخیال بود؟ چی منظورش ناگفته؟ حرف هزاران....رفتم فرو فکر به

 هب بغض با....کشیدم دراز و تختم روو رفتم...انداختم باال شونه و شدم

 دنبالش هی....بود روزایی چه..کردم فک بودم ساسان با که روزایی

 چی چی؟همه االن ولی...داشتم توجهش جلب در سعی هی میدویدم

 ساسان با برم میتونم االن گفتم و زدم غمگینی لبخند.....شده عوض

 کارشون اصال....شده جدا فرزانه از شنیدم پیش ماه چند....شم خوشبخت

 پدرت قاتل همدست اون میگی؟ چی ورتا اوف! نکشید هم عروسی به

 گفتم تقه صدای شنیدن از بعد دادم تکون سری.....بود

 

 ...تو بیا-

 

 گفت لبخند یه با...شد اتاق وارد بدست سینی فرشید
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 ااونج ببینم!بمیری گرسنگی از دیگه که االناس....پاشو پاشو اوف-

 گیر سومالی تا چند کردن فک یا بود؟؟ اومده خوشمزه غذای قحطی

 ؟ آوردن

 

 گفتم و کشیدم نفسی...گرفتم دستش از رو سینی و خندیدم آروم

 

 ماکارونی هاش رشته بجا که من نظر به اس؟ رشته آش این اوه-

 ..... که انداختی

 

 ....شد سرخ یکم دیدم

 

 که هم سوپری تو...کنم درست هاشو رشته نبودم بلد...خب آره-

 !دیگه بندازم اینا از شدم مجبور! نبودن حاظراش

 

******* 

 

 فتگ نمیشه ولی نبود بد غذاش....شدم مشغول و انداختم باال شونه بیخیال

 ....خوردم نشکنه دلش اینکه برا هرحال به!بود رشته آش

 

 ورتا-
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 هوم-

 

 ....بری میخوای گفتی-

 

 گفتم کج لبخند با و برداشتم خوردن از دست

 

 خوبه هنرم فهمید شهروز دکتر وقتی...نیست موندن جای اینجا.....آره-

 گفت...اومد خوشش ازش و کشیدم تابلو....بکشم تابلو یه خواست ازم

 برم باهاش مایلم اگه بزنه نمایشگاه پاریس تو میخواد

 

 میام منم ورتا-

 

 شدم خیره بهش جدی

 

 از و کس همه از میخواد دلت گاهی میدونی...باشم تنها میخوام من....نه-

 !باشی دور چیز همه

 

 ...ولی-

 

 !گفتم که همینی!نداره اگر و اما و ولی-
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 ی؟چ که غریب کشور یه تو میری تو...نی بازی و شوخی زندگی ورتا-

 

 اشم قیهب میگیرم یاد کلمه دوسه یه...میخونم میخرم کتاب هفته یه این تو-

 کنم فک ام آینده به که اونیم از تر داغون فرشید....میخونم اونجا

 

 گفت و زد کنار چشام جلو از موهامو برادرانه محبتی با فرشید

 

 نممیک سفارش دوستام از تا چند به و میدم انجام کاراتو من پس.... باشه-

 ...باشه بهت حواسشون

 

 داداش ممنون.....باشه-

 

 !بخور غذاتو حاال خب-

 

 .....شدم کار به دست و زدم نیشخندی

 

***** 

 

 مزد پوزخند.....بدم گوش رو آهنگی چه کردم فک و گرفتم رو هنزفری

 کردم بلند صداشو و
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 دور تو از که جایی...برم باشم مجبور من که خواستی خودت-

 .......باشم

 

 

 

 

 

 و میرم.....میرم دیگه روز دو کردم فک و بود بسته گلومو راه بغض

 بابام اتلق که بقبولونم بخودم نتونستم هیچوقت...ولی....میکنم فراموشش

 دوست من از بیشتر رو فرزانه که...کرد کارو اون قصد از که...بود

 زد فریاد ذهنم ته از چیزی یه داره؟ دوست مگه اون اصال ورتا.....دارم

 داره...میکنه فرق نگاش چون داره...میکنی حسش چون داره.....آره

 نداشت اگه چون داره دوست آره....بود دنبالت هی روز چند این چون

 ...بودی که تیمارستانی نمیومد روز هر تموم ماه سه

 

 اراده بی.....میزد زنگ ساسان.....شدم خیره گوشیم به و زدم پوزخند

 دادم جواب

 

 بله؟-

 

 غمگین چقد صداش....میومد زدناش نفس نفس صدای....کرد مکث یکم

 !اون دوشه رو ریختن عالم های غم همه انگار....بود گرفته و
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 ورتا.....الو-

 

 کردم که بغضی بخاطر ولی بدم جواب میخواستم....ندادم جواب

 ...نزنم حرفی میکرد مجبورم ناتنی برادر کلمه....نتونستم

 

 بری؟ میخوای ورتا-

 

-..... 

 

 ....داغون.....داغونم....بگم میخوام....ورتا-

 

 بودن خودم دست.... شد خیس ام گونه که نرسید ثانیه به و شکست بغضم

 .... بود داغون... دشمنم. ...عشقم. ...ناتنیم داداشه...

 

 برام.... بودی خواستنی و زیبا.... دیدمت جشن تو که اولی روز ورتا-

 تگف جشن تو بانو وقتی...بودی مقدس و نایافتنی دشت شیئ یه مثه

 هیچوقت میدونستم چون ؟"چرا... فرستادم لعنت خودم به....دخترشی

 همو هم هرچقد که بودیم موازی خط دوتا مثه تو منو.. .نمیرسم بهت

 سانیار وقتی... بعداش.... نمیرسیم بهم بازم باشیم داشته دوست

 دق تخم یه بخاطر دانشگاه تو چقد میگفت وقتی... .میزد حرف درموردت

 که بود موقع اون..... شده عاشقت میگفت هی و کردی شیطنت و بازی
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 مثه روز هر وقتی... .بعدش اما... ام دیوونه عاشق یه من فهمیدم تازه

... هوس نه عشقه این فهمیدم تازه اونور و اینور میرفتم سرکنده مرغ

 وقتی... ولی داری دوستم هم تو بودم کرده شک نگاهات از.. .میدونی.

 گفتی... دارم دوستت ساسان گفتی اومدی نزار حال اون با اونروز

 یا باشم خوشحال باید نمیدونستم روز اون... شدی داغون من بخاطر

 میدونی.... خواهر... بودی خواهرم تو چرا؟چون میدونی.... ناراحت

 هک میکنه اینجاد ما بین بلند خیلی دیوار یه ناتنی برادر و خواهر این

 من ورتا....نمیرسیم انتهاش به بریم باال ازش هم هرچقد

 شاید.. ..ببرمت یاد از شاید کنم نامزد فرزانه با گفتم....میدونی...عاشقتم

 هم تربیش هیچ که کمتر بهت نسبت عشقم ولی.... . کنم فراموشت بتونم

 حالی هچ میگفتم بهت حقیقتو داشتم وقتی میدونی.... ام خسته ورتا.... شد

 متنفر ازت ورتا... .میدی دست از ورتارو میگفتم خودم به داشتم؟

 ....میکردم ورتا ورتا هی..نمیخوادت دیگه ورتا....میشه

 

 دوستم مدت همه این کردم فک و کردم پاک اشکامو لرزون دستی با

 جرز و کشید زجر مدت همه این.. .نگفت ولی میدونست حقیقتو... داشت

 کنم؟ چیکارش... داد

 

 دادم جواب دار بغض لحنی با

 

 ای کینه من.... دارم پرواز شب52 ساعت.. .میرم دیگه دوروز من-

 شروع رو جدیدی زندگی میخوام چون... ندارم هیچکدومتون به نسبت

 ای کاره یه خودم واسه...میخونم درس... میزنم نمایشگاه میرم.... کنم

 دار بچه... میکنم شوهر....  دادم ادامه بغض وبا... میشم
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 از اتونو همه.... نمیکنم فک هیچوقت هیچوقت شما به خالصه....میشم

 و هبود خواب یه ام گذشته میکنم فک.. .میکنم فراموشتون و میبرم یاد

 ....بس

 

 من... کردم قطع و گرفت شدت خودم ی گریه.... میومد اش گریه صدای

 یوارد به.. .داشتم دوستش... کنم فراموشش نمیتونستم هیچوقت هیچوقت

 چی همه دیگه روز دو...سپردم گوش ام گریه هق هق به و دادم تکیه

 یچشما دیگه.. .نمیدیدم سانیارولبخنداشو دیگه... چی همه.... میشه تموم

 میرفتم و میشدم جدا ازش دیگه... نمیدیدم ایشو قهوه گاهی و عسلی

 روش خاک کلی و میکردم گور به زنده عشقمو باید دیگه.... دنیا اونور

 ...... باید..... میخوندم فاتحه عشقم واسه باید... میریختم

 

****** 

 

 رسیده خط آخر دیگه...کردم باز سانیارو ی نامه جونی بی لبخند با

 از رو نامه....کنه تهدید رو کی جونِ  میخواد دفعه این ببینم بزار....بودم

 خوندن به کردم شروع و درآوردم پاکتش

 

 

 

 .......محکومیم همه کند حکم گر که خدایی نام به
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 ثانیه از...اول ورز از...کنم اعتراف میخوام...سرخم گل....عزیز ورتای

 بیداد و داد سرکشت و آبی چشمای....شدم عاشقت اول نگاه از...اول

 حرف همه و همه...داشتی قاتل مرد دوتا با که رفتاری میکردی که هایی

 دمخو با....بابات سمت گرفتم رو اسلحه که شب اون....میزد شجاعتت از

 هاگ میدونستم...نشی راهم سد موقع یه که بکشم تورور اولم کردم فک

 باال بردم رو اسلحه....داشت نخواهم قرار و آروم دیگه بمونی زنده

 وبابات فقط شدم مجبور ناچار به....داد نجاتت ساسان ولی کنم شلیک

 سپ....داره خاصی دلیل داد نجات تورو ساسان اینکه میدونستم...بکشم

 رو یکی بعد به اون از...بیرون زدم و کشتم خونسردی نهایت در باباتو

 اب چیو همه خبرآوردن بعدش روز سه دو....درچهحالی ببینه تا فرستادم

 خودم به شدم؟ خوشحال چقد میدونی....کردن پاک ذهنت از هیپنوتیزم

 ردوا موندم منتظر...میارم بدست دلشو....چیو همه....میکنم جبران گفتم

 یگذاشت پاتو تا ؟؟ یادته اول روز...شدم دانشگاه وارد منم...شی دانشگاه

 کنهن گفتم..ترسیدم موقع اون....شدی خیره من به برگشتی دانشگاه تو

 دیده خوبی به بدنت لرزش و بود پریده رنگت....باشه اومده یادش

 بیرون هوا حالو اون از تورو و بود دوستت خداروشکر....میشد

 منو گفتم استاد به رفت یادته؟من مرغ تخم قضیه اون بعدش....آورد

 به مدیر در پشت من روز اون چی؟یادته؟ نیکویی استاد....کن ورتا جفتِ 

 و اکابوس همه ممکنه گفت وقتی نیکویی استاد....میدادم گوش حرفاتون

 یادت چیو همه موقع یه که ترسیدم باشه داشته ربط روز همون به اینا

 فتمگ و شدم دفتر وارد عجله با پس....نبود هم بدی روانشناس آخه...نیاره

 که آسمی بخاطر نیکویی استاد بعدش روز دو.....داره کارت ساسان

رد شد خفه داشت ! مرد من بخاطر....نمرد مریضیش بخاطر اون....م 

 اش همه....بود دروغ دراومدم؟ آب از ات پسرخاله آخرش یادته..
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 و نامه شناس کردن عوض میکنم کار که محیطی این تو...دروغ

 من مگفت خانوم ملیحه به و رفتم دیروز...نیست سختی کار مشخصاتت

 دروغ چه هه!کردم پیدا اصلیمو بابای مامان گفتم...نیستم پسرت

 و میفرستاد طرف اون و طرف این به هی منو بانو که بعدش.....محضی

 حرف بانو حرف رو نداشتم حق من....میکرد تر دور تو از منو

 بهم که روزی....ورتا بعدش ولی! .....ساواکه بانوی باشه هرچی...بزنم

 همیدمف تازه که بود روز اون...بکشی منو میخواستی یادته؟ کردی شلیک

 منو میخوام ازت...سرخم گل!...جا هیچ....ندارم جایی هیچ تو قلب تو

 ورتا....نبود خودم دست ولی کردم ظلم درحقت..ببخشی

 و کنی فراموش اتو گذشته همه نامه این خوندن از بعد امیدوارم...عزیزم

 میخوای که هرچی به امیدوارم...قبل ورتای همون بشی

 یول نیستم عاشقش....میکنم ازدواج نازنین با دارم....راستی....برسی

 باهاش آشناس هم جا این محیط با و دارم دوستش جواریی یه چون

 سرخم گل...داری جا قلبم تو جا همه و همیشه تو...میکنم ازدواج

 سانیار...... باش خودت مواظب

 

 

 

 بود ریخته که موهامو از ای طره...کردم مچاله رو نامه و زدم پوزخند

 عاشقم کن فک...بود بازی حقه چه سانیار...زدم کنار رو صورتم رو

 پرواز شب فردا...شدم وسایلم کردن جمع مشغول بیخیال! بود

 گوشیم که بودم هوا حالو همین تو.....سرنوشتم سوی به پرواز...داشتم

 دادم جواب کیه ببینم اینکه بدون خورد زنگ
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 .....بله-

 

 ....ببیندت میخواد!آخراشه....وخیمه حالش بانو....ورتا-

 

 و ساده ای چهره...آوردم یادم رو بانو ی قیافه بغض با و بستم چشمامو

 چیکار باید....میشد دیده خوبی به روش پیری آثار که با دلنشین

 که ببینمش؟من نرم چی واسه آخره روزای دیگه کردم فک....میکردم

 اصلی قاتل دیدن به نرم چرا...نکنم کارو این چرا دیگه کردم کارو همه

 ...بابام

 

 .....بدو منتظرتم پایین من...میزنه صدا اسمتو داره بانو ورتا....الو الو-

 

 بی....ساسان دیدن برای بود خوبی ی بهانه چه...کرد قطع رو گوشی و

 ...پایین رفتم و برداشتم شالمو و پالتو فکری هیچ

 

 کجا؟ ورتا-

 

 گفتم و فرشید سمت برگشتم

 

 منتظرمن..دارم کار بیرون االن...میام بعد ساعت دو-
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 ..نکنی دیر...باشه-

 

 یه و جلو صندلی رو نشستم....ماشین سمت رفتم و شدم خارج در از

 راه حرفی هیچ بی و بود هم تو اخماش ساسان....کشیدم عمیق نفس

 باید...نبود خودم دست ولی... کنم رفتار عادی کردم سعی...افتاد

 سکوت ساعت نیم بعد....میکردم بهش چشمی زیر نگاه یه هرازگاهی

 در....خونه سمت رفت و شد پیاده ماشین از ساسان....رسیدیم باالخره

 گفت و کرد باز رو

 

 دنش عاشق فقط و فقط گناهش تنها....باش داشته درستی رفتار باهاش-

 !بود

 

 نه اش عاشقانه اعترافای اون از نه...کرد خوش جا لبم گوشه تلخی لبخند

 هی تخت یه....شدم اتاق وارد....کردنش تهدید و زدن کنایه و نیش این از

 عرق و بود هم تو اخماش...بود خوابیده روش بانو و بود اونور نفره

 گفتم ساسان به رو و زدم لبخندی...بود کرده

 

 !اس زنده اینکه خب؟-

 

 گفت بهم خیره ساسان

 

 !بزن حرف درس-



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  278  

 

 نیجو بی لبخند...بود شده روانیا مثه...بود کی دیگه این...کردم وحشت

 نمماما انگار نه انگار....نداد دست بهم حسی هیچ...بانو پیش رفتم و زدم

 کردم زمزمه و کشیدم ای خمیازه! بود دادن جون درحال

 

 دارین؟ تشریف بیدار!ساواک بانوی ببخشید اوه! بانو-

 

 ....خیلی...بود عجبیب! نبودم آدمی همچین من...کردم تعجب خودم از

 

 گفت چشماش کردن باز بدون و خورد تکونی بانو

 

 ...دخترم...ورتا-

 

 رو بانو ادای اراده بی...کردم کج دهنمو و برگشتم ساسان سمت

 درآوردم

 

 !دخترم-

 

 کرد زمزمه...ریز چشماشو و کرد کج سرشو ساسان

 

 بگه بهت چیزی به میخواد...کن گوش حرفاش به-
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 گفتم تمسخر با و جلو بردم سرمو

 

 .....نمییییییر....ترخدا...جون مامان-

 

 صرفه به کرد شروع دفعه یه بانو....خندیدم آروم آروم بعد

 گفت بینیشو رو گذاشت اکسیژنو ماسک ساسان...کردن

 

 ...میبینی بد واگرنه...کن مراعات...میمیره داره اون ورتا-

 

 گفتم بانو به روح بی

 

 !بخوابم میخوام....بگو حرفتو زودباش....بانو-

 

 گفت نفس نفس و برداشت ماسکو لرزون دستی با بانو

 

 . ..م..َنگفت...حقیتو...حقی...ین..تر مهم...مه....من...تا...ور-

 

 !مامانم این کرده چیکار باز دیگه...شد گرد چشام
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 ...تو.. بدونی...بد..داری...حق....تو....تو-

 

 دنیا این از که نکشید ثانیه به و شد بیشتر زدنش نفس نفس دفعه یه که

 ام دیگه چیز میخواست مرگ دم....شدم خیره بانو به شوکه....رفت

 از و شد خیره بهش کمی...بانو سمت رفت پریده رنگ ساسان!!!بگه؟

 االب نفسم...بست چشماشو و برد دست بعدش...داد تکون سری تاسف رو

 کشته؟ بابامو اینکه از تر مهم چی بگه؟ میخواست چی بانو...نمیومد

 

 ...در سمت رفتم تر دراز پا از دست

 

 ورتا-

 

 اینجوری چرا بشر این...زدم زل ایش قهوه چشمای به و سمتش برگشتم

 زول بهش تمنا و خواهش دنیا یه با....عسلی یا باش ای قهوه یا...بود

 شنیدم امو گرفته صدای بجاش ولی بزنم داد میخواستم...زدم

 

 هوم؟-

 

 میری؟ فردا-
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 تبدارمو چشمای...احساس هرگونه از خالی....نبود هیچی چشماش تو

 بازم هک بودم برنداشته قدم دو...برم بازم که برگشتم و کردم بسته بازو

 گفت

 

 ....باشی خوش-

 

 افتادن مازیار آهنگ یاد...میکرد خداحافظی داشت....لرزید ام چونه

 

 که دستامه سهم جدایی میرم تو پیش از دارم موندن واسه دیره دیگه

 نمیگیرن دستاتو

 

 چه تقدیرم قصه این شده خداحافظ میرم دارم تنهایی بارون این تو

 ....خداحافظ دلگیرم

 

 من....نه بزنم داد میخواستم...کرد یخ دستام و بود بسته گلومو راه بغض

 دستام سهم جدایی نمیخوام...باشه این تقدیرم نمیخوام....نمیخوام

 طخ آخر یه فهموند بهم حرفش این با ساسان...نمیشد...نشد ولی...باشه

 قلبم شکستن صدای به صدا بی و بستم چشمامو!خط آخر....رسیدیم

 نسبت ام عالقه بازم ولی شدم خرد ساسان دست از چقد...دادم گوش

 ازمب االن کاش...افتادم راه و کشیدم عمیقی نفس...میشد بیشتر بهش

 مهم برام میگفت...نرو میگفت...ورتا میگفت بازم...میکرد صدام

 ازگ فکری هیچ بی و کردم پاک اشکامو.....دارم دوست میگفت...نیست



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  282  

 دوست چقد...بود شده سرسامآور سرعتم....نبود مهم برام دیگه...دادم

 !سرعتو داشتم

 

 یرگ بهم فرشید که کردم خداروشکر...اتاقم سمت رفتم و شدم خونه وارد

 مدل...کشیدم دراز تختم رو رفتم دربیارم پالتومو اینکه بدون....نداد

! مامانمه چرا که بانو این صورت تو بزنم َچک چندتا برم میخواست

 از ارسیگ نخ یه کالفگی با....هیچوقت...نمیشد ولی!پسرشه ساسان چرا

 لیو نبودم سیگاری!کردم روشنش فندک با و درآوردم عسلی کشوی تو

 چی سیگار این نمیدونم....میکشیدم میشدم داغون خیلی که هرازگاهی

 ردمک روشنش....کنه آروم آدمو میتونست اون فقط و فقط گاهی که داشت

 ونبیر بینیم تو از دودشو خاصی لذت با...کشیدم ازش محکم پ که به و

 کف بود زندگیم سال بدترین که سال یه این به و بستم چشمامو....دادم

 ورود از بعد ولی میکردم زندگی آدم بچه یه مثه حاال تا خدایی...کردم

 همه...کرد فرق چی همه زندگیم به بانو و ساسان و سانیار

 شب فردا پرواز واسه باید...بستم چشامو و کردم خاموش سیگارو...چی

 لد همه از بتونم تا باشم داشته قوی ی روحیه باید...باشم داشته انرژی

 ساسان؟ یا همه همه؟ کردم فک و زدم پوزخند...بکنم

 

**** 

 

 بله؟-

 

 ...بود شهروز دکتر
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 نرفته؟ که بادت داریم پرواز52 ساعت امشب ببین...ورتا سالم-

 

 .....نه-

 

 از اچندت...بندازیم راه نمایشگاهو باید پروازمون از بعد روز سه راستی-

 !ها برداری هاتو تابلو

 

 گفتم زدمو لبخندی

 

 ...ممنون چی همه بابت....باشه-

 

 ....میکنی جبرانش جوری یه نداره اشکال حاال...نکردم کاری-

 

 چجوری؟-

 

 گفت و خندید

 

 !بماند-
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****** 

 

 عوض کال زندگیمو که پروازی...دارم پرواز دیگه دقیقه ده

 با و کردم مچاله دستم تو یکم بلیطو....امو آینده...سرنوشتمو....میکنه

 گفتم شهروز دکتر به روو استرس

 

 ....بیفته اتفاقی یه قراره انگار...دارم استرس چرا نمیدونم-

 

 گفت و زد بخشی آرام لبخند

 

 .... میکنه فرق چی همه آب اونور رفتیم وقتی...عزیزم طبیعیه-

 

 هک جمعیت به....ها صندلی از یکی رو نشستم و زدم جونی بی لبخند

 خیره میرفتم اونور و اینور و میزدن حرف نشاط و شادی با داشتن

 لوکیلوکی دلشون تو االن مطمئنن...داشتن ای دغدغه بی زندگی چه...شدم

 مکرد احساس و خاروندم بینیمو کمی! اونور میرن دارن که میشه آب قند

 ای میدادم جواب باید......سانیاره دیدم تعجب با...میخوره زنگ گوشیم

 اون از میخواد میدونم...ندم جواب بهتره کردم فک و کشیدم آهی نه؟

 خاموش گوشیمو سانیار به توجه بی پس....بزنه اش عاشقانه حرفای

 کردم

 

 بود؟ کی-
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 توچه؟ فوضوله؟؟به اینقد چرا بشر این آقا

 

 بود فرشید....هیشکی-

 

 داداشت؟ همون...آهان-

 

 ...آره-

 

 نیومد؟ چرا-

 

 جدا ازش ناله اشکو و آه با آخری دم این نمیخواستم...خواستم خودم-

 میزنه سر بهم ماه به ماه گفت خودش...شم

 

 ....نگفت چیزی و انداخت باال شونه

 

**** 

 

 مبود کرده خوشکلتر رو شهر نمای بااال این از که روشنی های چراغ به

 بغل به...بود شده رومانتیک و رویایی جور یه جا همه واقعا...شدم خیره

 چقد....بود بسته چشماشو....شدم خیره بود نشسته شهروز دکتر که دستم
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 تو زنمب یکی میخواست دلم...بود گذاشته مرگشو کپه و بود گرفته راحت

 یاد...کنم زندگی آرامش با خودت مثه بده یاد.....بده یاد منم به بگم دهنش

 چشمامو و کشیدم آهی...نکنه مشغول ذهنمو هیچی دیگه بده

 مرفت ساسان با وقتی جورایی یه....نبود بدی جای هم فرانسه....بستم

 فقط...نمیرسیدن نظر یه بدی آدمای هم مردمش....اومد خوشم ازش

 یچ همه آیا کردم فک و دادم تکون سری.....خیلی...سخته خیلی زبونش

 نای...عزیزم نه میگفت بهم حسی یه میشه؟ تموم اونور به من رفتن با

 دروغ داشته شاید خب گفت؟ چی بانو ندیدی مگه...اولشه تازه

 هب کالفه بگه؟ دروغ میخواست بود گور لبه پاش خدا خر آخه!میگفته

 میخواست هرچی چه؟ تو به...بزار اتو کپه بگیر کوفت:دادم جواب خودم

 !بخوابم میخوام خفه حاال!!نداره ربطی تو به بگه

 

******** 

 

 گفت من به روو شهروز دکتر

 

 ثهم....میرسه بعد دقیقه چند گفت زد زنگ(متفکر یعنی رامان) رامان -

 ....کرده تموم بنزین راه وسط ماشینش اینکه

 

 گفتم زدمو لبخندی

 

 سربارِ  شدم...دیگه ببخش ترخدا دکتر-
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 گرفت دستمو و زد مهربون لبخندی

 

 زیزع دومشم...ماری بگو بهم گفتم بهت بار صد دکتر نگو من به اولشم-

 این تو...اومدی باهام که شدم خوشحال ام خیلی تازه چیه؟ سربار من

 خودمونو وطن هم از هیشکی دیگه نفر یه بجز ما غریب کشور

 ...نمیشناسیم

 

 گفتم و خاروندم دماغمو انگشتم با

 

 ....میکنم جبران جوری یه ایشاهلل...جون ماری مرسی-

 

 گفت و زد پشتم به ضربه تا چند دست با

 

 ....اومد رامان...اوناهاش-

 

 خیره داشت نگه گوشه یه تازه که مشکی پورشه ماشین به

 دستمو ماری! ....خوبه اینقد وضعشون بود نگفته ماری...هوم....شدم

 مرد یه و شد باز درماشین....کرد هدایت ماشین سمت به منو و کشید

 یت یه...شد پیاده ماشین از خوشتیپ العاده فوق سال نه و بیست حدود

 وارشل یه و بود زده باال آستیناشو که سفید اسپرت کت و سیاه شرت

 هیکلی چه وای...سفید اسپرت کفش و تفنگی لوله سیاه چسب

 هیچ بی و کرد ول دستمو ماری...کرده کار روش خیلی حتما....داشت
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 یول میشد حسودیم باید موقع اون...کردش ماچ یه و بغلش پرید حرفی

! داداشمم عاشق هنوزم که خرم واقعا من....نداد دست بهم حسی هیچ

 یه هبوس و ماچ کلی از بعد ماری....سمتشون رفتم و کشیدم عمیقی نفس

 گفت ای دفعه

 

 !سرم تو خاک وای-

 

 داداشش به کرد رو بعد

 

 رو آقا این ورتا و....گل خانوم ورتا خوبم خیلی دوست ایشون...رامان-

 !داداشمه میبینی که

 

 نای ببینم میخواستم...پرسی احوال نه سالم نه..نکردم کاری راستش

 افاده و فیس که اوناس از یا نه؟ یا میذاره محل دخترا به که ازاوناس

 جلو آورد دستشو و زد یخی لبخند یه تصورم برخالف! میاد

 

 ....دیدار مشتاق....زد حرف ازتون خیلی ماری...خانوم ورتا سالم-

 

 فشردم دستشو و زدم خشکی لبخند متقابال منم

 

 ...گفت بهم هواپیما تو تازه شما درمورد ماری...ممنون-
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 گفت و زد شرمگینی لبخند ماری

 

 ...تمنگف ورتا به اومد یادم تازه دیدم خوابتو هواپیما تو! بخدا رفت یادم-

 

 امالک اشو چهره تونستم تازه اونموقع و برداشت آفتابیشو عینک رامان

 یمشک کوچیک نه و بزرگ نه چشمای و کشیده مشکی ابروهای...ببینم

 نشسته خدا میکرد حس آدم که استخوانی صورتی...میزدن برق که

 دسفی پوست.....بلند دماغ و ای قلوه لب و کرده کار ساعت چندین روش

 .....بود کرده چندبرابر اشو چهره جذابیت که هم

 

 نجاهمی صبح تا باید دیگه کنیم ولت همینجوری اگه تورو عزیزم ماری-

 به و گرفت رو ماری و منو ساک حرف این گفتن بعد....شیم عالف

 گفت و گفت ایشی ماری....رفت ماشین سمت

 

 بره ام صدقه قربون اینکه بجا ماه شیش بعد داریم؟ داداشه ترخدا نه-

 گفتم و زدم لبخندی....میکنه توبیخم

 

 پسرخاله و داداش!!کرباسن یه سروته اشون همه پسرا!بابا کن ولش-

 !که نداره

 

 ....کیفش تو گذاشت و درآورد شالشو ماری
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 !میکردم خفگی احساس هی اونجا! شدم راحت خدا وای-

 

 دریا به دل آخرش ولی! نه یا دربیارم شالمو که بودم مردد من راستش

 ماری و عقب صندلی من و ماشین سمت رفتیم.....درآوردم و زدم

 گفتم ماری به رو و کشیدم ای خمیازه....نشست جلو صندلی

 

 استرس که بس دیشب!بخوابم میخوام فقط رسیدیم هرموقع...ماری-

 ...نبرد خوابم داشتم

 

 گفت رامان ماری بجا

 

 چرا؟-

 

 جذابیتی چه چشماش...میکرد نگاه منو داشت....شدم خیره آینه به

 ناو مثه کنه فک نمیخواست دلم.....بود قشنگ چقد نگاش برق...داشت

 سپ!!سفیدم اسب بر سوار شاهزاده منتظر رسیده دوران به تازه دخترای

 لحنی اب نشنیدم من کرد فک که ماری...نگفتم چیزی و انداختم باال شونه

 گفت شوخ

 

 !داری استرس چرا پرسید رامان!!میخوان عینک گوشات اینکه مثه-
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 نه؟ مگه!!بدم توضیح براشون نداشت دلیلی ولی شنیدم-

 

 خیلی که هم رامان....کرد نیگام شده گرد چشمای با و برگشت یهو ماری

 ...بود رانندگی درحال خونسرد

 

 لبتها!!نداره ربطی ایشون به واقعا میکنی؟خب نیگام اینجوری چرا چیه-

 ...ولی ام پررو اینقد که ببخشید

 

 گفت و کرد ای خنده ماری

 

 همه به نمیخوای شخصیه دلیلت خب!نداره اشکال ولی آره که پررو-

 !بگی

 

 وارس و ماشین سکوت....نگفتم چیزی دیگه و کشیدم ای دیگه ی خمیازه

 ...برم فرو عمیقی خواب به شد باعث ماشین مانند گهواره های

 

******* 

 

 هوای همه از اول...کردم باز چشمامو سختی به دستی های تکان با

 گفتم و بستمو چشمامو دوباره بعدش و دیدم رو فرانسه تاریک
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.. .کن ولم....ام خسته خیلی....میمونه منتظر مونده وا هتله اون...بتمرگ-

 خوابم که نکشید ای ثانیه دو به و بستم چشمامو راحت خیلی بعد و

 ....برد

 

****** 

 

 با و دادم بدنم به قوسی و کش یه و شدم پا خواب از خوبی حس یه با

 رنگ دیواراش که بزرگ سوئیت یه...کردم نیگا اطراف به خستگی

 زا که چیزی اولین.... شده گذاشته عطیقه یه اتاق از گوشه هر و کرمیه

 تاحاال اینکه بعدش...قشنگی سوئیت چه که بود این کرد خطور ذهنم

 ور بیشتر یکم اینجا؟ اومدم کی من اصال اینکه بعدش...ندیدم رو اینجا

 توش که هتلیه همون اینجا...پریم جام از دفعه یه و آوردم فشار مغزم

 همون...کردم نیگا لباسام به بیچارگی اینجا؟با اومدم ِکی پس دارم؟ اقامت

 موبایلم دنبال و چرخیدم خودم دور کالفگی با...دیروز لباسای

 ذشتگ ذهنم از دفعه یه ولی....کردم پیداش پتوم زیر قرن یه بعد...گشتم

 کف داشتم...نشستم تختم رو و گفتم ایشی! ندارم رو ماری ی شماره که

 ردمک باز درو رفتم...زدن سوئیتو در که بکنم سرم تو خاکی چه میکردم

 لحنی با....باال رفت ابروم تای یه رامان دیدن با!! کردم پیدا رو شادی

 گفت تفاوت بی

 

 تپش....شو حاضر زودباش پس..دنبالت بیام گفت ماری...اسدی خانوم-

 .....میمونم منتظر در
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 مدل تو!! تو بیاد کنم دعوتش من منتظر انگار زد زول بهم جور یه بعد

 انگار حاال!!درنیاره بازی قد من واسه اینقد که بگیرم اینو حال بزا گفتم

 گفتم آمرانه لحنی با پس! هست هم ای تحفه چه

 

 لبخند با.......کوبیدم محکم رو در و... ام آماده بعد ساعت نیم تا-

 آدم چه میکنه فک خودش پیش االن حتما...لباسام سمت رفتم ژکوندی

 ده یه تا میاد خوابم که حاال کردم فک و کشیدم ای خمیازه! پرروئی

 پتوی زیر خزیدم پس...میشم حاضر ربعی یه بعدش بخوابم ام دیگه دقیقه

 ....برد خوابم کمکم که بستم چشامو و نرمم و گرم

 

 روو سرد چیز یه کردم احساس یهو که بودم بیداری و خواب عالم تو

 یه وت که با رامان دیدن با و پریدم جا از نفس یه با...شد پاشیده صورتم

 بخار بود صورتم رو که آبایی همه بود آب از خالی آب پارچ یه دستش

 آب جرئتی چه با منو سوئیت تو اومده جرئتی چه با عوضی این...شدن

 با....بود شده گرد چشام و میزد تند تند قلبم کرده؟؟ خالی من رو پارچو

 گفتم داشتم کنترلش در سعی که لحنی

 

 رومان؟ آقا خوبی-

 

 گفت و کرد نیگام شیطنت با

 

 !!شدم خوب االن-
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 گفتم و دادم تکون سری

 

 !!برات دارم-

 

******* 

 

 رومانه رامانه این سر تو خاک...میسوخت گلوم و میکرد درد سرم

 کردم فینی! شدم مریض االن بیرون زدم خیسم موهای با اونروز!! چیه

 گفتم و

 

 !!لطفا دستمال-

 

 چه داداشش گفتم مارال به وقتی...داد بهم رو بعدی دستمال و گفت ایشی

! بیاد اونم میرم هرجا و باشه مواظبم کرد مجبورش داده آب به گلی دسته

 بهش اصال بگه میخواسته! نزده حرف کلومم یه حاال تا دیروز از

 از میگفتم هی...کشیدم کار ازش داشت جا که جایی تا منم! برنخورده

 حرفی هیچ بی اونم...بیار اونو بیار اینو میخوام اون از میخوام این

 یه و بود آب!کردم نیگا رو گذاشت جلوم که سوپی...میداد انجامشون

 گفتم و کردم فین دوباره! توش مرغ

 

 !آبه که این!میخواستم فرانسوی سوپ من-
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 گفت و کشید موش به دستی حرص با

 

 !!بپزم چیزی نشدم مجبور هیچوقت که ببخشید-

 

 ....زدم پس بشقابو و زدم لبخندی

 

 ...نمیخورم نه-

 

 دهنمو سریع حرکت یه با....گرفت قاشقو و داد تکون سرشو کالفه

 اب و گردشد چشام!! دهنم تو ریخت رو بود قاشق تو که هرچی و بازکرد

 دهبری بریده میکردم صرفه که همونطور...زدم پس دستشو عصبانیت

 گفتم

 

 از خدایی...دستشویی سمت دویدم سریع بعد....خورد..بهم...حالم..اوق-

 بوی که بود آب..بود بدتر چیزاس اینجور از و سوسکی غذای هرچی

 در چارچوب به که میزدم آب صورتم به داشتم...میداد رو خام مرغ

 گفت بلند و داد تکیه

 

 ...درمیاری بازی پررو نمیگم هیچی هی! حقته-
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 مسواک به کردم شروع برداشتم مسواکمو...شد جمع چشام تو اشک

 از حرفی هیچ بدون درمیاورد پیشبندو داشت که همونطور اونم....زدن

 میشه؟ بدتر حالم موقع یه نمیگه کثافت....بیرون زد در

 

**** 

 

 و مبرداشت زدن مسواک از دست میشه؟ بدتر حالم موقع یه نمیگه کثافت

 دهش رنگ آبی سنگ دوقطعه مثه آبیم چشمای...شدم خیره خودم قیافه به

 هک دختری این کردم فک و کشیدم آهی...بود افتاده گود چشام زیر و بود

 فتمر توجه به....نداره اون شباهتی هیچ اصال...نیست قبل ورتای میبینم

 نکبتی رامانه این....دادم فوحش زمان و زمین به دلم تو و تختم سمت

 وت بزنم؟؟ زنگ باید گوری کدوم به شد بدتر حالم موقع یه نکرده فک

 تاقا وارد دست به فشارسنج یه با رامان دیدم که بودم خیاال و فکر همین

 هب حرفی هیچ بی منم....باال زد آستینمو و زد زانو کنارم اخم با....شد

 زیر زدم ها دیوونه عین یهو شد چی نمیدونم....شدم خیره اش قیافه

 خنده جلو بزور اونم....شد جمع چشام تو اشک که خندیدم اونقد!خنده

 پرسید سرد لحنی با و گرفت اشو

 

 شدی؟ هم تر خر بودی که چیه؟خر-

 

 گفتم و زدم ای قهقه

 

 دی؟می آب به گلی دسته چه شی آشپز تو اگه که میکردم فک داشتم...نه-
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 کردمی سازی َجو یه حداقل نکبت ی پسره....نگفت چیزی و گفت ایشی

 سکوت دادم ترجیح و زدم پوزخندی...نشه ناامید خودش از آدم که

 گفت شد تموم کارش وقتی...کنم

 

 .....نمیشه حالیت آدم حرف بخور سوپ میگم هی...پایینه فشارت-

 

 کردم زمزمه و کردم اخمی

 

 از حاال...خوبه حالم که میگم ماری به...نخواستم کمک ازت اصال-

 .....برو اینجا

 

 میکرد نگاه صورتم اجزای تک تک به...شد خیره بهم ثانیه چند حدود

 دراز تخت رو و کشیدم آهی...رفت و داد سرتکون فقط درآخر...

 ولی....مبست چشمامو و کشیدم باال میتونستم که جایی تا پتورو....کشیدم

 خسته...شد تداعی چشمام جلو ساسان از شفافی تصویر میشد؟ مگه

 ...نکن فک ورتا...نکن فک بهش ورتا: گفتم و دادم تکون سری

 

****** 

 

 گفتم ماری به رو و کردم نسبش رو روبه هم بعدیمو تابلو
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 خوبه؟-

 

 گفت و شد خیره تابلو به متفکر

 

 هستن؟ خاصی آدمای پسره و دختره این-

 

 ساحل به روو ساسان منو که بود تابلویی همون...شدم خیره تابلو به

 معلوم قیافه کشیدم خودمونو پشت از چون ولی...نشستیم

 گفتم و زدم زهرخندی.....نبود

 

 ...نه-

 

 فتموگ که کارایی...میشه باز نمایشگاه بعد ساعت نیم...کن ولش باشه-

 دادی؟ انجام

 

 ..آره-

 

 کرد زمزمه و داد بدنش به قوسی و کش خسته ماری

 

 ...میکشم خودمو نره فروش تابلوهامو اگه....بخدا شدم خسته اه-
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 اومد رامان و شد باز در لحظه همون...نگفتم چیزی و زدم پوزخندی

 و ای قهوه اسپرت شلوار و کت...بود زده ای قهوه تیپ ایندفعه....تو

 هنوزم هیکلش این...نبود بد همم...ای قهوه اسپرت کفش...کرمی بلوز

 !کشته منو هنوزه که

 

 سالم-

 

 یه لبی زیر معمول طبق من و کرد ماچش یه و پرید معمول طبق ماری

 گفت و کرد ای خنده فرشید...دادم سالم

 

 میخره؟ کسی وجقتو اجق های تابلو این کردی فک واقعا ماری-

 

 گفت دلخوری با ماری

 

 !دیگه میخرن خب! میمونن دستمون روو همینجا پ ن پ-

 

 .....نگفت چیزی و انداخت باال ای شانه رامان

 

********* 

 

 گفتم و شدم خیره بهش حرص با
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 تابلو یه میتونیم باشه هرچی ما!نخواست نظر شما از کسی ولی ببخشیدا-

 !ندارین همینشم هنر شما ولی بکشیم

 

 گفت و کرد ای خنده ماری

 

 ....تو ورتا-

 

 گفت و پرید ماری حرف وسط رامان ولی

 

 مطمئنی؟؟ حرفت از-

 

 ای کاسه میدونستم...بود احساس بی اش چهره ولی میخندیدن چشماش

 رفمح از میگفتم اگه..بود دیر پشیمونی واسه ولی! است کاسه نیم زیر

 ....میشد دار جریحه غرورم نیستم مطمئن

 

 مطمئنم آره-

 

 گفت بیخیالی با رامان که بگه چیزی کرد باز دهن باز ماری

 

 ببندی؟؟ شرط حاظری پس-
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 گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 

 ....آره-

 

 تو هاگ ولی میدم انجام رو بگی تو که هرچی هفته یه باختم من اگه باشه-

 !!میدی انجام گفتمو من که هرچی هفته یه....باختی

 

 جز ای چاره...کثافت!! دربیاره روزو سه اون تالفی میخواست پس

 !نداشتم کردن قبول

 

 !واستی میزنی که حرفایی پای مرد مثه امیدوارم ولی...قبوله...باشه-

 

 پای مرد مثه میخوام...نستی وای حرفت پای زن مثه امیدوارم منم-

 ..وایستی حرفت

 

 و کشید آهی ماری...اندوه و غم مثه چی یه...بود چی صداش تو نمیدونم

 گفت

 

 نکنین؟ کلکل و ببینین همو بار یه شد ها بچه-
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 دهنمو آب...رفت اونجا از حرفی هیچ بی و زد خسته لبخندی رامان

 کردم زمزمه و دادم قورت

 

 

 

 بود؟ چش-

 

 ...هیچی-

 

 نتظرم و انداختمو باال شونه بیخیال! باشه خودت کار تو سرت یعنی این

 با ماری..تو ریختن آدم گله یه بعد دقیقه ده حدود...موندم ها کننده بازدید

 گفت هیجان

 

 دفعه از اگه میدونی!بخرن رو ها تابلو زودتر هرچی امیدوارم خدا وای-

 میفتیم؟ زبونا روو چقد بره فروش هامون تابلو اول

 

 گفتم و خاروندم دماغمو

 

 آآآآآآآآآآآررررررررهههههه-
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 لوتاب درمورد ها مشتری از یکی به داشتم...نگفت چیزی و کرد ای خنده

 حس ام شونه روو رو دستی سنگینی یهو که میدادم توضیحاتی

 با حالی در ماری...شد راحت خیالم ماری دیدن با و برگشتم...کردم

 گفت من به روو میکرد صحبت گوشیش

 

 عذر با بعد...هست رامان و من مشترک دوستای از یکی ایشون ورتا-

 که شونه چهار مرد به...بزنه حرف گوشیش با تا شد دور ما از خواهی

 و دماغ و مشکی پر ابروهای و عسلی چشمای و پرکالغی مجعد موهای

 ندلبخ! بود رامان مثه....نبود بد هم تیپش....شدم خیره داشت متوسط لب

 گفتم و زدم خشکی

 

 ...هستم اسدی ورتا بنده-

 

 خیره روش روبه تابلو به فقط...نکرد توجه اصال طرف ولی

 توجه دخترا به که مغروراس اون از اینم کردم وفک زدم پوزخندی...شد

 مشتری با صحبت مشغول دوباره و کشیدم ای خمیازه...نمیکنه

 سه بجز ها تابلو همه....شد خالی نمایشگاه بعد ساعت دو حدود.....شدم

 اون با صحبت مشغول سالن اونطرف ماری....شدن فروخته تاشون

 وبیخ حس...برمیداشتم دیوار روو از هامو تابلو داشتم منم...بود نکبتی

 وکیفم و دادم بدنم به قوسی و کش!برن فروش تابلوهات اینکه...بود

 گفتم ماری به روو...بودم رفتن آماده..برداشتم

 

 !میمرم خستگی از دارم...میرم دیگه من ماری-
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 گفت و کشید اش شقیقه به ماردستی

 

 !نیستی بلد زبون که تو بری؟ میخوای شکلی چه-

 

 کردم زمزمه و انداختم باال شونه

 

 !میبردا منو باید نکبتی رامانه اون-

 

 گفت و خندید

 

 !!َکَرجه پای سنگ نیست که روو-

 

 گفتم و خندیدم تر بلند منم

 

 !!قزوین نه کرج!خاک-

 

 انداخت باال شونه

 

 !!نیَته مهم میکنه؟ فرقی چه-
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 گفتم و کشیدم ای دیگه ی خمیازه

 

 !میزنم زنگ رامان به شدم گم جایی اگه...یادمه راهو...رفتم من باشه-

 

 هم تو طرف اخمای میزدم حرف ماری با داشتم من که آخر تا اول از

 یا دفعه یه و شدم عصبی دیگه! بود شده خیره بهم طلبکار یه مثه!بود

 سمتش برگشتم

 

 باباتونم؟؟ طلبکار من ببخشید-

 

 کرد زمزمه کنه تغییر اش چهره اینکه بدون

 

 !نه-

 

 دورتر قدم سه هنوز...کردم خداحافظی ماری با و رفتم ای غره چشم

 شنیدم صداشو که بودم نشده

 

 !میرسونمت من-
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 زهر.... میداد دستور نوکرش به داشت انگار...داشت ای آمرانه لحنه چه

 سمتش برگشتم و زدم خندی

 

 !منتظرم در دم پایین باشه-

 

 گرن زرد تاکسی یه و بردم باال دست....بیرون رفتم حرفی هیچ وبی

 فقط اونم و گفتم بهم رو هتل اسم بیچارگی با..کرد ترمز پام جلو

 یه حدود! گرفتم رو عوضی نکبت اون حال اومد خوشم...داد سرتکون

 دادم جواب خنده با ماری ی شماره دیدن با...خورد زنگ گوشیم بعد ربع

 

 ولش بابا کنی؟ ایت پیرزنانه نصیحتای اون از بازم زدی زنگ چیه-

 هآخ!میرسونمت من داد؟ دستور شکلی چه دیدی رو عوضی کثافت...کن

 با ردهک فک رو ایکبیری! بده دستور نوکرت به برو بگه نیست یکی

 هست که سگ عین خب! میترسه ازش آدم سگیش و مات ی قیافه اون

 !نیست ترسناک ولی

 

 که فتنگ بیراه و بد به کنم روع میخواستم دوباره و کشیدم عمیق نفس یه

 ماسید لبم رو لبخند طرف خود صدای شنیدن با

 

 شد؟ تموم دادنت فوحش-

 

 ببازم خودمو نباید کنم؟ چیکار!!زدم گندی عجب خدا وای
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 تویی؟؟ اه-

 

 داد جواب خشم با و کشید عمیقی نفس دیدم

 

 کوچولو؟؟ میزاری قال منو-

 

 گفتم و زدم پوزخندی

 

 راه یه از ببینمت بازم اگه گذاشت؟ قالت یکی ربع یه اومد جا حالت-

 گرفتی؟ میارم جا حالتو بدتر

 

 باال رفت صداش تَنه

 

 کیم؟؟ من میدونی تو کوچولو؟ میترسونی منو-

 

 کردم زمزمه

 

 !سگی یه تو!سگ-
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 اون از کمی دست منم...شد قطع کشیدنش نفس صدای لحظه یه

 ماست...میکنه ام خفه ماری میدونستم! ترسیده هم بودم عصبی هم!نداشتم

 حاال تا!میلرزیدم خودم و بودن زده یخ دستام....شد قطع اون طرف از

 !بودم نیاورده در بازی شخصیت بی اینقد

 

******* 

 

 ناخنمو داشتم...نشستم سوئیت تو و رسیدم هتل به که دوساعته حدود

 جواب شماره به کردن نگاه بدون...خورد زنگ گوشیم که میردم الک

 دادم

 

 جانم؟-

 

 ترسیدی؟ نکنه اینجا؟ بیای نبود قرار مگه-

 

 رفت یادم قرارمون خدا وای...شد گشاد چشام

 

 !فردا بزا حاال...رفت یادم بخدا...رامان وای-

 

 بیرون دادم فوت نفسشو عصبی دیدم
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 هک پیشرفتی مناسبت به شب فردا بگم بزنم زنگ بهت گفت ماری-

 یکش خودتو حسابی برسونم بهت گفت...میکنه برگزار جشن یه کردین

 !!نمیاد گیرت شوهر که کن پیک و

 

 .خندیدم عصبی

 

 !!نمیاد؟ کی گیر شوهر میبینیم فرداشب بگو بهش-

 

 شوهر عقده دخترا همه....کردم قطع گوشیرو حرفی هیچ بدون بعد

 !دارن

 

**** 

 

 و پوشیدم رو بود زانوم تا و نداشت بند که بنفش ی دکلته لباس یه

 کردم ملیحی آرایش....کردم رها ام شونه دور و دادم حالت کمی موهامو

 مخصوصا...بودم شده جذاب و زیبا واقعا..شدم خیره خودم به و

 شده محشر واقعا زدم که چشمی خط و ریمل و سایه اون با...چشمام

 شلوار و کت این چقد...شدم خیره رامان به و کردم باز رو در....ان

 خندیدم و دادم تکون سری...میومد بهش

 

 !!شدیا دوماد! رامان آقا به-
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 االب ابرومو تای یه...نگفت چیزی و شد خیره چشمام به فقط رامان ولی

 کردم زمزمه انداختمو

 

 کجاس؟ حواست!پسر هی-

 

 گفت و خورد شدید تکان رامان

 

 بیای؟ وضع سرو این با میخوای....میریم االن ها؟-

 

 !گرفت ام خنده و شد گرد چشام

 

 چشه؟ مگه-

 

 نیست چش بگو-

 

 باز درشو و رفت کمدم سمت به...بست رو در و شد سوئیت وارد

 رنگش هک بند با و تر بلند دکلته یه تا گشت و گشت و گشت کمی.....کرد

 ...بیرون آورد کمد از رو بود مشکی

 

 خوبه این بیا-
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 ....شدم خیره بهش سینه به دست

 

 بدم؟ گوش حرفت به داری توقع نکنه-

 

 گفت میزد موج صداش تو که غروری با

 

 !میکنی اینکارو میدونم ندارم توقع-

 

 گفتم ذاتیم لجبازیه با

 

 میپوشم؟ چی من سننه تورو!!بابا برو-

 

 چسبید بازومو روانیا عین یهو

 

 و میفهمم من یا درمیاری رو نکبتی لباس اون یا! میگم چی کن گوش-

 !!تو

 

 گفتم و خندیدم عصبی

 

 دانه پنبه بیند خواب در رامان-
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 گفتم و کنم تحمل نتونستم دیگه...شد بیشتر دستش فشار

 

 ..روانی کن ولم...باشه باشه-

 

 گفت و کرد ول دستمو خشم با

 

 !منتظرتم در پشت من! ای آماده دیگه دقیقه ده تا-

 

 سرهپ! نگیرم حالتو اگه نیستم ورتا من..شدم خیره بسته در به خشم با

 !کیم من میکنم حالیت جشن تو بزا! ایکبیری نکبت

 

**** 

 

 شدم وارد ای طبقه سه آپارتمان نمای به توجه وبی شدم پیاده ماشین از

 دستی کاالفه رامان...موندم منتظر و دادم فشار رو آسانسور ی دکمه....

 کرد زمزمه و کشید موش به

 

 ...تو مثه خانومی مناسب لباس اون....شه اینجوری نمیخواستم....ورتا-

 

 گفتم و پریدم حرفش وسط عصبانیت با
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 یا امی ننه تو نمیفهمم اصال من...بریم هم با شو پیاده....هی هی هی-

 بابام؟؟

 

 ....توش پریدم من و شد باز درآسانسور لحظه همون

 

 مثه تو...میکنم مسئولیت احساس تو درقبال من...ورتا-

 به زدن زول غریبه مردای ببینم و بشینم همینجوری نمیتونم...خواهرمی

 !خواهرم

 

 بقهط!! داداش میارم جا حالتو گفتم دلم تو...نگفتم چیزی و زدم پوزخند

 و کرد باز دررو رامان...بیرون اومدیم ازآسانسور و رسیدیم سوم ی

 یفضا یه...انداختم نیگا اطرافیه به و شدم وارد....وایستاد کنار خودش

 خودنمایی ازهرچیزی بیش کمرنگش آبی دیوارای که باز

 با...بود شده نصب دیوار به که آبی تابلوهای و آبی مبلمان...میکرد

 یکی با داشت و بود واستاده سالن از ای گوشه که ماری سمت به حرص

 تباعصبانی رسیدم بهش وقتی...رفتم میزد حرف بود من به پشتش که

 کردم زمزمه

 

 دیدن با برگشتو طرف لحظه همون......دیدار مشتاق خانوم ماری به-

 نکرده اینجاشو فکر خدا وای!شد حبس ام سینه تو نفس سگه همون

 !!بودم
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 گفت و کرد ای خنده ماری

 

 جواب بهت تا کن سوال بعدازمن بده پس جواب ایشون به اول خانوم-

 !!بدم پس

 

 گفتم بیتفاوت لحنی با و انداختم پیشانیم به چینی

 

 !!!تلخه حقیقت-

 

 لیوان و شدن قرمز عسلیش چشمای!!درنمیومد خونش میزدی کارد سگه

 اینجوری اوضاعو که ماری...میلرزید داشت بود دستش تو که شرابی

 گفت من به روو زودی دید

 

 هیچ بدون بعد...بدم نشونش بهت بیا خریدم خوشکل لباس یه ورتا-

 ستب دررو....برد باال اتاقای از یکی سمت به منو و کشید دستمو حرفی

 صدایی با....کرد پاک آستین با رو بود پیشونیش روو که عرقی و

 زد داد ترسناک و خشمگین

 

 کنه؟؟ تموم کارتو شدی؟؟میخوای سیر جونت از مگه خره-

 

 بردم باال صدامو منم....خشکید لبم رو لبخند
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 ...من!!حاال خریه چه کرده فک!!بابا برو-

 

 میتونه بخوای اگه...بانده ازاعضای یکی رئیس اون...روانی نه نه-

 واگرنه....میزنیم حرف باهاش داریم اجبار از رامان منو!! بکشدت

 ....باشیم دوست باهاش بخوایم که نیست جالبی آدم همچین

 

 و مزد پوزخند ام گذشته یادآوردن بابه ولی...شد حبس ام سینه تو نفس

 گفتم

 

 ..میدونی بهتر خودت...گرفتم قرار خطرایی همچین معرض تو قبال من-

 

 گردنم دور انداخت دستشو و نشست تخت روو کنارم کالفه ماری

 

 واهشخ ازت ولی...گذاشتی سر پشت رو چیزا خیلی قبال تو...گلم ببین-

 اصال کن سعی...کن دوری کامبیز از....نکن بازی زندگیت با میکنم

 ...نکنی جلب توجهشو

 

 ...نگفتم چیزی و دادم تکون سری آروم

 

****** 
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 ازمبل یکی روو کالفه من و گذشت ازمهمونی ساعت نیم حدود

 نمیداد قر وسط اون که جمعیت به داشتم و بودم نشسته سالن هایگوشه

 من به هم نگاهی نیم یه حتی مدت این تو رامان.....شدم خیره

 هم با جشن تو که افتادم یادساسان...بدجور شدم حرصی...ننداخت

 شنیدم رو نکبتی اون صدای که کشیدم آهی...میرقصیدیم

 

 هست؟؟ اجازه-

 

 تو..چشماش بعدبه شدم خیره بود دستش به که شرابی لیوان ازلبه

 آدم چشم بجای سنگو تیکه دو انگار...نبود حسی هیچ چشماش

 وبارهد و نگفتم چیزی!خودمه مثه دقیقا کردم فک و کشیدم آهی!!گذاشتن

 یکی اون ازپاهاشوروو یکی و نشست کنارم....شدم خیره جمعیت به

 گفت محکمی صدای با بعد..انداخت

 

 هوم؟...سرخ گل یعنی ورتا....ورتا-

 

 .....سکوت

 

 ....که گفته بهت ماری....ببینم-

 

 شدم خیره چشماش به و پریدم حرفش وسط
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 امثالتو و ازتو کامبیزمن چیه میدونی....باندی یه رئیس گفته آره-

 .....زدم روکله تو امثال با کافی اندازه به گذشته تو من!!نمیترسم

 

 کردم بعدزمزمه

 

 !!ساواکم دختربانوی ناسالمتی-

 

 شوشراب داشت راحت خیلی اون ولی ببینم العملشو عکس تا برگشتم

 ....مینوشید

 

 !!!اینطور که-

 

 شده خیره ما به ناباوری و خشم با که رامان به و کشیدم بهموهام دستی

 کردم نگاه بود

 

 نه؟؟ مگه میخواد خاطرتو خیلی رامان این-

 

 گفتم و زدم پوزخند

 

 !!!ایم دیگه کس عاشق من! برسه من به نمیتونه بخواد اگه حتی-
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 پا مازجا...کرد خوش جا لبش گوشه پوزخند بگم بهتره یا لبخند یه دیدم

 این هک داره چی شراب ببینم میخواست دلم...شرابا میز سمت رفتم و شدم

 یه که برداشتم ازلیوانارو یکی و بردم دست!! اشن دیووونه آدم همه

 گفت پوزخند با....گرفت ازدستم لیوانو و اومد ایرامان دفعه

 

 بهقیه نشدی خاکستری هنوز تو شی؟؟ بقیه مثه میخوای نکنه-

 نمیخوام میکنم خواهش....سفید تو ولی سیاهن اینجا همه..نیگاکن

 

 ....بدم دستت از بازم

 

 هذیون داشت و خوشنبود حالش...شدم خیره بهش گرد چشمای با

 بغلم سخت و سفت منو رامان دیدم و اومدم خودم به دفعه یه...میگفت

 عطرش خوش بوی و و عضالنی بازوهای اون بین..نمیکنه ولم و کرده

 خودمو و اومدم خودم زودبه خیلی اما....داد دست بهم مبهمی حس یه

 محتویاتشو تمام و برداشتم ازلیوانارو یکی اراده بی و کردم ازشجدا

 بیدار زمستانی خواب ازیه انگار رامان....پاشیدم رامان صورت روو

 گفتم و کردم ای خنده...کرد نگاه بهم متعجب تبدارو چشمایی با شده

 

 !!!حقته-
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 یدمترس لحظه یه....شد خیره دستم تو لیوان به فقط حرکت بی اون ولی

 به وجهت بی و گرفتم قرض ام دیگه دوتای داشتم دوپا پس!! شه عصبانی

 ..ماری سمت رفتم مردم های نگاه

 

 همب جشنشو...کنم درکش میتونستم...شد خیره بهم عصبانیت با ماری

 گفتم خنده با سمتشو رفتم...ریختم

 

 کنی؟؟ ام خفه چیه؟؟میخوای-

 

 گفت و زد پوزخندی

 

 دیدین....نکن توجه جلب اینقد من عزیز گفتم؟؟ چیبهت پیش دقیقه دو-

 دارم ازش من که شناختی با...بود شده خیره بهت نگاهی چه با کامبیز

 !!میکشه همیشگیشو شوم های نقشه سرش تو داره کنم فک

 

 شدم حرصی

 

 !!بگیرم داداشتو حال میخواستم فط کردم؟؟ جلبتوجه کی من عزیزمن-

 

 گفت و نوشید شرابش از قلپی کالفه
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 !!!هشداردادم بهت دوست یه عنوان به ربطینداره من به-

 

 شنیدم سر ازپشت صدایکامبیزو لحظه توهمین

 

 !خطرناکه خیلی تو با درافتادن-

 

 سمتش برگشتم و کردم تنگ چشمو

 

 !رامانه همون اش نمونه یه!! آره-

 

 گفت و پوزخندیزد

 

 کنم؟؟ دعوتت رقص یه به میشه-

 

 ..غرور...هیجان...لذت....میزد چیزیموج یه چشماش تو

 

 ذاتیم شیطنت با....میکرد دعوت جدید بازی یه به منو داشت انگار

 گفتم و زدم لبخندی

 

 نه؟ که چرا-
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 یمرفت و گرفتم دستشو ماری ی زده بهت و خشمگین نگاه به توجه بی

 کمرمو اونم و کردم قفل گردنش دور دستامو...پیست سمت

 حسی هیچ...میرقصیدیم آروم آروم هردو و شد شروع رقص....گرفت

 یرهخ بود کرده عوض لباسشو و سالن تو اومد تازه که رامان به...نداشتم

 اب وو گردوند چشم اول...میومد بهش خیلی سفید لباس اون واقعا...شدم

 بلق از که بود این مثه...نکرد تغییر اصال اش چهره کامبیز با من دیدن

 کرد زمزمه گوشم زیر آروم کامبیز...میفته اتفاقی همچین میدونست

 

 این یا! خودم مثه درست....سرکشی و وحشی دختر یه تو....میدونی-

 هبازند همیشه تو نچ نچ نچ....تو اما! ام برنده هربازی تو من که تفاوت

 ....ای

 

 تعریف سرکش و وحشی گفت که این کردم فک و دادم قورت دهنمو آب

 .... یا بود

 

! داره شروعی یه هرچیزی باالخره! خودراضی از خیلی شما...ببینم-

 اشتباهی؟ در کامال تو میدونی

 

 کرد زمزمه بمش و مردانه صدای همون با

 

 ....نمیدونم نه-
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 و هستم و بودم برنده بازی هر تو همیشه من چون اشتباهی در کامال تو-

 شدم برنده برای من!ام برنده هم بازی این تو باش مطمئن...بود خواهم

 ....میکنم هرکاری

 

 سرجاش و برداشت کمرم رو از دستشو دفعه یه شد چی نمیدونم

 من بحا رو دیگه یکی داره انگار شد خیره بهم جوری...واستاد

 اهنگ میومد سمتمون به داشت که رامان به و ترسیدم لحظه اون....میبینه

 به منو و کمرم دور انداخت دستشو و واستاد کنارم اومد رامان...کردم

 و دز لبخندی بود بهت تو که کامبیز چهره دیدن با....کشید خودش سمت

 گفت تفاوت بی و شاد لحنی با

 

 اونطرفت کشید منو جواب بدون وبعد بدزدمش؟ لحظه یه میشه-

 گفتم میرقصیدم باحاش که حالی در...پیست

 

 بود؟ مرگش چه دیگه این! وا-

 

 کرد زمزمه گوشم زیر خشم با دادن جواب بجا رامان ولی

 

 رقص پیشنهاد بهت که هرکی چرا آخه کردی؟ غلطی چه میدونی تو-

 ...تو احمق میکنی؟ قبول میده
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 گفتم بلند نسبتا صدایی با و دادمو هولش خشم با

 

 کنم؟ قبول رو خری هر پیشنهاد باید چرا...میگی راست تو اصال-

 

 تو رفتم و برداشتم مبل رو از کیفمو رفتم بهش توجه بی بعد و

 اطربخ نمیشه باورم...لرزید ام چونه شد بسته که آسانسور در...آسانسور

 دلمو نداشت حق اون...شدم عصبی اینجوری رامان حرف

 رامان ولی نمیشدم ناراحت من بود جاش دیگه یکی اگه االن...بشکونه

 آینه به خودم تصویر به...بود برادرم مثه... مثه اون...داشت فرق

 سر هام گونه رو آروم آروم اشک قطرات....شدم آسانسورخیره

 دست کف با و کشیدم عمیقی نفس میکنم؟ گریه دارم....میخوردن

 کس هیچ...دربیاره امو گریه نداشت حق هیچکی....کردم پاک اشکامو

 !مرد یه مخصوصا

 

***** 

 

 نه خبری نه زنگی یه نه...کردم فک دیشب به و بستم چشمامو

 غلط یه و کشیدم ای خمیازه...شدم کفری دستشون از حسابی...چیزی

 زدم داد و سمتش رفتم عصبانیت با...اومد در صدای که زدم دیگه

 

 !آخه بگم زبونی چه با! نمیخوام هتلتونو میزای چیز این من اه-
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 هول منو خنده با رامان...بستم دهنمو رامان دیدن با و کردم باز رو در

 ...بود کرده قایم چیزی یه پشتش....تو اومد و اونور داد

 

 حالی؟ چه در...گلم آجی...خانوم ورتا سالم-

 

 و مکشید عمیقی نفس....حالی چه در میگفت همیشه ساسان...بخیر یادش

 ...شدم خیره بهش سینه به دست و طلبکارانه

 

 !بکش منو ای دفعه یه بیا! نگاهو!! اوه-

 

 ...سکوت

 

 هتب اینو کردم دیشب که کارایی تمام جبران به...کردم غلط..باشه باشه-

 میدم

 

 آورد بود مشتم یه اندازه که بزرگ چوبی نبات آب یه پشتش از

 سمتش رفتم هیجان وبا رفت یادم چی همه دیدنش با....اینور

 

 شکالتو روز چند این آوردی؟ گیرش کجا از...بزرگه چقد! خدا وای-

 ...میمردم داشتم نشد طزریق بهم اینا
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 گفت و شد خیره ام کودکانه حرکات به لذت با رامان

 

 میاد؟ خوشت...پرتقاله طعم...آوردم مخصوص جای یه از-

 

 گرفتم دستش از نباتو آب و زدم نیشخندی

 

 دستت زا یکم دلم و بود نیفتاده اتفاقی دیشب اگه...میاد خوشم خیلی...آره-

 نیمتونه داداشم که حیف ولی! میکردمت آبدار ماچ یه االن نبود پر

 ....کنه کنترل خودشه

 

 و نشستم تخت روو رفتم...نگفت چیزی و کرد ای خنده بسته دهن با

 برداشتم میخورد زنگ که گوشیمو

 

 بله؟-

 

 ...زنمب زنگ نتونستم...بود بد خیلی حالم دیروز ببین..ماری منم..سالم-

 

 !خوبم باشه..نداره اشکال-

 

 که نشی ناراحت موقع یه...خداروشکر خب-
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 !نداره شکال-

 

 دیگه میای که ظهر پس باشه-

 

 ! آره-

 

 !بای بوس منتظرم باشه-

 

 انیشیط لبخند یه با! کرد خطور ذهنم از فکری یه بای بای بگم اومدم تا

 جا همه لباسام..بود ریخته بهم جا همه..گذروندم نظر از سوئیتو کل

 فیتال وقتشه ورتا گفتم ذهنم تو! افتضاح آرایشم میز و بودن آویزون

 ردمک تظاهر ولی کردم قطع رو گوشی و کشیدم عمیقی نفس یه....کنی

 میزنم حرف طرف با دارم که

 

 یه باشه آره....  هتل آدرس...بیا حتما ؟ داره اشکالی چه...عزیزم آره-

 خداحافظ گلم باشه میرسی؟ بعد ربع

 

 کمد به بود داده تکیه که رامان به کردم رو هیجان با

 

 رامان....جا همه نامرتبه چه ببین....اینجا میاد دوستام از یکی االن وای-

 کنم؟ چیکار
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 میاد؟ االن-

 

 !میرسه بعد ربع یه گفت-

 

 گفت بخش اطمینان لبخند یه با و برداشت کمد از اشو تکیه

 

 !!میکنم ریست و راست چیو همه خودم االن! نداره اشکال-

 

 یکم االن خورد پیچ پام دیشب من....مرسییییییییییی...گلم داداش وای-

 ..کمکت خودم واگرنه...میکنه درد

 

 ....برسم کارم به من نشو مزاحم حاال....نداره اشکال-

 

 حرکاتش به شیطانی لبخند با....لباسام کردن جمع به کرد شروع بعد

 ستبی حدود!!عاشقشم...بود چوبی نبات آب پیش فکرم ولی...شدم خیره

 از داشت....تخت رو انداخت خودشو خستگی با رامان و گذشت دقیقه

 ...میزد نفس نفس خستگی

 

 دیگه؟؟ ربع یه نگفت مگه نکرد؟ دیر دوستت این وای-
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 رشوس نمیگفت چیزی دید...سمتش برگشتم نیشخند با و نگفت چیزی

 ردک ریز چشماشو خندونم چشمای و نیشخندم دیدن با و سمتم برگردوند

 گفت و

 

 ....که بگی نمیخوای تو ورتا-

 

 خندیدن به کردم شروع و دادم تکون سری

 

 نکبتی اتاق این کردی عالف ساعت سه منو...مرض.... درد.. کوفت-

 باشن؟؟ راحت خانوم که کردم جمع رو

 

 و گذشت دقیقه ده....خندیدن به کرد شروع اونم که نکشید طولی ولی

 و شدیم خیره بهم دوباره بعد لحظه یه ولی...شد قطع امون خنده باالخره

 ....خنده زیر زدیم باهم

 

******* 

 

 فک و شدیم خونه وارد....داشت نگه ماشینو و کشید عمیقی نفس رامان

 مجال رامان اما کنه؟ جمع رو چیزا همه کرد وقت کی ماری کردم

 از...برد خودش دنبال منو و کشید دستمو و نداد بهم سوالو این پرسیدن

 امانر...رسیدیم سوخته ای قهوه در یه پشت باالخره و رفتیم باال ها پله

 گفت و سمتم برگشت ژکوند لخند با



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  329  

 

 هستی؟ قولت سر که هنوزم-

 

 گفتم و دادم تکون سری امیدی نا با

 

 !آره-

 

 گفت و کرد ای خنده رامان

 

 آویزونه؟ ات لوچه و لب چیه-

 

 !درو این کن باز...نکن اذیت اه-

 

 خیلی خیلی تابلو تا چهار...زد خشکم اتاق دیدن با و کرد باز درو

 یه و ای قهوه ی دونفره تخت یه...بود شده نصب سفید دیوار رو خوشگل

 دکور از! دیوار به چسبیده ای قهوه کمد یه... بود تاب لب روش که میز

 تابلو سمت برد و کشید دستمو...بود قشنگ خیلی نمیگم چیزی که داخلی

 ....پژمرده رز گل یه....اولی

 

 میبردم زندگیم عشق اولین واسه رو گل این ذوق و شوق کلی با یادمه-

 !کرد تصادف... که
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 حتی و عصبانیت و اندوه و غم از هایی رگه..شدم خیره اش چهره به

 !هست چیزیش یه رامان این! میزد موج آن در نفرت

 

 ....بود زده تکیه بهش رامان خود که بود پورشه ماشین یه بعدی تابلو

 

 ...عاشقشم هنوزه که هنوزم که ماشینمه اولین اینم-

 

 اون تو بازی حال در هم بچه تا چند...دریا و بود ساحل یه بعدی تابلو

 بودن

 

! منا پسرخاله و خاله دختر بچه دوتا اون! دریا تو رفتیم که باری اولین-

 گفتم منم! گرفتن ما از عکسو این که بودم کوچیک ها موقع اون منم

 !بکشمش

 

 رو پارچه و بردم دست کنجکاوی با.... بود پارچه یه بعدی تابلو رو

 !!کردم ک پ تابلو دیدن با....کشیدم

 

 داد توضیح خنده با رامان
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 نرشوه میدونی! بکشم هم تو از تابلو یه گفتم عصبانیی دستم از دیدم-

 !نه اشو حوصله ولی دارم

 

 بودم هایی هدیه عاشق همیشه....کردم لمسش و تابلو سمت بردم دست

 کردم زمزمه گشاد لبخند یه با! میسازن خودشون دستای با که

 

 !دیوونه! ای دیوونه یه تو-

 

 موهاش تو کرد دستشو و کرد ای خنده

 

 واقعا میبینی رو خانومی همچین یه وقتی البته! ام دیوونه من! آره-

 !میشی دیوونه

 

 گفتم حرفاش به توجه بی

 

 خودم واسه رو تابلو این من-

 

 !بکش خودت از یکی خودت برو!  نچ-

 

 !من به بده.... نشو لوس-
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 !نرفته یادت که شرط خانوما خانوم حاال....نمیشه-

 

 شدم خیره بهش سینه به دست و گفتم ایشی

 

 !شرطتتو اولین بگو-

 

****** 

 

 ....کنی کوتاه موهاتو که اینه شرطم اولین

 

 افتاد پس دیگه کنم فک که کشیدم جیغی چنان

 

 داری؟ چیکار موهامو ایکبیری موهامو؟آخه چی؟-

 

 االن نشو لوس...بدی انجام باید گفتمو که هرکاری که گفتم من....ااا-

 ....میکنی کوتاه موهاتو آرایشگاهو میریم

 

 در سمت رفتم آویزون ای لوچه و لب با

 

 نشد عوض نظرم تا زودباش-
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*** 

 

 بهم خیلی...کردم نگاه شکلم قارچی موهای به ناباوری با

 حالت یه ابروهامم و کرد زنگ ای قهوه زنگ موهامو...خیلی...میومد

 به کردم روو...بودم شده خوشگل خیلی خدایی...داد بهش رنگ ای قهوه

 گفتم و رامان

 

 میاد؟ بهم ای قهوه میدونستی کجا از تو-

 

 داد جواب محزون لحنی با و انداخت باال شونه

 

 !نمیدونم-

 

 گفتم و بازوش به زدم مشت با

 

 من واسه چیزا اینجور از شدیو خشوگل خیلی بگی اینکه بجا داداش-

 احساس بی میندازی؟ باال شونه

 

 خودت خوبه است؟ بیان به حاجت چه است عیان که چیزی عزیزم-

 ...شدی خوشگل میدونی
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 گفتم و زدم لبخندی

 

 !بعدی شرط... خب-

 

 کرده رو قیفی های بستی هوای دلم...بخوریم بستنی میریم-

 

! 

 

 گفتم زدمو دست هیجان با

 

 !میاد خوشم شروطات و شرط این از کمکم دیگه-

 

 نگفت چیزی و کرد ای خنده

 

******* 

 

 و بود روشن ها خونه از بعضی چراغ....میشد دیده جا همه باال این از

 شده حکمفرما پاریس شهر بر سنگینی سکوت....خاموش بعضیا

 گفتم بود نشسته کنارم که رامان به رو....بود
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 دق تنهایی از نبودین اگه...اینجایین ماری و تو که خوشحالم خیلی-

 !میکردم

 

 کردم زمزمه و اش شونه روو گذاشتم سرمو اختیار بی

 

 ....گذشت خوش خیلی....چی همه بابت مرسی-

 

 غرق شهر زیبایی تو کردم فک...نگفت چیزی و کرد سکوت رامان

 ولی...نکردم توجه میوزید که خنکی باد به و دادم قورت دهنمو آب! شده

 ..خیلی...بود سرد

 

 سردته؟-

 

 ...اوهوم-

 

 ...ام شونه رو انداخت کتشو و کرد جدا خودش از منو

 

 ..من نه-

 

 !نشه سردت فسقلی توئه که اینه مهم...نگو هیچی-
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 بشر این چرا آخه...اش شونه رو گذاشتم سرمو دوباره و کردم ای خنده

 یه...بود بو خوش چقد...پیچید مشامم به ادکلن تلخ بوی مهربونه؟ اینقد

 ...کنم بوش بیشتر تا کشیدم دیگه عمیق نفس

 

 ورتا؟-

 

 هوم؟-

 

 ...روزه سه مسافرت میرم دیگه دوروز-

 

 توهم رفت اخمام

 

 چرا؟-

 

 ...ترکیه میرم...کاریه مسافرتش-

 

 ...بده انجام کارامو کردم پیدا رو یکی تازه....باباااا ای-

 

 کرد ای خنده
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 !تو دست از-

 

********* 

 

 شدم خیره چشماش به بغض با

 

 !نره یادت اینا و سوغات...رامان-

 

 گفت و زد بینیم به ای ضربه

 

 ه؟باش بخرم سوغاتی میرم میکنم که کاری اولین شد تموم کارم وقتی-

 

 ها؟ نره ویادت من! هی هی هی-

 

 گفت و ماری به کرد روو

 

 ببره؟ یادش از تورو میکنه جرئت کی اصال رفت؟ یادش تورو کی-
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 و کرد ماچش یه و کرد زمزمه چی یه گوشش زیر و بغلش پرید ماری

 بغلم محکم و کشید آغوشش تو منو سریع حرکت یه با رامان...رفت

 فرو بغلش تو بیشتر و ندادم نشون العملی عکس هیچ منم...کرد

 این از چقد...انداخت ساسان یاد منو که زد موهام رو ای بوسه....رفتم

 گفتم بغض با و کردم جدا ازش خودمو....میاد خوشم کار

 

 خداحافظ....دیگه برو-

 

 گفت لبخند با

 

 !فسقلی خانوم بای بای-

 

 برم تا بهش کردم پشتمو و گفتم ایشی

 

 ورتا؟-

 

 سمتش برگشتم

 

 هوم؟-

 

 ...میشه تنگ برات دلم-
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 .....برم ات بهش کردم پشت دوباره...بگم نمیتونستم یعنی....نگفتم چیزی

 

****** 

 

 گفتم ماری به رو

 

 شیگو نامرد ا ا ا روز؟ سه فقط نگفت مگه میاد؟؟ بعد هفته یه چه بعنی-

 دستش از گوشیرو ماری های اصرار به توجه بی....بینم من بده رو

 گفتم حرص با...کشید

 

 ...بعد هفته یه چه یعنی بیشعور ندادی؟ قول مگه تو ببینم-

 

 !شد عرض سالم-

 

 از داداشمو....دا برم شدم پا ذوق و شوق کلی با امروز! سالم کوفت-

 نمیام؟ میگی تو بعد بیارم فرودگاه

 

 ...اومد پیش ای دفعه یه بخدا ورتا-

 

 ....کنه دم چایی تا رفت و شد پا جاش از ماری
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 !ها باشه برابر دو سوغاتت...بیشعوری خیلی....رامان-

 

 من؟ یا سوغاتی منتظر تو-

 

 ..تو که معلومه گفتم دلم تو

 

 ؟ ورتا-

 

 هوم؟-

 

 ....نبود من تقصیر بخدا خانومی-

 

 گفتم بغض با

 

 ...کن ولش باشه! قولش و مردِ -

 

 ...دیگه ببخشید-

 

 ...خداحافظ کن ولش-
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 ...باش خودت مواظب-

 

 مه ساسان....داد دست بهم باحالی حس یه خانوم گفت وقتی چرا نمیدونم

 مقایسه هم با رو دوتا این هی چرا اه! خانوم بود گفته بهم باری چند یه

 گفت و اومد چاییا ماری میکنم؟

 

 !میشی چاق نخور غصه....ورتا-

 

 گفتم و زدم نیشخندی

 

 خوردن؟ غصه و من!! بابا نه-

 

 گفت ماری که برم که شدم پا زدن حرف کمی بعد

 

 دو....کردم دعوت هم منوتورو هست المللی بین کنفرانس چه.....ورتا-

 میای؟...بعده هفته

 

 درمورد؟...آره-

 

 !چیزا اینجور هنرو-
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 ...باشه آهان-

 

***** 

 

 هاش خنده و رامان لبخندای هی....گذشت سخت برام خیلی هفته یک

 سخت برام چرا...میفتم ساسان یاد رامان دیدن با...میومدن چشمام جلو

 گفتم خوشحالی با و پریدم جام از رامان دیدن با داداش؟ بگم بود

 

 اوناهاشششششششششش-

 

 ستد ناخوداگاه لبخندش دیدن با.....سمتش رفتم حرص با حرفی هیچ بی

 صورتش تو زدم چک یه و بردم

 

 !بیشعور گذاشتی قال منو اینکه بخاطر اینم-

 

 با انیهث چند بعد...بود کردم که کاری شوکه تو...کردم بغلش و پریدم بعد

 عصبانیتی با ماری...گذاشت موهام رو بوسه یه و کرد بغلم محکم خنده

 گفت و زد پس منو ساختگی

 

 میگیری؟؟ ازم داداشمو....ایکبیری....ندیده خوشگل-



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  343  

 

 ....بازوش به زدم مشت یه و خندیدم

 

****** 

 

 هم با هی ماری اوقات وگاهی رامان و من و گذشت هم دیگه روز سه

 میخواد میگفت هی رامان.... و بازی شهرر و پارک و سینما میرفتیم

 و اینور میرفتم باهاش میل کمال با منم! رو هفته یه این کنه جبران

! کردم حال کلی باهاش که زیبایی و قشنگ خیلی روز سه...اونور

 آسمون و زمین بین انگار! داشتم حسی یه.....ولی چرا نمیدونم

 سقوط یه...کنم سقوط بشه باعث یکی میترسم...میترسم...معلقم

 جذبم چقد مشکیش چشمای...شدم خیره رامان خندون چشمای به...محض

 نبی حسی یه....داشتم دوگانگی حس یه...بود شده چم نمیدونم....میکرد

 شنیدم رامانو نگران صدای که بستم چشمامو....رامان و ساسان

 

 خوبه؟ حالت خانومی ورتا-

 

 دکشی منو و کمرم دور انداخت دستشو...گرفت درد سرم یکم فقط...آره-

 و میشینیم نیمکت این رو و میایم شب هر که روزه سه....خودش سمت

 و اش سینه رو گذااشتم سرمو.....میشیم خیره رومون روبه ی دریاچه به

 بستم چشمامو همیشه مثه

 

 ....ورتا-
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 هوم-

 

 هست؟ زندگیت تو کسی..... تو-

 

 گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 

 ...نه یا هست االن نمیدونم! آره هام گذشته تو-

 

 داری؟ دوستش خیلی-

 

 !اولمه عشق...نمیدونم-

 

 نکردی؟ فراموشش...یعنی-

 

 ...میبینمت وقتی بگم چجور...رامان دارم حسی یه..نیمدونم یعنی...نه-

 

 میفتی؟ اون یاد-

 

 ...میفتم داشتم اون به که حسی یاد یعنی...نه-
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 ....نگفت چیزی و گذاشت موهام رو ای بوسه رامان

 

***** 

 

 ساسان اینکه...میدیدم خواب یه شب هر...گذشت دیگه روز سه دوباره

 یکیشونو باید من...قرمز خط یه وسطشون و اینور رامان و اینور

 فک فردا المللی و بین کنفرانس به و کشیدم آهی....کنم انتخاب

 .....باشم داشته درخشان آینده تا بدم نشون خودمو حسابی یاد....میکنم

 

 گفتم و نوشیدم امو قهوه

 

 داری؟ چیکار! رامان خب-

 

 گفت داشت کردنش پنهان در سعی که هیجانی یه با

 

 ماه چند این و روز چند این تو....بگم مهم خیلی چیز یه میخوام....ورتا-

 ...که رسیدم نتیجه این به...کردم فک خیلی

 

 روز....میدونی.....میکنم فک موضوع این به دارم وقته خیلی میدونی-

 وقتی!!!لوسی دختر چه کردم فک...دیدمت فرودگاه تو که اولی
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 خفه دارمو نگه جا همون میخواستم دادی جوابمو ماشین تو اونجوری

 خالصه....میکردم اینکارو نبود ماری اگه باش مطمئن!!! کنم ات

 و خوردی سرما من بخاطر که بعدش روز چند...قضیه ازاین بگذریم

 یادز رو قضیه پیازداغ کلی البته و کردی شکایتمو ماری پیش رفتی

 غرورم تا نکنم شکایتی هیچ دادم قول خودم به روز یادته؟اون کردی

 استفاده سو قضیه ازاین تونستی تا بعله که هم تو!! دارنشه جریحه

 !!کردی

 

 گفتم و کردم ای خنده

 

 ....خان رامان حقته-

 

 میومد شیرین خیلی بنظرم که زد لبخندی

 

 خوام؟؟اوننمی کمک گفتی گرفتم فشارتو اینکه یعد یادته....بگذریم خب-

 آبیشون رنگ...زیبان خیلی چشمات....بودم نزدیک بهت خیلی لحظه

 چرا و چون بدون و بیفته اتفاقی ترسیدم لحظه اون...میکنه دیوونه آدمو

 رومآ خودمو تاتونستم زدم گشت خیابونا تو کلی اون بعد...بیرون زدم

 تیمیخواس که اتو بنفشه لباس اون....کذایی جشن اون.... اون بعداز...کنم

 ودموخ جلو نتونستم همین واسه میومد بهت خیلی یادته؟؟میدونی بپوشی

 وانچی؟؟یادته؟؟لی جشن تو.....دادم رو مشکیه لباس رفتم بعدش!!!بگیرم

 دنازدی چرا نمیدونم...کردم حال خیلی صورتم؟؟اونجا تو پاشیدی شرابو

 یه تو فکر بودم سفر تو که مدت اون تو میدونی...بردم لذت شیطنتات
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 آدم یه!! بودم نشده اینجوری وقت هیچ...نمیکرد ول منو هم لحظه

 !!!عاشق

 

 

 

 گفتناش آجی آجی بودم؟؟ولی عاشقم...شدم خیره بهش ناباوری و بهت با

 چی؟؟

 

 ....تو-

 

 ازت من میکنی فک داری االن میدونم....نزن حرف....ششششش-

 ....ماباش انداخته بهت نظربد یه مدت این تو اگه بخدا ولی...کردم استفاده

 

 ازجیبش مخملی کوچیک ی جعبه یه و جیبش تو کرد دست بعد

 ...درآورد

 

 ...خانومی...کنی قبولش امیدوارم-

 

********** 
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 ورتا....شدم خیره میز روی حلقه به و کشیدم موهام به دستی کالفه

 هنه؟؟ب یا شدی رامان عاشق تو کنی؟؟؟اصال فراموش ساسانو تونستی

 مدت این ام؟؟؟تو یاقیافه خودمه عاشق یعنی..شدم خیره آبیم چشمای

 قورت آبدهنمو...بود مواظبم...دارم دوستش....شد نزدیک من به خیلی

 گفتم و دادم

 

 چی؟؟؟ ساسان پس-

 

 ....دروغه چی همه....دروغه میزد فریاد ازاعماقوجودم چیزی یه

 

 چی؟؟ اما-

 

 ...کنی فراموش ساسانو میخوای تو...بهترمیدونی خودت تو-

 

 جوریمیشه؟؟ یه دلم میبینم رامانو وقتی چرا پس....نه-

 

 !!!بهترمیدونی خودت....نمیدونم-

 

 !!!میزنم حرف خودم با دارم شدم دیوونه اه

 

*********** 
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 گرفتم رامانو ی شماره مطمئن لبخندی با....گرفتم خودمو تصمیم من

 

 ورتا....الو-

 

 اهاتب بیایدنبالم؟؟میخوام میتونی ازکنفرانس بعد امروز....رامان سالم-

 ....بزنم حرف

 

 کرد زمزمه ای کودکانه هیجان با

 

 چند؟ ساعت....نه که چرا-

 

 ....خوبه یک-

 

 منتظرم...باشه-

 

 

 

********* 
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 و زدن دست همه....ازهمراهیتون ممنون....داشتم من که بود ای ایده این

 گفتم ماری به رو...نشستم جام سر رفتم لبخند یه با من

 

 میدونستی؟؟؟ خرتو-

 

 گفت و خندید نخودی

 

 من فرودگاه بریم میخواستیم که اونروز یادته دختر؟؟ کاری کجای-

 میام؟؟ بعد هفته یه گفت که رامان به زدم زنگ

 

 یادمه آره-

 

 زنیب حرف باداداشم اینکه بخاطر فقط میدونستم قبل از من دیگه هیچی-

 !!زدم زنگ دوباره

 

 گفتم و کردم ای خنده حرص با

 

 ...کشیدین نقشه من واسه و کردین یکی به دست خوب-

 

 میدی جواب امروز کلک حاال!!!فهمیدم تازه کار وسطای من.....اوه-

 دیگه انشاهلل افتادیم عروسی یه میگی؟؟ چی
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 .....خندیدم و زدم بازوش به مشتی

 

 ضدحال خواستم دیدی موقع یه!!!!!باشی امیدوار اینقد نمیخواد حاال-

 !!!بزنم

 

 ...خانوم عروس میکنی ناز چقد-

 

 فتگ ماری که بود کنفرانس وسطای...نگفتم چیزی و رفتم خرکی عشوه

 

 طفلکی بده خیلی حالش...سربزنم باید ازدوستام یکی به امروز من-

 !!داره سرطان

 

 میری؟؟....آخی-

 

 !!!چیشداااا میکنی تعریف واسم بعدا...آره-

 

 وگفتم زدم چشمکی

 

 !!چشم-
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 و بیرون رفتن همه...شد تموم باالخره گذشتو هم دیگه ساعت نیم حدود

 شدم پا سرجام از شد یک ساعت که بعد دقیقه ده حدود...موندم من

 دبای میکردم حس...داشتم عجیبی ی دلشوره یه چرا نمیدونم ولی....برم

 فموکی...بدم رامان به میخوام که جوابی پای گذاشتمش...بیفته اتفاقی

 با.....خورد زنگ گوشیم لحظه همین...ام شونه رو انداختمش برداشتمو

 دنبال کیفم تو میرفتم آسانسور سمت به که طور همون پرتی هواس

 باالخره...میکشه خودشو داره هست هرکی نکبت...میگشتم گوشیم

 کیی با که بردارمش کیفم ته ته از که بردم دست...کردم پیدا گوشیمو

 کیف ازتو سرمو و کشیدم هم تو اخمامو عصبانیت با....کردم برخورد

 خشکم ساسان دیدن با اما...بدم تذکر و کنم نگاه شخص به تا درآوردم

 بهترازمن حالی اونم..افتاد دستم از کیف و شد منقبض فکم..زد

 ودب پریده یکم رنگش....میرد موج شادی و ناباوری چشماش تو...نداشت

 ساسانه...ساسانه نمیشداین باورم من اما...میکرد نیگام باز دهن با و

 افتادم اش جمله آخرین یاد دفعه یه و بود شده خشک گلوم.....خودم

 

 ....شکستم سخت چقد و گفت رو جمله این راحت چقد!!!! باشی خوش-

 

 که قرار سر برم تا کردم جور و جمع خودمو زود خیلی و زدم پوزخندی

 با...بودن خودم دست... میتپید تند تند قلبم....برداشت سمتم به قدم یه یهو

 کردم زمزمه لرزونی صدای

 

 !!!داداش سالم-
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 میلرزید هیجان از صداش

 

 تویی؟؟...سرخم گل...ورتا وای-

 

 درآغوش منو سریع حرکت یه با باشه من جواب منتظر اینکه بدون و

 برای لمد چقد...میکردم بو عطرشو بوی و میکشیدم نفس تند تند....کشید

 قطره یه....بمونم دور ازش تونستم چطور...بود شده تنگ آغوش این

 ولم و بود کرده بغلم محکم ساسان...شد سرازیر چشمم ازگوشه اشک

 ردک زمزمه کنارگوشم که کردم فرو آغوشش تو بیشتر سرمو....نمیکرد

 

 که گمب بهت میخواستم گشتم؟؟میدونی دنبالت چقد رفتی وقتی میدونی-

 

 ورتاااااااااا-

 

 فهمیدم گل شاخه یه با رامان دیدن یا اما...زدم توهم کردم فک لحظه یک

 جدا ازساسان خودمو بغض با....نیست خیال...نیست توهم....نه

 لرزیدن به شروع ام چونه بغض شدت بایدمیگفتم؟؟از چی...کردم

 دهش وصل بهش کیلویی صد هایی وزنه انگار که آروم هایی باقدم....کرد

 لحظه یه تو من رامانه چرا بود؟ چی نگاش تو...رامان سمت رفتم

 ای فرشته همچین الیق تو.. تو...تو به لعنت ورتا....شد خم کمرش

 رازیرس چشمم گوشه از اشک قطره یه....خیلی...پستی خیلی تو...نیستی

 گفتم لرزون صدایی با...شد
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 ....رامان-

 

 تو رفت و زمین رو انداخت رزشو گل شاخه حرفی هیچ بی اون اما

 آسانسور

 

 ....تو که اونجور چی همه....بدم بزارتوضیح رامان-

 

 دوباره قلبم اون همراه و شد بسته درآسانسور...بود شده دیر اما

 با.....دادی دستش از راحتی همین به...ورتا.. رفت رامان... شکسته

 ینیافتن دست چیز یه برام اون....شدم خیره ساسان به درماندگی و خشم

 عنتیل نگاه این تو بود؟؟ چی نگاش تو...سمتش رفتم و کشیدم آهی....بود

 دلم....شم خیره بهش ثانیه چند از بیشتر نداد اجازه وقت هیچ که بود چی

 ادد میخواستم...کن گم گورتو و برو برو بگم بزنم داد سرش میخواست

 .....که حیف اما....رامانم عاشق من...دارم دوست رامانو من بزنم

 

 بود؟؟ پسرت دوست...این-

 

 هت از انگار که صدایی با....برداشتم زمین رو از کیفمو و زدم پوزخند

 کردم زمزمه میاد چاه

 

 ....داد ازدستش تو بخاطر که..ام آینده نامزد...نه-
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 دروغ چی همه.....میگم چی کن گوش..... بزینم بایدحرف ما ورتا ولی-

 !!!محض دروغ یه...بوده

 

 شدم آسانسورخیره ی دربسته به و زدم پوزخند

 

 داره؟ اهمیتی چه-

 

 گفت بخش لبخنداطمینان یه با

 

 اومدی؟ که آخری شب بگه؟؟اون میخواست چی بانو اونروز میدونی-

 

 کردم زمزمه بغض با

 

 ....چیو همه....خرابکردی چیو همه تو....بزار تنهام ساسان-

 

 ولی-

 

 تدوس رامانو من...نمیکشم...نمیتونم ساسان...بفهم اینو منی داداش تو-

 ممیکن خواهش شکست؟ چجور لحظه یه تو نمیبینی...بردار دست....دارم

 یه دلم دیدم فرودگاه تو رامانو که اولی روز از.....بزار تنهام و برو

 ....که کردم حس میدونی...شد جوری



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  356  

 

 کرد بلند صداشو خشم با ساسان

 

 اگه شد تموم حرفام وقتی....کنی گوش حرفام به باید تو ورتا ولی-

 چشم هب و برگشتم سمتش به....نمیکنم نگاه سرمم پشت و میرم خواستی

 نگاهو؟ اون یا داشتم دوست نگاهو این من...شدم خیره ایش قهوه های

 سمت رفتم خورده شکست لشکر مثه و دادم تکون سری خسته

 ....هیچی...نبود مهم برام هیچی دیگه...آسانسور

 

**** 

 

 گفتم ای گرفته صدای با و کردم تر لبمو

 

 ...میشنوم....بگو-

 

 گفت و کشید صورتش به دستی ساسان

 

 یادته؟ بگه چیز یه میخواست بانو که آخری روز...ورتا ببین-

 

 اوهوم-
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 بگه؟ چی میخواست میدونی-

 

 نه-

 

 کرد زمزمه و زد لبخندی هیجان با ساسان

 

 از قبل ساعت نیم...داشتی پرواز و بری میخواستی تو که روز همون-

 گفت و انداخت بهم نیگا یه....خونه اومد سانیار پروازت

 

 !داغونی داداش چیه-

 

 سر آخر و زد قدم اتاق تو یکم ای دقیقه 1 یه خالصه...نگفتم چیزی منم

 گفت و نیاورد طاقت

 

 بگه؟ چیزی نمیخواست بانو-

 

 گفتم

 

 ...بگه نتونست بود آخرش نفسای ولی....چرا-
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 ...بگه میخواست چی میدونم من-

 

 گفتم و شدم خیره صورتش به

 

 چی؟؟-

 

 از یکی پسر تو میدونی...نیستی پسرش....تو که بگه میخواست-

 یتامامور از یکی تو باباتم و میمیره زا سر مامانت که باندی تو دوستاش

 سالگی چند تا نمیدونم و میسوزه واست دلش هم بانو....میشه کشته

 کارای تا خودش پیش میاره تورو درآخر و میگیره پرستار واست

 ...بدی انجام تو کوچیکو

 

 گرفتم مدست بغل میز از گوشیشو سریع حرفاش این شنیدن از بعد میدونی

 اموشخ گوشیتو که بعدشم...کردی قطع تو ولی...زدم زنگ گوشیت به و

 ....کردی

 

 از قبل...میگفت راس آره..شدم خیره ساسان به ناباوری و بهت با

 و گرفته اش چهره.....بود شده زده زنگ بهم سانیار گوشی از پروازم

 ناباوری با....بدم نشون خودم از العملی عکس بود منتظر...بود غمگین

 گفتم

 

 من داداش تو...تو....نه-
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 ...واسه کلمه این از دیگه میکنم خواهش..نیستم و نبودم داداشت من! نه-

 

 بود؟ شده خفه چی مثه و میدونست مدت همه این...سانیار-

 

 حاال تا راچ گفتم گرفتم اشو یقه و پریدم گفت حقیقتو اینکه بعد...اوهوم-

 دلیل نتونستم هنوزه که هنوزم! میخواست اینجوری بانو گفتش نگفتی؟

 بفهمم رو بانو کار این

 

 شدم پرتاب بلندی یه از کردم احساس...دادم قورت دهنمو آب

 .....میکرد درد شدت به سرم...پایین

 

 ....پریده رنگت خوبه؟ حالت...ورتا-

 

 گفتم و کردم خیس دوباره لبمو

 

 ...خوبم...اوهوم-

 

 ...تو ببین ورتا-

 

 ....نیا دنبالم میکنم خواهش....االن همین.... برم میخوام...ساسان-
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 گفت شد خیره چشمام به ثانیه چند اینکه از بعد ساسان

 

 ....باش خودت مواظب...باشه-

 

 من با خدا کردم فک.....در سمت رفتم و شدم پا جام از تلخ لبخند بایه

 مگه کنم؟ انتخاب رو یکی دونفر این از یکی بین باید االن داره؟ دشمنی

 اریدمیب آروم آروم بارون...بستم چشمامو و کشیدم عمیقی نفس میتونم؟؟

 گفتم و زدم پوزخند....داره خبر من داغونه درون از کردم حس و

 ...میکنه گریه من حال به داره هم آسمون

 

 کنی؟میخواستی نابودم میخواستی شه؟ اینجوری میخواستی....خدا-

 ....میخواستی برسی؟ حسابمو

 

 ساسان و رامان بین نمیتونستم من.....لرزیدن به کرد شروع ام چونه

 یا گرفته صدای و بغض با و بستم چشمامو....کنم انتخاب یکیشونو

 کردم زمزمه

 

 بدون...کنم انتخاب یکیشونو تا کن کمکم میکنم خواهش.....خداجون-

 خوبی دختر کردم سعی همیشه من خداجون...بشکنه کسی دل اینکه

 میخوام هم االن...باشم داشته درستی رفتار کردم سعی همیشه...باشم

 زا ام خسته....رسیده اینجام به تو جون به ولی باشم قبلی ورتای همون

 دو آدمای فقط و فقط مردمشون همه که دنیا این از...تلخ روزگار این
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 جون خدا....باطن تو ولی میخوان خوبیتو ظاهر به که آدمایی....رواَن

 فک....داشتم نگه اشونو همه احترام هم باز اینا دونستن وجود با من

 نظاره و نشستی باال اون تو...خیلی سخته خیلی نه راحته؟ خیلی میکنی

 زندگی رحم بی و پست ی دنیا این تو خودت اما...هستی چی همه گر

 ....کن کمکم خداجون...نکردی وقت هیچ و نمیکنی

 

 زدم فریاد بار آخرین برای و کشیدم عمیقی نفس

 

 ....کن کمکم-

 

********** 

 

 و گم و جابرم یه میخواستم فقط....دادم ادامه راهم به بارون به توجه بی

 حس یه با...خورد زنگ گوشیم که بودم هوا حالو همین تو...شم گور

 ...گرفتم گوشیمو زودی رامانه اینکه امید به عجیبی و ناشناخته

 

 بله؟-

 

 ....ورتا-

 

 داشت وجود اون تو گریه از هایی رگه که ماری آلود بغض صدای

 شد نگرانیم باعث



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  362  

 

 ...ماری-

 

 ....منتظره رامان...بیا میگم که آدرسی این به بگیر تاکسی یه-

 

 ..بگو....باشه باشه-

 

-.... 

 

 ممدا که رو آدرسی و گرفتم تاکسی عجله با......کرد قطع رو گوشی و

 دقیقه پنج و چهل بعد....گفتم راننده به رو میکردم تکرار ذهنم تو

 زبا چشمامو نمیخواست دلم اصال....رسیدیم باالخره دلشوره و اضطراب

 باز چشمامو و کشیدم عمیقی نفس.....ببینم قرارمونو محل و کنم

 اشتمد پول هرچی....نه...رامان...میتپید قفل تو گنجشک مثه قلبم....کردم

 مرفت ها پله از لرزون هایی قدم با....بیرون اومدم و داشبورد رو انداختم

 دممیز تنه بهشون من و میشدن رد کنارم از که آدمایی به توجه بی و باال

 و افتاد دوران به سرم....دیدم رو ماری باالخره تا دادم ادامه راهم به

 با ماری....ماری به زدم زل احمقا مثه...نمیکردم درک خودمو حال

 تر بلند من از سروگردن یه....واستاد روم روبه اومد گریون چشمای

 ...هیچی...نمیزد موج هیچی چشماش تو....بود

 

 صدا تورو اش همه..میاره رو تو اسم اش همه...منتظرته اتاق تو-

 !!خانومی میگه اش همه...میزنه
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 نکرد گریه برای هنوز...کرد یخ ودستام لرزیدو بغض شدت از ام چونه

 در سمت رفتم لرزون و سنگین هایی قدم با....زود خیلی...زودبود

 از اشک قطره یک وضعیت اون تو رامان دیدن با و کردم باز درو....

 و بود خوابیده معصومانه تخت یه رو رامان...شد سرازیر چشمم گوشه

 اکسیژن ماسک من خدای...بود شده وصل دستگاه چندتا تنش و سر به

 باعث من...نبود اینجوری که اون اینجاس؟ من رامانه چرا چی؟ واسه

 شوکمر من شیکوندم؟ قلبشو من کردم؟ اینجوریش من کشتمش؟ من شدم؟

 اشکام بره؟؟ بین از چشماش برق دیگه شدم باعث کردم؟من خم

 رفتم آهسته آهسته...میدیدم تار چیو همه من و میریختن همینجوری

 انگار....میزد آروم چقد قلبش اش سینه رو گذاشتم سرمو....سمتش

 کردم زمزمه آروم... کرد پیدا شدت ام گریه...بخوابه میخواست

 

 و عقد واسه بریم باید....داریم کار کلی ما...پاشو...عزیزم....رامان-

 چشممو دیدم عروسی لباس یه میدونی...کنیم آماده چیو همه عروسیمون

 نک باز چشماتو...عزیزم رامان باشه؟...میخریمش میریم هم با...گرفته

 ....خانومیت بخاطر..... بخاطر....من بخاطر باشه؟

 

 نابودش من کردم؟ چیکار من....شد هق هق به تبدیل ام گریه

 بسته گلومو راه بغض میشدو فشرده شدت به قلبم....نابود...کردم

 کردم زمزمه....بود

 

 درآوردم پول هرچی شد خوب رامان اگه...میگم راس قرآن به خداجون-

 ام دیگه بار یه و شد خوب رامان اگه...پرورشگاهی های بچه واسه میدم
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 سروقت نمازامم اصال...مشهد میریم سال هر خانومی گفت

 سرمو...برگردون بهم رامانو فقط....شم خوبی دختر میدم قول...میخونم

 این دارم دوست چقد....شدم خیره اش بسته چشمای به و کردم بلند

 رو ای بوسه و بردم جلو سرمو.....که بمیر برو ورتا....چشمارو

 که االناس کردم فک که ای لحظه بود تلخ چقد...گذاشتم چشماش

 سرمو دوباره میکردم گریه که همونجور...نکرد ولی کنه باز چشماشو

 رو یکی کردم احساس که گذشت چقد نمیدونم....اش سینه رو گذاشتم

 دیدم...گرفتم باال سرمو و زدم زهرخندی هیجان با...زد بوسه موهام

 گفتم و گرفتم دستشو....میخوره تکون داره لباش

 

 شدی خوب هروقت میدم قول ببین...نیار فشار خودت به عزیزم رامان-

 انتخاب هم رو ها بچه اسم من درضمن...میکنیم عروسی باهم

 !ها نداره ربطی من به نیومد خوشت تو اگه...کردم

 

 با.....برداشت ماسکو و اکسیژنش سمت برد دست آروم رامان اما

 کرد زمزمه میومد چاه ته از انگار که صدایی

 

.. قلبم..تو..شه...همی..تو...شی..با.. خوش...ه..پسر...با...یدوارم...ام-

 ... � � نوم...خا...داری..ی..مخصوص...جای

 

 خط یه....شدم خیره سرش باال دستگاه به.... بست چشماشو آروم بعد

 رو گذاشتم سرمو ناباوری وبا دادم قورت دهنمو آب...میداد نشون صاف

 بهت اب و کردم خیس لبمو....بود رفته خواب و بود خسته قلبش.....قلبش

 رو رو چیزی شووری...نخورد تکون...گذاشتم اش گونه رو ای بوسه



 

 

 ورتا
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  365  

 تو ورتا....بود شده ریخته رامان بخاطر که بود اشکم...کردم حس لبم

 و کنه بحث باهات روز هر میخواد کی دیگه...کردی نابودش کامال

 آرزوهاش از و بوم پشت باال ببردت میخواد کی کنه؟ بندی شرط باهات

 ادمیخو کی باشه؟ مواظبت غریب کشور این تو میخواد کی بگه؟ برات

 میخوام کی خانومی؟؟ حالی درچه بگه و بزنه لبخند روت به روز هر

 .....خانومی..بخیر شب بگهه و بزاره موهات رو بوسه شب هر

 

 ای دغدغه هیچ بدون که رامان به....زمین رو نشستم و شد شل پاهام

 زدم داد بود؟ من رامانه این....شدم خیره بود خوابیده

 

 باید...شم عروست باید من....مونده کار کلی هنوز....پاشو المصب دِ -

 رامان...خانومی بگی بهم و کنی بغل منو باید...خودت خونه ببری منو

 عمل قولت به میخوای بگذری؟ قولت از میخوای...دادی قول تو پاشو

 خودت واسه حاال کردی؟ من به که محبتی همه اون شد چی پس نکنی؟

 ما....نبود رسمش این رامان آری؟؟ میذاری تنها منو و اونور میری

 شروع رو نو زندگی یه میخواستیم...شیم داماد و عروس میخواستیم

 تو... مباشی هم پیش ابد تا میخواستیم...شیم دار بچه میخواستیم....کنیم

 ؟فک آره میبخشمت؟؟ کارت این بعد کردی فک...خیلی...نامردی خیلی

 آره؟ میری و میزاری تو بعد بمونم زنده اینجا تو بدون میتونم کردی

 

 و میلرزید هام شونه....کردم گریه های های و پاهام رو گذاشتم سرمو

 ....بکشم نفس درست نمیتونستم بغض شدت از

 

 چطور؟ تونستی؟ چطور تو رامان-
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 ...رفت داداشم....رفته رامان....پاشو ورتا-

 

 زدم داد

 

 ...کن ولم-

 

********** 

 

 ....شدم خیره روم روبه مزار سنگ به

 

 ....شهروز رامان

 

 کردم زمزمه آروم.....نداشتم رو کاری هیچ نای دیگه

 

 خوشحالی؟ گذاشتی تنهام اینکه از اونور؟ کردی؟راحتی خودتو کار-

 فراموشت هیچوقت....رامان میدونی...میبینیم همو که آخرش...بخند بخند

 لبموق کوتاهی مدت یه تو..تو...کنم فراموشت نمیتونمم یعنی....نمیکنم

 یمیخواست...رفتی گذاشتی راحت خیلی بعدش هه...کردی تسخیر کامال

 یه میگین عصبانیی؟ وقتی میشی ماشین سوار چرا لعنتی د کنی؟؟ نابودم
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 رتاو دنیا اونور رفتم اگه نمیگی کنه؟ چیکار ورتا میکنم تصادف وقت

 میمونه؟ تنها

 

 یک شدم خم و زدم زهرخندی....کردم حس هام گونه رو اشکو گرمای

 کردم زمزمه بغض با....مزارش سنگ رو گذاشتم رزمو گل شاخه

 

 

 

 که دستامه سهم جدایی میرم تو پیش از دارم...موندن واسه دیره دیگه

 این شده خداحافظ میرم دارم تنهایی بارون این تو...نمیگیرن دستاتو

 .....خداحافظ دلگیرم چه تقدیرم قصه

 

 

 

 گفت و ام شونه رو گذاشت دستشو فرشید

 

 .....منتظرته ماشین تو ساسان...بریم پاشو عزیزم....ورتا-

 

 ...شدم خیره رامان قبر به بار آخرین و شدم پا جام از

 

 ...رامانم باش خودت مواظب-
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******* 

 

 ....شد دیر دیگه بدو ورتا-

 

 کردن غر غر به کردم شروع و زدم لبخندی

 

 صحرا!.....میام کنم هآماد رو صحرا و سامی....ساسااان باباااا ای-

 پوشیدی؟؟ اتو مقنعه دخترم صحرا

 

 کرد زمزمه ای کودکانه لحن با و اومد جلو خجالت با صحرا

 

 !نیَسم بلد مامی-

 

 خیره بود پوشیده وجق عجق اشو مقنعه که صحرا به خنده با

 روز امروز ساسان منو ازدواج حاصل سام پسرم و صحرا دخترم...شدم

 ات گذاشت تموم سنگ سال چند این تو ساسان واقعا....اشونه مدرسه اول

 دلتنگی احساس قلبم از ای گوشه در هم باز اما...شم خوشبخت من

 گفتم و زدم لبخندی.....میکنم

 

 .....میکنم درستش خودم برم قربونت بیا-
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 زدم داد دوباره

 برداشتی؟ کیفتو....سام-

 

 گفت و اتاق تو پرید سام

 کیف؟ چی؟-

 

 کردی؟ آماده کیفتو اصال تو عزیزم....دیگه آره-

 پایین انداخت سرشو و گزید لبشو سام

 

 !!توها دست از-

 

 گفت و تواتاق اومد خنده با ساسان

 ...کردم آماده هردوشونو کیف دیشب خودم! ارو بچه کن ولش-

 

 .....شدم خیره ایش قهوه های چشم به قدرشناسانه نگاهی با

 

 شد دیر....بدویین دیگه خب-

 

**** 
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 هاست فریاد هنگامه زندگی

 هاست یاد گذشت در گذشت سر

 است فرسودن جان تکرار زندگی

 است بودن انسان تاوان ما رنج

 است آور درد بازی یک زندگی

 است آخر بی اول یک زندگی

 باختیم اما کردیم زندگی

 ساختیم دریا روی را خود کاخ

 را اندوه این کرد احساس باید

 را کوه این کشید باید کمر بر

 است خوش غمها همین با زندگی

 است خوش کمها همین و بیش همین با

 نیستیم شاکی باختیم را زندگی

 نیستیم خاکی و خوردیم زمین بر
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