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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

 من از تبار شيطنت... 

 تو از جنس غرور و سنگ...

 من با نگاهی عاشقو گرم..تو با نگاهی سردو خودخواه...

 چگونه تورا به بند خود اسير کنم؟؟

 باشد...سردی کن...مرا برَنجان...اما یقين کن دست بر نميدارم...

 من همان حوایی هستم که حتی پس از گناه هم آدمش را عاشق خود نگاه داشت...

 با انگشتان ظریف خود تورا به اسارت قلب خود خواهم کشيد...

 در عالم عشق پاک من...تو در قلبم پادشاهی کن...من نيز در قلب تو ملکه خواهم بود...

 تو آتش گيردو خاکستر شود... از من دوری مياسا...مگذار قلب حوایت در هوای بی هوای

هوای نفس هایت را از من مگير...در غروب ساحل دریای قلب من به تماشای مسير سرنوشتمان 

 بنشين...

 

?????? 

 

http://www.romankade./
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 دستی به شالم کشيدمو آروم و قدم زنان از زیر سایه درخت بيرون اومدم

 هوا خيلی گرم شده بود و این واقعا افتضاح بود

بعد از ظهر انداختم که نور خورشيد مستقيم خورد تو چشمم..اگه همين نگاهی به آسمون آبی 

 کالهم سرم نبود بيشتر از اینا چشمام اذیت ميشدو باید تا نصف شب خارش چشم ميداشتم

 با حرص پایين پله ها ایستادمو با دیدن اینکه بهاره خانوم تشریف نياورده حرصی داد زدم

 بترشی کسی نگيرتتبهاره..الهی گور به گور شی..الهی -

 این هميشه دیر حاضر ميشه-سارا

 حاال ببينم ميتونه مسافرتمونو خراب کنه یا نه-الهه

 به درخت سيب تو حياط تکيه دادمو کاله بک اسپرتمو روی صورتم کشيدم

خب وقتشه که خودمو بهتون معرفی کنم..این جانب فاطمه مظفری شخصيت اول داستان..تاج سر 

 همه هستم

 .ترم چهار دانشگاه رشته تجربی درس ميخونمسالمه.20

 منتظر دخترعمه های دیونه ام هستم تا باهم به شمال بریم 

برای راضی کردن پدر و مادرامون به این مسافرت مجردی خون دل ها خوردیم اونم تنها با این 

ا شرط قبول کردن که یکراست از مشهد بریم سراغ عمه بزرگ گرامی خواهر پدربزرگ! اونم ب

شرط ها و شروطها که سنگين و باوقار باشين و دسته گلی به آب ندیم! ماهم با زنده کردن تمام 

اجداد و قسم خوردن به هر چه که قبول داشتن قول شرف دادیم و در آخر با دلسوزی مادربزرگ 

 و پادرميونی این زن دوست داشتنی آماده ی،سفر شدیم

 هم دارمو اونا اجازه نميدادن و راضی نميشدن مخصوصا من بينوا که دوتا داداش نره غول
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 بهاره از پله ها پایين اومد..با یه دستش شالشو صاف ميکرد با یه دستش چمدونشو ميکشيد

 یهو پاش به موزائيک حياط گير کردو با مخ رفت تو زمين

حاال بجای اینکه ما بریم کمکش کنيم داریم زمينو گاز ميزنيم از خنده..واقعا خيلی حالت خنده 

 داری بهش دست داده بود

 بهاره با حرص پاشدو بهمون توپيد

 احمقای بيشعور..مرده شورتونو ببرن..منو دستپاچه کردین-

 اوهو..خانوم دستپاچه شده که انقد دیر کرده-سحر

 که راه بيفته یه لگد زدم به کمرش

 همه باهم سوار سمند نقره ای سهيل شدیم..ینی داداش بزرگه سارا و بهاره

 اون از همه نوه ها بزرگتر بود..البته اگه از بچه های عمه ریحانه چشم پوشی کنيم

 خب خب..االن ميرین راه آهن؟؟-سهيل

 بله بی اجازتون-

ت بنام مریم..که االن یه نی نی تک خنده ای کردو راه افتاد..سهيل یه خانوم خوشگل داش

 کوچولوی ناز بدنيا اورده بود

 بهاره چهارماه از من کوچيک تره..سارا و الهه هم سنن..ینی دوسال ازم کوچيک ترن

 سالشه19سحر هم بين ماست..ینی

 ولی در کل من از همه نوه های دختر بزرگتر بودمو یجورایی ریاست ميکردم
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صرار کرد باهامون بياد ولی بهش مجوز ندادن..ینی اجازه ساجده خواهر کوچيک سحر خيلی ا

ندادن..خب بچه رو چه به مسافرت مجردی؟؟واال ما همسن این بودیم پاک کن عطریو بجای 

 شيرینی قورت ميدادیم

 دستمو دراز کردمو پخشو روشن کردم..یه آهنگ دوف دوفی گذاشتمو صداشو تا ته زیاد کردم

 دادنو الیی کشيدن از بين ماشيناسهيل هم شروع کرد به ویراژ 

 همه نگامون ميکردن..شدیم گاو پيشونی سبز..قرمز..آبی

 مغزم از بس تکون خورد تيکه تيکه شد از دماغم اومد بيرون

 خالصه جلوی راه آهن پيادمون کرد

 ازش خدافظی کردیمو رفتيم داخل

چشامون قهوه ای تيره  ما پنج تا هممون پوستای گندمی روشن با چشای درشت داشتيم..هممونم

 بود

 به ترتيب قد وایساده بودیم

 من..بهاره..سارا.سحر..الهه

 یه پسره رد شدو گفت

 دالتونا-

 لوک خوش شانس-

 هممون خندیدیمو رو صندلی نشستيم

 من گشنمه-الهه

 الهی کارد به اون شيکم واموندت بخوره..تازه ناهار کوفت کردی-
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 خب منم گشنمه-سارا

 زیاد نخورین..کلسترول ميگيرین-سحر

 یه کالم از ننه عروس-

 من رژیمم-بهاره

 کوفتو بخور-

 الهه شادمانو پایکوبان رفت تو افق محو شد..نه

 رفت ساندویچ بخره

 منم مثل دخترای نجيبو خوب نشستم

 دوتا دختر فيسو افاده ای داشتن رد ميشدن از جلومون

 مخ رفت تو زميننامحسوس پامو بردم جلو که دختره با 

 الهی بگردم دماغ عمليش یه عمل دیگه الزم شد..خدا منو ببخشه

 پامو کشيدم عقبو گفتم

 آخ آخ..چيشدی خانوم؟؟-

 دختره پاشدو لباساشو تکوند

 نميدونم بخدا..پام به یچيزی گير کرد-دختره

 خب بس که چاقی خواهر جان..شيکمت جلوتو گرفته بود-بهاره

 ش خوبهنه..خيلی هم اندام-سحر

 یه نيشگون محکم از پهلوی سحر گرفتم که مث جن زده ها شد قيافش
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 ببند در فاضالبو-

 خالصه وقت حرکت رسيد..پاشدیم رفتيم سوار دایناسور شدیم..ینی قطار

 خودمو رو صندلی کوپه پرت کردم که حس کردم چيزی زیرمه

 ک جمعش کننپاشدم دیدم سحر با قيافه کج شده به صندلی چسبيده باید با کارد

 کف دستمو بوسيدمو محکم زدم به لپش

 عيبی نداره گلم..بزرگ ميشی یادت ميره-

 کنار پنجره کوپه نشستم

 دارم براااات کصافط-سحر

 بهش زبون درازی کردمو به بيرون خيره شدم

 هوا واقعا گرم بود..تابستون بود آخه

 تازه ماه رمضون تموم شده

 شالمو باز کردمو شروع کردم به باد دادن خودم

 لشکریانم به تبعيت از من خودشونو باد دادن

 قطار حرکت کرد

 آخ جوووووون-

 سحر مثل هميشه که تيریپ بچه مثبتی داشت یه نگاه عاقل اندر سفيه بهم انداخت

 خجالت بکش..خرس گنده شدی-سحر

 دیگه خو بخاطر همين گاو بازیاشه که شوور نرفته-بهاره
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 کی مياد اینو بگيره-سارا

 نمکی کوچمون-الهه

 ممنون و سپاس گذار از همتون بابت تعریف و تمجيدایی که کردین-

 قابلی نداشت-سارا

 سحر خيلی با کالس بادبزنشو دراورد که خودشو باد بزنه

 مثل وحشيا جيغ زدمو حمله کردم سمتش..باد بزنو از دستش چنگ زدم

 رس نگام ميکردبا چشای گرد از تعجبو ت

 خيلی ليلکس..ببخشيد ریلکس خودمو باد زدم

 قطار کم کم سرعت ميگرفت

 در کوپه باز شدو مأمور قطار اومد تو

 دستامو به حالت تسليم گرفتم باال

 آقا من بی گناهم..هرچی هست زیر سر ایناس..مخصوصا این سحر آب زیر کاه-

 مأموره با ترس نگام کرد

 فکر ميکرد دیوونم

 ابا..جنبه شوخی نداری؟؟چيه ب-

 خب..ببخشيد..عذرميخوام..بليطاتون-مامور

 بليطو از جيبم دراوردمو بسمتش گرفتم

 با ترس نگام کردو اروم برشداشت
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 آشغال یجوری نگام ميکرد انگار با دیوونه طرفه..دختر به این گليو ماهی..رو دست ندارم بخداااا

 وقتی بليطارو گرفت رفت

 بهاره باز سرش تو گوشيش بود

 آروم رفتم کنارش نشستم..داشت اس بازی ميکرد

 مخاطبشم نوشته بود فری جون

 خب این فری ميتونه فرید باشه..فرهاد باشه..فرزاد باشه..فرهام باشه و...

 هييييه دوس پسر داره؟؟

 ز جانمگوشيو از دستش چنگ زدم..من حس مادری دارم نسبت به دختر عمه های عزیز تر ا

 باالخره از همشون بزرگترم

 بهاره هی باال باال ميپرید که گوشيو ازم بگيره

 بلند خوندم

 آره..لباسم خوشگل بود؟؟اونم نوشته آره خيلی خوشگل شده بودی-

 با اخم نگاش کردم

 تو دوس پسر داری؟؟-

 نه بخدا..این فریدس-بهاره

 فرید؟؟-

 نخير..فریده-بهاره

 این فریده؟؟-
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 ه گفتبهاره کالف

 نخير..اسمش فریده است-

 آهانی گفتمو گوشيشو پرت کردم که رو هوا گرفت

دوباره نشستم سرجام و یه آدامس گذاشتم دهنم..هيچ چيز جالبی وجود نداشت..کاش ینفر اینجا 

 بود که کتکش ميزدم..وحشی هم خودتی

 همشون داشتن با ماسماسکاشون ور ميرفتن

وستای من گفتن دوس پسر پيدا کن ولی من قبول نکردمو الهی گوشياتون آتيش بگيره..این د

فحششون دادم..واسه همين مواقع که حوصله نداری خوبه هااا..حوصلم پوکيده بود..یه بحث الکيو 

 باز کردم..البته بحثی بود که کلکلش تو جمع مختلط بيشتر حال ميداد

 استقالل سروره-

 نخير..پرسپوليس سروره-بهاره

 عشقه پرسپوليس که-سارا

 پرسپوليس سروره..سرور دسشویی-

 خاک توسرتون..فوتبال مال پسراس-الهه

 راست ميگه..حرف حق-سحر

 شما دوتا بی بخارین..ما دلمون جوونه-

 بابا جوووون..اصال ما پير-الهه

 آفرین..خوبه قبول داری پيرزن-

 حرفای زشت نزنين-سحر
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 سحر..یبار دیگه نصيحت کنی جفت پا ميام تو حلقت-

 سحر گارد گرفت

 منم کتکت ميزنم-سحر

 عمرن اگه توی فنچ بتونی انگشت بهم بزنی-

 پاشدیمو یه کشتی حسابی باهم گرفتيم

 الهه و بهاره و سارا هم خودشونو انداختن رو ما دوتا و پنج تایی یه دعوای برره راه انداختيم

و دیوونگی های مثل هميشه حتی کشتی هامونم خوش ميگذشت..دنيایی داشت این بچگی ها 

 دوران مجردی

 یهو در کوپه باز شد

 سحر به پشت رو زمين افتاده بودو موهاش تو دست من بود..منم روش بودمو دستش تو دماغم بود

بهاره روم..سارا روی اون..الهه هم باالی همه نشسته بودو داشت جيغ ميزد که با باز شدن در 

 ساکت شد

 در بودن به پنج تا غولی نگا ميکردیم که جلوی

 یکيشون که ازهمه قدبلندترو مغرور تر بنظر ميرسيد لب باز کردو گفت

 اینجا کوپه ماست..بفرمایيد بيرون-

 پاشدمو مثل آدم وایسادم..سحر هم نشست

 بکس هم پاشدنو لباساشونو مرتب کردن

 مثل مردا سينه سپر کردمو قلدرانه اخم کردمو گفتم

 .سند هم داریمچه غلطا..نخير..این کوپه مال ماست.-
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 بليطشو بهم نشون داد

 ??نوشته بود کوپه 

 بودیم??خب ماهم کوپه 

 خب ماهم همينجا بودیم-

 سند بيار-پسره

 کنارش زدمو رفتم بيرون..مأمور بليطا از یکی از کوپه ها اومد بيرون

 از آستينش کشيدمو آوردمش

 نبود؟؟??آقا مگه ما شماره کوپمون -

 چرا..بود-مامور

 هستن??چطور ميشه که ایناهم-

 نميشه که-مامور

 به بليط پسره نگا کرد

 نميدونم بخدا..شاید اشتباهی شده..من مسئولش نيستم..ببخشيد-مأمور

 بعدم سرشو عينهو مونگوال انداخت پایينو رفت

 االن ما چيکار کنيم؟؟-پسره

 من چميدونم..ما زودتر اومدیم..پس مال ماست-

 هم رفت تو کوپهپوزخندی زدو بی توجه ب

 خر..گاو..االغ..کرکس..الشخور..گودزیالی بيریخت
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 حرصی دنبالش رفتم تو کوپه و از پشت یقش کشيدم

 برگشت سمتمو با اخم نگام کرد

 خيس کردم..وووویييی..ولی من کسی نيستم که جا بزنم..من همون دختر کله شق ام

 چيه؟؟-پسره

-go outینی برو بيرون 

 باز پوزخند زد

 ظه آرزو کردم الهی لبت پاره شه همينجوری بمونیاون لح

 بچه ها بياین تو-پسره

 اون نره غوالی دیگه هم اومدن تو

یاد کارتون سندباد افتادم..یه قسمتش بود که جنگ غوال 

 بود..یخی..مذابی..خاکستری..آتيشی..سنگی..و سندبادو دوستاش اون وسط گير کرده بودن

گوال نگام کردن..بجز اون پسره عوضی که با پوزخند مسخرش پقی زدم زیر خنده..همشون مثل من

 نظاره گر بود

 خندمو خوردمو اخم غليظی کردم

 بيرون..سریع-

 بچه ها وسایلتونو بذارینو بشينين-پسره

 خفه بينم..این چه وضعشه؟؟شما غيرت ندارین؟؟اومدین ور دل دخترای مردم نشستين-بهاره

 رمایی رنگ گفتیکيشون که چشای عسلی داشتو موهای خ

 شما خيلی پررو تشریف دارین که تو کوپه ما نشستين-
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 گرفتمون??شومی-سحر

نخيرم..ایناهمش حرفه..دم پرش برفه..اینا ميخوان به اهداف شومشون برسن که اومدن این -

 جدیدی در کار نيست??مسخره بازیارو ميکنن..وگرن هيچ کوپه

 باز این گودزیالهه نگام کرد..یه قدم فاصلمونو پر کردو چشم تو چشمم گفت

 خيلی زبون درازی جوجه..بهت نميخوره انقد بلبل زبونی کنی-

 ولی حاال که ميبينی خوب بلدم حرف بزنم..حاال هم هری-

 اوه اوه غلط کرداهه..چشاش طوفانی شداهه

 عهههه چيميگم من؟؟

 با قيافه برزخی نگام کرد

تاشو گذاشت رو شونه هامو فشار محکمی داد..داشتم له ميشدم خر گاو عنتر بوزینه ميمون دس

 ریش دار

 ای کثافت..ولم کن-

 هر آن ممکن بود از درد جيغ بزنم ولی به زور جلوی خودمو گرفتم

 تو یه حرکت جانانه یه لگد محکم زدم وسط پاش

 ضعف کرد بچه..رو صندلی نشستو تو دلش جمع شد

 ر تکون محکمی خوردو تعادلمو از دست دادمیهو قطا

 با مخ رفتم تو مالج پسره

 همزمان سرشو اورد باال که صاف پيشونيم رفت تو دماغش

 کف کوپه ولو شدم
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 آی پيشونيم..الهی یالغوز بمونی زنت ندن..الهی دوس دخترت ترکت کنه-

 یهو یه دادی زد که سيخ سرجام نشستم

 خفه شو..دختره احمق-گودزیال

 دم پاشد وسایل مارو انداخت بيرون از کوپهبع

 گودزیال داد زد

 بيروووون-

 عجب پررویی بودااا

 دختر عمه های بيچارم که از دادش ترسيده بودن از کوپه بيرون رفتن

 پاشدمو کوبيدم تخت سينش

چيه رم کردی؟؟فکر کردی من ميترسم؟؟بچه ميترسونی؟؟االن ميرم مأمور قطارو خبر ميکنم -

 زم ميتونی هيچ غلطی کنیببينم با

 به دوستاش نگا کرد..یهو همشون رفتن بيرون

 درم بستن..خوف برم داشت

 منو کوبيد به دیوار کوپه

 سرشو آورد نزدیکو خم کرد تا هم قد بشيم

 از بين دندونای کليد شدش غرید

 چه زری زدی؟؟دوباره بگو-

 اخـ...اخبارو یبار ميگن-
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 باز پوزخند زد

 ترسيدی.جوجه؟؟زبونت بسته شد؟-گودزیال

 خواستم با مشت بزنم تو چشش که دستمو گرفت

 یارو خيلی بی اعصاب بود..حتی از منم بيشتر...

 در کوپه باز شدو دختر عمه هام اومدن تو

 یکی از پشت گودزیالرو کشيد

 یکی از دوستاش بود

 داد زد

 ون بدی؟؟هيچ معلومه داری چه غلطی ميکنی؟؟ميخوای کار دستم-

 باز پررو شدمو گفتم

 هيچ غلطيم نميتونه بکنه-

 باز گودزیال برگشت سمتم..داد زد

 خب ببين چيميگه..توباشی چيکار ميکنی؟؟-

 هيچکار..پاشو بریم تا بدبختمون نکردی-دوستش

 هری..بسالمت-

 با چشاش برام خطونشون کشيدو رفت..بچه ها وسایلشونو تو کوپه آوردن

 گرفتمارو ??بخدا نحسی-

 هه..کجاشو دیدی..این تازه اولشه..خدا بدادمون برسه با بعدیاش-بهاره
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 و حق با بهاره بود و این تازه آغازی بود برای مسيری که سرنوشتمونو تغير داد...

 

 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 عمه با خوشرویی گفت

 خوش اومدین دخترای گلم..بفرمایين-

 رفتيم داخل

 وای عمه..چه حياط بزرگو با صفایی دارین-
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 ممنون عزیزم-عمه

یه حياط که چه عرض کنم باغی بود واسه خودش..پر درختو گلو سبزه..سبزی خوردن هم 

 داشت..ینی نعنا ریحون..تره

 رفتيم داخل خونه

 یه خونه بزرگو قشنگ..مبله و لوکس

 وای عمه..چه کردی-

 ود..آشپزخونه فول امکاناتیه دست مبل راحتی تو هال چيده شده ب

 پنج تا اتاق هس..برین انتخاب کنين-عمه

 تا اینو گفت حمله کردیم سمت اتاقا..بعد کنکاش اتاقا من یه اتاق ترکيب صورتی سفيد برداشتم

تختو ميز عسلی داشت..تنها اتاقی بود که تراسش بسمت دریا باز ميشد..ینی واسه داشتن این 

 بکساتاق من کشتی گرفتم با برو

 چمدونمو گذاشتم یه کنارو مشغول جاسازی وسایلم شدم

 بعد تموم شدن کارام خودمو رو تخت پرت کردم

 آخييييش..چه تخت نرمی..ولی به خوبی تخت خودم نميرسه

 بعدازظهر بود..پاشدمو رفتم تو آشپرخونه

 خب خب..من گشنمه..شيکمم بهم دستور داد پاشم بيام اینجا..منم که مطيع فرمان

 در یخچالو باز کردمو دنبال یه چيز شيکم پر کن گشتم

 آها خودشه..سيب زمينی سرخ کرده

 همونطور سرد برداشتم همه رو ریختم تو دهنم
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 لی لی کنان رفتم جای اتاق بهاره..یهو درو باز کردم

 هييييييه..خاک به سرم کنن

شيد که روح از جسمم از حموم اومده بود..هيچی تنش نبود..با دیدن من یه جيغ فرا بنفش ک

 خارج شدو از اتاقش در رفتم

 از پشت در گفتم

 بهاری..لباس بپوش بریم ساحل-

 باشه ای گفتو منم رفتم االغای دیگه رو هم خبردار کردم

 رفتم تو اتاقمو در کمدو باز کردم..خو چی بپوشم؟؟؟؟؟؟؟

ام ست لباس خوشگل برکمکم کنيد یکم سریعتر کارو انجام بدیم..دخيا با همفکری همدیگه یه د

 پيدا کنين

 یه پانچوی کوتاه مشکی با شلوار کتونو شال سفيد پوشيدم

گوشيمو تو جيب شلوارم انداختمو کرم ضدافتاب زدم..یه مداد چشم..یکمم رژ لب صورتی کم 

 رنگ

 از اتاق اومدم بيرون که دیدم همه بجز بهاره حاضر شدن

 در اتاقشو مثل وحشيا کوبيدمو گفتم

 ميشمرم بيا بيرون..وگرن ما ميریم تا پنج-

 شروع کردم به شمردن که تو ثانيه چهارم بهاره اومد بيرون

 از عمه خدافظی کردیمو رفتيم تو ساحل

 همينطور که قدم ميزدیم گفتم
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 بروبکس..بریم یه جای دنج برقصيم-

 من پایم-سارا

 منم-بهاره

 اوکی-الهه

 هزشته..کسی ميبينه واسمون گناه نوشته ميش-سحر

 ولی رأی بر اکثریت مجبورش کرد بياد..یا بهتره بگم دستو پاشو گرفتيمو بردیمش مکان مورد نظر

 یه جای دنج پيدا کردیم..بين دوتا صخره بزرگ

 با اسپيکر الهه آهنگ گذاشتيم

 دست بهاره رو کشيدمو رفتيم وسط شروع کردیم به قر دادن

 داشتم قر ميدادم که یهو حس کردم کسی داره نگامون ميکنه..چشم چرخوندم..کسی نبود

 از بچه ها جدا شدمو کمی دورتر وایسادم

 یهو یه سياهی اومد سمتم..خاک به سرم جنه

 شروع کردم به بسم اهلل گفتن

 صورتش تو روشنایی اومد

 چــــــــــــــــــــــــی؟؟اینکه گودزیالس

 از توووو؟؟؟ب-باهم گفتيم

 باز پوزخند زدو گفت

 نمردیمو باز شمارو دیدیم-
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 مار از پونه بدش مياد در لونش سبز ميشه-

 اخماشو توهم کشيد

 عاشق چشمو ابروت نيستم که بيام دنبالت..اتفاقی بود-گودزیال

 به هر حال..ازت خوشم نمياد..گمشو از جلو چشام نبينمت-

 وشم مياد..به مرگ تو از خدامه دیگه نبينمتهه..فکر کردی منم خيلی ازت خ-گودزیال

 مرگ خودت..تو بميری-

 تو بری زیر تریلی-گودزیال

 توی دریا غرق بشی-

 شنا بلدم..غرق نميشم-گودزیال

 چرا جوش نزن..ميشی-

 دستمو مشت کردمو چنبار به سينم کوبيدم

 دمزهالهی که به حق همين روز مبارک کوسه ها بخورنت..حاال خوردنی هم نيستی ب-

 یهو صدای یه غول اومد

 علی تو کدوم گوری رفتی باز؟؟-

 یه اخم توپ به پسره کرد..ینی همون غوله

 غوله گفت علی..پس اسم آقای بوزینه خان عليه

 ببند-علی

 تو باز کن تو دسشویی پرواز کن-
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 برزخی نگام کرد..تو دلم عروسی شد..اخ جووون چزوندمش

اگه دختر نبودی تا االن تيکه تيکت کرده بودم..حيف که قسم خوردم رو زن جماعت دست -علی

 بلند نکنم

 با لودگی گفتم

 هه..تو هيچ غلطيم نميتونی بکنی..بيا برو گمشو راه باز جاده دراز-

 دوستش که همون چشم عسلی مو خرمایی بود گفت

 باز که تویی-

 برگشت به علی نگا کرد

 ون..نکنه آره؟؟علی ج-چش عسلی

 علی یخچالی نگاش کرد

 ایيييش..پسره از خودراضی..چه خودشو ميگيره

 زیاد خودتو نگير..سيفون الزم ميشی-

 سيفون همون چيزیه که واسه دسشویی ميکشن که گير نکنه چاهش

 پوزخندی زد

 بابک بریم-علی

 دُماغ رف تو زمين بعدم بی توجه به من خواست بره که یه زیر پایی خوشگل براش اومدم که با

 خودمم پا به فرار گذاشتم..تو همون حالت داد زدم

 به نفع من0_1-
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 صدای دادش خندمو بيشتر کرد

 ميکشمتتتتتت-علی

 یهو خوردم به کسيو افتادم زمين

 همونطور که دماغمو ميمالوندم گفتم

 الهی منفجرشی..چرا اینجا وایسادی؟؟-

 حس کردم کنارم نشست..نگاش کردم

 ز دوستای علی گودزیال بودعه یکی ا

 بهت زده نگام کردو گفت

 بازم تو؟؟-

 اخمی کردم غرغر کردم

 هه هه..دوستاشم مثل خودش مزخرفن-

 پاشدمو ادامه دادم 

 زودباش عذرخواهی کن-

 متقابال پاشدو اخم کرد

 تو بمن کوبوندی خودتو..من عذرخواهی کنم؟؟-

 بدرک..محتاج عذرخواهی تو نيستم-

 همون موقع صدای علی گودزیال از پشتم اومد

 حسين این دختره خرو ندیدی؟؟-
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 کدوم؟؟-حسين

 بابا همونی که تو کوپه جيغ جيغ ميکرد..االن اینجا بود..ازینطرف دوید-علی

 حسين از آستينم گرفتو برمگردوند سمت علی گودزیال

 شاز اخمای توهمش خيس کردم..با دیدنم یه لبخند پليد اومد رو لبا

 تازه یچيزایی کشف کردم

 علی چشاش مشکيه..صورت شيش تيغه..بينی متناسب با صورتش

 لبای..نميدونم چی بگم..لباش خوشفرم بود

 چيه خوشگل ندیدی؟؟-علی

 نه زشت ندیدم که االن روبروم دیدم-

 اها تو چشای من خودتو دیدی-علی

 خون خونمو ميخورد

 نچ توی بوزینه زشتو دیدم-

 رفت..از بازوم گرفتو کشيد یهو اخماش توهم

 هوی وحشی کندی بازومو ولم کن..کجا ميبریم؟؟-

 باید مجازات بشی-علی

 برو یره بذا باد بيه..توی گودزیال ميخوای منو مجازات کنی؟؟-

 هرچی بگی بر عليه خودت استفاده ميشه-علی
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ا وصن که االن هورف تو جنگل..از زمانيکه بچه بودم از جنگالی شمال ميترسيدم..تاریک بود.مخص

 روبه تاریکی ميرفت

 یهو جيغ زدم

 منو کجا ميبری؟؟-

 پرتم کرد سمت یه درخت که محکم خوردم بهش

 اومد سمتمو از بين دندونای قفل شدش غرید

ببين جوجه..یچيزیو خوب تو گوشای کرت فرو کن..با این کارات نميتونی نظر منو به خودت جلب -

کنی..برو دنبال یکی که آدمش باشه..من اهل اومدن دنبال دخترای خراب نيستم..من دنبال آدم 

 حسابی ام

 این چيگفت؟؟جلب نظر؟؟خراب؟؟من؟

 سعی کردم لرزش صدامو از بين ببرم ولی نشد

و امثال تو چی دارین آخه که من بخوام جلب نظر کنم براتون..انقد حيا و عقل دارم که هه..تو -

 سمت هيچ پسری نرم..توهم واسه من یه شوخی بودی..اونم از نوع شهرستانيش

 پسش زدمو از جلوی چشمای بهت زدش رد شدم..بسمت بچه ها دویدم

 اه..نميشه روزی که من اینو نبينم..عوضی خر

 ه هارسيدم جای بچ

 عه فاطی کجا رفتی یهو؟؟-بهاره

 هيچی یکی از دوستام بود رفتم باهاش سالم کنم-

 آره جون بی بيم..مرگ عمم
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 بسمت خونه حرکت کردیم..خسته بودم

 وای خيلی خستم..فردا بيایم ساحل-سارا

 هممون تایيد کردیمو رفتيم خونه باغ عمه

 لو شدمبعد سالم به عمه هرکسی رف تو اتاقشو منم رو تختم و

 مانتو شالمو دراوردمو انداختم پایين تخت..همونطور با یه لباس زیر خوابيدم

 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 

 با احساس اینکه یچيزی داره روم راه ميره بيدار شدم

 یکم گيج به اطراف نگا کردم
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 باز متوجه اون چيزی که روم بود شدم

 رو شکمم بود..سرمو اوردم پایين که ببينم چيه

 با دیدنش یه جيغ بنفش زدمو پاشدم..پرتش کردم اونورو از اتاق زدم بيرون

 یه رتيل گنده سياه پشمالو

 وای..اگه نيشم زده باشه چی؟؟

 به شکمم نگا کردم..نه اثری از نيش نبود

 بهاره خواب الود از اتاقش اومد بيرون

 چيشده؟؟چرا جيغ ميزنی؟؟چرا با لباس زیر اومدی بيرون؟؟-بهاره

 ـ..رتيل..تو اتاقهرت-

 یهو یه فکر شيطانی به سرم زد

 دویدم تو آشپزخونه و یه شيشه خالی پيدا کردم

 رفتم تو اتاق..البته با دمپایی ابری

 بروبکس اومده بودنو دوئل منو رتيلو نگا ميکردن

 با چشم دنبال رتيل گشتم..اها اینجاست

رد..جيغ کشيدمو دنبالش آروم رفتم بسمتشو خواستم شيشه رو روش بذارم که فرار ک

 رفتم..شيشه رو بلند کردمو گذاشتم روش زندانی شد

یه خنده شيطانی کردم..رتيله از دیواره شيشه اومد باال..در شيشه رو بستم..در واقع یه ظرف مربا 

 بود

 سحر اومد نزدیکو به رتيل نگا کرد
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 وای..چه زشته-سحر

 آخه؟؟مردم پروانه ميگيرن تو رتيل؟؟و خيلی ترسناک..خاک تو سرت فاطی..این چيه -سارا

 این دوست گله منه..شاید یه زمانی بدرد خورد..بعدشم باید یه فرقی بين منو بقيه باشه دیگه-

 آره دیگه تو خلوچلی بقيه عقل دارن-الهه

 یه ببند بابا نثارش کردمو در اتاقو بستم

 یه تاپ آستين حلقه پوشيدمو شلوارمو با یه شلوارک عوض کردم

 شب بود9اتاق رفتم بيرون..ساعتاز 

 بچه ها..بياین غذا درست کنيم-

 هممون رفتيم تو آشپزخونه..عمه رفته بود یه سری خرتو پرت واسه شيکممون بخره

 خب..چی بسازیم؟؟-

 ماکارونی-بهاره

 پاستاش خوبه-

 یه پاستا از کابينت دراوردم

 قابلمه رو آب کردمو گذاشتم رو اجاق گاز

 سحر سویا خيس کرد

 سارا قارچارو داشت ریز ميکرد..الهه هم روغنو این چيزارو اماده ميکرد

 سحر هم پاستاهارو باز کرد

 آب که جوش اومد پاستاهارو ریختم توش
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 بعد نيم ساعت پاستا حاضر بود..ميزو چيدیمو دورش نشستيم

 زعمه هم اومدو کمکش کردیم خریداشو جاسازی کنه..اومد نشست پشت مي

 هر کس واسه خودش غذا کشيد..سس قرمزو برداشتمو رو پاستام ریختم

 بده اون سسو..همه رو حروم کردی-سحر

 سسو بسمتش گرفتمو فشار دادم..مثل تفنگ زد بيرونو رو صورتش پاشيد

سسو از دستم چنگ زدو همينکارو با خودم کرد..بروبکس سس مایونزو فرانسوی رو گرفتنو 

 همدیگه رو سسی کردیم

 از سرو رومون سس ميچکيد

 عمه کالفه گفت

 عه بس کنين..خجالت نميکشين؟؟بزرگ شدین دیگه-

 سرمونو انداختيم پایينو ریز خندیدیم..پاشدمو لپ تپلشو بوسيدم که سسی شد

 نکن دختر..سسيم کردی-عمه

 خندید..منم خندیدم

 عه عمه یکم شيطنت کنين دیگه..شما که جوونين-

 سالمه70و سيا کن..من برو دختر..برو خودت-عمه

 ولی کمتر نشون ميدین..بعدشم شما تازه اول چلچليتونه..از صدتا گلتون یکيش نشکفته-

 نشستم سر جامو گفتم

 اآلن ما به مانکن تبدیل شدیم..اصال یه شخص مهم هست بنام ساسی مانکن-
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 خندیدیمو غذامونو که یکم سرد شده بود خوردیم

 م..رفتم تو اتاقو دراز کشيدم رو تختبعد شام صورتمو شستمو مسواک زد

 اخيييش..چه راحته

 ولی این علی چقد چندشو بی مصرفه واال..اه اه..ایشاال یالغوز بمونه زنش ندن

 خب منم دعا نکنم کسی هم نمياد زن این بشه یا دخترشو به این بده

 بس که گند دماغو بيریخته

واال راست گفتن بيشتر خوشگال بد اخالقن..این گودزیالهه هم به چشم برادری خوشگلو 

 خوشتيپه ولی اخالق مخالق زیر صفر

بيخيال فکر کردن به گودزیالی بيریخت شدمو تو نرمی بالش فرو رفتم..چندی نگذشت که خوابم 

 برد

 

 

 

 

******* 
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 &علی&

 ميکنه واسه جلب توجهدختره بيشعور..منکه ميدونم این کارارو 

 ولی هنوزم تو کف حرفاش موندم..چجوری جلوم واستاد

 عصبانيت از چشای تيره اش ميبارید

 هوووووی..با توام..آفالینی؟؟-بابک

 هاااا؟؟-

 ميگم فردا بریم کوه؟؟-بابک

 ها آره..آره بریم-

دم رفتم تو یجوری نگام کردو رفت تو اتاقش..منم پارچ آبو از یخچال  دراوردمو خوردم..بع

 اتاقم..رو تخت نشستمو لپتابمو باز کردم

 فيلم ترسناک جدیدی که از مسعود ریخته بودمو پلی کردمو برقا رو خاموش

 واقعا هيجانی بود

یه لحظه از ذهنم گذشت اگه اون دختره پرروی بی خاصيت اینجا بودو اینو ميدید چقد ميترسيدو 

 من بهش ميخندیدم

 برق خشک شده..یا همون تاکسی درمی شده ميشد شبيه یه مارمولک با

 با این فکر یه تک خنده کردمو باز ادامشو نگا کردم که یهو در اتاق باز شد

 لپتابو بستم..بابک بود..از بين پسر عمه هام بابکو خيلی دوسش داشتم..خيلی باهم شيش بودیم

 بابک اومد سمتمو با لحن شيطون هميشگيش گفت
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 داشتی چی ميدیدی؟؟-

 بتوچه-

 آها فيلم خاکبرسری نگا ميکردی؟؟-بابک

 فضولشی؟؟-

 بازش کن منم ببينم..به کسی نميگم-بابک

 برو گمشو..ميخوام تنهایی نگاش کنم-

 بابک لپتابو باز کردو رمزشو زد..عجب غلطی کردم رمزو به این االغ گفتم

 فيلمو پلی کرد

 عه اینکه فيلم خاکبرسری نيست-بابک

 به حرفای بابک توجهی نداشتم..از دهنم پریدتو بحر فيلم بودمو 

 معلومه که نيست..انتظار داشتی چی باشه؟؟-

 چشمکی زدو گف

 ازین فيلمای مثبت هيجده بابا-

 بی حواس گفتم

 خب اینم مثبت هيجده هست-

 ای خدا..توچقد کودنی..منظورم فيلم ازون فيلماست بابا-بابک

 تازه منظورشو گرفتمو زدم پس کلش
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و نگا ميکردیم..یه صحنه بود که زنه ميرفت تو کلبه وسط جنگل..وقتی بيرون مياد باهم فيلم

 جنون گرفته..هی ميگف آی سرم..بعد ميخندید

 یهو افتاد زمين..مغزش از پشت متالشی شده بودو خون فواره ميزد

 بابک پرید تو بغلم

 هی مرد گنده..خجالت بکش-

 دستشو دور کمرم حلقه کرد

 لی جدا نميشد..سرشو گذاشت رو شونمهولش دادم اونور و

 علی جون..من ميترسم..قطعش کن..امشب من در خدمتتم-بابک

 فيلمو قطع کردمو بابکو از خودم جدا کردمو پرتش کردم از تخت پایين

 لپتابو گذاشتم رو ميز عسليو خواستم بخوابم که اومد تو بغلم خودشو جا داد

 شتر شدی..برو گمشو بيرون از اتاقم-

 با لحن زنونه ای گفت

 بد..تو دوستم نداری..عيبی نداره حاال بوسم کن-

 به لپش اشاره کرد

 اه اه..شيپيش..با اون ته ریشش خودشو با زنا یکی ميکنه

البته اینو هم ميگم که ته ریشش واقعا بهش مياد..ميگه به توهم مياد ولی من از ته ریش بدم 

 مياد..با این حال یکم ميذارم

 کردمو خوابيدم پشتمو بهش

 دستشو باز دور کمرم انداخت
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 بابک نکن..بو ميدی-

 بو از خودته..من همين سه هفته پيش رفتم حموم-بابک

 شپش..برو اونور-

 اول بوسم کن تا برم-بابک

 یه لگد زدم تو شکمش..پاشدو خواست بره

 طاقباز خوابيدم که یهو حمله کردو دماغمو گاز گرفت..بعدم در رفت

 هت نرسه بابک..کبابت ميکنم بابک..اسمتو برعکس کنمگه دستم ب-

 چشامو بستمو نفهميدم کی خوابم برد

 

 

 

 

******* 

 

 

 @فاطمه@

 فاطی..هی فاطی خره..پاشو بریم کوه دیگه-سارا

 آخ خدا..خوابم مياد..شما هم با این برنامه های مسخره تون-
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 یهو یه ليوان آب سرد روم خالی شد

 پاشدمو موهای بلندشو کشيدم..لپشو محکم بوسيدم..از بوسيدن لپش بدش ميومد

 فاطی خفت ميکنم-سارا

از اتاق انداختمش بيرونو مشغول حاضر شدن شدم..یه مانتوی اسپرت کوتاه مشکی..ساپورت 

 کلفت مشکی..یه شال مشکی هم سرم کردم..عين عزا دارا

 رتيل خوجلمو گذاشتم تو کولم

 بعد یه کوچولو آرایش از اتاق اومدم بيرون صورتمو شستمو

 بروبکس..بریم؟؟-

 بهاره حاضرو اماده از اتاق بيرون اومد

 آره..بریم-بهاره

 جوووون؟؟آفتاب از کدوم طرف طلوع کرده که جنابعالی زود حاضر شدی؟؟-

 صدای الهه از تو اتاقش اومد

 از مغرب-

 را ابی نارنجی..و سحر صورتی مشکیبهاره تيپ آبی سفيد زده بود..الهه قرمز مشکی..سا

 حاال تو چرا خودتو عين عزا دارا درست کردی؟؟-بهاره

 چون رنگ روشن تو کوه کثيف ميشه..ولی این رنگی نه-

 عمه خواب بود..براش یادداشت گذاشتيم ميریم کوه

 از خونه زدیم بيرون..نسيم سرد صبح پوستو نوازش ميداد
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 وای من گشنمه-

 ه صبحونه ميخوریم..حالش بيشترهميریم تو کو-بهاره

 خيلی فاز ميده-سحر

 بله؟؟ناپرهيزی ميکنی سحر جان..از کلمات عاميانه استفاده ميکنی-

 سحر پشت چشمی نازک کردو چيزی نگفت

 به کوه رسيدیمو ازش همينطور باال ميرفتيم..صدای چند نفر از پشتمون اومد

 ودبرگشتم نگا کردم..چنتا پسر بودن..سرشون پایين ب

 ما بلندترین کوهو واسه کوهنوردی انتخاب کرده بودیم

 عههههه..بچه ها اینا همونایی ان که تو قطار بودن-الهه

 در صدم ثانيه برگشتم عقبو نگا کردم که همزمان یکيشون سرشو آورد باال و نگام کرد

 ایيييييش..باز اینه..علی گودزیال

 اخمامون توهم رفتو گفتيم

 بازم توووو؟؟-

 پشتمو بهش کردمو از کوه باال رفتم..خدایا نميشه من اینو نبينمش؟؟

 اینم شانسه که من دارم؟؟صدای بابک اومد

 همون چش عسلی خودمون

 به به..خانوم گله مند-بابک

 منظورش با بهاره بود..بهاره اخمی کردو گفت
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 حوصله چرتو پرتای پسرارو ندارم-بهاره

 اخمای بابک توهم رفت

 ت دوس پسرت ميگه نه منچرتو پر-بابک

هه..من خودمو ميکشم اگه با یه پسر دوس بشم..پسرا چی هستن که ارزش دوست شدن -بهاره

 داشته باشن..البته بجز داداشام

 دخترا هم همچين ارزشی ندارن..فقط جنبه تفریحی دارن واسه ما پسرا-بابک

 وشحال نباشپسرا هم واسه دخترا جنبه یه حساب بانکيو دارن..پس زیاد خ-سارا

 صدای علی از کنارم اومد

 چيشده که تو ساکتی؟؟-

 ميخوام ببينم فضولش کيه؟؟-

 منم-علی

 فضولو بردن جهنم..پشت کله پوکش نوشتن..ده بيست..-

 گند زدی تو ضرب المثل بی سواد-علی

 آقا ما بی سواد..شما وزیر فرهنگو ارشاد-

 پوزخند مسخرشو زدو از کنارم رد شدو رفت باال تر

 ز عمد پاشو رو زمين ميکشيد که رو من سنگ بریزها

 هر طرفم ميرفتم باز ميومد جلوم

 یجای کوه یه سنگ کوچيک بودو بقيش صاف بود
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 بچه ها با کمک هم رفتن باال..من نفر آخر بودم

 یه نگا به باال و یه نگا به پایين انداختم

 باال که بچه ها داشتن ميرفتنو کصافطا منو فراموش کرده بودن

 پایينو که نگا کردم سرم گيج رفتو باز برگشتم..کم کم داشتن ازم دور ميشدن

 پامو گذاشتم رو سنگ کوچيک..نميدونم چيشد که پام ليز خورد..جيغ بلندی زدم

 حس کردم بين زمينو آسمون معلقم

 لحظه آخر همشون برگشتن نگام کردن..حتی عليو دوستاش

 با پشت رفتم پایين..دستامو رو سرم گذاشته بودم

 بعد چنتا قلت محکم خوردم زمين..رو یه جای صافتر بود

 بدنم درد گرفته بود فجيح

 پاشدم نشستم..مانتوم یکم پاره شده بودو کمرم دیده ميشد

 سر زانوم هم احساس درد ميکردم..پاشدمو لباسامو تکوندم

 دارن نگام ميکنن جفت چشم9سرمو آوردم باال که دیدم 

 تا نگران..و..و یکی با تمسخر8

 علی بود..بی توجه بهش باز خواستم برم باال که صداش متوقفم کرد

 هه..عرضه کوهنوردی نداری چرا لقمه گنده برميداریو ميای؟؟-علی

 بتو ربطی نداره..بعدشم پام ليز خورد..کسی هم نبود کمکم کنه رد شم-

 ردم..سرشونو پایين انداختندلخور به دختر عمه هام نگا ک
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 باز رفتم باال که علی گفت

خب همينه دیگه..وقتی هميشه دوس پسرت کمکت کنه االن که نيسته ميخوری زمين چالغ -

 ميشی

 حوصله جواب دادن به چرتو پرتاشو نداشتم..بدنم درد ميکرد

 واسه کم کردن روی علی هم شده باید باال برم

 د گرفت..توجهی نکردماولين قدمو برداشتم..زانوم در

 دومی..بازم درد گرفت..شدیدتر

 قدم سوميو که برداشتم زانوم تير کشيدو افتادم زمين

 بچه ها دویدن سمتم

 چيشدی فاطی؟؟-بهاره

 به زانوم نگا کردم..خيلی درد ميکرد

 صدای علی اومد

 برین کنار..ببخشيد برین کنار-

 بچه ها کنار رفتنو علی کنارم نشست

 ميکنه؟؟ کجات درد-علی

 بتوربطی نداره-

 اخم کردو غرید

 رواعصابم راه نرو..کجات درد ميکنه؟؟-
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 درد زانوم هرلحظه بيشتر ميشد

 زا..نوم-

 به زانوی چپم اشاره کردم

 یکم فشار داد زانومو که جيغم رفت هوا

 یکم به ساپورتم نگا کردو گفت

 بابک..اون جعبه رو بده-

 بابک کوله عليو دادو از توش یه جعبه کمک های اوليه دراورد

 یه قيچی برداشت..خواست ساپورتمو قيچی کنه که گفتم

 نکن-

 یه اخم توپ کرد که الل شدم..زد ساپورتمو جر داد تا جای زانوم

 یکم پامو نگا کردو چشاشو بست..بعد باز کردو به زانوی کبودم نگا کرد

 خونی یه کوچولو زخمی شده بودو

 با بتادین ضدعفونيش کرد که سوختم..ولی لب پایينمو گاز گرفتم که جيغ نزنم

 یه چسب زخم روش زدو پاشد

 پاشو..برو استراحت کن..واسه لجبازی با من خودتو ناقص ميکنی-علی

 بيشعور..دستمو خوند..پاشدمو وایسادم

 کنهسرمو آوردم باال که دیدم یکی از دوستای علی داره به پام نگا مي

 به پام نگا کردم..هييييه خاکتوسرم
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 ساق پام کال دیده ميشد..چون این گودزیال زد جرش داد

 لباس هم برنداشتم

 با بيچارگی به دخترعمه های بی خاصيتم نگا کردم

 خودشونو زدن به اون راه

 عقبگرد کردمو از کوه رفتم پایين..رو زمين نشسته بودمو خودمو ميکشيدم

 ميترسيدم باز بيفتم

 صدای قدمای کسيو شنيدم..علی بود

 روبروم وایساد

 اینجوری ميخوای بری خونه؟؟-

 خب چيکار کنم؟؟-

 شلوارتو عوض کن-علی

 ندارم..برو اونور-

 از کولش یه جين دراوردو بسمتم گرفت

 بپوشش-علی

 نميخوام..بزرگه-

 ميگم بپوشش..ازینکه اینجوری بری بهتره-علی

 ازش گرفتمو کشون کشون رفتم پشت یه سنگ بزرگ

 ینی خدا وقتی داشت شانسو تقسيم ميکرد من دسشویی بودم آب هم قطع بوده
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 ساپورتمو دراوردمو جينو پوشيدم

 پاشدم که ببندمش

 دکمه هاشو بستم ولی یهو افتاد پایين

 هييين بلندی گفتمو باز کشيدمش باال..همون موقع صدای علی اومد

 ؟پوشيدی؟-

 آره..ولی..-

 اومد روبروم وایساد..یکم نگام کرد..بعد یهو زد زیر خنده

 انقد بلند قهقهه ميزد که همه بچه ها دورمون جمع شدن

 دوستای خودشم با تعجب نگاش ميکردن

 علی خندشو خوردو صداشو صاف کرد

 اخمی کردمو گفتم

 به چی ميخندی؟؟-

 خيلی خوشگل شدی با این شلوار-علی

 کردم..خندم گرفت به خودم نگا

 به تنم زار ميزد..بلند هم بودو رو پاهام افتاده بود

 سحر کنارم نشستو پاچه های شلوارو به باال تا زد..اندازه شد یکم

 ولی..این گشاده..از کمرم ميفته-

 علی یکم نگام کردو بعد کمربندشو باز کرد
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 خاک به سرم ميخواد چيکار کنه؟؟

 بيا جلو-علی

 کور خوندی..من ازوناش نيستم-

 خواستم فرار کنم که از بازوم گرفتو نگهم داشت

مانتومو زد باال و کمربندو از بندای کمر جين رد کردو سفت بست..ینی اخرین درجش که تنگ 

 ترینش بود بست

 مانتومو درست کرد

 انقد منحرف نباش دختر-علی

 نيدمگونه هام داغ شدو یه مرسی آروم گفتم که خودمم نش

 خواستم برم که با شيطنت گفت

 مساوی1_1-

 پشت چشمی براش نازک کردمو راه افتادم

 به هر بدبختی بود به خونه رسيدم..رفتم تو اتاقمو شلوارشو دراوردم

 یه شلوارک پوشيدم با همون تاپ آستين حلقه

 شلوارشو گذاشتم تو ماشين لباسشویی

 خو باید بشورم دیگه..کفيث شده..نه کثيف شده

لباسشویيو روشن کردمو رفتم نشستم رو مبل..داشتم با گوشيم بازی ميکردم که درباز شدو بچه 

 ها اومدن تو

 توجهی نکردم..از دستشون دلخور بودم
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 بهاره کنارم نشست

 پات درد ميکنه هنوز؟؟-بهاره

 جواب ندادم

 چرا از دست ما ناراحتی؟؟-بهاره

 چون کمکش نکردیم-سارا

 ..حواسمون پرت شدخب ببخشيد دیگه-بهاره

 مهم نيست..تا چشتون به یه پسر ميفته ميخواین خودنمایی کنين از زمينو زمان غافل ميشين-

پاشدمو رفتم تو اتاقم..درو بستمو رتيلو از کولم دراوردم..در شيشه رو دیشب با ميخ داغ سوراخ 

 سوراخ کردم که هوا بهش برسه

 از سوراخا انداختمش تو شيشهبا پشه کش یه مگس کشتمو با کاغذ برشداشتم..

 رتيله بهش حمله کردو شروع کرد به خوردنش..ایيييش

 شيشه رو انداختم زیر ميز

 یاد شلوار علی افتادم

 از اتاق رفتم بيرونو رفتم تو اشپزخونه..لباسشویی خاموش شده بود

 شلوارشو دراوردم

 لباسشویی عمه بزرگ تمام اتوماتيک بود..ینی ميشستو آب ميکشيد بعدم خشک ميکرد

 فقط اتوش کنم

در اتاق عمه رو یهو باز کردم..رو صندلی راحتيش نشسته بودو عينکش به چشمش بود..داشت یه 

 شال گردن ميبافت
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 گونشو محکم بوسيدم

 عمه تازه متوجهم شد

 لبخندی زدو گفت

 اشتی؟؟سالم عزیزم..کاری د-

 آره عمه جون..اتو کجاست؟؟-

 ميخوای چيکار؟؟-عمه

 لباسام چروک شدن-

 اها..برو تو اون اتاق ته راهرو..روی ميزه-عمه

 تشکر کردمو از اتاقش بيرون رفتم

 در اتاق ته راهرو رو باز کردم

 اوه اینجا چقد شلوغه

که یه صندوق نظرمو جلب  برقو روشن کردم..همه وسایال اینجا بود..خواستم اتو رو بردارمو برم

 کرد

 هميشه عاشق باز کردن صندوقای قدیمی بودم

 رفتم بسمتش..قفل داشت..لبولوچم آویزون شد

 یکم تو اتاق فضولی کردم

 یه تابلوی بزرگ به دیوار کوبيده شده بود..رفتم بسمتشو خاکشو با دستم پاک کردم

 عکس شوهر عمه بزرگ بود..یه عکس سياه سفيد از جوونياش
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 قدم خوشگل بوده هااااچ

 یه لحظه با علی مقایسش کردم

 علی صورتش شيش تيغس..ولی شوهر عمه یه سيبيل چاخ ماخی داشته

 علی چشاش مشکيه..ولی شوهر عمه

 نميدونم..عکسش سيا سفيده خو..مشکی دیده ميشه

 بيخی اصال من چرا دارم علی گودزیال رو با شوهر عمه نازم مقایسه ميکنم؟؟

 یه خدا بيامرزه واسه شوهر عمه گفتمو اومدم بيرون از اتاق..تازه یادم اومد چرا رفته بودم اونجا

 اتورو برداشتمو برگشتم تو اتاقم

 داشتم شلوارشو اتو ميکردم که شيکمم جيغ زد

 بهش نگا کردم

 صبر کن مامانی..اول تمبون علی گودزیال رو اتو کنم..بعد بهت غذا ميدم-

 ارش تموم شدو گذاشتمش تو یه نایلون تميزاتو کشيدن شلو

 حاال سوال ایجاد ميشه

 علی کجاست؟؟چجوری شلوارو بهش بدم؟؟

 دهنم سرویس گشت..بيخی دیگه..زیاد همو ميبينيم..شاید بازم ببينمش

 دست این سرنوشت هی مسير کج ميکنه تا من آینه دقمو ببينمو حرص بخورم

 و پاستای دیشبو اوردم بيروناز اتاق بيرون رفتم..یخچالو باز کردم

 گرمش کردمو با سسی که تهش مونده بود بردم تو اتاق
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 اخه سسا رو رو همدیگه ریختيمو حروم کردیم..فقط یذره مونده بود

 داشتم غذا ميخوردم که گوشيم زنگ خورد..مامان بود

 ردییه نيم ساعتی با مامان حرف زدم..ميگفت چرا زنگ نميزنيو تا رفتی مارو فراموش ک

 درباره زمين خوردنم چيزی نگفتم وگرن دیگه نميذاشت برم مسافرت تنهایی

 واال مادره دیگه...

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 چشمم به ساعت افتاد

 بعدازظهر4:46

 پاشدمو یه مانتو شلوار پوشيدم..یکم آرایش کردمو اومدم بيرون از اتاق

 ميخواستم برم تو ساحل قدم بزنم
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 همه خواب بودن

 از خونه زدم بيرون..هوا فوق العاده گرم بود

 رفتم تو ساحل نزدیک دریا..نزدیک دریا یکم خنک تر بود

داشتم همينطور ميگشتم که سه تا پسر از روبرو اومدن..از قيافه یکيش پيدا بود که ميخواد تيکه 

 بندازه

 نزدیک که رسيد گفت

 موی بلند..چشم سياه..ناخون دراز..دافو دافو داف-

 فلفلی نه-

 به یکيشون اشاره کردم

 نه قلقلی-

 به اون یکيشون اشاره کردم..به خودش اشاره کردمو گفتم

 نه مرغ زرد تپلی هيشکس باهاش رفيق نبود-

دوستاش پقی زدن زیر خنده..جالب این بود که اونی که بهم تيکه انداخت تپل بودو تيشرت زرد 

 پوشيده بود

 ه دیدم عليو بابک دارن حرف ميزنناز کنارشون رد شدم..سرمو چرخوندم ک

 دویدم سمتشو بی اختيار با هيجان گفتم

 علی-

 برگشت سمتم..ابرو هاش پرید باال

 سالم..باز تویی؟؟-علی
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 آره بی اجازت..خوب شد دیدمت..ميخواستم یه آدرسی چيزی بدی که شلوارتو پس بدم-

 بيخی..بندازش دور-علی

 شيدم شستمشو اتوش کردملبو لوچم آویزون شد..من اینهمه زحمت ک

 از قيافه آویزونم خندش گرفتو گفت

 خيله خب..اونجوری نکن قيافتو..شمارمو بگير بهت آدرسو ميدم-

 ینی داری غير مستقيم شماره ميدی؟؟-بابک

 علی یخچالی نگاش کرد

 یخچال-

 باز منو اونجوری نگا کرد

 نکن..یخيدم-

 شمارشو گفتو منم حفظ کردم..چون گوشيمو نياورده بودم

 بابک داشت با پوزخند نگام ميکرد

 اخم توپی کردمو گفتم

 ببخشيد امری داشتين؟؟-

 هه..ادعاشون کل جهانو گرفته..حاال شماره ميگيره-بابک

 ميشه بپرسم چه ادعایی؟؟-

 اینکه دوس پسر ندارین-بابک

 پوزخندی زدم
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 ن اثبات شده که من دوس پسر دارم؟؟خب که چی؟؟؟مثال اال-

 پس علی چيه؟؟-بابک

 با تعجب بهشون نگا کردم..علی برزخی بابکو نگا کرد

نخير..علی آقا لطف کردن صبح کمکم کردن..ميخواستم فقط شلوارو بهشون پس بدم..شما -

 مغزت خرابه

 یه نيمچه لبخند اومد گوشه لب علی

 با اجازه-

 دم..چند قدم بيشتر برنداشته بودم که صدای علی از کنارم اومداز کنارشون رد شدمو راه افتا

 خانوم-

 بله؟؟-

 خانوم بهت نمياد..اسمت چيه؟؟-علی

 اخمام توهم رفت

 چرا بهم نمياد؟؟-

 چون بچه ای..خانوم به خانومای بزرگو با وقار مياد-علی

 من بی وقارم؟؟-

 نه..ولی شيطون بيشتر بهت مياد-علی

 عجب-

 نگفتی.اسمتو-علی
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 فاطمه-

 عه چه اسم قشنگی..ولی اتيش پاره جيغ جيغو بيشتر بهت مياد-علی

 خندم گرفت

 بریم تو دریا؟؟-علی

 جاااان؟؟!چه خودمونی شد یهو

 متعجب بهش نگا کردم که گفت

 سوءتفاهم نشه..همينجوری گفتم..من..من ميخواستم بگم...-

 چی ميخواد بگه؟؟

 االن ميگه با من ازدواج ميکنی؟؟اخ جوون شوور خوشگل گيرم اومد

 ای علی گودزیالی بال..منو رو هوا زدی

 منو مثل یه دوست معمولی ببين..ميشه؟؟-علی

 اه تيرم به سنگ خورد..بازم باختم ایباباااا

 اوهوم..ولی فقط یه دوست معمولی..نه بيشتر-

 نه کمتر-علی

 خندیدیمو رفتيم تو آب

 ایی جلو رفتم که آب تا زیر شونم بودتا یج

 علی که قدش از من بلند تر بود آب تا آرنجش بود

 نميای جلو تر؟؟-علی
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 نه..غرق ميشم-

 نگام کرد..خندیدو دستاشو برد زیر آب..شروع کرد به پاشيدن اب بهم

 منم بهش آب ميپاشيدم..حسابی خيس شده بودیم..مثل موش آبکشيده

 تيکه تيکه رو پيشونيش افتاده بود موهای نسبتا بلندو مشکيش

 جالب شده بود قيافش

 خيله خب..نخور منو-علی

 یه دهن کجی بهش کردمو بسمت ساحل راه افتادم..یهو یه موج بزرگ اومدو پرتم کرد زیر آب

 چون یهویی بود آب رفت تو بينيو گوشام

 یکی منو باال کشيد..کی ميتونست باشه بجز علی گودزیال

 حلقم ميسوخت

 چيشدی تو؟-یعل

چنتا سرفه کردمو با یه حالم خوبه باز رفتيم بسمت ساحل..از آب که بيرون اومدم بدنم سنگين 

 شد

 مانتوم به تنم چسبيده بود

 از خودم جداش کردم

 برسونمت بعد خودم ميرم-علی

 نه نميخواد..زحمتت ميشه-

 نخير نميشه..هوا تاریک شده..خطرناکه-علی
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 ولی..-

 باز اخم کرد که اللمونی گرفتم

 باهام تا خونه اومدو خدافظی کرد

 رفتم تو خونه..بچه ها تو حياط بودن

 عليک سالم..کجابودی تو؟؟-بهاره

 بتوچه-

 فاطی..دیوونه کجا بودی؟؟؟عمه نگرانه-سارا

 ساحل بودمممم..اه..کم مونده به شما الف بچه هام جواب پس بدم-

 دامن صورتی برداشتم..با حولهرفتم تو اتاقمو یه دست تاپ 

 رفتم حموم..آخيييش..سبک شدم

 بعد نيم ساعت کف بازی باألخره از حموم دل کندم

 خودمو خشک کردمو لباسامو پوشيدم

 رفتم تو حياط

 عافيت باشه-سحر

 مرسی..آخه رفتم تو دریا-

 الهه با شيطنت گفت

 با کی؟؟-

 تنها-
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 نشستم کنارشون..حقيقت جرئت بازی ميکردیم

 طریو چرخوندم..الهه استاد..من شاگردب

 جرئت-

 پاشو عربی قر بده-الهه

 پاشدمو یه اهنگ عربی گذاشتم..یکم رقصيدم که همشون دستو جيغو سوت زدن

 باز نشستم..بهاره استاد..سارا شاگرد

 حقيقت-سارا

 تا حاال چنتا شماره گرفتی از پسرا؟؟-بهاره

 اوووو..تا دلت بخواد-سارا

 هممون زدیم زیر خنده..باز چرخيد..من استاد..سحر شاگرد

 جهنمو ضرر..جرئت-سحر

 کف دستامو بهم ماليدمو خبيث گفتم

 برو تو کوچه داد بزن من ترشيدم شوور ميخوام-

 نخير..من عمرن همچين کاری کنم-سحر

 چهارنفره پاشدیمو دستوپاشو گرفتيمو بردیمش تو کوچه

 من ترشيدم..شوور ميخوام-سحر

 یهو چنتا پسری که تو کوچه بودن برگشتن نگامون کردن

 پقی زدیم زیر خنده و تو خونه فرار کردیم
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 صدای عمه اومد

 الهی من فدات بشم..خودم عروست ميکنم-

 سحرو بوسيد

 ماچهار تا از خنده داشتيم درو دیوارو گاز ميزدیمو سحر برامون خطو نشون ميکشيد

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 عمه جونم.بریم دیگه-

 خب خودتون برید..من پام درد ميکنه دختر-عمه

 باوشه..ایندفه قسر در رفتين-

 وسایال و پاچينارو برداشتيمو رفتيم بيرون..قرار بود ناهارمونو تو جنگل بخوریم

 دقيقه گشتن باالخره یه جای سایه تو جنگل پيدا کردیم??بعد 
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 زیر اندازو پهن کردیمو نشستيم

 بهاره..پاچينارو بده..سارا باربيکيو رو باز کن بی زحمت-

 سارا باربيکيو رو باز کرد..زغاال رو ریختم..یه کبریت زدمو روشنش کردم

 الهه و سحر داشتن پاچينارو به سيخ ميکشيدن

 چنتا سيخ دادن..گذاشتم رو اتيش

 گرفتخودم رفتم کنار..هميشه به دود حساسيت داشتم..ریه ام تو دود سوزش مي

 سارا داشت پاچينارو باد ميزد

 یاد شلوار علی افتادم..خندم گرفت

 به بهونه شلوار بهش اس داده بودمو قرار بود امروز با دوستاش بياد اینجا..نميدونم چرا دیر کردن

 البته به اصرار بهاره بود و من بی گناه بودم

لی رو دارمو از این موضوع به نفع نميدونم چرا انقد اصرار کرد..فقط اون ميدونست که من شماره ع

 خود عنترش استفاده کرد

 سارا یه سيخو برداشتو گذاشت رو نونی که تو دیس بود

 یدونه برداشتمو فرار کردم

 صدای غرغر سارا بلند شد

 نکن..با اون دستای کثيفش..مااینهمه زحمت کشيدیم-سارا

 وظيفت بود-

 خنده حرصی ای کردو هيچی نگفت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 58 

 يخوردم که خوردم به ینفرداشتم پاچينمو م

 سرمو بلند کردم علی بود..مثل هميشه یخچال

 با ذوق گفتم

 علی-

 یه لبخند کج زد

 سالم فاطی کوچولو-علی

 عليک..کوچولو عمته..هيکل به این گندگی دارم-

 خندیدو رد شد..دوستاشم پشتش بودن..چشمم به بابک افتاد

 یه اخم خفن کردمو برگشتم

 این کصافطم اومده..ایيييش..خررررر..چرا این اومده

 اون موقع نميدونستم اما بعد ها فهميدم که بابک خان اصل کاری بود و من خبر نداشتم

 برگشتم جای بچه ها..بهاره با دیدن پسرا پاشدو با ناز سالم کرد

 االغ اب زیر کاه..باالخره من ميفهمم چه مرگشه

 ونا کپ کرده بودنساراو الهه و سحر از دیدن ا

 سالم کردنو الهه با تعجب گفت

 شما اینجا چيکار ميکنين؟؟-

 یکيشون که چشای سبز زمردی داشتو موهای جو گندمی گفت

 چی؟؟ینی نميدونيد؟؟-
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 نه-الهه

 خب دوست خودتون به ما گفته بيایم-چشم سبز

 کی؟؟-سحر

 باز یکی دیگشون گفت

 ایشون-

 به من اشاره کرد

 برگشتنو بهم نگا کردن سارا و سحرو الهه

 آب شدم از خجالت..معلوم نيس االن چه فکری ميکنن

 عبضی آبروی هفتاد ساله امو برد..عنتر بوزینه

 گونه هام داغ شد..همه رفتنو مشغول کاری شدن

 خيلی پشيمون بودم..کاش به حرف بهاره گوش نميدادم

 ای چوب تو نشيمنگاهت االغ عرعرو

 به سنگ جلوی پام ضربه زدم

 صدای علی اومد

 چيشده ناراحتی؟؟-

 بهش نگا کردم

 االن معلوم نيس بچه ها درموردم چی فکر ميکنن-

 واسه چی؟؟-علی
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 آخه دوستت گف من بهتون گفتم بياین-

 تک خنده ای کردو گفت

 بيخيال بابا..بعدشم اونا پسر عمه هامن..ولی مسعود پسر عمومه-

 من بجز بابک هيشکدومشونو نميشناسم-

 اون چشم سبزه مسعوده..اونی که بلوز مشکی داره حسينه..اونی که تيشرت آبی داره عماده-علی

 آهانی گفتمو دستامو تو جيبای مانتوم کردم

 رو زیر انداز نشستم..علی هم رفت کمک پسر عمه هاش

 حواسم جمع الهه شد که داشت پاچينارو باد ميزد

بز زمردی دوس داره..ميگفت من شب عروسيم رو مسعود خيره بود..الهه هميشه ميگفت چشم س

 لنز سبز ميذارم

 فکر کنم بخاطر رنگ چشاش داره نگاش ميکنه

 مسعود جان بيا چشاتو دربيار بده این الهه ما

 بابک بهم یه پوزخند زدو رد شد

 خر گاو..با اون چشای زشتش..چشم اسهالی

 ط مربوط ميشه به بابک خانالبته چشم عسلی خيلی قشنگو دوست داشتنيه..مسئله اسهالی فق

 چنبار که رد شد از کنارم همين کارو تکرار کرد..حرصم گرفت

 آخر رفتم سمتشو گفتم

 ببخشيد آقا بابک..مشکل شما با من چيه؟؟-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 61 

اینه که ادعا ميکنی از پسرا خوشت نمياد..ولی هر دفعه نگاهت کردم رو یکی از پسر خاله -بابک

 هام کليک بودی

ی..من هيچ منظوری ندارم از نگاه کردن به اونا..بعدشم چشمام که شما بدبرداشت کرد-

 اختيارشون با خودمه

 اون که بعله..ولی لطفا ادعاهای پوچ نکنين-بابک

 اعصابم خورد شدو داد زدم

 انقد واسه خودت چرتو پرت تفت نده..من چشمم دنبال تو و امثال تو نيست-

 با بهت نگام ميکرد

 شدم..قدم گذاشتم بسمت وسطای جنگل پشتمو بهش کردمو ازش دور

 چندی نگذشت که حس کردم کسی کنارمه

 علی بود..چشمامو بستمو توپيدم

 ميخوام تنها باشم-

 آروم باش-علی

نميخوام..نميخوام آروم باشم..اون دیوونه احمق بهم ميگه ادعا ميکنمو به پسرخاله هاش چشم -

 دارم..فکر کرده حضرت یوسفه و خوشگل

 کی ميگه؟؟-علی

 اون بابک نره غول..مرتيکه زشت بيریخت...-

 خيله خب..توجه نکن بهش..من باهاش حرف ميزنم..بهش ميگم باهات کاری نداشته باشه-علی

 بهتره زودتر این کارو انجام بدی..وگرن بد ميبينه-
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 برگشتم جای بچه ها

 بهاره اومد سمتم

 فاطی چيشد؟؟-بهاره

 گمهيچی مهم نيست..بعدا مي-

 سفره یبار مصرفو باز کردم..علی داشت با بابک حرف ميزد

 نشستيم دور سفره

 من اینور ته سفره نشستم..علی اومد دقيقا روبروم نشست

 بهاره اونور نشست..بابک کنارش نشست

 اه پسره ی سيریش..االن به اعصاب بهاره هم گند ميزنه

 ولی اشتباه کردم واسه ایندفه..هههههه

 خوردم..چشمم به علی افتاد..سرش تو گوشيش بودداشتم غذامو مي

 خاک بر اون کلت..حتما داره با دوس دخترش ميچته که یه لبخند ژکوند هم رو لباشه

 یه تيکه پاچين گذاشتم دهنم

 دستمو زدم زیر چونمو به بقيه نگا کردم

 الهه باز داشت چشای مسعودو درمياورد

 معماد رو سحر زوم کرده بود..به سحر نگا کرد

 در حال ذوب شدن بود..هی با آستينش عرق پيشونيشو پاک ميکرد

 سحر..چيزی شده؟؟گرمه؟؟-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 63 

 سحر دستپاچه نگام کرد

 ها؟ نه..آره..ینی چيزه..گرمه-سحر

 به عماد اشاره کردم..پشت چشمی برام نازک کردو باز مشغول کوفت کردن شد

 به عماد نگا کردم..باز داشت سحرو ميخورد

 ماشاال کم نمياره

 نگام کرد..منم همينطور پررو پررو نگاش کردم

 یه لبخند کجکی زدو سرشو انداخت پایين

 سارا دستشو برد جلو نوشابشو برداره

 همزمان حسين دستشو اورد جلو

 سارا دستشو عقب کشيد

 ببخشيد..بفرمایيد-حسين

 نه خواهش ميکنم..شما بفرمایيد-سارا

 تيکه پاره کردندیگه شروع کردن به تعارف 

 دستمو بردم جلو و نوشابه رو برداشتم..یه نفس سر کشيدمو بهشون خيره شدم

 خواستم حرف بزنم که یه باد گلوی پرسروصدا از دهنم خارج شد

 همه زدن زیر خنده..سرخ شدم..آب شدمو سرمو انداختم پایين

 از باالی چشم به بقيه نگا کردم..چشمم به علی افتاد

 زخند نگام ميکردباز داشت با پو
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 پسره ی دیوانه مزخرف..یبار ميگه بيا دوست باشيم..یبار اینجوری نگا.ميکنه..بيا برو تو عنم

 نچ نچ..هيچ بویی از نزاکت خانومانه نبردی-علی

 نخير اینطور نيس..من فقط فيسو افاده ای نيستم-

 این نظر خودته..ولی نظر دیگرا اینه که تو ادب نداری-علی

 بوطه..فضول سنجه..نظر دیگرا عنهبه خودم مر-

 باز پوزخند زدو سری به نشونه تاسف تکون داد

 بهش اخم کردمو سرمو برگردوندم

 گرونی رو مخ مردم فشار اورده واال..دیوونه شدن ملت

 پاشدم برم دستامو بشورم

 همزمان با من عماد پاشد

 صندالمو پوشيدمو.راه افتادم

 عماد هم پشتم اومد

 قرار دهم؟؟یه جایی براش باز کنيناینو کجای دلم 

 نشستم رو ماسه ها و دستامو شستم تو اب دریا که صدای عماد اومد

 ببخشيد..ميتونم چند لحظه وقتتونو بگيرم؟؟-

 آره ميتونی بگيری-

 خندیدو گفت

 خب..خب تو این چنباری که ما باهاتون برخورد داشتيم..من..من...-
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 االن ازم خواستگاری ميکنه از ترشيدگی درميام

 عيبی نداره علی گودزیال نشد دوست گوریلشم خوبه

 مهم اینه که سيکس پک داشته باشه..جمله سنگين بود دو دقيقه تنفس

 از اون دوستتون که مانتوی صورتی داشت خوشم اومده..سحرو ميگفت-عماد

 گفته من چشمم دنبال خواستگاره؟ایبابااااا..بازم تيرم به سنگ خورد..اصال کی 

 هيچم اینطور نيست..خواستگارای من پاشنه درو از جا کندن بابا

 خب-

 ميشه..ميشه باهاش حرف بزنين که پيشنهاد دوستيمو قبول کنه؟؟-عماد

 نخير-

 چرا؟؟-عماد

 چون اون دختری نيس که با پسر دوست بشه..بيخودی خودتونو اذیت نکنين-

 آشناشيم..من قصدم ازدواجهخب ميخوام باهم -عماد

 بيا..این سحر فنچ داره عروس ميشه من هنوز ترشيدم

 چيميگی..هنوز نه به باره .نه به داره

 هوم؟؟-عماد

 ها؟؟-

 پوووف..ميگم نظرتون چيه؟؟-عماد

 خيله خب..من باهاش صحبت ميکنم..جواب اخر باخودشه..ميگم که به خودتون بگه-
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 آقا این شروع کرد به تشکر

 بابا..همچين کار شاخی هم نکردم باشه-

 برگشتيم جای بچه ها

 یه لبخند رو لبام بود..چه جالب که عماد از سحر خوشش اومده

 خواستم بشينم که چشمم به علی افتاد

 به یه درخت تکيه داده بودو بهم اشاره ميکرد برم جاش

 رفتم جلوش وایسادم

 ها چيه؟؟-

 این چه مسخره بازی ایه؟؟-علی

 بله؟؟-

یه لحظه چشمت تو عماده..یبار رو حسين..یبار مسعود..یبار بابک..فکر نکن روت غيرت -علی

دارماااا..نخير..تو واسه من عددی نيستی..فقط اینو تو گوشات فرو کن که اونا دنبال دخترای 

 سيریش نيستن..پسرا از دخترای سرسخت خوششون مياد

 اخمام توهم رفت

.جر دادن منو بس که گفتن چشمت رو اینه چشمت رو اینا هم که ول کن ماجرا نيستن.

 اونه..کلتون تو عن

چيميگی واسه خودت؟؟من به اونا کاری ندارم..همچنين به تو..فکر کردی خيلی برام اهميت -

 داری؟؟نخير اقا دور برت داشته

اگه بهشون کاری.نداری پس چرا با عماد رفتی حرف زدی؟؟بهت پيشنهاد دوستی دادو -علی

 بول کردی آره؟؟آفرین خوب تونستی زود مخ بزنیتوهم ق
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 نخير..عماد از دختر عمم سحر خوشش اومده..گفت درموردش با سحر حرف بزنم-

حاال اونا.به کنار..چرا جلب توجه ميکنی؟؟اینو بدون که ما بهت نگاهم نميکنيم..پس -علی

 بيخودی خودتو خسته نکن

ما زاغارتارو جيبوتی داشت حتما به آمریکا حمله بروگمشو..مرتيکه االغ..اگه اعتماد به سقف ش-

 کرده بود

 خواستم برم که گفت

 فکر منم از سرت بيرون کن..من نامزد دارم-

 هه..خب بمن چه..مبارکت باشه..عزت زیاد-

 از جلوش رد شدمو رفتم جای کولم..جينشو دراوردم

 رفتم بسمتشو کوبوندمش به سينش

 ت پاک کن..روز خوشبابت کمکت ممنون..شمارمو از گوشي-

 هه..من اصال شمارتو سيو نکردم که پاک کنم-علی

 خونم به جوش اومد..پسره از خودراضی نفهم..قهوه ایم کرد..آشغال سوسکم کرد

 بی توجه بهش رفتم جای بچه ها..البته چه عرض کنم که هرکدوم داشتن با یکی حرف ميزدن

 سحرو عماد..ای عماد عجول

 رت الههالهه و مسعود..خاک برس

 سارا و حسين..خاکتوسر خجالتيتون کنن

 بهاره و بابک خره..بهاره برو گمشو توهم با این انتخاب مزخرفت

 و منو دریا...
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 &علی&

 هه..ایناهمشون مثل همن..اینم یکی مثل فرناز

 تکيه امو از درخت گرفتمو بسمت بچه ها رفتم

 فاطی داشت واسه خودش پرسه ميزد

 دختره احمق..اونروزم برداشته ميگه ایشاال دوس دخترت ترکت کنه

 با این حرفش یاد فرنازو کارش افتادم که سرش داد زدم

 رو زیر انداز نشستم

 همه رو زیر نظر گرفتم..اوه اوه چه خبره؟؟

 هرکسی جفتی راه ميرفت..فقط منو این دختره عنتر فاطمه تنها بودیم
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تر جهان این باشه نميخوامش..چون یه دختر سيریشو لوسو بی مزه ولی حتی اگه آخرینو تنها دخ

 اس

 پررو نيس که هس..جواب ميده..زبون درازو بی ادب نيس که هس

 رو اعصاب ادم راه ميره..در ضمن چشمشم همش رو پسراس

 دست هرچی پسر هيزه از پشت بسته

 اومد نشست رو زیر انداز..پاهاشو دراز کردو دستاشو پشتش ستون کرد

 چشمم به کفشاش افتاد

 بعدم به یه مارمولک..

 و یه فکر خبيث...

 مارمولکو برداشتم..هی دستو پا ميزد

 انداختمش تو کفش فاطمه..خدا خدا ميکردم در نره..اخه کفشش صندل بودو جلو باز

 ولی در نرفت..مثل پسر خوب نشست

 کردو کفششو پوشيد فاطمه پاشد..مشتاقانه نگاش کردم..بهم نگا کرد..یه پشت چشم نازک

 مارمولکه زیر.پاش شد..کفششو دراوردو توشو نگا کرد

 با دیدن مارمولکه یه جيغی زد که پرده گوشم پاره شد

 کفشو پرت کرد سمت من..مارمولکه از توش پرت شد تو یقم

 آی..غلط کردم-

 خندم گرفته بود..ميخواستم اونو اذیت کنم خدا زد به کمرم
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 دکمه های یقه بلوزمو باز کردم..دستمو کردم تو یقمو درش اوردم

 رفتم سمت فاطمه..مارمولکو بردم جلو..یه جيغ خفيف زدو پا به فرار گذاشت

 منم دنبالش..بچه ها از خنده داشتن درختارو گاز ميزدن

 فاطمه هی تهدید ميکرد ولی من گوشم بدهکار نبود

 رد زمينیهو پاش به یچيزی گير کردو محکم خو

 پاشد نشست..منم کنارش نشستمو مارمولکو انداختم روش

 یه جيغ فرابنفش زد

 گوشامو گرفتم..همينطور داشت جيغ ميزد

 مارمولکه از آستينش رفت باال..رو شونش بود

 چشمم به چهره فاطمه افتاد

 به زردی ميزد رنگش..بهتم زد..بخاطر یه مارمولک اینجوری شد؟؟

 دختره بی عرضه ایکبيری

 دیگه جيغ نميزد

 مارمولکو برداشتمو اونور پرتش کردم

 شونه هاشو گرفتمو تکونش دادم

 بی حال نگام کرد

 چيشدی تو؟؟-

 اون دوستش که تقریبا هم سن خودش بود کنارش نشست
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 یه ليوان آب بهش داد

 فاطی..فاطی خوبی؟؟-دوستش

 این چرا اینجوری شد؟؟-

 با اخم برگشت سمتم

 ؟خب نميفهمی ميترسه؟؟تو شعور نداری؟-دوستش

 یه مارمولک انقد ترس نداره..نميتونه بخورتش-

 آره ولی فاطمه فوبيا داره-دوستش

 جدی ميگی؟؟؟من..نميدونستم-

 فوبيا یه بيماری روانيه..ادم از حيوونای خاصی ميترسه..بيشتر از بقيه

 فوبيات خيلی هاده؟؟؟-

 بی حال گفت

 نه..فقط یکمه-

 دوستش کمکش کرد پاشه

 وقتی حالش بهتر شد گفتم

 به نفع من1_2-
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 @فاطمه@

 عوضی خر..با اون کاری که کرد فاتحشو خوند

 یه کاری کنم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن

تا بعداز ظهر اونجا بودیم..علی دیگه هيچ غلطی نکرد..منم بيشتر تنها بودم..چون این خرای 

 ن تصميم بگيرنکصافط رفته بودن واسه آیندشو

 پاشدمو گفتم

 بچه ها..بریم دیگه..عمه نگران ميشه-

نخير..قراره شب هم بمونيم..من به عمه خبر دادم..رفته خونه زهرا دختر عمه..امشب -سحر

 اونجاست

 جاااان؟؟این سحر خانوم بود که اینجوری زر ميزد؟؟

 سحر که انقد خجالتی بود؟؟بعله

 حوصلم حسابی سررفته بود..همه جفتی راه ميرفتنو زر ميزدن

 علی هم که اصال بهش نگاهم نميکردم
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 پاشدمو گفتم

 کی مياد وسطی؟؟-

 همه موافقت کردنو توپی که پسرا آورده بودنو برداشتم

 یه سکه انداختم

 آخ جون..ما وسطيم-

 رفتيم وسط..پسرا کنار وایسادن

 یم که مسعود زد الهه رو ناکار کردشروع شد..همينجور جاخالی ميداد

 الهه با چشاش واسه مسعود خطو نشون کشيدو رفت بيرون

 یه بحثو باز.کردم

 من موندم دليل خلقت پسرا چيه؟؟-

 زندگيو خوش گذرونی-بابک

 آره خب..از تو بجز اینکارا چيزی برنمياد-

 دليل خلقت خودت چيه؟؟-بابک

 تيریپ فاز مثبت برداشتمو گفتم

 م که زندگی کنم..دنيامو بسازم..به دیگرا خدمت کنمو ازین دنيا برممن اومد-

 زیادی خدمت کردی..زحمتو کم کن-بابک

 توپو محکم سمتم پرت کرد..سرمو آوردم پایينو.توپ رد شد

 پسرا مهم تر از دختران..چرا؟؟چون خدا اول آدمو خلق کرد بعد حوارو-علی
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 ميکنيو بعد پاکنویس توهم بخوای یچيز خوب بنویسی اول چرک نویس-

 بچه ها همشون الیک دادن

 پس چرا تو قرآن نوشته مرد به زن برتری داره؟؟-مسعود

خدا سرتون کاله گذاشته..اینجوری گفته که شما مثل خرکيف کنينو مثل تراکتور واسه ما خانوما -

 کار کنين

هم ميتونيم بيایم  اینا همش خياالت شماس..پس چرا مردا آزاد ترن؟؟با یه بلوزو شلوارک-حسين

 بيرون..ولی شما نه

خودت یه جواهر با ارزش داری..ميذاریش دم دست همه بهش دست بزنن یا ميذاری تو -بهاره

 گاوصندوق؟؟؟

 دستامونو بهم زدیم..داشتيم ميخندیدیم که بهاره خوردو رفت بيرون

 ورهمينطور کلکل کردیم..سحرو سارا خوردن..منکه ميدونم ميخورم..اونم بدجووو

 هفتایی بود

 بابک زد

 پریدم..رد شد

 یکی-بچه ها

 دومی..عماد..کج رفت

 عماد خاک توسرت پسر-علی

 علی هدفگيری کرد..یهو بابک صدام کرد

 فاطمه-بابک
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 بهش نگا کردم..یهو توپ محکم صاف رفت تو پيشونيم

 انقد محکم بود که افتادم رو زمين..دستامو گذاشتم رو پيشونيم

 خيلی درد گرفته بود..انگاری من باید جنازم برگرده مشهد

 حس کردم کنارم نشستن

 چشامو باز کردم

 همه دورم نشسته بودن

 خوبين؟؟-عماد

 آره..چيزی نيس-

 پاشدم..علی داشت با پوزخند مسخرش نگام ميکرد

 الهی دوس دخترت همين امشب با یکی دیگه ازدواج کنه-

 ميدونستم رو دوس دخترش حساسه

 قيافش برزخی شد

 هيييه..غلط کردم الفرااار..اومد سمتم

 از بازوم گرفتو کشيد..داشت ميرفت بين درختا

 صدای بابک اومد

 علی..علی ولش کن..علی این نميدونست-

 چيو؟؟حساسيت به دوس دختر؟؟ههههه

 االن ميره سربه نيستت ميکنه باز ههههه کن
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 پرتم کرد..تعادلمو حفظ کردم

 ونمو محکم گرفتو غریدباز اومد جلو..چ

ببين جوجه..دفه اخرت باشه ازین جمالت استفاده ميکنی..دفه بعد همچين ميزنمت نفهمی از -

 کجا خوردی

 برو گمشو ببينم..مثال خودت چی هستی که دوس دخترت باشه-

 چتریامو گرفتو کشيد

 سرشو اورد نزدیک

 چيگفتی؟؟-علی

 همينکه شنفتی-

 یه هوگ.زدم تو صورتش..ینی دماغش

 موهامو ول کردو دماغشو گرفت

 حقته..این جواب اون ضربه ای بود که به صورتم زدی تو بازی-

 از کنارش رد شدمو گفتم

 مساوی2_2-

 برگشتم جای بچه ها

 بابک با نگرانی اومد سمتم

 چيشد؟؟چيکار کرد؟؟-بابک

 چيز اضافی خورد..بچه ها بریم؟؟-
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 کردنو مشغول جمع کردن وسایل شدیم بچه ها موافقت

 یه خميازه بلند کشيدم..خيلی خسته بودم

 از پسرا خدافظی کردیم..البته بجز علی که نبود..بدرک..عنتر ویروس

 برگشتيم خونه..حسابی خوابم ميومد

 لباسامو عوض کردمو رو تخت افتادم

 سرم به بالش نرسيده خوابم برد

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 اخيش..بدون سرخر اومدیم-بهاره

 ای ناقال..بچه هارو پيچوندی-

 بيخيالشون..بریم-بهاره
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 بسمت بازار راه افتادیم..ميخواستيم یکم چيز ميزو سوغاتی بخریم..هرچند مامان گفت نميخواد

 چنتا لوازم ارایشيو لباس خریدیم..تو کافيشاپ نشسته بودیم که یهو صدای بابک اومد

 سالم..خوبين؟؟-

 سرمو بلند کردم..ایبابااااا..این علی گودزیال هم همراهش بود

 هردومون اخم کردیم

 بهاره..اینا اینجا چيکار ميکنن؟؟-

 من بخاطر بهاره اومدم-بابک

 جاااان؟؟

 بله؟؟بهاره؟؟اوال یه خانوم بذار تنگش..دوما شما چربطی به دختر عمه من دارین؟؟-

 نشست کنار بهاره و گفت

ا چند وقت دیگه ازدواج ميکنيم..دیروز به تفاهمای زیادی رسيدیم..قراره چند من اقاشونم..ت-

 وقتی باهم باشيم واسه اشنایی

 به بهاره نگا کردم..تهدید به مرگ.براش کم بود

 ميخواد با دشمن من ازدواج کنه

 اشتباه نکن..دشمن اصلی تو عليه

 اها بعله فراموش کرده بودم

 ارنفره بودعلی نشست کنار.من..چون ميز چه

 سفارش دادیم
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 من یه شکالت داغ ميخواستم..هميشه بهم ارامش ميداد

 مخصوصا واسه االن که این سه تا االغ کنارم نشستن و اعصابم متشنجه..آی ام با کالس

 شکالت داغمو اوردن..با شيرو شکر سفارش داده بودم

 تیه قاشق شکر ریختم تو شکالت داغم..همينطور همش ميزدم که علی گف

 بابت رفتار دیشبم..-

 عذر بخواه..ولی گفت

 من..از روی عمد نبود..ولی لطفا دیگه از کلمه دوس دختر استفاده نکن-علی

 توجهی نکردم..بچه پررو..جون ميده اگه یه عذرخواهی کنه

 شکالت داغو خوردم..بهاره داشت با بابک زرتو پرت ميکرد

 پاشدمو کيفمو برداشتم

 بهاره جان..پاشو عزیزم باید بریم-

 تو برو..من با بابک کار دارم-بهاره

 غلط کردی شما..پاشو بریم-

 نخير من نميام-بهاره

 بهاره..ميخوای با یه پسر غریبه کجا بری؟؟-

 بابک اخماشو تو هم کشيدو گفت

 ببخشيد این پسر غریبه قراره باهاش ازدواج کنه-

 گيره بره هرکار دلش ميخواد بکنه..ولی االن نهاول ازدواج کنه بعد دست زنشو ب-
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 بهاره با سماجت نشستو پا نشد

 خيله خب..اگه برا خودت دردسر درست کردی خودتم جمش ميکنی-

 شما نميخواد نصيحت کنی مامان بزرگ..بفرما زحمتو کم کن-بابک

 دارم با بهاره حرف ميزنم..نخود هر آش..خاک انداز بيریخت-

 اومدم..ولی نگران بهاره بودم..کاش واسه خودش دردسر نسازهاز کافيشاپ بيرون 

 از طرفی هم خيالم تا حدودی راحت بود..چون بهاره دختر عاقليه..از پس خودش برمياد

 حس کردم کسی کنارمه..برگشتم نگا کردم..علی بود

 بی توجه بهش به راهم ادامه دادم

 صدای پر تمسخرش اومد

 ک ازدواج ميکنه ناراحتی نه؟؟ازینکه بهاره داره با باب-علی

 منظورش چيه؟؟

 نه..چرا باید ناراحت باشم؟؟-

 علی یه کنار وایسادو بازومو گرفت..تو چشمام.زل زدو گفت

 خب یه تيرت به سنگ خورد-

 ینی چی؟؟-

 گنگ نگاش کردم..منظورش چيه؟؟

خب به هر حال..تو دنبال بابک بودی..همش الکی ميگفتی که اون اذیتت ميکنه..ولی وقتی -علی

 از خودش پرسيدم گف اصال همچين چيزی واقعيت نداره
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علی معلومه چی داری ميگی؟؟من هيچوقت دنبال بابک نبودم..چی باعث شده همچين فکری -

 کنی؟؟

 مشکوک نگام کرد

 جدی نبودی؟؟-علی

به بابک کاری ندارم..اونه که همش منو اذیت ميکرد..اصال شما چرا هی ميگين  نه..من اصال-

 چشمم دنبالتونه؟؟چه هيزم تری بهتون فروختم؟؟

 با اخم رومو برگردوندمو راه افتادم

 باز مچ دستمو گرفت..کند این دستو..حاال هی بگيرش

 چون همش به پسرعمه هام نگا ميکنی-علی

ميشه که چشمم دنبالشونه..من فقط حواسم به دختر عمه هام خب نگا کنم..اینکه دليل ن-

 هس..که سرشون کاله نره

 باز پوزخند زد

 تو مراقب خودت باش..اگه الالیی بلدی چرا خوابت نميبره؟؟-علی

 خيله خب..منم که کاری بهتون ندارم..ولم کن ميخوام برم..توهم برو پيش دوس دخترت-

 یهو جلوی دهنمو گرفتم

 شد..به چشاش نگا کردم..یه غمی توشون نشست..یه غم کهنه و قدیمی قيافش برزخی

 دستشو برد باال..چشامو بستم..ولی چيزی نشد

 یه چشممو باز کردم..دستشو مشت کرده بودو با خشم نگام ميکرد

 مچمو ازاد کردمو دویدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 82 

 رشونپسره دیوانس..دوس دخترش بهش خيانت ميانت کرده منو ميخواد بزنه..مردم یه پسر گي

 مياد دسته گل

مياد بهش پيشنهاد ازدواج ميده نازشم ميخره..بعدم باهم ازدواج ميکننو ميرن خونه بخت..حاال 

 منه بيچاره رو نگا گير چه االغی افتادم

 خاک بر سر شوور ندیدت فاطی..مگه تو ميخوای با این گند دماغ ازدواج کنی؟؟

 خب جواب قطعی من نه است

 یداااامهيييييه..خاکتوسرم..خر

 تند برگشتم سمت کافيشاپ

 رفتم داخل..بابکو بهاره روبروی هم نشسته بودنو داشتن ميخندیدن

 البته بابک مثل چاله حموم دهنش باز بود..بهاره خانومانه ميخندید..برخالف هميشگيش

 رفتم سر ميز..حواسشون جمع من شد

 خریدامو برداشتم

 ببخشيد..اینارو فراموش کرده بودم-

 خواهش ميکنم-بابک

 اوهو..این چه باادب شده..بيخيال

 یه خدافظی کوتاه کردمو اومدم بيرون..یه تاکسی گرفتمو بسمت خونه براه افتادم
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******* 

 

 

 

 

 &علی&

 دلم ميخواست بزنم تو دهنش که دندوناش بریزن تو معدش..دختره ی احمق

 االن دارم ميکشمهی ميگه دوس دختر..من یه غلطی چند سال پيش کردم تا 

 دستامو تو جيبام کردمو آروم براه افتادم..ماشين نياورده بودم

 هوا ابری بود..مثل هوای من

 به دخترو پسری که دست تو دست هم داشتن ميومدن پوزخندی زدم

 هه دلشون خوشه

 بارون نم نم شروع به باریدن کرد

 بارونو دوست داشتم..هيچوقت چتر نميگرفتم دستم

 وردمو نگاهی بهش انداختمگوشيمو درا

 سه تا ميسکال از امير..داداشم

 خواستم بهش زنگ بزنم..چشمم به مخاطب فاطمه افتاد
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 اینو هنوز حذفش نکردم..بهش گفته بودم سيو نکردم ولی دروغ گفتم

 چه اهميتی داره

 خواستم دلتش کنم ولی منصرف شدم.. ولش کن..بذار باشه..شاید الزم شد

 به امير زنگ زدم

 یه پنج دقيقه باهم حرف زدیم که گفتم

 بروگمشو دیگه نره خر..شارژم ته کشيد-

 خندیدو خدافظی کرد..خيلی دوسش داشتم..هميشه پشتم بود..تنهام نذاشت

 امير دوسال ازم بزرگتره و زن داره..مهرنوش

 اليکا خواهرم..سه سال ازم کوچيکتره..دانشگاه رشته حقوق ميخونه

 بارون شدت گرفت

 و روبه آسمون گرفتم..قطرات بارون به صورتم شالق ميزدصورتم

 چه حس خوبی بود

 بعد نيم ساعت رسيدم خونه

 تا رفتم داخل عماد مثل جن ظاهر شدو گفت

 عه سالم..مث موش ابکشيده شدی..البته تو بوفالوی آبکشيده ای-

 بتوچه پاندای کنگ فو کار-

 عماد کالس کنگ فو ميرفت

 و اتاقمخندیدو رف کنار..رفتم ت
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 خونمون مشهد بود..بلوار فالحی

 االن دوساله دکترامو گرفتمو شرکت دارم

 شرکت مهندسی..ساختمان سازی

 مهندس نقشه کشی ام

 یه شلوارک پوشيدمو.رو تخت افتادم

 خسته بودم..هم از نظر جسمی..هم روحی

 چشمامو بستم..ولی خوابم نميبرد

 گوشيمو برداشتم

 یکم مردم ازاری کنمرفتم تو مخاطبين..ميخواستم 

 کاری که هميشه تو بيکاریام انجام ميدمو خستگيمو درمياره..آخييييش

 چشمم به شماره فاطمه افتاد

 آها خوب چيزیه

 اذیتش ميکنم..تالفی چرتوپرتاشو سرش درميارم

 دختره ی نفهم

 اس دادم:سالم خانومی خوبی؟؟

 انگاری گوشيش دستش بود که زود اس داد

 :شما؟؟

 این دختر خره..اگه زرنگ باشه جواب مزاحمو نميده
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 :یه دوست عزیزم

 اومد:خب مبارک صاحبت باشی ایشاال..عزت زیاد

 خندیدمو اس دادم

 :چه خانوم غرغرویی..بابا یکم با ما راه بيا

 مگه این شماره منو نداره؟؟

 با اون کارایی که تو کردی حتما از حرصش شمارتو پاک کرده

 هه هه چه بهتر

 س داد:یچيزی هس بنام کوپن..تو ازون بيشتر حرف زدی مرتيکه خرا

 اوا از کجا فهميد پسرم؟؟

 خب دخترا که نميرن اس بدن عزیزم..مردم دنبال دردسر نيستن

 خب چرا..بعضی از دخترا هستن

 حاال اونا کمن..توی نره غول خودتو با اونا مقایسه نکن

 :عه چه خانوم کوچولوی بی ادبی

 ددیگه اس ندا

 زنگيدم..رد تماس زد..بازم..زد..سومين بار زدم

 برداشت..روحم شاد شد

 چيه چمرگته؟؟-فاطی

 خانومی یکم با ادب باش-
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 برو گته بخور..توی یالغوز اومدی بمن ادب یاد ميدی؟؟-فاطی

 عه از کجا فهميد مجردم؟؟

 خب االغ..مرد متاهل که نمياد مزاحم دختر مردم بشه

 م کودنمدارم به این نتيجه ميرس

 برات بد تموم ميشه هااا-

 مثال ميخوای چه غلطی کنی؟؟-فاطی

 اصال بيا یه قرار بذاریم همو ببينيم-

 برو حاجی..خداروزیتو جای دیگه حواله کنه..من دنبال دردسر.نيستم-فاطی

 خواهش ميکنم..بيا دیگه..فقط همو ميبينيمو ميریم-

 خيله خب..کدوم گوری؟؟-فاطی

 آخ جون قبول کرد

 هرجا تو بخوای نفسی-

 بنال دیگه حوصله ندارم..اوسکول خان-فاطی

 خندیدمو آدرس همون کافيشاپ امروزیو دادم

 بعد خدافظی پاشدمو شروع کردم به بشکن زدن..یه قر به کمرم دادم که دراتاق باز شد

 بابک بود..با بهت نگام ميکرد

 خودمو.جمو جور کردمو باز اخم کردم

 علی خوبی؟؟-بابک
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 ..کاری.داشتی؟؟اره-

 ها؟؟آره آره..ميخواستم باهات حرف بزنم-بابک

 رو تخت لم دادمو پاهامو روهم انداختم

 به کنارم اشاره کردم

 اومد نشست

 چيزه..من ازین بهاره خوشم اومده..فقط ميخوام امتحانش کنم-بابک

 خب برو یه برگه اچار بگير..سوال طرح کن..بده تا امتحان بده-

 نمخندیدو زد رو شو

 توهم راه افتادی ناقال..کی واست استارت زده؟؟-بابک

 فاطی خلو چله..با اون مشنگ بازیاش منم مشنگ کرد

 خيله خب..بسه..چجوری ميخوای امتحانش کنی؟؟-

 چيزه..تو بهش بزنگ بهش پيشنهاد دوستی بده..ببين قبول ميکنه یا نه؟-بابک

گذاشتم که از دوستای همين بهاره  باشه ولی امروز من معذورم..چون خودم کسيو سر کار-

 خانومته..اگه به بهاره هم بزنگم اون شک ميکنه

 الهه؟؟-بابک

 نچ-

 سحر؟؟-بابک

 نـــچ-
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 سا..را؟؟؟-بابک

 نخير-

 بابک داد زد

 فاطمه؟؟-

 چته..چرا داد ميزنی؟؟-

 خاک.براون سرت کنن..چيکار به اون بيچاره داری؟؟-بابک

 اون بيچارس؟؟یا من که همش با حرفاش اذیتم ميکنه-

 منظورت دوس دختره؟-بابک

 اره..خوبه ميدونی-

 خب اون بنده خدا از کجا ميدونست جنابعالی به این کلمه حساسی-بابک

 به هر حال..من تالفی کارای خودشو سرش در ميارم-

 بابک با صدای زنونه ای گفت

 ..چه عضله هایی داریعلی جون بيخيال..خودمو خودتو عشقه-

 دستشو کشيد رو شکمم

 یخچالی نگاش کردم..قيافشو کج کردو از اتاق رفت بيرون
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******* 

 

 

 

 

 @فاطمه@

 نميدونم چرا شماره هه یکم اشنا بود

 ولی خب..از بيکاری که بهتره

فردا ميرم یکم سرکارش ميذارم..یکم اوسکولش ميکنم..بعدشم که ما ميخوایم برگردیم 

 مشهد..نميتونه بياد دنبالم که

 با این خيال سرمو گذاشتم رو بالشو سه سوت خواب هفت پادشاهو دیدم

 

 

 

 

**** 
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 یه مانتوی کوتاه زرشکی پوشيدم..جای کمرش تنگ بودو یه کمربند طالیی ظریف ميخورد

رتيل ناناسمو تو یه جوراب گذاشتمو تو کيفم گذاشتم..یکاری کنم که مرغای اسمون برات سينه 

 زنی کنن پسرجان..کسی که سر به سر من بذاره از جونش سير شده

 شلوارو شال سفيد پوشيدمو کيف دستی زرشکيمو برداشتم

 از عمه خدافظی کردم

 بعدازظهر بيام4پسره االغ اس داده بود ساعت

 کپه مرگشونو گذاشته بودن بچه ها

 از خونه زدم بيرون

 بسمت اون کافيشاپ راه افتادم..این همونی بود که دیروز با بهاره رفته بودم

 6بعد یه ربع اونجا بودم..گفته بود ميز 

 کجاست؟؟6رفتم داخل..ميز 

 چشم گردوندم

 اها اونجاست

 رفتم اونجا بشينم که دیدم عههههه..یه پيرمرد نشسته

 بود دیروز زنگيد؟؟ ینی این
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 نبابا صداش جوون بود

 ببخشيد پدرجان اینجا رزرو شده-

 نخير..اینجارو منو همسرم رزرو کردیم-پيرمرد

 نخير..اینجا جای منه-

 گارسون اومد

 رزرو شده..ولی حاال ایشون نشستن6اقا ببخشيد..بمن گفتن ميز-

 گارسون یه نگا به ميزو تابلوی مثلثی شکلش انداخت..تابلورو برعکس کردو گفت

 هستش9ببخشيد..این ميز-

 کو؟؟6چپ چپ نگاش کردمو رفتم اونور..خب ميز

 هفتو پيدا کردم..اها ميز شش..بيتوجه رو صندلی نشستم که با صدایی که اومد قلبم وایساد

 من چشمم دنبال پسرا نيس-

 ود..داشت منو مسخره ميکردنگاش کردم..علی ب

 باز پوزخند داشت

 هيييييه..این دیوث بوده؟؟

 االن چه برداشتی ميکنه؟؟بدرک..بذا هر برداشتی ميکنه بکنه..منم گذاشت ميکنم..واال

 بله؟؟-

 هه..ادعای پاکيت جهانو پر کرده..ولی به کارات نگا ميکنم هيچ پاکی ای توش نميبينم-علی

 با اخم پاشدم
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 ینکارارو ميکنی؟؟مگه نگفته بودی شمارمو پاک کردی؟؟واسه چی ا-

 پاشدو گفت

من هرکار دلم بخواد ميکنم..به کسی هم ربطی نداره..ولی برات متاسفم دختر..شایدم اصال دختر -

 نباشی

 یکم حرفشو تحليل کردم..چيگفت؟؟

 با فهميدن معنی حرفش دستامو کوبيدم رو ميزو با جيغ گفتم

وضی..هرگهی دلت ميخواد ميخوری بعد ميندازی گردن من؟؟من دختر ببند دهنتو پسره ی ع-

 نيستم؟؟زندگيتو به آتيش ميکشم..اون دوس دختر بدتر از خودت از تو حامله اس

 من همينطور جيغ ميزدم..اونم بازومو گرفته بودو از کافيشاپ کشيد بيرون

حقته که بهت خيانت حقته..جواب ادمای بيشعوری مثل تورو همين دخترای هرجایی ميدن..-

 کرده

 یهو یچيزی محکم خورد تو دهنم

 بعدم مزه شوری خون تو دهنم پيچيد

 نگاش کردم..بدجور عصبانی بود..این زد تو دهن من؟؟

 بخاطر دوس دخترش؟؟

 یه قدم رفتم عقب..یهو یه چرخش زدمو با لگد کوبيدم پس گردنش

 پشت گردنشو.گرفت..دوميو هم خواستم بزنم که پامو گرفتو پيچوند

 افتادم رو زمين
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آی..آی ولم کن..حسابتو ميرسم..پدرتو درميارم..منو ميزنی؟؟تو چيکارمی که منو -

 ميزنی؟؟بابامی..داداشمی..شوهرمی؟؟یا نامزدمی؟؟

 بيشتر پامو پيچوند

 زخمی بودخيلی درد گرفته بود..دقيقا همون پایی که زانوش 

 ولم کن-

 بگو غلط کردم-علی

 غلط کردی-

 عه؟؟-علی

 بيشتر پيچوند

 یه جيغ زدم که چند نفر اومدن جلو..حواسش به اونا پرت شد

 با پای دیگم زدم زیر دستش..پاشدمو لباسامو درست کردم

 ميگفتن چرا مزاحم ناموس مردم شدی

 ریز ریز خندیدمو سمتش عالمت دماغ سوختگی نشون دادم

 ن قوروچه ای کردو گفتدندو

 زنمه..به شما ربطی نداره-

 با این حرفش این االغا قانع شدنو رفتن

 دروغ ميگه..من زنش نيستم..من خودمو ميکشم زن این مرتيکه خر باشم-

 یه پيرزن اومد سمتم
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 خجالت بکش دختر..انقد شوهرتو اذیت نکن-پيرزن

 جاااان؟؟یچيزی هم بدهکار شدماااا

 روزش نگام کردعلی با پوزخند پي

 یه چک محکم زدم زیر گوششو پا به فرار گذاشتم..صدای دادشو از پشتم ميشنيدم

یهو بازوم کشيده شد..تعادلمو از دست دادمو افتادم تو بغل همونی که منو کشيد..ینی علی 

 گودزیال

 بازومو فشار محکمی دادو گفت

 عذرخواهی کن-

 نميخوام-

 حس ميکردم االنه که بازوم بترکه

 یاد رتيل عزیزم افتادم

 نامحسوس دستمو تو کيفم کردمو درش اوردم..انداختمش رو دست علی

 یه داد زدو ولم کرد

 رتيل همينجور از استينش باال ميرف

 آفرین مامانی..بدو دخترم..بدو تو یقش گازش بگير..جوووونم..ایوووول-

 پيرهنشرفت تو یقه علی..باز داد زد..شروع کرد به باز کردن دکمه های 

 اخرین دکمه رو که باز کرد..من بهتم زد

 واااااای..اوووووف..هيييييه..هييييی..او مای گاد
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 چه عضله ای..چه سيکس پک نازی

 داشتم دید ميزدمش که یهو رتيله اومد جلو چشمم

 علی از یه پاش گرفته بودو جلوی صورتم تکونش ميداد

 تو جورابسرمو بردم عقب..رتيلو گذاشت کف دستم..انداختمش 

 خندیدمو گفتم

 بنفع من2_3-

 آخرین نگاهو به سيکس پک خوشگلش انداختمو در رفتم

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 لپ تپلی عمه رو بوسيدمو گفتم

 ما دیگه بریم..چنروز دیگه دانشگاهمون شروع ميشه..باید بریم واسه انتخاب واحد-
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 ولی ایکاش بيشتر ميموندین-عمه

 سوار آژانس شدیمو بسمت راه اهن براه افتادیمبعد اینکه از عمه خدافظی کردیم 

 نميدونم چرا خوشحال نبودم

 ولی از طرفی هم واسه دیدن خونوادم دلم پر ميکشيد

 آژانس جلوی راه اهن نگه داشت

 با بی ميلی پياده شدم..ولی برخالف من بهاره خيلی خوشحال بود

 نميدونم چرا..مهم نبود

 خيلی کسل بودم..خوابم ميومد

 سارا زد پس کلم..نگاش کردم

 چيه توهمی؟؟-سارا

 بيخی سارا..حالم خوش نيس-

 شيطون خندیدو گفت

 چيه دلت واسه علی تنگ ميشه؟؟-

 یه مشت زدم تو بازوش..بازوشو گرفتو فحشم داد

 برو گمشو..تنها عاملی که االن خوشحالم ميکنه دوری ازون گودزیالی نفهمه-

 و دهنی زدواقعا گفتم..پسره ی عوضی..بهم ت

 نه که توهم بی جواب گذاشتی کارشو

 خوب کردم..حقش بود دخترم گازش بگيره..منظورم رتيله
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 راسی اونم با خودم آوردمش

 امروز پسرا هم برميگشتن..به اصرار بروبکس قراربود ازونا خدافظی کنيم

 جای بوفه راه اهن وایساده بودن..الهه براشون دست تکون داد

 کردمسعود هم همينکارو 

 یه سقلمه زدم تو پهلوی الهه

 االغ..تو خجالت نميکشی واسه اون نره غول دست تکون ميدی-

 بوتوچه..دوس دالم-الهه

 خاک بر سر چشم سبز ندیدت کنن..اصال برو چشاشو دربيار واسه خودت بزن-

 وای دلت مياد؟؟-الهه

به..شوور ندیده ها..پسر آره که دلم مياد..اصال با همين چنگام درميارمو ميندازم کف ماهيتا-

 ندیده ها

 همون موقع رسيدیم جای اونا

 بابک بهم نگا کرد

 سالم..خوبين؟؟-بابک

 سرد گفتم

 سالم..مرسی-

 دیگه خوبی بدی دیدین حالل کنين-عماد

 بچه ها داشتن همينطور تعارف تيکه پاره ميکردن
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 بی اختيار دنبال کسی گشتم..ولی نبود

 کصافط خر..معلوم نيس کدوم گوریه..حتما رفته دسشویی غذا بخوره

همينطور داشتم ميگشتم که دیدمش..روبروی یه دختر وایساده بودو داشت باهاش حرف 

 ميزد..دختره هم ميخندید

 اها داره با دوس دخترش الس ميزنه..خاکبرسر بی سليقت

 دختره انقد زشت بود

 دروغ گفتم..خوشگل بود

 چشمای درشت..ولی رنگشو نميدونم..چون یکم دور بود یه دختر با

 قد بلند بود..ولی از من یکم کوتاه تر ميخورد..الغرو خوش استيل

 و البته لوند

 یهو علی سرشو برگردوندو نگام کرد

 یه نيمچه لبخند زدمو سرمو برگردوندم

 گه..یعنی واقعاپسره ی احمق..عوض اینکه بياد خدافظی کنه رفته با دوس دخترش چرتو پرت مي

 آدم اینقدر بی فرهنگ و بيشعور؟؟

 یهو گوشام تيز شد

 خب دیگه ما باید بریم..خدا نگهدارتون-سحر

 از هم خدافظی کردیم..لحظه اخر بابک صدام زد

 بله؟؟-

 من..من بابت رفتار زشتی که داشتم عذرميخوام..نميخوام کدورتی بمونه-بابک
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 ت..خدانگهدارعيبی نداره..من به دل نگرفتم..بسالم-

 خدافظی کردمو بسمت سکوی قطار رفتيم

 دلم نميخواست برم..خواستيم بریم داخل سکو که برگشتمو به پشتم نگا کردم

 دیدمش..علی..دستاشو تو جيبش کرده بودو یخچالی نگام ميکرد

 براش دست تکون دادم

 اونم دست تکون داد..یهو خوردم به ینفر

 برگشتم..ینفر نبود..ستون بود

 برگشتم به علی نگا کردم..با یه لبخند کج نگام ميکرد

 سرمو.برگردوندمو رفتم داخل سکو

 خبر مرگش دیگه ندیدمش..

 

 

 

 

******* 
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 &علی&

 داشت نگام ميکرد..باورم نميشد..واقعا خودشه؟؟

 رفتم بسمتش..مغموم نگام کرد

 دیگه اون غرور تو چشماش بيداد نميکرد

 ن انداز شدصدای پر نازش تو گوشم طني

 علی..خودتی؟؟-

 هم اره..هم نه-

 علی من شرمندتم-فرناز

 شرمندگی تو چيزیو بمن برنميگردونه-

 ولی علی..تقصير من نبود..من نميتونستم بابامو تنها بذارم-فرناز

 مهم نيس..مهم اینه که تنهام گذاشتی-

 علی..من برگشتم..هيچ ميدونی یه ساله دارم دنبالت ميگردم؟؟-فرناز

 جب نگاش کردممتع

 یه قطره اشک از چشمش چکيد

دوسال پيش بابا ایست قلبی کردو مرد..وصيت کرده بود کنار مامان دفنش کنم..ميخواست -فرناز

 برگرده ایران..بعد انجام کارای کفنو دفنشو چهلمش افتادم دنبالت..ولی تو نبودی
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کل تهرانو زیرو رو کردم..ولی نبودی..از همسایه هاتون پرسيدم کجا رفتين..گفتن اینا ازینجا 

خيلی وقته رفتن..تنها نقطه اميدم نااميد شد..هيچ کدوم از دوستاتم نميگفتن کجایی..ولی 

 باالخره موفق شدم

ومدین سه ماه افتادم دنبال یکی از دوستات..وقتی دید من دستبردار نيستم بهم گفت ا

 مشهد..من چهارماه پيش رفتم مشهد..دربدر دنبالت..

دوستم گفت واسه عوض شدن حالو هوام بيایم شمال..االنم داشتيم برميگشتيم..منم یه ویال تو 

 مشهد خریدم..

 مکثی کردو تو چشمام زل زد..دستامو گرفتو گفت

 علی..خواهش ميکنم مثل قبل بشيم..من برگشتم..پس توهم برگرد-

تند تند ميباریدن..ولی من دوست نداشتم اشکاشو پاک کنم..وقتی باید کنارم ميبودو اشکاش 

 اشکامو پاک ميکرد کجا بود؟؟

 پوفی کشيدمو گفتم

 ازدواج کردی؟؟-

 نخير..ولی اومدم که ازدواج کنم-فرناز

 اوهو..با کی؟؟-

 اشکاشو پاک کردو با لبخند پر ناز هميشگيش گفت

 با شما-فرناز

 بی پرده حرف ميزد هنوزم مثل قبل

 ینی داری غير مستقيم ميگی که منو بگير-

 زد زیر خنده..مثل قبال ميخندید
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 دارم اشتباه ميکنم..اونو با گذشته مقایسه ميکنم

 ولی االن خيلی چيزا عوض شدن

 سنگينی نگاهيو حس کردم..سرمو بلند کردم..فاطمه بود

 لباش اومد داشت به منو فرناز نگا ميکرد..یه لبخند کجوکوله رو

 بعدم سرشو برگردوند

برخالف فرناز که هميشه لوند بود فاطمه یه دختر شرو شيطون بود..که البته نظر دیگرا واسش 

 مهم نبود

 یا بهتره بگم یه دیوونه خلوچل بود که فقط مثل االغ اینورو اونور ميرفتو به همه جفتک مينداخت

 یه لحظه تمام کاراش تو این مدت اومد تو ذهنم

 ندم گرفت..داشتم همينطور نگاش ميکردم که صدای فرناز اومدخ

 علی..چرا به اون دختر نگا ميکنی؟؟-

 بازم مثل قبال..هروقت به یه دختر نگا ميکردم ناراحت ميشد

ولی االن فرق داره..اون موقع بين ما یه حس..یه..یه نميدونم..وابستگی وجود داشت..ولی االن که 

 بهش ندارم دیدمش فهميدم که هيچ حسی

 اختيار چشام با خودمه-

 بله بله؟؟پس من اینجا چيکاره ام؟؟-فرناز

 فرناز..تو واسه من تموم شدی-

 علی..این چه حرفيه؟؟؟-فرناز

 فرناز من دیگه حسی بهت ندارم..االنم باید برم..خدافظ-
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 علی صبر کن..منم االن حرکت دارم-فرناز

عجب گيری کردما..هی من ميخوام از دستش راحت شم باز مياد..بابا به چه زبونی بگم ازت خوشم 

 نمياد دیگه

 بی توجه بهش رفتم جای بچه ها

 عه..دخترا کوشن پس؟؟-

 رفتن..االن حرکت داشتن-عماد

 به مسير رفتنشون خيره شدم..فاطمه از همه عقب تر بود

 .جلوش ستون بودگيج راه ميرفت..یهو برگشت نگام کرد.

 االنه که تصادف کنه..خورد به ستون

 برگشت به جلوش نگا کرد..از ستون فاصله گرفتو بمن نگا کرد

 از کاراش خندم گرفته بود..ولی دوس نداشتم بخندم..ميبينه پررو ميشه..واال

 خدافظی هم نکردم باهاش

ه بگم به معنای واقعی کلنه ای بدرک دختره خنگ نفهم..تو این چند روز کم اذیتم نکرد..یا بهتر

 گند زد به بخشی از مسافرتم

برام دست تکون داد..دیگه ميخواست بره تو سکو..منم براش دست تکون دادم..رفت..خبر مرگش 

 دیگه ندیدمش

 گرمای دست کسيو پشتم حس کردم..بابک بود

 بابک خان..خانومت رفت..بيوه شدی-

 م..بعدم اوناهم مشهد زندگی ميکننخب باشه..ماهم دوساعت دیگه حرکت داری-بابک
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 همشون؟؟-

 منظور؟؟-بابک

 برو بابا..همه چيو به منظور ميگيری-

 یعنی..یعنی فاطمه هم مشهده؟؟

 خداکنه تو مشهد نباشه این یکی..مياد کلهم اجمعون گند ميزنه به زندگيم..واال

 سکول روانیاین واال رو از فاطمه یاد گرفتم..بس که هی واال واال ميکرد..دختره او

 دخترای خوبی بودن-مسعود

آره دیگه..واسه شما یالغوزا بد نشد..چنتا دوس دختر به کلکسيون دوس دختراتون اضافه -

 کردین

 یچيزی باالتر از دوس دختره واسم-مسعود

 کدومشون؟؟-

 مثل دخترا دستاشو گذاشت رو گونه هاشو سرشو کج کرد..با نازو عشوه گفت

 الهه-

 زدم پس کله پوکش

 خوبه خوبه..مرد گنده..شتر شدی-

 من چشمام از همتون خوشگلتره-مسعود

 نخير..دماغاتو کشيدی باال چشات سبز شده..کجاش خوشگله-

 هممون زدیم زیر خنده
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 نخير..تو درک نميکنی..الهه ميگفت چشمام خيلی خوشرنگن-مسعود

 خب الهه ميگه..ماکه الهه نيستيم-بابک

 عماد صداشو نازک کرد

 مسعود جونم..الهی قربونم بری..چشمات خيلی قشنگن برنگ یشم خالص ایرانی ان وای-عماد

 باز صدای خنده هامون فضارو پر کرد

ولی انصافن دخترای باحالی بودن..با حيا..خانوم..خوش اخالق..کال زن زندگی بودن..اقا -حسين

 بریم همينارو بگيریم..هم اینا از ترشيدگی درميان..هم ما از یالغوزی

رش نکنی یه وقت..ميخوای نوشابه بدم تو گلوت گير نکنه؟؟کی ميخواد ازدواج کنه..ميدونی ت-

 چقد زحمت داره؟؟

 ولی هرکسی ازدواج ميکنه-عماد

 این درست..ولی ادم باید امادگيشو داشته باشه-

 راس ميگه علی..ادم باید امادگی حاملگيو داشته باشه..خطرناکه..یا مثال شب اول..هيييييه-بابک

 وقتی بهش فکر ميکنم زیر دلم درد ميگيره

 از راه اهن خارج شدیم

 فرناز دیگه دنبالم نيومد..خدارو شکر..ولی ميدونم که االن االنا ول کن ماجرا نيس

 یاد علی گفتنای فاطمه افتادم..چه جالب اسممو صدا ميزد..دوبار اسممو به زبون آورد

 ..یبار دیگه هم تو جنگلیبار وقتی تو ساحل منو دید..کنار بابک بودم

 اه انقد به اون دختره االغ فک نکن..مغزتو به گند ميکشه با فکرش
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******* 

 

 

 

 

 @فاطمه@

 طاق کوپه رو باز کردم..روش دراز کشيدم

 ميترسيدم بيفتم..اخه من تو خواب هی قلت ميزدم

 چمدونمو گذاشتم کنارم..که نيفتم

 پایين ترین طاقو گرفته بودم..یه کوپه شش نفره گرفته بودیم

 البته اون ینفرو بليطشو گرفتيم تا کس دیگه ای نياد

 خسته بودم..خيلی..ولی خوابم نميبرد

 پاشدمو شالمو مرتب کردم..بچه ها خواب بودن

 از کوپه اومدم بيرون
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رنگ بوجود اومده از چراغ های  بيرون تاریک بود..خيلی..ته دنيا دیده ميشد..اون نوار طالیی

 شهر..که تو دل سياهی شب تو دور دست دیده ميشه

 ته دنيا..از نظر من..از زمانی که کوچيک بودم تا اخر عمرم

 زیاد مطمئن نباش

 چرا؟؟

 بماند..

 گته بجو بابا.َميخواد واس من فاز سنگين برداره

 نميبرد اروم شروع به قدم زدن کردم..یه خميازه کشيدم..ولی خوابم

 هميشه وقتی جای خوابم عوض ميشد خوابم نميبرد

 مخصوصا تو وسایل حملو نقل که اصال

 مثل ماشين..اتوبوس..قطار

 کسی تو راهرو نبود

 االن حتما حرکت کردن..چون بهاره گف پسرا دوساعت بعد ما حرکت داشتن

 پسره مزخرف..یه خدافظی هم نکرد

 بتوچه..مگه محتاج خدافظی اونی؟؟

 نه

 خب چرا انقد پيله ای دختر؟؟

 خيله خب تسليم
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 کم کم خوابم گرف..برگشتم تو کوپه..رو طاق دراز کشيدمو بيهوش شدم

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 از قطار پياده شدیم..چمدونمو همينطور دنبالم ميکشيدم

 اوخی..االن ميفهمم چقد دلم واسه مشهد تنگ شده بود

 ون رفتيمجلوی راه اهن یه تاکسی گرفتيمو بسمت خونه هام

 

 

 

 

*** 
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 بيا عزیز دلم..ناهار-مامان

 اومدم مامان-

 از رو تخت پاشدمو رفتم بيرون..االن دوروزه که برگشتيم

 یهو یچيزی زیر پام گير کردو با مخ داشتم ميرفتم تو زمين که کسی شونه هامو گرف

 حسين گاوه بود

 االغ خر..االن ناقصت ميکنم-

 با لگد افتادم به جونش..اونم هی فرار ميکرد

 باز این دوتا افتادن به جون هم-بابا

 بسمت بابا حمله کردمو از گردنش اویزون شدم

 لپاشو دوتا ماچ ابدار کردم..بعدم به لپم اشاره کردم که ببوسه

 اونم گاز گرف

 خوب شد اومدی دخترم..این یه هفته خونه اروم شده بود بدون تو-بابا

 چشمی نازک کردم پشت

 اره دیگه..من نباشم دنيا فایده نداره-

 خخخ..اونی که داری ميگی خودتی
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 نشستيم پشت ميز ناهارخوری

 محمد هم اومد نشست کنار من

 باز که تو اینجایی-

 کجا باشم؟؟-محمد

 خونه زنت..د برو دیگه..یه عروسی بگير از دستت راحت شيم-

 عه دختر..چيکار داری پسر گلمو-مامان

برو مادره من..اگه به توی پسر دوست باشه که اصال نميذاری پسرای دایناسورت ازدواج -

 کنن..همينجا بيخ ریشت نگهشون ميداری

 نخير..من هرسه تاتونو یه اندازه دوس دارم-مامان

 منم عرعر-

 وقتی ناهارو خوردیم ظرفارو شستمو برگشتم تو اتاق

 برم انتخاب واحد کنم..شروع شده

 ت ميز کامپيوترمو لپتابو باز کردم..رفتم تو سایت دانشگاهنشستم پش

 اینروزا.موندم چيکار کنم..دانشگاهم دولتيه..دندون پزشکی ميخونم

 این صاحب کارم ینی همين پيرمرده..ندای اخراج سرداده

تو یه دفتر وکالت کار ميکردم..این وکيله ميگه من یه منشی تمام وقت ميخوام..اخه من ميخوام 

 دانشگاه واسه همين ميگه نميشه بمونیبرم 

 چه خاکی تو سرم بریزم؟؟فردا باید برم دنبال کار

 انتخاب واحدم تموم شد..با اعصابی داغون پاشدمو رفتم بيرون
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 مامان..من یه سر برم خونه عمه ببينم بهاره چی برداشته؟؟واسه انتخاب واحد-

 برو عزیزم..فقط االن با محمد برو..کوچه ها خلوته..خطرناکه-مامان

باشه ای گفتمو رفتم تو اتاق..یه مانتوی بلند مشکی که دم استيناشو پایين دامنش تور گيپور کار 

 شده بود پوشيدم

 یه جين سفيد..بایه شال سفيد پوشيدم

 یکم ارایش.کردمو با کيفم رفتم بيرون

 بستمحمد داشت کمربندشو مي

 بریم؟؟-

 بروبابا..منه بيچاره خستم..از سرکار اومدم..حاال توهم ميخوای ازم کار بکشی-محمد

برو بابا..همچين ميگه کار..تو مگه تو اون داروخونت چيکار ميکنی؟؟فقط به اون دکترای بدبخت -

 زیر دستت دستور ميدی اینکارو بکن اونکارو نکن

 خندیدو لپمو کشيد

حمد دکتر داروساز بود..یه داروخونه داشت..البته خودش فقط اونجا درس باهم رفتيم بيرون..م

 ميداد..بيشتر تو ازمایشگاهش کار ميکرد

 سوار ماشينش شدم

 کوفتت شه..ماشين به این خوشگلی واست حيفه-

 مرض..حسودیت ميشه؟؟-محمد

 ایيييش-

 ویتارا..من هميشه حسرت این ماشينو ميخورم
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 ت ماشين خوب داشته باشهخب برو شوور کن..شوور-محمد

 چشششم..حتما..روی چشمم-

 بعد نيم ساعت منو جلوی درخونه عمه پياده کردو رف

 زنگو زدم

 صدای مهراد اومد

 ها؟؟-

 مرض ها..باز کن این درو-

 شما؟؟-مهراد

 چشای کور شدت ازین دوربين نميبينن منو؟؟-

 ميبينن..ولی به جا نميارم-مهراد

 ناسونم کی هستمباز کن این درو تا بهت بش-

 درو باز کرد..رفتم تو..از حياط بزرگ عمه رد شدم..ضمن اینکه یدونه ازون سيب خوجمالشو کندم

 تو اب حوض شستمشو یه گاز گنده بهش زدم

 مهراد مث تير از در خونه خارج شدو بسمت درحياط رف..داشت از دست من فرار ميکرد

 لنگ کفشمو دراوردمو دنبالش دویدم

 چنتایی که زدمش به غلط کردن افتاد

 عليک سالم..چه استقبال گرمی کردی دختر دایی-مهراد

 بيسواد..تو باید استقبال کنی..من مهمونم-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 114 

 بروگمشو..توکه همش اینجا پالسی..مهمون کجا بود-مهراد

 یه نيشگون محکم از بازوش گرفتم

 من برم..با دوستم قرار دارم-مهراد

 تو از تو سطل اشغاالی شهرداری درميارناره برو..اخر سر جناز-

 چرا؟؟-مهراد

 برو معتاد شو..هی شيشه بکش..افيون..کراک..خاک بر سرت-

 محکم زدم تو سرشو فرار کردم تو خونه

 عه سالم فاطی-عمه

 حمله کردمو از گردنش اویزون شدم

 چنتا ماچ ابدار ازش گرفتمو رفتم تو اتاق بهاره

 خت خوابيده بودو گوشيش دستش بودیهو دراتاقشو باز کردم..رو ت

 یه لبخند موزی رو لباش بود..با دیدن من گوشيشو جم کرد

 حمله کردم رو تختو گوشيو چنگ زدم

 رو شکمش بودم..اونم داشت موهامو ميکشيد

 رمز گوشيشو زدم..تو اس ام اسا بود

 مخاطب..کباب

 ها؟؟به کباب اس ميده؟؟

 ب کبابی محل باشهمردم کبابو ميخورن..این کباب شاید صاح
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 شاید یه بدبختی باشه که از دست بهاره کباب شده

 از اخر به اول خوندم..بابک

 خاک به سرم..بابک

 یه جيغ زدمو باز حمله کردم سمت بهاره

 داشتيم کشتی ميگرفتيم که دراتاق باز شدو سارا اومد تو..اونم حمله کردو خودشو انداخت بين ما

 شد یه ميدون جنگ

 یهو یکی پاشو گذاشت رومون

 ماهان بود..پسر عمم

 باز که تو اینجایی..برو سرکار دیگه-

 عليک سالم..باز تو اینجایی..کم کم دارم شک ميکنم یکی از اعضای خونوادمونی-ماهان

 خوب کردم..دلم خواست..حاال برو بيرون-

 اگه نرم؟؟-ماهان

 ونپاشدمو دستو پامو از بين اون دوتا االغ کشيدم بير

 گارد گرفتمو گفتم

 ميزنمت-

 خب..پس من برم-ماهان

 مث پسرای خوب از اتاق رف بيرونو درو بست

 یکی زدم پس کله بهاره
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 االغ..تو هنوز داری به این گاوه اس ميدی؟؟-

 اقامونه-بهاره

 عققققق..اقاتون تو طحالم-

 یکم باهم حرف زدیم..ازش پرسيدم چه واحدایی برداشته

 شو بریم بيرون..پوکيدمبهاره..پاشو حاضر -

 اتفاقا من االن با بابک قرار داشتم-بهاره

 عه چه خوب..پس ميام..ببينم چيميگين بهم..اصال کارای بد نکنين-

 االن ميگم علی رو هم بياره-بهاره

 تا اسم علی رو اورد نيشم باز شد که سارا دستمو گاز گرف

 نکن خر..دستم-

 شد تا اسم علی اومد چيشد؟؟نيشت باز-سارا

 یه دهن کجی بهش کردمو گفتم

 نخير..هيچم اینطور نيس..من از خدامه اون نياد-

 خيله خب..پس نميگم بيارتش-بهاره

 تو غلط کردی-

 سارا و بهاره یه چشمک بهم زدنو رفتن حاضرشن

 منم لباسامو مرتب کردم

 بعد یه نيم ساعت این گورخرا حاضر شدن
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 باهم رفتيم بيرون

 عمه جونم..ماميریم یه دور ميزنيمو برميگردیم-

 نخير..امشب قراره مهمون بياد-عمه

 عمهههه..عمه جونم..فقط نيم ساعت-

 خيله خب دختر..برو شيرین زبونی نکن..زودبرگردین..خدافظ-عمه

 از خونه اومدیم بيرون

 ميگمااا بهاره خره-

 ها؟؟-بهاره

 نکنه شب خواستگار مياد-

 س بد نزنخفه شو..نفو-بهاره

 واااا..از خداتم باشه شوور کنی..بوی ترشيدگيت کهشکشان راه شيریو برداشته-

 بروبابا..یکی خودتو بگه..بو گرفتی تو خونه-بهاره

 بعد نيم ساعت تو یه پارک بودیم

 اها اونجان-بهاره

 بسمت سه تا پسری که پشتشون اینور بود رفتيم

 یکيشون قد بلندتر از اون دوتا بود

 هار..گفتی عليو بيار چيگف؟؟راسی ب-

 هيچی..گف باشه..فضول نيس مث تو-بهاره
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 گو نخور-

 نزدیکشون رسيدیم

 سالم-بهاره

 برگشتن..بابک

 اون یکی..حسين

 اون یکی ...علی

 با دیدنم چشاش چارتا شد

 یخچالی نگاش کردم..اخ جووون..االن ميفهمه که نباید بقيه رو یخچالی نگا کنه

 عنتر بی شاخو دم

 عههههه..سالااام شماهم هستين؟؟-بابک

 سالم..بله با اجازتون..خوبيد شما؟؟-

 چه باادب شدم من..به به..یه کف مرتب

 سالم دشمن خونی-علی

 عليک..توهم اینجایی؟؟ایيييش-

 مثال من نميدونم..هاهاهاها

 ناراحتی برم؟؟-علی

 وااا..بمن چه..ولی اگه بری ميرم نماز شکر ميخونم-

 چشمت نميرم..تا اخر ميمونم اذیتت ميکنمبه کوری -علی
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 هه هه..خواهيم دید کی اذیت ميشه-

 باز شما دوتا بهم رسيدین مث خروس جنگی درافتادین-حسين

 تقصير اونه-

 نخير..تقصير توعه-علی

 بسه نی نی کوچولوها..بریم-بابک

 همشون راه افتادن

 گشت ارشاد ميگيرتمونخب خاک بر سر بی عقلتون..اینجوری اکيپی راه ميریم االن -

 نبابا..کسی شک نميکنه-بابک

 اره همه گاگول موندن که جنابعالی با دوس دخترت راه بری-

 ازشون فاصله گرفتمو رفتم اونور تر

 نميدونم چرا همش دلم ميخواست االن که علی کنارمه بجزونمش

 چشمم به فواره اب افتاد

 رفتم بسمتش..نشستم کنارشو بسمت علی تنظيمش کردم

 ای..نریز دختره ی خنگ-علی

 بچه ها بهش ميخندیدن

 علی دوید سمتم..یه جيغ خفيف زدمو فرار کردم

 اونم دنبالم..تند بودم..ولی هرچی باشه اون مرده..و قدماش بلند تر

 از پشت گرفت منو..باز پرت شدم تو بغلش
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 از خودش جدام کردو گف

 منو خيس ميکنی؟؟خودتم باید خيس بشی-

 همينطور که بازومو.گرفته بود بردم سمت فواره اب

 منو روبروش نگه داشت

 خودشم سفت منو گرف که فرار نکنم

 ای..علی..بسه..خيسه..بدم مياد از لباس خيس-

 وقتی قشنگ دوش گرفتم ولم کرد

 اب شر شر ازم ميچکيد

 نميخوااااام..من از لباس خيس بدم مياد-

 ينخربزه ميخوری پای لرزشم بش-بهاره

 چشمم به یه دختر بچه افتاد..داشت بستنی قيفی ميخورد

 ویارم زد باال

 من بستنی ميخوام-

 اینورو اونورو نگا کردم

 بوفه کجاست؟

 تو هرچيزی دست بچه ها دیدی هوس ميکنی؟؟-علی

 بوتوچه..من موخوام-

 دویدم..ببينم کجاست این بوفه
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 علی هم اومد.کنارم

 بگيره ميگم تو مزاحم شدی علی..برو گمشو..اگه منکرات منو-

 باشه..گردن من-علی

 اوناهاش اونجاست-

 دویدم بسمت بوفه

 چنتا بستنی گرفتمو رفتم جای بچه ها

 بگيرین خرا..ای االن ميفته-

 همشون گرفتن

 رو یه نيمکت نشستم

 مث هميشه وقتی بستنی ميخوردم از لبو لوچم راه ميفتاد

 علی که کنارم نشسته بود گف

 درست بخور دختر..این چه وضعشه-

 نگاش کردم..با یه لبخند مهربون داشت نگام ميکرد

 خاک به سرم..جنی شده..اینکه اهل مهربونی نبود

 علی..خوبی؟؟-

 اره..چطور مگه؟؟-علی

 تو اهل مهربونی نبودی-

 اخم شيرینی کرد
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 دستشو اورد جلو..ميخواد چه غلطی کنه؟؟

 دور دهنمو پاک کرد

 ف ميخوری تو دخترچقد کثي-علی

 مزه غذا به کثيف خوردنشه..این نکته درمورد خوراکی هم صدق ميکنه-

 خندید..اوا چه ناز ميخنده..بمن چه..واال

 چشمم به بهاره افتاد

 اون برعکس من خيلی ارومو خانوم داشت بستنيشو کوفت ميکرد

 بابک هی داشت قربون صدقش ميرف

 ایييييش..بی جنبه ها

 که داشتن از خجالت اب ميشدن..هی تعارف تيکه پاره ميکردنسارا و حسين هم 

 بيخيال همه باز مشغول خوردن بستنيم شدم

 سنگينی نگاهيو حس کردم..سرمو اوردم باال

 علی بود

 این امروز یچيزیش ميشه هااا..شایدم دیشب امام زمان به خوابش رفته

 چيه..ادم ندیدی؟؟-

 مادم کوچولو در قالب ادم بزرگ ندید-علی

 گيج اینورو اونورو نگا کردم

 کو؟؟ازین ادم کوچولوهاس؟؟-
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 بلند زد زیر خنده..توجه بابکو بهاره بسمت ما جلب شد

 بستنيشو از دستش گرفتمو کردم تو حلقش

 خندش قط شد

 ای دندونام یخ زدن..نکن دختر-علی

 باهر جون کندنی بود بستنيو کوفت کردم

 پاشدم دستامو بشورم

رفتم جای ابخوری..ابو باز کردم دستامو بشورم که همزمان یه االغ سرشو اورد جلوو شروع کرد به 

 اب خوردن

 وقتی کوفت کرد دستامو بردم جلو

 پسره نگام کرد

 چه دستای خوشگلی-

 مرسی..حتما یادم باشه بذارمشون تو موزه-

 بلند خندید

 خنک..کجاش خنده داشت

 بی توجه بهش دستامو شستم

 شماره بدم خانومی؟؟-پسره

 برو به ننت شماره بده-

 صدای علی اومد
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 شماره بده تا بزنم گردنتو بشکنم-

 نگاش کردم..اوه اوه..چه عبصانی..ینی عصبانی

 پسره گرخيد..بنده خدا

 ببخشيد..من..من نميدونستم ایشون با شماست-پسره

 جيم شد

 بيا بریم-علی

 نموخوام-

 موقعيتش جور شده منم سواستفاده ميکنمميخواستم حرصشو دریارم..حاال که 

 چرا فراریش دادی؟؟من ميخواستم ازش شماره.بگيرم..ازش خوشم اومده بود..خيلی باحال بود-

 خفه..برو ببينم-علی

 هلم داد

 من شماره ميخوام-

 خخخخ..خودمم خندم گرفته بود

 خودم بهت شماره ميدم ابجی..حاال برو-علی

 پنچر شدم..ابجی؟؟؟

 پس چی؟؟خانومم؟؟

 نه..بيخی..همون ابجی بهتره..هرچند خودمو ميکشم اگه داداشم باشه

 اومد کنارم..با بدخلقی رفتم اونور..تعجب کرده بود
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 فک ميکرد من بخاطر شماره اوقات تلخی ميکنم

 خودمم نميدونستم چه مرگم شده یهو

 بهاره..پاشو بریم..عمه ناراحت ميشه باز-

 خيله خب..بریم-بهاره

 پاشد..سارا هم پاشد

 علی دستمو کشيدو برد اونور

 چرا ناراحتی؟؟-علی

 بتوچه-

 یه اخم خفن کرد که خيس شدم

 جواب من این نبود-علی

 ولم کن..وقت ندارم دیرم شده-

 خيله خب..قسر دررفتی..راسی فردا بيا شرکتم کارت دارم-علی

 یه کارت گذاشت کف دستم

 پشت چشم نازک کردمو گفتم

 ی اقاخدافظ عل-

 پشتمو بهش کردمو با بچه خدافظی کردیم

 گوشيم زنگ خورد

 مامان بود
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 الو مامانی-

 سالم عزیزم-مامان

 سالم..کاری داشتين؟؟-

 اوممم..اره..من یادم شد بهت بگم امشب مهمون داریم-مامان

 مهمون؟؟خب من دارم ميام-

 خيله خب..فقط زودتر-مامان

 قط کردمو گفتم

 بچه ها بریم..ماهم مهمون داریم-

 خواستگاره..من ميدونم-سارا

 بهتر..از ترشيدگی درميام-

 ماکه یکی از دوستای بابامه-بهاره

 بعد نيم ساعت خونه بودم

 زود لباسامو عوض کردمو رفتم پایين

 فاطی بدو بيا کمکم..یه ساعت دیگه ميرسن-مامان

 کی.هستن حاال این جناب مهمونا؟؟-

 اده دوست بابات..اقای اسدی..واسه خواستگاری ميانخونو-مامان

 مامان..گفته بودم ردشون.کن..من اصال ازین پسره پاستوریزه خوشم نمياد-

 مگه بهنام چشه؟؟-مامان
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 چش نيس..مث منگوالی..من.یکيو ميخوام بهش تکيه کنم نه که بهم تکيه کنه-

 خيليم پسر خوبو اقایيه..مهندسه-مامان

 افش حال نميکنمباشه..ولی با قي-

 عه عه..این چطرز حرف زدنه دختر؟؟حال نميکنم ینی چی؟؟-مامان

 ینی زشته..مث زامبيه قيافش..با اون خواهر خرسش-

 مامان زد زیر خنده

 مرتيکه شيکم گنده حاال یه کاری واسه بابا انجام داداااا..کمکش کرد

 حاال ميخواد این شير پاکتيو بندازه بمنه بدبخت

 کنم..من خودمو ميکشمعمرا قبولش 

 الکی گفتم..خخخخ..واال مگه جونمو از تو چاله دسشویی اوردم

 مامان مجبورم کرد یه لباس درست بپوشم

 رفتم تو اتاقمو یه تونيک ابی اسمونی ساده پوشيدم

 یه سارافون ابی نفتی هم روش پوشيدم که تا یه وجب باالی زانوم بود

 یه جين ابی دم پا با یه شال ابی نقره ای

 یه مختصر ارایش کردمو رفتم بيرون..اصال حوصله خواستگار نداشتم

 خب اینارو هم رد کنم تا کی ميتونم مجرد بمونم؟؟

 عجب بدبختيه

 یه نيم ساعت بعد این اسدی با خونوادش تو هال نشسته بودن
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 باباو مامان هم داشتن باهاشون حرف ميزدن

 پوکيد بابا..النازو بهناز هم نيومده بودن..دانشگاه داشتنحوصلم 

 این بهنام خر همش رو من کليک بود

 تورو نگا نکنه حسينو نگا کنه؟؟ميخواد با تو ازدواج کنه

 بيخود..چه غلطا..

 خب..غرض از مزاحمت..اومدیم که فاطمه خانومو واسه پسرم بهنام خواستگاری کنيم-اسدی

 بخوره ایيييش..بهنامت تو سرت

 دیگه ما هرچی گشتيم از فاطمه جون بهتر پيدا نکردیم-زن اسدی

اره جون خودت..ميخوای به ازای همون کمکی که به بابا کرده منو بگيرین..وگرن دختر خوب 

 زیاده..واال

 یه ساعت زرزر کردن

 فاطمه جان..برو با این اقا بهنام ما سنگاتو وا بکن ببينيم چند چندیم-اسدی

 اشدمو رفتم تو اتاقم..اینم مث ماست اومد دنبالمبا اکراه پ

 خو چيکار کنه؟؟نياد؟؟

 بتوچه..ميزنم تو دهنت دندونات بریزه تو شيکمتاااا

 رو صندلی ميز ارایشم نشستم..اونم رو صندلی ميز کامپيوتر نشست

 همينجور داشتم مث االغ نگا ميکردم که گفت

 خب..شرطاتونو بگيد دیگه-
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 چه شرطی؟؟-

 رطاتون واسه ازدواج..زندگیش-بهنام

 من فعال نميخوام ازدواج کنم-

 عه چرا؟؟-بهنام

 بتوچه

 امادگی ندارم-

 خب یه مدتی نامزدیم..تو این مدت اشناميشيم..شما هم امادگی پيدا ميکنی-بهنام

 خب مشکل اینجاست که من به شما عالقه ای ندارم-

 عالقه تو این مدت بوجود مياد-بهنام

 عجب گيری کردیماااا..هی ميگه این مدت..پدرمارو دراورد با این مدت

 ولی جواب من منفيه-

 ناراحت شد..خودمم ناراحت شدم که کسيو ناراحت کردم

 هيچوقت دوست نداشم کسی ازم برَنجه

 ینی هيچ راهی نيس؟؟خب هرچقد بخواین ميتونين فکر کنين-بهنام

 خب..خب من نميتونم به شما فکر کنم-

 نام با مکث پرسيدبه

 پای کس دیگه ای ميونه؟؟-

 چی؟؟کی؟؟
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 یکم تو مغزم سرچ کردم ببينم من همچين کسيو دارم یا نه؟؟

 ذهنم پر کشيد سمت یه چلغوز..و اون کسی نيست جز...

 "علی"خودت ميدونی دیگه...

به خاک تو سرت..اون تورو مثل خواهرش ميبينه..چرت نگو..بایدم ببينه..چششو درميارم اگه 

 چشم دیگه ای نگام کنه..ووال بوخودا

 ندارم..پس به این چی بگم که دست از سر کچلم برداره؟؟

 باید دروغ بگم..خدایا منو ببخش..دروغم مصلحتيه

 آره-

 پاشدو گفت

 باشه..پس من کنار ميکشم..دوست ندارم باعث آزار کسی بشم-

 ل خر بهش گفتم نميخوامتخجالت کشيدم..اون بيچاره انقد مراعاتمو ميکنه..ولی من مث

 ولی نميتونم که از خودمو زندگيم بگذرم..مگه قراره چنبار زندگی کنم؟

 از اتاق اومدیم بيرون..به هر بدبختی بود اسدیو زنشو رد کردم

 بعد رفتنشون مامان گف

 فاطمه چيشد؟؟-

 چی چيشد؟؟-

 حرفاتونو زدین؟؟-مامان

 اره..ولی منو اون باهم تفاهم نداریم-
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 خواستم برم تو اتاقم که مامان گف

 ميدونم که کار خودته..تو ردش کردی وگرن اون بيچاره که حرفی نداشت-

اره..من ردش کردم..من ازش خوشم نمياد..هرطور فکر ميکنم ميبينم نميتونم باهاش زیر یه -

 سقف زندگی کنم

 خيله خب..صالح مملکت خویش خسروان دانند-مامان

 وبی بودولی بهنام پسر خ-بابا

 بی توجه رفتم تو اتاقمو درو محکم بستم..حوصله اینارو نداشتم

 لباسامو عوض کردمو رو تخت افتادم

 با هزار تا فکر خوابم برد

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 جلوی ساختمون وایسادم
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 خودشه..دفتر مهندس نيک سرشت

 رفتم داخل..خدا ميدونه چيکار داره

 خاک به سرم..نکنه سر به نيستم کنه

 ی ادم مهمی هستی که ترورت کنن؟؟مثال خيل

 من؟؟اومممم

 با یه سرچ کردن یافتم که خير..من ادم معروفی نيستم..بعله

 جلوی در اتاقش وایسادم..ميز منشی خالی بود

 یه لحظه از ذهنم گذشت کاش بشه من اینجا بشينم

 نميرهنخير..من اینجا بشينم منشی بيچاره از کار ميفته..بعدشم آب منو علی تو یه جوب 

 چند تقه به درش زدمو بی هوا رفتم تو

 داشت یچيزایی مينوشت

 سرشو بلند کرد..با دیدنم یخچال شد باز

 بلد نيستی اول اجازه بگيری بعد بيای؟؟-علی

 رو کاناپه لم دادمو پاهامو گذاشتم رو ميز جلوی کاناپه

 بروبابا..من در زدم..بعدشم خودت دعوتم کردی..حاال کارتو بگو..سالم-

 خندش گرفت

 سالم..اول هرچی دلت ميخواد ميگی بعد سالم ميکنی؟؟-علی

 بيشتر تو کاناپه فرورفتم..دفتر قشنگی داشت
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 چنتا مبل با یه کاناپه مشکی چرمی

 دیوارا برنگ سفيد استخونی بود..یه تراس خوجملم پشت علی گودزیال بود

 ازونور سياه بود..ولی ازینور این شهر دود گرفته دیده ميشد

 به به..چه جمله ادبی ای شد

 پاشدو اومد سمتم

 تا یکی شدن با کاناپه فاصله ای نداشتم..توش فروووو رفته بودم

 اومد روم خم شد..یه چک محکم زدم زیر گوشش

 برزخی نگام کردو تقریبا داد زد

 چمرگته؟؟چرا ميزنی؟؟-علی

 برو اونور..وگرن جيغ ميزنم بریزن سرت-

 کون دادو صاف وایساد..عه..تو دستش یه پرونده بودسری به نشونه تاسف برام ت

 ولی وقتی داشت ميومد سمتم نبود..خب پس نتيجه ميگيریم اومد پرونده رو برداره

 خاکتوسرت فاطی..دوتا چک تا حاال بهش زدی..اونم به ناااا حق

 تو اون کله گندت یه جو عقل نداری خدایی-علی

 اخمام توهم رفت

 بی ادب..من اصال ميرم-

 قطب جنوبی نگام کرد

 یه دهن کجی بهش کردمو باز فرو رفتم تو مبل که یهو ليز خوردمو افتادم رو زمين
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 ميز جلوی پام هم افتاد روم

 قهقهه علی گودزیال بلند شد

 کصافط..زانوم درد گرفت

 یه لبخند شيطانی زدمو شروع کردم به ناله کردن

 اااای..زانوم..اخ کمرم-

 صدای قدماش اومد..ميزو از روم برداشت

 کنارم نشست

 خوبی فاطی؟؟-علی

 الهی خير نبينی..یه عزیزمی گلمی چيزی بگو..یخچال قطب جنوبی

 واسه دوس دخترش که خوب گرمه..مث افریقاس..سواحل هاوایيه

 پامو بسمتش گرفتم

 متعجب نگام کرد..عه اشتباه شد

 باال که کمکم کنهپامو اوردم پایين..باید دستمو ميبردم 

 دستمو بردم سمتش

 خواست دستمو بگيره که دستمو عقب کشيدمو گفتم

 بی حيا..نامحرمی-

 خودت دستتو دراز کردی-علی

 من تقوای تورو سنجيدم..بی تقوا-
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 پاشدم نشستم رو کاناپه

 کنارم نشستو با یه دستش هولم داد..افتادم رو کاناپه به پهلو

 هوی خره..چيکار ميکنی؟؟-

 خب االن باز لم ميدی ميفتی دستو پات ميشکنه..از همين اول بخواب-علی

 با لگد زدم به کمرش

 پس تو پاشو-

 پاشد رف رو مبل تک نفره نشست

 منم طاقباز لم دادم

 کارتو بگو-

 من از دوستت بهاره شنيدم دنبال کار ميگردی..منشی منم ازدواج کرده دیگه نمياد سرکار-علی

 خب من چيکار کنم؟؟-

 وری نگام کرد انگار با دیوونه طرفهیج

 منظورم اینه که منشيم شو-علی

 چنان جيغی زدم که گوشای خودم درد گرف

 چــــــــــــــــــــــی؟؟؟-

 علی گوشاشو گرفتو گفت

 چيه بابا؟؟خواستگاری که نکردم ازت..ميگم منشيم شو..البته اگه دوست داری-

 من بخوامم نميشه-
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 چرا؟؟-علی

 چون اخرش یا من یا تو کشته ميشيم-

 نه..باهم کنار ميایم..حاال چی؟؟-علی

 خب بازم نميشه-

 علی کالفه گفت

 باز چرا؟؟-

 چون داداشام ميان محل کارمو نگا ميکنن..صاحب کار من باید یا زن باشه یا پيرمرد-

 علی با دهن کج گف

 ینی دقيقا یچيزی که من نيستم-

 دقيقا-

 فتعلی یکم فکر کردو گ

 خب یه فکری..تو منشيم شو..روزی که داداشت خواست بياد من بابامو ميذارم-

 اینم حرفيه-

 خب دیگه چی؟؟-علی

 من باید فکر کنم-

 مگه ميخوای به خواستگاری جواب مثبت بدی؟؟-علی

 نخير..ولی باالخره حرف یه عمر کاره-

 چپ چپ نگام کرد..خندیدم..اونم خندید
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 نخند-علی

 وااا چرا؟؟-

 ردنی ميشیخو-

 جااااان؟؟این چيگفت؟؟

 ای نفس کششششش..به ناموسم توهين کردن-

 خواستم پاشم که قل خوردمو افتادم رو زمين

 باز قهقهش بلند شد

 ببينم ميتونی امروز خودتو ناکار کنی یه کار دستم بدی-علی

 چرا کار دست تو بدم؟-

 چون االن تو شرکت منی خونت ميفته پای من-علی

 خيله خب توهم..شرکت من..شرکت من..زبونت الل بی فرهنگ-

 پشت چشمی نازک کردمو پاشدم

 باز یاد حرفش افتادم

 گونه هام سرخو داغ شدو بااخم گفتم

 نبينم ازین حرفا دیگه بهم بزنيا علی..دوست ندارم بشنوم-

 انگاری بدجور خود تو پرش که گفت

 خيله خب..از دهنم پرید..ببخشيد-

 ت بيجنبهزیر لب گف
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 لبخندی زدمو گفتم

 خدا ببخشه علی گودزیال-

 یهو جلوی دهنمو گرفتم

 علی چی؟؟-علی

 ها؟؟هيچی..من برم دیگه-

 خيله خب.فردا بيا قرار داد ببندیم-علی

 اوکی..بای-

 از شرکتش اومدم بيرون

 حرفش یادم نميرفت

 بهت گفت آبجی اه اه اه..دختره ی بيجنبه االغ..گفت از دهنش پریده..بعدشم یادت نيس

 ایييش..توهم هی بزن تو پرم..جان من بذار یکم دلم خوش باشه یه خاطر خواه داریم دیگه..عه

 

 

 

 

******* 
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 &علی&

 خب ناز شده بود دیگه..تقصير من چيه

 خاکتوسرت علی..دیدی ضایت کرد؟؟نميتونستی جلوی اون زبون واموندتو بگيری؟؟

 پوفی کشيدمو رفتم پشت پنجره بزرگ دفترم که مثل تراس بود

 داشت ميرفت..کنار خيابون وایساد..دستشو بلند کرد

 قرمز جلوی پاش ترمز زدX6یه 

 اخمام توهم رف..این چيکارشه؟؟

 بتوچه..خودتو قاطی زندگی کسی نکن

 حاال بيخيال..بذار فضولی کنم

 فاطمه رفت عقب..باز دستشو تکون داد

 ه هم باهاش رفت عقبماشين

 انگار دست بردار نبود

 یه تاکسی زرد واسش نگه داشت..رفت بسمتشو در عقبو باز کردو سوار شد

 تاکسی راه افتاد..اون ماشين هم رفت

 در اتاق یهو باز شد

 برگشتم..بابک بود
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 مرده شورتو ببرن..در بزن-

 بروگمشو..شرکت خودمه-بابک

 غلط کردی سه دنگ اینجا بنام منه-

 من چيزی یادم نمياد-بابک

 حاال بنال ببينم چه مرگته-

 اها..بيا این پرونده هارو بگير..از یه نفر دیگس..پروژه یه برج هفت طبقه-بابک

 پرونده رو ازش گرفتم

 تا.کی گفته حاضر کنيم؟؟-

 تا یه ماه دیگه-بابک

 اها باشه..فقط باید بریم زمينشو ببينم-

 اوکی..فردا بریم-بابک

 االن باز ميخوای کدوم گوری بری؟؟-

 پيش هشخم-بابک

 چی؟؟پيش کی؟؟-

 پيش عشقم بی ذوق-بابک

 سالم برسون-

 تو نميخوای بری؟؟-بابک

 کجا؟؟-
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 همينطور پرونده رو ورق ميزدم

 پيش فاطمه-بابک

 نخير..االن اینجا بود-

 یهو بابک خودشو انداخت روم رو صندلی

 هی وحشی چته؟؟-

 ه بودی؟؟چرا هيچی نگفت-بابک

 ازینکه فاطی مياد؟؟-

 نخير..ازینکه باهمين-بابک

 اونی که فکر ميکنی نيست..خودم دیروز بهش گفتم بياد واسه منشی گری-

 اها..گفتم از تو آبی گرم نميشه بی بخار یخچال-بابک

 بابک ميزنم دندونات بریزه تو پاچه هات هااا..یخچال خودتی-

 نگفتیچطور فاطمه بهت گفت چيزی بهش -بابک

 ها؟؟بتوچه..برو.گمشو که به کارام برسم..به بهاره خانوم سالم برسون-

 بابک محکم لپمو بوسيدو در رفت

 خودکارو سمتش پرت کردم که درو بستو به در خورد

 درو باز کردو گفت

 بای بای علی جوووون-

 خندیدمو خدافظی کردم
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 عجب پسریه هاااا

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 @فاطمه@

 حرفشم نزن که دلم ميخواد سرشو بکوبم به دیوار-الهه

 چرا؟؟-

 االغ ورداشته بمن ميگه چاق-الهه

 واااا..خب چاقی دیگه-

 هممون زدیم زیر خنده..الهه با ناراحتی گف

 جدی؟؟-

 نه به مرگ الی-
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 جاااان؟؟-الهه

 هيييچ-

 چخبر از حسين سارا ژووووون؟؟-سحر

 سارا پشت چشمی نازک کردو گف

 .سالم ميرسونهخوبه.-

 نوشابمو خوردمو ليوانو کوبيدم رو ميز..همشون با ترس نگام کردن

 الهی ناقص شی فاطی..ترسيدم-بهاره

 منم ميخوام بترسی ببينم اگه باردار باشی بچت سقط شه-

 االغ منکه شوهر ندارم-بهاره

 با شيطنت ابرو باال انداختمو گفتم

 پس بابک شلغمه؟؟-

 با حرص نگام کرد که ما خندیدیم

 واال راست ميگم..بچه حرومزاده باس سقط بشه-

 قاشقشو سمتم پرت کرد که رو هوا قاپيدمش

 غذارو که خوردیم پاشدیم

 هی خرا..زود تند سریع حاضر شين-

 به اصرار بروبکس قرار بود با این پسرای یالغوز بریم بيرون

 رن پخ پخالبته خانواده های گرام نميدونستن..وگ
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 خودمم نميدونم چيشد که این االغا انقد وابسته به این چلغوزا شدن

 ميزو جم کردمو ظرفارو گذاشتم تو ماشين ظرفشویی

 از اشپزخونه خونه عمه هانيه ینی مامان الهه اومدم بيرون

 رو مبل توهال لم دادمو چشامو بستم..به علی فکر ميکردم

ه خيلی دوسش داره که هم درموردش حرف ميزنم چرا انقد به دوس دخترش حساسه؟؟معلوم

 ميزنه تو پرم

 خدا ازین پسر تعصبيا نسيب ماهم بکنه بلند بگو آمين

 با صدای سارا از فکر بيرون اومدم

 فاطی..تو لکی؟؟-سارا

 نه..حوصلم سررفته-

 ولی دروغ گفتم..نميدونم چه مرگم شده بود..دلم ميخواست یکی دم پرم باشه پر پرش کنم

 ه بعد نيم ساعت تو پارک نشسته بودیمو منتظر پسرا بودیمخالص

 بچه ها..اوناهاشن..اونجان-بهاره

 داشتن ميومدن..ولی چهارنفر بودن

 علی نبود..از دور هم ميشد فهميد..چون قدش از همه بلند تر بود

 اومدن نزدیک..بعد سالم احوالپرسی بهاره رفت کنار بابکو یچيزی در گوشش گفت

 گرفتو باهم رفتن اونوربابک دستشو 

 سارا خانوم..ميشه یه چند لحظه وقتتونو بگيرم؟؟-حسين
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 سارا با ناز رفت سمتشو گفت

 بعله..فقط زیاد طول نکشه-

 ایناهم رفتن رنگ نحسشونو گم کردن

 الهه و سحر هم با مسعودو عماد رفتن

 بيا..ایناهم از دخترعمه هام..اسمشونه هاااا..از دشمن هم بدترن

 پاشدمو واسه خودم شروع به گشتن کردم

 اصال چه بهتر تنهایيو عشقه..اصال از قدیم گفتن

 "بنام خداوند حکيم..که همه جفتنو ما تکيم"

 یه پفک گنده گرفتمو مشغول کوفت کردن شدم

 خب..مردم ازاری بهترین راه برای وقت گذروندنه

 و گفتمسه تا پسر به ترتيب قد داشتن راه ميرفتن..به ذهنم رسيد

 آرم شبکه سه-

 یکيشون گفت

 ميدونم تنهایی..منم تک پرم..بيا باهم باشيم عخشممم-

 عققققق..از مدل تو که تو جمعه بازار زیاده-

 از کنارشون رد شدمو یه پفک گذاشتم دهنم

 بين درختا یه جای دنج پيدا کردم..دویدم سمتشو شاخه های درختو کنار زدم

 اره و بابک دارن همو ميبوسنخواستم برم بشينم که دیدم به
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 هيييييه..خاک به سرم-

 پشتمو برگردوندمو رفتم اونور..رو چمنا نشستم

 تو حال خودم بودم که صدای سوت اومد

 توجهم جلبش شد

 مامور پارک..ميگفت از رو چمنا پاشم

 بروبابا..نميخوام که بِچَرَمشون..نترس برو گوسفند نيستم..آدمم-

 باز سوت زد

 من آدمم ولی فکر کنم تو االغی زبون آدم نميفهمیایبابااا..-

اخماش توهم رفت..بيسيمشو دراوردو خواست به نگهبانی خبر بده..همونطور که پاميشدم که جيم 

 بشم دو مشت از چمنارو کندمو پرت کردم تو سرو صورتش

 یه کيلومتر دویدم تا پيدام نکنه..یه جای دنج...

 کردم رفتم روی سکو نشستمو پاهامو دراز

 پفکم تموم شد

انگشتامو تو حلقم کردمو پوستشو برداشتم..چنتا پسر روی یه زیر انداز نشسته بودنو داشتن 

 قليون ميکشيدن

 پوست پفکمو انداختم وسطشون

 یکيشون گفت

 عه..دختر پررو چرا اینجا ميندازی؟؟مگه سطل اشغاله؟؟-

 یکيشون گفت
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 پدرام گااااو..خوبه دیگه..واسه پوست تخمه-

 رفتم پوستو برش داشتم

 نخير..ازین پوست نباید به شما فایده ای برسه-

 یکی دیگشون گفت

 چه دختر بی ادبی..اینجوری دوس پسرتو فراری ميدی-

 پسری در حدم نميبينم باهاش دوست بشم..خاک به سر هرکی که دوس پسره-

 خندیدمو در رفتم..صدای خندشون ميومد

 و شستم که نگاهم به یه کاغذ رو زمين افتاد..یه برگه تبليغاتیپوستو انداختم سطل اشغال..دستام

 برشداشتم..باهاش موشک درست کردمو پرتش کردم

 با چشم دنبال کردم کجا فرود مياد

 رفت باالو بعد یه چند متری افتاد پایين..رو سر یه دختر افتاد

 دختره با حرص نگام کردو دهنشو باز کرد یچيزی بگه که...

 بود این..من ميشناسمشعه چه اشنا 

 اها..اها یادم اومد..این همون دختریه که تو راه اهن با علی بود

 یهو علی اومد سمت دختره و گفت

 خيله خب بریم-

 با اخم نگاش کردم..انگار این دختره وسيله مورد عالقمو دزدیده

 دختره با دیدنم اخماشو توهم کشيد
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 علی سرشو اورد باالو چشمش بمن افتاد

 ی باال انداختو گفتابروی

 به..سالم..فاطی خانوم-

 علی..این کيه؟؟-دختره

 متقابال اخم کردم

 این به عمت بگو..بی ادب-

 ناخداگاه لحنم پرعشوه شده بود..خاک به سرم باز این حنجرم از خودش چيز در کرد

 دختره با ناز برگشت سمت علی

 علی..خيلی بدی..نگفته بودی دوس دختر دیگه ای داری-دختره

 علی یخچالی نگاش کرد

 بتوچه..دلم خواست..باید از تو اجازه ميگرفتم؟؟-علی

جان؟؟؟مگه دوس دخترش نيس؟؟خب باید خيلی دوسش داشته باشه که..نکنه اونی که دوستش 

 داره یکی دیگس

 يمکت نشستدختره با قهر روشو برگردوندو رفت اونور رو ن

 علی اومد سمتم

 آبجی خانوم چطوره؟؟-علی

 باز بادم خوابيد..معلومه خاطر خواهم نيس..واال ما از کودکی شانس نداشتيم

 خوب..خوبم-
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 از چيزی ناراحتی؟؟-علی

 نه..راسی واسه چی دیر کردی؟؟دیدم با بچه ها نبودی فکر کردم نميای-

 فرناز کنه شده بود باهم بریم-علی

 ؟؟این دختره-

 اره-علی

 اینکه کل وجودش فقط چند کيلو عشوه و ارایشه-

 خندیدو دماغمو کشيد

 بی حيا..دست نزن..نامحرمی-

فاطمه..من بهت به چشم خواهرم نگا ميکنم..پس دليلی نداره نگران باشی که..که وسوسه -علی

 شم

 با اوقات تلخی گفتم

 خيله خب..خواهر خواهر..باشه برادر-

 بچه ها کجان؟؟-علی

 چميدونم-

 من ميدونم..تو از چيزی ناراحتی-علی

 بتوچه-

 بی فرهنگ..پول نداری به ما چه-علی

 برات ریدن تو باغچه..بخور از کون بچه-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 150 

 عه عه..خجالت بکش دختر..چه حرفایيه ميزنی؟؟اونم به یکی بزرگتر از خودت-علی

 بروبابا..من نميتونم مثل تو با ادب باشم-

 صدای اس گوشيم اومد

 نگاش کردم..باز اون شماره

 باز اس چرت داده بود..خواستم حذفش کنم که علی گفت

 کيه؟؟-

 بی اختيار گفتم

 مزاحم-

 اخمی کردو گفت

 از کی مزاحم ميشه؟؟زنگ هم زده؟؟-

نه..منم زنگ نزدم..اصال جواب اس هاشم ندادم..ولی ول کن نيس..همش چرت عاشقانه مينویسه -

 منم بهش ميخندم

 بده که مادرشو به عذاش بشونم شمارشو-علی

 بيخی علی-

 با اخم نگام کرد که خيس کردم

 ایبابااااا..نگا نکن اونجوری..لباسام خيس شد

 شماره رو بهش گفتم

 چشمم به تاپ سرسره افتاد..دویدم روی تاپ نشستم
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 شروع کردم به تاپ خوردن..بعد چند لحظه حس کردم کسی از پشت تاپو گرفت

 ميداد..یاد بچگيام افتادم که بابا هولم ميداد علی بود..داشت هول

 علی بلند-

 انقد باال تاپ داد که ميترسيدم پرت بشم

 ای علی..غلط کردم..نکن..دیگه تاپ نده..االن ميفتم-

 با افتادن فاصله ای نداشتم..کم کم سرعتم کم شدو وایساد

 از رو تاپ اومدم پایين..سرم گيج ميرف

 شتم ميفتادم که رفتم تویه جای نرمدنيا ميچرخيد..وووویيی..دا

 صدای علی اومد

 االن کله پا ميشی دختر خنگ-

 منو نشوند رو نيمکت

 من ميخوام االکلنگ بازی کنم-

 مگه بچه ای؟؟-علی

 مگه بده که کودک درونم زنده باشه؟؟-

 پاشدمو رو یه طرف االکلنگ نشستم..اونم اونور وایساد

 با دستش کفه االکلنگو پایين داد..باال موندم

 علی..دستتو بردار..علی بسه..ميفتم خونم گردن تو ميشه هاااا-

 شيطون خندیدو ابرو باال انداخت
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 به پایين نگا کردم..اگه خودمو مينداختم پام در ميرفت

 علی اذیت نکن-

 رو اونور نشست..منم این باال موندم

 پاهام درد گرفته بود

 ييی..پاهاااامعلييي-

 نگام کرد..پاهامو تکون دادم

 پاشد که یهو االکلنگ رف پایينو خورد به زمين

نيروی وارده به االکلنگ از سوی زمين به باسن بنده منتقل شدو من در دم بيهوش شدم..انگار 

 لگنم شکست

 اااای..علی خر..ااااای..باسنم..ای درد گرفت-

 م کردو چرخوندماومد سمتمو خم شد..از رو االکلنگ بغل

 منو گذاشت زمينو زد زیر خنده

 وای..وای دختر تو چقد رُکی..هرچی تو اون مغز کوچولوت ميگذره رو ميریزی بيرون-علی

 ازش فاصله گرفتمو با حرص گفتم

 خب درد گرفت دیگه پررو-

واسه اینکه بغلم کرد چيزی نگفتم..خب ميگفت به چشم خواهر نگا ميکنه..هرچند نميدونم چرا 

 راضی نبودم

 روی یه نيمکت نشستيم..بچه ها هم اومدن

 سحر گونه هاش سرخ شده بودو سر به زیر شده بود..سارا هم لپاش گلی شده بود
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 خدا ميدونه چه غلطی کردن..باید تهو توی قضيه رو دربيارم

 بهاره هم چپ چپ نگام ميکرد

 الهه هم اگه ولش ميکردی پس ميفتاد..خيلی شاد بود..یه ریز زر زر ميکردو سر مارو ميخورد

 اینا یه مرضی خوردن اینجوری شدن..نکنه معجون بيرجندی خوردن؟؟

 چتونه؟؟چرا چِت ميزنين؟؟؟-علی

 فاطمه خانوم..ميشه یه لحظه بياین؟؟-بابک

 هميدونستم ميخواد درباره اون که دیدمشون دعوام کن

 نميخوام-

 علی با تعجب نگامون کرد

 فاطی جونم..پاشو برو-بهاره

 نههههه..این یه تله اس-

 خواستم فرار کنم که بهاره از پشت یقم گرفت

 بچه ها اتفاقی افتاده؟؟-علی

 علی کمک..ميخوان منو سر به نيست کنن-

 بچه ها همينجور مثل منگوال به مسخره بازیای ما نگا ميکردن

 منو برد پشت یه درخت..خودشم برگشت پيش بچه هابهاره به زور 

 بابک خره با اخم اومد سمتم

 ای کمک..این پسره خطرناکه-
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 یه اخم خفن کرد که متقابال با اخم نگاش کردم

ساکت ببينم..تو خجالت نميکشی ميای تو خلوت ما؟؟نميتونيم از دست تو یه لحظه تنها -بابک

 باشيم؟؟

 مظلوم گفتم لبامو غنچه کردمو مث بچه های

 منکه نميدونستم..بعدشم از دستی نبود-

 باز اخم کردمو گفتم

 صبر کن ببينم..شما که محرم نيستين واسه چی همو ميبوسين؟؟-

 بابک با دستپاچگی گفت

 خب..خب قراره ازدواج کنيم دیگه-

و ت برو..برو بچه خدارو شکر کن که کتکتون نزدم..برو از خدا بترس وگرن یه شيپور درميارمو-

 خيابونای شهر جار ميزنم

 از پشت درخت اومدم بيرونو بسمت بچه ها رفتم

 علی مشکوک نگامون کرد..باز االن ميگه من چشمم دنبال بابکه

 همينطور اکيپی تو پارک قدم ميزدیم که یه مامور پارک اومد

 بچه ها در رین-

 پراکنده شدیم..داشتم با دخترا اونور ميرفتم که صدای ماموره اومد

 دخترجان..صبر کن..وایسا ببينم..با اون پسرا چه نسبتی داری؟؟-

عجب شانس گندی..اینا که دوس پسرشونن کاریشون نداره..منه بيچاره که علی ميگه مثل 

 خواهرشم بهم گير داده
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 چيميگی حاجی؟؟-

 معرفتتونبچه ها وایسادن..قربون 

 چه نسبتی داشتی باهاشون؟؟-مامور

 نسبتی نداشتم-

 خيله خب..پس ميریم پایگاه تا تکليفت مشخص شه-مامور

 یه بروبابا بهش گفتمو به بچه ها عالمت دادم در ریم

در این مواقع دو عکس العمل بيشتر وجود نداره..یکی دفاع و یکی هم فرار..که البته من بخوام 

سيم ميکنه ميریزن سرم..اونوقت به جرم ضرب و شتم ميرم زندون شيش ماه دفاع کنمو بزنمش بي

 آب خنک ميخورم

 خودمم یهو شروع کردم به دویدن

 صدای سوت ماموره ميومد

 نميدونم چقد دویدم که خوردم به ینفرو افتادم رو زمين

 صدای علی اومد

 خوبی فاطمه؟؟چرا ميدویدی؟؟-

 وای..وای علی-

 کنارم نشست

 م داداروم تکون

 وای..ماموره پيله کرده بود بمن-

 چی؟؟چرا؟؟-علی
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 هيچی بيخيال-

 خيله خب..پاشو بریم که هوا داره تاریک ميشه-علی

 پاشدمو لباسامو تکوندم

 رفتيم بيرون از پارک..بچه ها هم بيرون بودن

 بعد از خدافظی ازشون به علی گفتم

 راسی..من از فردا بيام سرکار؟؟کارا ردیفه؟؟-

 دیگه..امروز که قراردادو بستيم آره-علی

 از ساعت چند؟؟-

 ..البته ميتونی شيفت بعدازظهرو نمونی6تا3بعدازظهرم2تا9-علی

 نه ميمونم..خدافظ-

 رفتم جای بچه ها

 خدایی اندازه نخود شانس نداری..نخود که هيچی عدس-بهاره

 اصال هيچی نگو که دلم خونه از دست این شانس بد شانس-

 بعد نيم ساعت رسيدیم خونه و مشغول خوندن جزوه شيمی برای امتحان فردا شدم
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******* 

 

 

 

 

 &علی&

 این دختر دیوونس..هرچی به ذهنش اومد ميگه

زیادی لوند بود..در صورتی که خودش نميدونست..و این لوندی تو ذاتش بود و از دستی عشوه 

 نميومد

 اه رفتن قشنگش که عين مدالی آلمانی بودلوندی تو حرفاش..حرکات بی غلو غشش..ر

ولی خب..نميخواستم وابستش بشم..ميفهميدم که وقتی ميبينمش مثل قبال نيستم..آروم 

 نيستم..سرد نيستم

دلم ميخواد همش باهاش کلکل کنم..اونم جوابمو بده..من حرصش بدم..اون منو بچزونه..حتی 

 حرص خودن از دستشم برام جالب بود

 اطمه.. فاطمه بمونه..نميخوام یه فرناز دیگه بشهولی ميخوام ف

 از عمد بهش گفتم آبجی..بدخلق شد..نميدونم چرا..شایدم از موضوع دیگه ای ناراحت بود

 علی..چرا ساکتی؟؟-بابک

 مهم نيست..راستی بابک این پرونده جدیده چيشد؟؟-

 اون شرکت جدیده؟؟-بابک
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 رش کردی؟؟آره..ميخواست قرارداد ببنده باهامون..چيکا-

 من چميدونم..به تو سپرده بودم-بابک

 چيميگی؟؟دست خودت بود-

بعد یکم صحبت فهميدم که بابک خان با این دوس دختر بازیاشون کار دستمون داده و حسابی 

 گند زده

 بابک اگه خراب بشه ميکشمت-

 خيله خب توهم..چه بزرگش کردی-بابک

 تقریبا داد زدم

 اوسکول خان..حرف یه ميليارد پوله-

 نههههههه!!-بابک

 در خونه رو باز کردمو گفتم

 برو گمشو که ميزنم شلو پلت ميکنم-

 با پررویی اومد تو..صدای مامان اومد

 سالم پسرم-

 سالم مامان خانوم-

 رفتم تو اتاقم..این خر هم دنبالم اومد

 نازک شده بابک اومد بلوزمو دراوردم که یه پيراهن راحتی بپوشم که صدای

 وای علی جونم..چه عضله هایی داری..بخورمت-بابک
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 بی توجه بهش لباسامو عوض کردمو رو تخت دراز کشيدم..آرنجمو گذاشتم رو چشمام

 تخت یکم پایين رفت..بعدم مثل جنازه خودشو انداخت روم

 بابک..یا ميری یا چنان ميزنمت که عرعر کنی-

 گزینه دوم-بابک

 زدم که از تخت افتاد پایين..منم پاشدمو یه کشتی حسابی باهاش گرفتمیه لگد بهش 

 اخر سر خاکش کردم که گفت

 من نگران زن بيچارتم-

 چرا؟؟-

 چون خيلی سنگينی..اگه روی اون بنده خدا احتماال بيفتی جون ميده-بابک

 برو گمشو بابا..خيليم دلش بخواد همينطور تو-

 نداختو گفتبابک یه نگاه مثال عشوه ای بهم ا

 ها بابا..معلوم نيس چقد باهات حال کنه..خيلی اوکی ای داداش-

 بعد دستشو کشيد رو شکممو همينطور دستشو داشت ميبرد به نواحی پایينتر

 دستشو گرفتمو پيچوندم

 ميخواسی چيکار کنی ها؟؟؟-

 جوووووون..بخورمش-بابک

 اه چندش..گمشو بيرون-

 از خداتم باشه یخچال..از جلو و عقب در اختيارتم-بابک
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 پاشدمو از بازوش کشيدمو انداختمش بيرون از اتاق..خودمم رفتم با خيال راحت خوابيدم

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 @فاطمه@

 خوبه حداقل امتحانو عالی دادم..وارد شرکت شدم

 خب االن اول برم داخل اتاقش بهش بگم اومدم یا بشينم همينجا؟؟

 بشين همينجا

 چشم

 نشستم پشت ميزو یکی یکی پرونده هارو باز کردمو نگا انداختم

 در اتاق روبرو باز شدو بابک اومد بيرون

 عه سالم-
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 سالم..کارتو شروع کردی؟؟-بابک

 اوهوم-

 خيله خب..پس یه قهوه واسم بيار-بابک

 این کار آبدارچيه..نه منشی..بی فرهنگ غارنشين-

 حرف نباشه..سریع-بابک

 رفت تو اتاقش

 بروبابا..خوددرگيری داریااا-

 در اتاق علی باز شد

 به..سالم ابجی خانوم..کی اومدی؟؟-علی

 سالم..همين چند دقيقه پيش-

 خيله خب..پرونده هارو نگا کن..وقت کردی یه قهوه برام بيار-علی

 نخير..این کار آبدارچيه-

 حرف نباشه..سریع-علی

اینا خجالت نميکشن؟؟ینی واقعا نميدونن این کار مربوط به آبدارچی محترمه نه من عجب..ینی 

 که یه خانوم منشی با شخصيت هستم؟!

 پاشدمو رفتم تو اشپزخونه..سه تا قهوه درست کردم

 خو خودمم ميخوام دیگه

 اول رفتم پشت در اتاق بابک
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 در زدمو رفتم داخل

 اجازه دادم که اومدی تو؟؟-بابک

 و پرت بگو داشکم چرت-

 قهوه رو براش گذاشتم

 اون واسه کيه؟؟-بابک

 واسه فضول محله-

 اها..صحنه خودشيرینيه-بابک

 اخ که چقد تو گلوله نمکی..ولی فکر کنم زیادی شور شدی..سر دلتو نزنه-

 نگران من نباش-بابک

 نيستم..آدم که نگران االغ نميشه-

 از اتاقش اومدم بيرون که صدای تهدیداشو شنيدم

 ریز خندیدمو بی توجه رفتم پشت در اتاق علی

 چند تقه به در اتاقش زدمو وارد شدم

 سرشو بلند کردو نگام کرد

 باز که بی اجازه وارد شدی-علی

 بروبابا..تا تو بخوای اجازه بدی من پير شدم-

 قهوه رو براش گذاشتم

 خواستم دستمو عقب بکشم که مچ دستمو گرفت..البته از رو آستين
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 سوالی نگاش کردم

 توش که سم مم نریختی؟؟-علی

 مگه آدم کشم؟؟-

 از تو برمياد..پات بيفته آدمم ميکشی-علی

 اگه ميخواستم بریزم که واسه بابک ميریختم..مرتيکه گند دماغ نچسب-

 خندیدو گفت

 باز چيشده؟؟-

 دستور ميده..تهدید ميکنه..انگار ریيس جمهوره..ول کن دستو کندیش-

 و ول کردخندیدو دستم

 ولی من شک دارم سالم باشه این قهوه-علی

 قهوه رو برداشتمو از سرش خوردم

 بفرما..اگه سم داشت من االن ميميرم-

 چشاشو ریز کردو بهم خيره شد

 منم دست به سينه با یه تای ابروی باال داده نگاش کردم

 بعد چند دقيقه لب باز کرد به زر زدن

 آها..چيزی نشد..االن ميخورم-

 وه سرد شده رو برداشتو سر کشيدقه

 اه..سرد بود..بلد نيستی یه قهوه درست کنی..بی عرضه..مزه آب جوب ميداد-علی
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 عمته..با این مسخره بازیایی که تو دراوردی معلومه سرد ميشه-

 حرف نباشه..برو یه قهوه دیگه بيار..شيرینشم نکن..کيکم بيار-علی

 کيک از کجا بيارم؟؟نيسته-

 ..برو بخر..فقط سریعچميدونم-علی

 دستمو جلوش مث طلبکارا دراز کردم

 پول-

 واسه چی؟؟-علی

 واسه پول کيک و کرایه راه من-

 مگه ميخوای بری خودت کيک درست کنی؟؟-علی

 بده ميگمممم-

 یه تراول پنجاهی گذاشت کف دستم

 عزت زیاد-

 صدای خنده ریزشو شنيدم

 از شرکت بيرون رفتمو با ده بيست سی چهل یه راهو انتخاب کردم دنبال مغازه بگردم

 حاال کو مغازه؟؟اصال نيس خدارو شکر

باالخره بعد ده دقيقه یه مغازه پيدا کردم..از همه نوع کيکو کلوچه و بيسکویيت برا نی نی علی 

 خریدم

 وای پاستيل
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 ته پول همرام بيارم اهولی این پول عليه..مال من نيس..منم یادم رف

پول اونارو حساب کردمو باز بسمت شرکت رفتم..ولی قلب من پيش اون موند..پيش تنها عشق 

 زندگيم

 ذهنم هميشه مشغول او خواهد ماند..آه پاستيل بی زبان ننه

 در اتاق عليو باز کردم

 فکر کنم واقعا رفتی کيکو بسازی-علی

 رستادکصافط ميدونست اینجا مغازه نداره منو ف

 سينی کيکو قهوه رو روی ميزش کوبوندم

 الووووو..چته دختر االن ميزنی خراب ميکنی اینارو-علی

 داشت یه نقشه ميکشيد..خيليم نقشه گنده و درازی بود

 همينطور به صفحه لپتابش خيره بودم که صداش اومد

 خوابی؟؟-

 کوفت کن کصااااافط..تو ميدونستی اینجا مغازه نداره منو فرستادی..وردار-

 خبيث خندیدو یکم قهوه خورد

 شاید سم داشته باشه-

 نچ..نداره..یبار امتحان پس دادی..بعدشم من بميرم بابک حسابتو ميرسه-علی

 حرصی شده بودم حسابی..دلم ميخواست با چاقو چشاشو دربيارم تا اونجوری با پيروزی نگام نکنه

 کم آوردی؟؟-علی
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 نخير..جواب ابلهان خاموشيست-

 پس من خاموش ميشم-علی

 تو کال خفه شو که هرچی ميکشم از دست توی چلغوزه-

 آخييييش..سر دلم خنک شد..نميدونی چه حالی ميده وقتی حرص ميخوری از دستم-علی

 هيچم حرص نميخورم-

 مساوی3_3برو بچه..برو..-علی

*** 

 نشستم رو صندلی..این استاده هم شورشو دراورده..هرجلسه دیر ميکنه

 یک ماه از شروع ترم ميگذره االن

گير دادنای عليو بابک بمن کمتر شده. و البته اونروز که داداشم باهام اومد شرکت اینا رفتن 

 بيرون..بجاش پدر علی اومد

 یه پيرمرد پولدار..کال ازون شيکم گندش معلوم بود پولداره دیگه..از سيبيالش خون ميچکيد

 د ولی کامل بودیه ریش پرفسوری داشت..موهاشم سفيد بو

 فکر کنم مو کاشته..وگرن باس کچل ميشد با این پسر ناخلفی که داره

 خيليم با ادبو خوش اخالق بود..بهش گفتم کاش شما اینجا بمونين بجای اون دوتا

ميخندید..گفت که اونا اذیتم ميکنن؟؟که منم راستو پوست کنده گفتم خيلی..و چند نمونه از 

 واسش بازگو کردمشاهکارای علی گودزیالرو 

 با صدای صدف از فکر بيرون اومدم

 هووووی..فاطی خله کجایی؟؟-صدف
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 ساعته..آدم نميتونه دو دقيقه فکر کنه..جفت پا ميپری وسط48ای حناق-

 با صدف تو همين ترم اشنا شدم..پوست سفيدی داشت

 چشمای سبز ماشيو لبای قلوه ای

 قشنگتر شده بوددماغشم چون انحراف داشت عمل .رده بودو االن 

 استاد اومد..شروع کرد به جزوه گفتن

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 از کالس بيرون اومدم

 وای دستم شيکست..این مرتيکه الدنگ چه تند تند ميگه-

 بهاره رو از دور دیدم که داشت ميومد سمتمون

 وقتی رسيد گفت
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 سالااام..دخمل مشنگا-

 عليک..باز تو اومدی؟؟-صدف

 چيکار داری دخمل عمه ناناسمو-

 بهاره رو بغل کردم

 هولش دادمو دماغمو الکی گرفتم

 اه بهار خره بو گند ميدی-

 بهاره یکم خودشو بو کردو گفت

 نه..بو نميدم..فکر کنم تو حامله ای ویار کردی-

 صدف خندیدو زد رو شونه بهاره

 نخير..تو بو عرق ميدی..بو عرق مردونه-

 زیر خندهباز منو صدف زدیم 

 بهاره مثل منگوال پرسيد

 ینی چی؟؟-

 ینی بابک بو ميداده..تورو بغل کرده توهم بو گرفتی-

 پا به فرار گذاشتم اونم دنبالم افتاد

 از دانشگاه اومدم بيرون..دیگه کالس نداشتم

 یهو محکم خوردم به ینفر..داشتم ميفتادم که از شونم گرفت

 چشامو باز کردم
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 علی-

 ج اومد گوشه لباشباز یه لبخند ک

 سالم..باز داشتی شيطونی ميکردی؟؟-علی

 نخير..داشتم مسابقه دو ميدادم-

 یهو یکی محکم خورد پشتم

 با سر رفتم تو بغل علی

 ازش جدا شدمو پشتمو نگا کردم..این بهاره خير ندیده بود

 الهی بابک بره زن بگيره بترشی دختره ی خيره سر-

 خندیدو با ابرو به علی اشاره زد

 بتوچه..برو گمشو تا نزدم دندوناتو خورد کنم-

 بهاره با نيش باز گفت

 سالم علی اقا..خوب هستين؟خانواده خوبن؟؟-

 علی متقابال با احترام گفت

 سالم..ممنون خوبن..شما خوبين؟؟-

 مرسی به مرحمت شما-بهاره

 .نبينمتبسه بسه..برین گمشين..بهاره خره..شرت کم.-

 نخير..شما با من ميای-بهاره

 اگه اشکالی نداره من باهاش کار دارم-علی
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 خواهش ميکنم..اجازه ماهم دست شماست-بهاره

 عجب..چه با ادب

 بهاره رنگ االغشو گم کرد..دستم کشيده شد

 علی بود

 در جلوی ماشين خوجملشو که الهی کوفتش بشه برام باز کرد

 نشستم

 شدخودشم رف ازونور سوار 

 خب..االن من با تو چيکار کنم؟؟-علی

 ینی چی که چيکار کنی؟؟-

 زدی اون پرونده مهمه رو گم کردی-علی

 نخير..من گم نکردم..بابک حتما گم کرده-

 نچ..بابک به اون پرونده کاری نداشت..اون مال من بود.دست تو سپرده بودم-علی

 خب شاید تو همون جاها باشه-

 نيس نخير..گشتم نبود نگرد-علی

 خب من چميدونم کجاست..منکه ندزدیدمش-

 راه افتاد

 امروز دیگه کالس نداری نه؟؟-علی

 نچی گفتمو به بيرون خيره شدم
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 بعد نيم ساعت جلوی شرکت نگه داشت

 پياده شدمو رفتم تو

 روزای شنبه کالس نداشتم..یکشنبه که کالسام زیاد بود با سه شنبه

 ولی روزای دوشنبه و چهارشنبه مثل امروز بعد دانشگاه ميومدم شرکت

 کدوم پرونده بود؟؟-

 علی دست به سينه با اخم باالی سرم وایساد..یاد ننه سيندرال افتادم

 مال شرکت شارق زیست-علی

 همه پرونده هارو زیرو رو کردم..ولی نبود

 علی بخدا پریروز همينجا گذاشته بودم..تو کشو-

 تما پا دراورده نه؟؟ح-علی

 کالفه دستی به سرم کشيدمو گفتم

 خب..شاید بابک برداشته-

 تقریبا داد زد

 ميگم نه..اون برنداشته..گند زدی..دختره ی دستو پا چلفتی..فقط بلدی گند بزنی..اخراج-

 سرمو انداختم پایين..رفت تو اتاقشو درو محکم بست

 رو صندلی ولو شدم..سرمو تو دستام گرفتم

 خدایا..ینی کجاست؟؟چرا یادم نمياد کجا گذاشتمش؟؟ وای

 صدای بابک از کنارم اومد
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 سالم خانوم مظفری-

 سرمو بلند کردمو بهش خيره شدم

 سالم-

 چيزی شده؟؟-بابک

 نميدونم بخدا..این پرونده شارق زیست گم شده-

ببينم  نگا بندازم اها راسی ميخواستم بگم..دیروز که نبودین من اونو برداشتم..ميخواستم یه-بابک

 چی به چيه..علی ميگفت خيلی مهمه

 اقای علوی واسه چی به علی نگفتين؟؟سروصداش دراومد..تازه منم اخراج کرد-

 عه..چرا؟؟غلط کرده مرد گنده..شما جایی نميرین-بابک

 رفت تو اتاق علی

 این بابکه این اواخر خيلی با ادب شده هااا

 شروع کردم به جمع کردن وسایلم.من دیگه اینجا نميمونم

 منو اخراج ميکنه..منم ميرم..خوش ندارم جایی بمونم که سربارم

 کولمو انداختم رو شونمو از دفترشون خارج شدم

 با آسانسور رفتم پایين

 از ساختمون شرکت کال رفتم بيرونو کنار خيابون وایسادم

 ميخوای منتتو بکشه؟؟

 تممحتاجش نيس
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 ميخوای عذرخواهی کنه؟؟

 غير ممکنه..منم انتظاری ندارم

 ميخوای بگه دوستت داره؟؟

 دیگه پاسخی به خودم ندادم..ميدونستم این یه خيال واهی و الکيه..یه فکر بی معنی

 هيچ ماشينی هم نبود

 رفتم سر خيابون..تکو توک ماشين رد ميشد

 دستمو بلند کردم

 امیه زانتيای سفيد وایساد جلوی پ

 اینو کجای دلم بذارم؟؟

 شيشه رو داد پایين رفتم اونور..صدای یه پسر اومد

 عه کجا رفتی خانومی-

 جوابشو ندادم..حالم خيلی خراب بود

 ینی دیگه نميتونم علی رو ببينم؟؟؟

 من به همين دیدن معمولی هم راضی بودم..چه زود دیر شد

 صدای در ماشين اومد..پسره ی عوضی پياده شد

 بود ازین بچه مایه داراس..آره دیگهمعلوم 

 بجز این پسرای خر پول باالشهری کسی نمياد دختر سوار کنه

 هيچ ماشينی رد نميشد..اه بخشکی شانس
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 اومد سمتمو هولم داد سمت ماشينش

 برو گمشو عوضی اشغال-

 خفه شو ببينم..سوار شو-پسره

 باز هولم داد که برگشتمو یه مشت زدم تو شکمش

 الغر مردنی هم بود

 دلشو گرفت که یه لگد چرخشی بهش زدم

 دستشو گذاشت رو گردنشو با عصبانيت اومد سمتمو در ماشينشو باز کرد

 پرتم کرد داخل..هولش دادم اونور

 خب کثافت برو با اون دوس دخترای بدتر از خودت-

 باز هولم داد تو ماشينش که یه مشت محکم خورد تو صورتش

 افتاد رو زمينانقد محکم که 

 طرف نشست رو سينشو چنتا مشت دیگه زد تو صورتش

 از روش پاشدو برگشت سمت من

 تازه تونستم ببينم که عليه

 دستمو گرفتو دنبال خودش کشيد..تو یه کوچه وایساد

 با نگرانی بر اندازم کرد

 چيکار کرد؟؟بهت دست که نزد نه؟؟-علی

 نه-
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 چرا انقد نگرانه؟؟

 شیچون واسش مثل خواهر

 دلم شکست ازین فکر

 کنارش زدمو از کوچه اومدم بيرون

 از پشت دستاش دور کمرم حلقه شد

 نفسم برید

 داره چيکار ميکنه؟؟اونم وسط خيابون

 هرکار کردم دستاشو باز کنم نشد

 ولم کن..داری چه غلطی ميکنی؟؟-

 فاطمه..توروخدا نرو..ببخش..اشتباه کردم سرت داد زدم..برگرد سر کارت-علی

 نخير..اونجا دیگه جای من نيست..ول کن کمرمو وگرن بدميبينی-

 باز ول نکرد

 خواستم با پشت پام بزنم تو زانوش که پاشو کنار برد

 این واقعا این کاره اس

 ميگم ولم کن-

 نفسای داغش به گردنم خوردو گفت

 اگه ولت نکنم چی؟؟-

 چشام ناخداگاه بسته شدو لب پایينمو گاز گرفتم
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 کردو دستمو کشيد..باز برد تو شرکت دستاشو باز

 رفت تو اتاقشو درو بست..منو نشوند رو مبل دونفره و خودش کنارم نشست

 بخشيدی؟؟-علی

 نخير-

 مشتشو برد باال که گارد گرفتمو گفتم

 بخشيدن هم زوریه؟؟-

 آره زوریه..سریع ببخش-علی

 خندم گرفت

 خندمو که دید باز پررو شدو نيششو باز کرد

 ..اینجوری خوشگلتریآفرین-علی

 االن این تعریف بود؟؟-

 گونمو بوسيدو گفت

 تو فکر کن اره-

 شوک زده با اخم نگاش کردم

 علی دفه آخرت باشه منو بوسيدی-

 گونمو پاک کردمو از اتاقش رفتم بيرون

 پسره ی پررو..هرکار دلش ميخوادميکنه

 بغلم ميکنه..بوسمم ميکنه..حتما اخرشم ميخواد بگه..
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 اوردمو گفتماداشو در

 فاطمه تو مثل خواهرم ميمونی..نگران نباش وسوسه نميشم-

 در اتاقش باز شدو صدای خودش باعث شد دهنم همونطور کج بمونه

 دستامم رو هوا کجو معوج موند

 غيبت ممنوع..ادا در اوردنو مسخره کردن هم کار یزید بود-علی

 از کی تاحاال انقد حاج اقا شدی؟؟-

 از وقتی تو شيطون تر شدی-علی

 دستاشو رو ميز گذاشتو رو صورتم خم شد

 صاف زل زد تو چشمام

 واااااو چه چشای خوشگلی..چشاش سگ داره المصب

 داشتم تو افق چشماش محو ميشدم که صدای بابک اومد

 علی..خانوم مظفری-

 سرشو عقب کشيدو صاف وایساد

 بابک شيطون هردومونو نگا کرد

 بپرسم اینجا چخبره؟؟ ميتونم-بابک

 علی اخم خفنی کرد که من به شخصه خيس شدم

 بتوچه..برو گمشو تو اتاقت ببينم-علی

 بابک دهنشو کج کردو گفت
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 نامرد..جلوی جنس مؤنث منو ضایه کردی-

 خفه..برو فضولی نکن..داشتم گند قبليتو جم ميکردم-علی

 گند قبليمو چجوری داشتی جمع ميکردی؟؟-بابک

 باش کشيددستشو به ل

 گونه هام داغ شد..کصافط خوب بلد بود اذیت کنه

 علی یه نگا بمن که در حال ذوب شدن بودم کردو گفت

 بابک..مسخره برو-

 بابک دوتا بشکن زدو رف تو اتاقش

 باز علی نگام کرد

 با دست خودمو باد دادم..خيلی عرق کرده بودم..گرم شده بود

 گرمته؟؟-علی

 اوهوم-

 نميخواد امروز کار کنی..پاشو بریم یه دوری بزنيم-علی

 نه..نميخواد..کارام مونده..یه چنتا...-

 از دستم کشيدو مجبورم کرد پاشم

 کولمو برداشتمو دنبالش رفتم

 جلوی آسانسور بودیم که برگشت در اتاق بابکو باز کردو سرشو برد داخل

 یچيزی بهش گفتو اومد بيرون
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 م تو..اونم اومدآسانسور باز شدو رفت

 از شرکت که رفتيم بيرون سوار ماشينش شدیم

 پرادوی مشکی..اینم بچه مایه داره

 ینی علی هم دختر سوار ميکنه؟؟

 نه علی فرق داره

 چه فرقی؟؟

 خب..خب اون..نميدونم..ولی ميخوام واسه من متفاوت باشه

 ولی واقعا چرا؟؟؟خودمم نميدونم

 داغ شد ماشينو به حرکت دراورد..یهو دستم

 دستمو گرفته بودو با دست خودش گذاشته بود رو دنده..گر گرفتم

 خواستم دستمو پس بکشم که محکم تر گرفت

 حس کردم یه قطره عرق از رو پيشونيم ليز خورد

 علی..دستمو..ول کن-

 چشامو بستم..چون االن ميگه نترس..من بهت به چشم خواهر نگا ميکنم

 نخور نچ..دوس ندارم ول کنم..وول-علی

 واااا..نگفت..عجيبه

 خب اوسکول خان..همش که نميشه گوشزد کنه..فکر ميکنه تو ميفهمی دیگه االغ نيستی

 ولی نه..انگاری باید همش اون جمله رو تکرار کنه تا من از خر شيطون واسه لحظه ای پایين بيام
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 بادم خوابيد..دستمو بشدت پس کشيدم که با تعجب نگام کرد

 نم برگشتم سمت پنجرهبی اینکه نگاش ک

 کسل بودم..یه خميازه کشيدم که گفت

 خانوم کوچولو..اگه خوابت مياد سرتو بذار رو شونم-

 چشم..دیگه چی؟؟-

 یه بوس هم به عمو بده-علی

 علی خيلی پررو شدیا..حواست باشه-

 خب دليل داره که پررو شدم-علی

 اونوقت دليلش چيه؟؟-

 یکم بصبر..ميفهمی-علی

 همون موقع نگه داشت

 پياده شدم..یه پاساژ بزرگو طبقاتی..همون الماس شرق مشهد

باز دستمو گرفتو راه افتاد..دستمو کشيدم بيرون از دستش..امروز خيلی پررو شده..لنگ کفش 

 الزم شده

 رفتيم داخل..مثل هميشه تو هوای گرم..خنک بود..و البته شلوغ

 دمسوالی که ذهنمو مشغول کرده بود پرسي

 علی..چرا انقد رو دوس دخترت حساسی؟؟-

 چرا اینو پرسيدی؟؟-علی
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 چون..چون ذهنمو مشغول کرده..هروقت این کلمه رو به زبون ميارم عصبانی ميشی-

 واست مهمه؟؟-علی

 مهمه؟؟اره مهمه

 اره-

 چرا؟؟-علی

 اول جواب منو بده..سوالو با سوال جواب نميدن-

 خسته نميشی؟؟-علی

 نه..بگو-

سالم بود از طریق فيسبوک با یه دختر آشنا شدم..این آشنایی تبدیل به دوستی 8?یوقت-علی

 شد

کم کم حس ميکردم نسبت بهش بی حس نيستم..ولی خب نميشد به این حس بی معنی پا 

 داد..قرار گذاشتيم..همو دیدیم

 وقتی دیدمش به خودم گفتم واقعا بهش حس دارم..دختر خوشگلی بود..و صد البته لوند

ن چشمای عسليش بود که منو مجذوب کرد..خالصه یه سال باهم بودیم..یه دوستی ساده و او

معمولی..باید ميرفتم سربازی..خيلی گریه کرد..رفتم..ولی گه گاهی که مرخصی ميگرفتم سر 

 ميزدم

فرناز مثل قبل گرم نبود..بی محلی ميکرد..تو مرامم نبود به کسی که بی محلی ميکنه محل 

نميدونم چرا بازم دست بردار نبودمو نفسای آخر این رابطه رو به زحمت بذارم..ولی 

ميکشيدم..ميخواستم به زور این طناب پاره شده رو بهم گره بدم..بی قراری ميکرد..ميخواست بره 

با پدرش خارج..مادر نداشتو تک فرزند بود..مغرور بودم..از بچگی..ولی با همه غرورم بهش گفتم 

نها ميشم ولی اون گوش نکرد..ميگفت ميخوام برم..در حالی که ميتونست بمونه..گفتم نرو ت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 182 

بمونه..به پدرش بگه که نریم..بنظرم اون فقط یه بهونه بود..ازم خسته شده بود..انگاری از یه جای 

 دیگه محبت ميدید

 گفتم بذار سربازیم تموم شه ميام خواستگاریت..ولی بازم قبول نکرد..برگشتم پادگان..هنوز شش

 ماه از خدمتم مونده بود

 اون شش ماه واسم شش سال گذشت..وقتی برگشتم فهميدم که رفته..با پدرش..بی خبر

دو روز از اتاقم بيرون نيومدم..خيلی خام بودم..گول عسلی چشاشو خوردم..گول لوندی هاو ناز 

 هاشو خوردم

بعد اون دوروز تصميم گرفتم سنگ بشم..به همه دخترا بی احساس..با اینکه قبلش هيچ دوس 

 دختری هم نداشتم

ولی فرناز باعث شد من آدمای اطرافمو بهتر بشناسم..هرچند حق داشت با پدرش بره ولی خب 

ره امن بهش گفته بودم ميرم خواستگاریش..خودش نخواست..اصال از رفتارای اخيرش ميفهميدم د

به هر نحوی ازم دوری ميکنه..بعد یه مدت فهميدم نسبت بهش دیگه حسی ندارم..فراموش شده 

 بود..تا اینکه یک و نيم ماه پيش دیدمش

 ميـ..ميشه یروز ببينمش؟؟-

 خندید..ولی من ناراحت بودم..چرا علی به یکی دیگه احساس داشته؟؟هرچند زودگذر

 واست مهمه؟؟

 اره..علی واسه من مهمه

 ا؟؟چر

 چون..چون دوسش دارم

بدنم گرمو سرد شد..جدی؟؟واقعا من دوسش دارم؟؟ولی شاید یه عادت باشه..وای خدایا 

 نميفهمم..د اخه منکه تا حاال عاشق نشدم که بفهمم عاشق شدم یا نه؟؟
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 این چه اعتراف به عشق مسخره ایه؟؟مگه ميشه با چند ماه آشنایی عاشق شد؟؟

 های پاک از اول چجوری شروع شدن؟؟نميشه؟فکر ميکنی همه عشق 

نميدونم..واقعا نميفهمم..من فقط به عشق بعد ازدواج اعتقاد داشتم..ولی با این اتفاقو این 

 احساس...

 همه افکارم بهم ریخت

 صدای علی منو از فکر بيرون اورد

 کجا رفتی دختر؟؟-علی

 گيج نگاش کردم..چشاش خوشگلتر از هميشه بنظر ميومد

 راف کردم..هرطور شده تورو عاشق ميکنم گودزیالی مناره..من اعت

 فرناز همون دختریه که تو راه اهن بود..که تو پارک هم بود-علی

 چشام گرد شد..پس این فرنازه؟؟

پوستشو ميکنم..نمک ميزنم که باد کنه بدنش..دختره بی لياقت..حيف الی جرز دیوار 

 ل افتادهواسش..فيسو افاده ای بی خاصيت..انگار از کون في

چشمم به یه لباس زرشکی دکلته کوتاه افتاد..روش پولکای ریزی کار شده بود..دامنش کلوش 

 بود..یه شال هم از جنس خودش بهش اویزون بود که سرشونه انداخته ميشد

 صدای علی اومد

 قشنگه؟؟-

 با سر تایيد کردم

 هزار تومن135قيمتشم قشنگه..
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 سر گنج ننشستم که پوبل به اینا بدم

 از جلوی مغازه رد شدم که دستمو گرفت

 مگه نميخوایش؟؟-علی

 پول نياوردم..بعدا ميخرم-

زهی خيال باطل..من ازین پوال به این نيم متر پارچه نميدم..ولی خب خدایی قشنگه..جنسش 

 ابریشم لطيفه..واسه همون انقد گرونه

 پول خون کرم های ابریشم مرحوم زحمتکشو ميگيرن

 ریمشنخير..بریم بخ-علی

 به زور منو برد تو مغازه

 به فروشنده گفت ازون مدل سایز من بياره..فروشنده یه نگاهی به من انداخت

 حرصم گرفتو گفتم

 همش تقصير توعه علی..نگاش کن چجوری نگام ميکنه-

خب الهی من قربونت بشم..باید سایزتو بدونه که..بنده خدا زیادم جوون نيس که اینجوری -علی

 رو داره36 ميگی..کمه کم

 چيشد؟؟این چرا قربون صدقه من رفت؟؟

 از کل جملش اینو فقط فهميدی؟

 خب نکته جالبش همين بود دیگه..بذار فعال خر کيف باشم

 همون زرشکيشو اوردو علی هولم داد تو اتاق پرو

 مانتومو دراوردمو پوشيدمش..زیپش چون از زیر بغل بود راحت بسته شد
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 بود..خوشم اومد ازشتنخور خوبی داشت..فيت تنم 

 چند تقه به در اتاق خورد..بعدم صدای علی

 پوشيدی؟؟-

موهای بلندمو باز کردمو رو شونه هام ریختم..اینجوری خوشگلتر ميشد..آخه با لباس دکلته موی 

 باز مياد

 بی اختيار از دهن واموندم پرید

 اره-

 در باز شد..نگام کرد..منم اونو نگا کردم

 ره موند..زمزمه کردچند لحظه همينطور خي

 خيلی خوشگل شدی..موهاتم خيلی خوشگلن-

 کارخونه قندو تو اقيانوس آرام آب کردن تو دلم

 هييييه..خاک به سرم..من اینجوری جلوی پسر نامحرم وایسادم

 درو بستمو بهش تکيه دادم

 صدای خنده ریزشو شنيدم

 ضربان قلبم رو هزار بود..یه نفس عميق کشيدمو زیر لب گفتم

 باالخره دلتو بدست ميارم گودزیالی من..مطمئن باش دیر یا زود مجنونم ميشی-
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**** 

 

 

 

 

 بلند گفتم

 مامان خدافظ-

 از خونه اومدم بيرون..رفتم سر کوچه..باز این عباس ابرو قشنگ با موتورش داشت ویراژ ميداد

د..بوق بلندی زد که با دیدنم همينجور سرش سمت من کج موند که یهو یه ماشين از روبرو اوم

 عباس ابرو قشنگ کشيد کنار

 موتورش خورد به لبه پياده رو و خودش پرت شد

 زدم زیر خنده

 ای خداروشکر..دلم خنک شد-

 حرصی نگام کرد

 شونه ای باال انداختمو پوزخند زدم بهش

 اینم دلش خوشه ها..مردم االفو بيکارن
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 يسچنروزیه خبری از الهه و مسعود قوباغه چشم سبز ن

 وقت هم نکردم برم خونشون..سحر هم که خيلی ریلکس به زندگيش ادامه ميداد

انگار نه انگار عمادی هم هس..عماد هم خيلی خجالتی بود..روش نميشد رکو پوست کنده به سحر 

 بگه بهش عالقه داره

 وفقط سارا و بهاره ینی خواهران زبل حسابی این دوتا بنده خدارو خر کردن..ینی حسينو بابک

 حسينو یه ماهه ندیدم..ولی از سارا ميشنوم که باهم صميميتر شدن

 تازه بهش پيشنهاد ازدواج هم داده

 بابک هم که همش بيخ ریشمه تو شرکت

 صدای بوق یه پرادوی مشکی منو به خودم آورد

 هووووف..باز مزاحم..به تيپم نگاهی انداختم

 یه مانتوی سفيد کلوش..یکم کوتاه بود..جين مشکی دم پا و شال مشکی سفيد

 فکر نميکنم تيپ تو چشمی باشه..خيلی هم خوبه

 موهامو یکم دادم تو شالمو باز به راهم ادامه دادم

 باز بوق زد..بی توجه بهش از کنارش عبور کردم

 صدای عباس ابرو قشنگ اومد

 پوووف..با بچه مایه دارا ميپری-

 پ ن پ با توی ابرو قشنگ بپرم..ابروهات از من باریکتره-

 صدای علی باعث شد جن زده بشم
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 چی داری ميگی؟؟-

 اینورو اونورو نگا کردم..نبود

 نکنه توهم زدم؟؟

 واسه خودم تأسف خوردمو باز راه افتادم..ولی باز صدای علی اومد

 کجا ميری؟؟-

 باز برگشتم نگا کردم..صداش اومد

 من اینجام-

 نه این دیگه توهم نيست..صداش واضحو دقيق مياد

 کجایی تو؟؟صدا هست تصویر نيست-

 اطرافو از نظر گذروندم..ولی اثری از علی نبود

 یچيزی به پام خورد..پایينو نگا کردم..در همون پرادوی مشکی باز شده بود

 شيشه پایين بود..و علی داشت با حرص نگام ميکرد

 یی؟؟یه ساعته دنبالت ميگردمعه سالم..چرا نميگی اینجا-

 بس که گيجی..بيا بشين خنگ-علی

 اخم کردمو پشتمو بهش کردم

 خيله خب..قهر نکن..بيا بشين-علی

 خر..بی احساس..پاشو برو درو برام باز کن

 هه هه..مگه شوهرته؟؟یا دوس پسرته؟؟
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 گزینه هيچ کدام رو انتخاب ميکنم..فعال در مرحله آشنایی به سر ميبریم

 بسمت در عقب رفتم..صداش اومد

 جلو..من رانندت نيستم-

 با حرص رفتم صندلی جلو و درو باز کردم..محکم بستمش

 راه افتاد

 یهو سيخ شدم

 چيشد؟؟-علی

 واااای..وای علی-

 نگران گفت

 چی؟؟چيشده خانومی؟؟-

 علی وااای..واااای علی-

 کالفه نگام کرد

 يشده؟؟چيه هی وای علی علی وای ميکنی..بگو چ-علی

 بابا اینجا منو سوار کردی نکنه کسی دیده باشه؟؟بره به بابام بگه-

 هوووف..گفتم چيشده-علی

 با حرص یه مشت زدم تو بازوش

 علی بخدا اتفاقی بيفته بابام بندازتم بيرون ميام رو سر تو تلپ ميشم-

 چـــــــــــــشم..قدمت سر چشمم..بيا خونه خودم-علی
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 تربيت منحرفبرو گمشو..بی ادب بی -

 دستامو گذاشتم رو گونه های داغم

 یه نيم ساعتی گذشت که دیدم داره از شهر خارج ميشه

 داری کجا ميری؟؟-

 یه جای خوشگل..فقط سوپرایزه..نميگم-علی

 علی..داری از شهر خارج ميشی-

 نگام کرد..یه تای ابروشو داد باال..پوزخند زد

 استرس کل وجودمو گرفته بود

 ..ميگم نگه دار ميخوام پياده شمعلی نگه دار-

 نچ نچ نچ..نميشه-علی

 دستمو بردم سمت درو بازش کردم..خواستم پامو بذارم بيرون که داد بلندی زدو درو بست

 بشين سرجات ميگم..چرا اینجوری ميکنی؟؟-علی

 نگه دار..وگرن خودمو پرت ميکنم-

 قفل مرکزیو زدو گفت

 ميگم آروم باش..منکه جای بدی نميبرمت..بهم اعتماد نداری؟؟-

 گوشه صندلی کز کردم..نگاش کردم..ناراحت بود

 خب..خب بهم حق بده..هرکسی باشه ميترسه-

 یه پنج دقيقه گذشت که نگه داشت
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 پياده شدو در سمت منم باز کرد

 پياده شدم..این مشکوک ميزنه هااا

 یه رستوران بزرگو رو باز شددستمو گرفتو رفتيم جلو..وارد 

 وااااو اینجا چقد قشنگه..یه تيکه از پارادایسه..ینی یه تيکه از بهشت

یه آبشار مصنوعی یه کنار بود..ميزو صندليا هرطرف منظم چيده شده بودن..پر از درختو گلو 

 چمن بود

 یه ميز کنار بوته گالی رز بود..رز قرمزو صورتی

 علی داشت ميرفت همون سمت

 به لبخند باز شد..با لبخند نگام کرد لبم

 سرمو انداختم پایينو یه قدم ازش فاصله گرفتم

 دقيقا کنار همون ميز وایساد

 وااای علی..خيلی با سليقه ای-

 کجاشو دیدی؟؟هنوز سليقه اصليم مونده-علی

 صندليو برام عقب کشيد

 نه..این یچيزیش ميشه

 آروم نشستم..اونم روبروم نشست

 م رو ميزدستامو گذاشت

 اونم دستاشو گذاشت رو ميز..سر انگشتامون بهم ميخورد
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 گارسون کنار ميز وایسادو دوتا منو داد بهمون

 منو رو یکم نگا کردیم

 چی ميخوری؟؟-علی

 نميدونم..هرچی تو سفارش دادی-

 سوشی بخوریم..ژاپنی بشيم-علی

 مغز خر نخوردم..سوشی یه دیگه؟بعدی-

 خوردی؟؟-علی

 نه ولی عالقه ای ندارم..بپر بعدی-

 پس ميگو-علی

 رو به گارسون گفت

 دوتا ميگو..با مخلفات کامل-علی

 گارسون نوشتو ازمون دور شد

 داشتم اطرافو نگا ميکردم که دستام داغ شد

 علی دستامو گرفته بود

 دستامو خواستم از دستاش بيرون بکشم..نذاشتو محکمتر گرفت

 علی نکن..نامحرمی-

 شدو پوفی کشيد کالفه

 هی ميگی نامحرمی..بيخيال دیگه-علی
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 با اخم گفتم

 نخير..من برم جهنم تو جوابمو ميدی؟؟-

 آره..اصال تو برو بهشت من بجات ميرم جهنم-علی

 از کجا معلوم خودتم جهنمی نباشی-

 دستت درد نکنه..خيلی ارادت داری بمن-علی

 خواهش ميکنم..حاال واسه چی اینجا اومدیم؟؟-

 صبر کن ميفهمی..یه کاب خيلی مهم باهات دارم-علی

 باشه..راستی اونروز تو قطار شما کجا رفتين؟؟-

هيچی..به یکی از مامورای قطار بليطامونو نشون دادیمو قضيه رو گفتيم..یه کوپه دیگه -علی

 بهمون داد..در اصل از اولم باید اونجا ميرفتيم..شماره هامونو اشتباه زده بود

 م..چه شماره ای..چه اشتباه قشنگیسری تکون داد

اشتباهی که سبب آشنایی من با علی شد..سبب بوجود اومدن یه رابطه معمولی..و در نهایت..به 

 اینجا رسيدیم

 راستی حقوق این ماهتو دیروز ریختم به حسابت-علی

 مرسی-

 گارسون سفارشارو اوردو رفت

 ميگو نخورده بودم..خوشمم نميومد..ولی خب بخاطر علی چيزی نگفتم

 با اکراه به ميگوی سيبيلو نگا کردم..اونم انگار داشت نگاهم ميکرد

 علی من اینو نميخورم-
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 خندش گرفتو با لذت بهم خيره شد

 ميخندی؟؟بزنمت؟؟-

 ظرفمو برداشتو ميگورو تيکه تيکه کرد

 گذاشت جلومسرشو برداشتو کنار گذاشت..ظرفو 

 حاال بخور-علی

 به ميگو نگا کردم..دیگه چندش نبود

 یه لبخند دندون نما به علی زدمو با چنگال یه تيکه برداشتم

 غذامو که خوردم چشمم به علی افتاد

 با غذاش بازی ميکرد..انگار ميخواست یچيزی بگه ولی دو دل بودو تردید داشت

 علی..چی ميخوای بگی؟؟-

 ها؟؟هيچ..هيچی-علی

 نه..تو امروز یچيزیت شده..رودروایسی رو کنار بذارو حرف بزن-

 خيله خب..پس بریم-علی

 سه تا تراول پنجاهی الی منو گذاشتو راه افتاد..منم مثل جوجه دنبالش

 رفت تو یه باغ بزرگ..اینجا ازونجاهم خوشگلتر بود

 علی ناقال..اینجاهارو از کجا پيدا کردی؟؟-

 ا ميایمبا بچه ها زیاد اینج-علی

 ولی اینجا واسه بابک حيفه..مث بز همه جارو ميجُوه-
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 من نميدونم چه پدر کشتگی ای باهم دارین-علی

 یه آبشار واقعی کمی دور تر از ما بود..با دیدنش پی به اینکه اینجا کجاست بردم

 علی..اینجا اخلمده؟؟-

 خندیدو چشمک زد

 دویدم زیر اب ابشار..صدای علی اومد

 کجا ميری دختر؟؟بيا اینور ببينم..سرما ميخوری-

بی توجه بهش یه دور..دور خودم چرخيدم..آبی که از باالی کوه ميومدو از آبشار ميریخت حدود 

 دو متر ازم دور تر بود

 حس کردم تو یه جای گرم فرو رفتم..چشامو باز کردم

 علی بغلم کرده بود

کاراش چشم پوشی کنم..گفته بودم یه خط قرمزو حریم نه دیگه..خيلی پررو شده این..نميتونم رو 

 خصوصی دارم

 درسته دوسش دارم..ولی حق نداره بهم دست بزنه..باید باطناًََ عاشقم بشه

باید با قلبش بياد سمتم..نميخوام چرک نویس دستاش باشم..باید لوح دیوار قلبش بشم..تا 

 خوشحاليش باشم هيچوقت از خودش جدام نکنه..و هميشه مایه سر افرازی و

 دستامو گذاشتم رو شونه هاشو هول دادم

 فاطمه..آروم باش-علی

 من آرومم..ولم کن-
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خيلی معذب بودم..برعکس اون هوای نسبتا سرد پایيزیو اینکه خيس بودم حس ميکردم دارم 

 آتيش ميگيرم

 هييييس-علی

 پيشونيم داغ شد..گر گرفتم

 سرمو تکون دادمو بيشتر هولش دادم

 کنار..وگرن مجبور ميشم باهات یجور دیگه رفتار کنم علی برو-

 سرشو کج کردو مظلوم نگام کرد

 این پسر داره منو دیوونه ميکنه

 اگه کس دیگه ای بجای اون بود تا االن از نعمت پدر شدن محرومش کرده بودم

 چون وسط هفته بود پرنده پر نميزدو خلوت بود

 یهو سرشو آورد جلو..ميخواد چيکار کنه؟!

 مثل منگوال نگاش ميکردم که لبام داغ شد

 ولت بهم وصل کردن???انگار برق

 این..این داره چه غلطی ميکنه؟؟

 به چه حقی منو ميبوسه؟؟دور برش داشته

 بهش هيچی نگفتم فکر کرده احمقو نفهمم

 سرمو چرخوندم که دستشو گذاشت پشت سرم..پيشونيشو گذاشت رو پيشونيم

 یچيزی بهت بگم اگه آروم باشی ميخوام-علی
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 نميخوام بگی..ولم کن..جيغ ميزنم علی-

 منم ميبوسمت که نتونی جيغ بزنی-علی

 غلط کردی..به چه حقی منو بوسيدی؟؟ميکشمت پسره ی گودزیال-

 داشتم همينطور چرتو پرت بلغور ميکردم که یهو تند گفت

 فاطی من بهت عالقه دارم-

 دهنم همونطور مثل دروازه قوچان باز موند

 ها؟؟تو بمن چی چی اک داری؟؟-

 نفس عميقی کشيدو گفت

 من..دوستت..دارم-

 شوک زده نگاش کردم..یهو زدم زیر خنده

 ميخواد منو اوسکول کنه..کصااااافط..منکه ميدونم داره سرکارم ميذاره..ولی کاش واقعی بود

 کاش ميشد اون دختر چشم عسليو فراموش کرد که سلطان دل عليه

 ریه شدخندم تبدیل به گ

 متعجب نگام کرد

 با مشت زدم به شونه هاش

 ولم کن..خيلی نامردی..خيلی پستی-

 چی داری ميگی؟؟-علی

 منکه ميدونم..دروغ ميگی..داری اذیتم ميکنی-
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 آروم گونمو بوسيدو گفت

 نه..راستشو ميگم..بخدا..به جون مامانم که خيلی برام عزیزه-

 گریه ام قطع شدو مشکوک نگاش کردم

 گه؟؟ینی واقعا دوستم داره؟؟راست مي

 باور نميکنم..تو این دوره و زمونه ازین دوستت دارما زیاده

 اخمامو توهم کشيدمو برزخی نگاش کردم

هه..ازین دوستت دارما زیاده..از چين وارد شدن اینا..دختری نيستم که با این چيزا دستو دلم -

 بلرزه

 نی؟؟فاطمه..بخدا دارم راست ميگم..چرا باور نميک-علی

 محکم هولش دادم که یه قدم رفت عقب..دستاشو از دورم باز کردم

 از زیر آبشار کنار رفتم..اونم اومد روبروم وایساد

 ثابت کن-

 چجوری؟؟-علی

 اینش به تو مربوط ميشه..حاال هم ميخوام برگردم-

 پشتشو بهم کردو دستاشو تو موهای خوش حالتش که خيس شده بود فرو کرد

 یه پنج دقيقه ای گذشت که راه افتاد بسمت ماشينش

 سوار شدیم

 کل راه هيچکدوممون حرف نزدیم
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 یک ساعت بعد تو مشهد جلوی خونه پيادم کرد

 از ماشينش پياده شدم..هنوز لباسام نم داشت

 صندلی ماشين علی رو هم خيس کردم

 لباسام خيس بود منحرف

 خم شدمو از تو پنجره گفتم

 مرسی..و...-

 ام نميکردنگ

 خدافظ-

 از ماشينش فاصله گرفتم..زنگ خونه رو زدم

 هنوز وایساده بود

 از گوشه چشم نگاش کردم..داشت نگام ميکرد

 خندم گرفتو برگشتم

 نميتونستم همينطور حرفشو باور کنم

تو این زمونه ازین دوستت دارما زیاد شدن..دوستت دارمایی که فقط واسه جسم طرفن..وقتی 

 کرد مثل آشغال پرتش ميکنه..و دختره واسه اون پسره یه غریبه هرزه ميشهازش استفاده 

 ینی علی هم اینجوریه؟؟

اگه اینجوری بود ميتونست خيلی وقت پيش هم اینکارو بکنه..موقعيت زیاد بود..مخصوصا تو 

 مسافرت..و اللخصوص که تو شرکتش هم کار ميکنی

 در خونه باز شد
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 دم..داشت نگا ميکردرفتم داخل..از الی در نگاش کر

 اخماشم حسابی توهم بود..مثل کل راه

 براش دست تکون دادم..تخس نگام کرد

 یه دهن کجی کردمو درو بستم

 مغرور..گودزیالی بيریخت

 خيليم خوشگله هااا..الکی ميگم بيریخت..بابک بيریخته..بهاره بيریخته

 سالاااام..مامانی-

 صدای حسين از تو آشپزخونه اومد

 ننت نيس..رفته خونه دوستش شيما-

 اوکی..سالم-

 رفتم تو اتاقم..لباسامو عوض کردم..این لباسارو رو بند تو تراس حياط پهن کردم

 یهو یکی زد پس گردنم..حسين بود

 یه لگد زدم تو کمرش

 کجا بودی؟؟-حسين

 بتوچه..فضولی؟؟-

 کل خونه دنبالم کرد..دویدم تو اتاقمو درو قفل کردم

 فتمبا خنده گ

 با بهاره اینا رفته بودم پارک-
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 آهانی گفتو دیگه صدا نيومد..فکر کنم مُرد

 بود..رو تخت دراز کشيدم2ساعت

 به علی گفتم باید ثابت کنه..ولی خب با خودم که رو راستم

 از خدا که پنهون نيس از شما چه پنهون..االن تو دلم عروسيه

 ونی که ميگن به مراد دل رسيدمواسه اولين بار ما به این آقا مراد رسيدیم..هم

پسر قوزميتی که خودت دوسش داری بهت ابراز عالقه کنه شاد نميشی؟؟؟ميشی دیگه..اونی هم 

 که گفت نه غلط کرده

 چشامو بستمو سه سوت خوابم برد

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 &علی&
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 ميدونستم..نباید ميگفتم

 باید این احساس مسخره رو خفش ميکردم..ولی نشد

 چه راحت منو زمين زد..غرورمو له کرد

 چيه دلت ميخواست بپره بغلت ماچت کنه؟؟حق داره بخواد که عشقتو ثابت کنی

 بی حوصله پاشدمو یه قرص بدون آب باال دادم

اعصابم خرد بود..از خودم..از دل نفهمم..از زبون لعنيتم که بی موقع باز شد..و از فاطمه ای که 

 دراحت پسم زدو ضایه ام کر

 سرم داشت منفجر ميشد..کسی خونه نبود..و این یه موقعيت عالی بود

 حوصله نداشتم برم اپارتمان خودم..چون مامان باز ميومد سيم جيمم ميکرد که چرا رفتم اونجا

 قرص کم کم تاثير کردو به خواب عميقی فرو رفتم...

 

 

 

 

**** 
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 پرونده هارو انداختم رو ميزش

 سردو خشک گفتم

 دا اینارو آماده کن..وقت مالقات هم تنظيم کن..واسه هفته آیندهتا فر-

 دلخور نگام کرد

 بی توجه به چشمای معصومش رفتم تو اتاقمو درو محکم کوبيدم

یه هفته ازونروز کذایی ميگذره..تو این یه هفته خيلی باهاش سرد شدم..ميبينم اذیت ميشه..ولی 

 خودش خواست

ه بخاطر جسمش ميخواستمش خيلی راحت ميتونستم بدستش دارم عشقمو ثابت ميکنم..من اگ

 بيارم

 ولی اون عشقمو باور نکرد..آخرش یا باور ميکنه..یا پامو از زندگيش ميکشم بيرون

 هه مگه از اول تو زندگيش بودی؟؟

 نميدونم..آره..شاید اصال نبودم

 این بابک هم شورشو دراورده..همش شرکتو ميپيچونه با بهاره ميگرده

 اعصابمو خراب کرده..به موقعش منم خوب براش دارم

 بچه ها همشون سرشون تو الکشون رفته

 حسين که اصال دوهفتس شرکت نمياد..شرکتش طبقه پایين ما بود

 عماد هم درگير کارای نامزدیشه..چون سحر پریروز تو خواستگاری بهش جواب مثبت داد

 ط مث سگ تنها موندممسعود هم سرش با الهه گرمه..فقط منم که این وس
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 بدرک..مگه محتاجشم؟؟معلومه که نيستم..بره گمشه دختره ی..

 نه..نميتونم بهش چيزی بگم..من دوستش دارم

 رو کاناپه خودمو پرت کردم..سرمو تو دستام گرفتم

 چند تقه به در اتاق خورد

 بعدم بی اجازه باز شد..خب مشخصه کيه

 اومد داخلو درو بست

 تماس گرفتن..ميخوان باهاتون صحبت کننآقای شاهينی -فاطمه

 برو وصل کن خب..چرا اومدی اینجا؟؟-

 لبولوچش آویزون شد..آروم اومد سمتمو رو مبل کناریم نشست

 سرشو انداخت پایينو صدای دلخورش تو اتاق طنين انداز شد

دا ه مرعلی..من..من تو این یه هفته خيلی فکر کردم..به اینکه اگه باهات سرد باشم..مثل بقي-

باهات رفتار کنم..اگه تو باهام سردو بی مهر باشی..اگه مثل فرناز باهام رفتار کنی..من..نميتونم 

 ادامه بدم به این زندگی

 متعجب نگاش کردم..یعنی چی؟؟یعنی..اونم بهم حس داره؟؟

 منـ..منظورت چيه؟؟-

 پاشدو اومد کنارم نشست..ولی با فاصله نيم متر

 گفتبا انگشتاش بازی کردو 

 تو چقد خينگی..خب..خب ینی..منم دوستت دارم-

 چيگفت؟؟داره راست ميگه یا سرکارم ميذاره؟؟
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 شاید بعدش بهم بخنده و خردم کنه

 ولی نه..اون دختری نيس که با این جمله مقدس بازی کنه..دخترای با حيا اینکارو نميکنن

 کامل برگشتم سمتش..از ترس چسبيد به دسته کاناپه

 غلـ..غلط کردم..ببخش..-فاطمه

 محکم بغلش کردم..فشارش دادم که مثل عروسک بوقی جيغ زد

 خندیدمو ولش کردم

 به پشتش افتاد رو کاناپه

 از شونه هاش گرفتمو بلندش کردم

 با مشت زد به بازوم..با اخم گفت

 لهم کردی پررو..دفه آخرت باشه بغلم ميکنيااا-

 خندیدمو محکم لپشو بوسيدم

 گذاشت رو لپشو گفت دستشو

 نکن..بی ادب..بی حيا..تو حيارو عروس کردی شرمم داماد-

 از دستاش کشيدمو رو پاهام نشوندمش

 باز داشت تقال ميکرد از مهلکه فرار کنه

اصال نميتونست با جنس مخالف ارتباط درست برقرار کنه..باید یادش بدم..البته فقط با خودم..بعله 

 پس چی؟؟

 خودشو عقبکی کرد
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 ولم کن..ميخوام برم-فاطمه

 کمرشو سفت چسبيدم..یه پاشو اینورم رد کردم..االن دقيقا فيس تو فيسم بود

 د یه دقيقه آروم بگير ببينم-

 با اخم اینو گفتم..آروم سرجاش نشستو مثل موش نگام کرد

 جونم جذبه..هالکتم

 پيشونيشو بوسيدمو گفتم

 آفرین..حاال شدی دختر خوب-

 از پررو شدلبخندمو که دید ب

 ولم کن ببينم..نامحرمی..بعدشم من آبجيت بودم..عشقت نميشم-فاطمه

 ولی من دیگه نميخوام آبجيم باشی..ميخوام خانومم بشی..عمرم بشی..نفسم بشی-

 خُبه خُبه..تو این زبونو نداشتی چيکار ميکردی؟؟-فاطمه

 شيطون گفتم

 از نکنه..مثل فرنازهيچی..ميرفتم با یکی دیگه ازدواج ميکردم که زیادم ن-

 با حرص یه مشت دیگه زد تو سينم

برو از همين االن باهاش ازدواج کن..منم ميرم با یکی از خواستگارای خوشگلم ازدواج -فاطمه

 ميکنم

 پاشد بره که باز سفت گرفتمش

 کجا؟؟تشریف داشتين حاال-
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لپاش گل انداخت..لب پایينشو به دندون گرفت..ميخواست بره..دیگه نميتونستم ازین بيشتر 

 نگهش دارم..اذیت ميشد

 ولش کردم..پاشدو صاف وایساد

 یهو زد تو صورتش

 اوا خاک به سرم..آقای شاهينی..تلفـــــــــــن-فاطمه

 دوید بيرون..وای..االن باز این شاهينی غرغر ميکنه

 م نشستم..تلفن زنگ خورد..برشداشتمرفتم پشت ميز

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 @فاطمه@

 خانوم رفتی آقای نيک سرشتو بسازیش؟؟-شاهينی
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 اخمام توهم رفت

 نخيرم..حتما کاری پيش اومد دیگه..شماهم هی غر بزن..بيا االن وصل ميکنم-

 وصل کردمو گوشيو گذاشتم..پير هاف هافو

ن..یه قر به کمرم دادمو چرخيدم که فيس تو فيس پاشدمو از خوشحالی شروع کردم به رقصيد

 بهاره شدم

 خول شدی؟؟تو شرکت قر ميدی؟؟-بهاره

 عليک سالم..نخير..بيا برات تعریف کنم چيشده-

 وقتی براش گفتم چيشد..البته با سانسور پاشدو شروع کرد به رقصيدن

 اخ جون..عروسی سحر..عروسی من..بعدم عروسی تو-بهاره

 در اتاق بابک باز شدو اومد بيرون

 بهاره یه دستش باالی سرش موند..یکيش پایين..کمرش کج بود

 بهاره خوبی؟؟-بابک

 بهاره صاف وایسادو انگار اتفاقی نيفتاده گفت

 اوهوم خوبم..تو خوبی؟؟کارت داشتم..بریم تو اتاقت-

 ادرفتن تو اتاق بابک..منکه ميدونم کار بد ميکنن..ازین بهاره بر مي

 نشستم پشت ميزم..پرونده های جدیدو دسته بندی کردمو چنتا قرار مالقات تنظيم کردم

 با شرکتشون تماس گرفتمو به منشياشون اطالع دادم

 بعله من همچين دختر کاری ای هستم..یاد بگير..رمان نخون..کار یاد بگير
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 دانشگاه نداشتم..پنجشنبه بود

 از اتاق بابک صدا ميومد

 اتاقش وایسادمو خم شدم..از تو جای کليد داخلو نگا کردمآروم پشت در 

 بابک رو مبل نشسته بودو بهاره هم رو پاش داشت عشوه شتری ميومد

 صداشون خيلی آروم به گوشم ميرسيد

 الهی من قربون چشای نازت بشم بهارم-بابک

 بهاره با عشوه دایناسوری گفت

 عه خدا نکنه عشقم-

متری علی رد شم حاال این شترمرغو نگا..کم مونده بره تو حلق  بيا..من خجالت ميکشم از نيم

 پسره

 یهو صدای علی از کنارم اومد

 چيميگن حاال؟؟-

 یهو صاف وایسادم که سرم خورد به دسته در

 دستمو گذاشتم رو سرم

 آی..سرم-

 شونه هامو گرفتو نگران گفت

 چيشدی؟؟-

 دستمو از رو سرم برداشتو رو سرمو بوسيد
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 وب ميشه..چون من بوسيدماالن خ-علی

 ایييش..از خودراضی..علی گودزیال-

 با چشمای گرد شده و خندون نگام کرد

 این چی بود؟؟-علی

 لقب منتخبی که از وقتی دیدمتو اسمتو فهميدم بهت نسبت دادم-

 زحمت کشيدی خانوم پرفسور-علی

 خواهش ميکنم-

 بریم یه دور بزنيم؟؟-علی

 صبر کن ببينم قرار مالقات نداری-

 کالسورو باز کردمو یه نگا به صفحه پنجشنبه انداختم

 نه..نداری-

 کيفمو برداشتمو کنارش وایسادم

 چرا بهم اعتماد ميکنی؟؟شاید بدزدمت-علی

 اگه ميخواستی منو بدزدی اوندفه هم ميتونستی..بعدشم تو عرضه اینکارا رو نداری-

 ه راحت کردن خيال تو بوده زبون درازخب شاید اوندفه واس-علی

 مشکوک نگاش کردمو دویدم پشت ميزم..چاقوی جيبيمو دراوردمو بسمتش گرفتم

 بلند زد زیر خنده

 وای..دختر..تو چقد باحالی-علی
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 جلو نيا وگرن با همين چاقو خط خطيت ميکنم-

 اومد سمتمو یهو چاقورو ازم گرفت..برام ابرو باال انداخت

 وایسادم پاشدمو روبروش

 زانومو اوردم باال و زدم زیر ارنجش که چاقو پرت شدو من رو هوا گرفتمش

 براش ابروباال انداختم که در اتاق بابک باز شد

 بابک با دیدنمون گفت

 اینجا چخبره؟؟چاقو روهم ميکشين؟؟مگه قشون کشين؟؟-

 ژی بودبهشون نگا کردم..رژ بهاره دور دهنش پخش شده بود..یقه و لبای بابک هم ر

 خندیدمو گفتم

 شما اول رژتو پاک کن-

 بابک دستپاچه شدو دستشو دور دهنش کشيد

 بهاره هم آینشو دراوردو رژشو کنترل کرد..علی رفت بسمت بابک

 دستشو رو یقش کشيدو گفت

 اینجا هم رژیه داداش-

 باشه باشه..ما بریم..کار داریم-بابک

نخير..شما اینجا ميمونی..ما ميخوایم بریم..هميشه خدا شما دوتا کار دارین..ميترسم با این -علی

 کاراتون کار دست ماهم بدین

 توروخدا..باز فردا تو برو..مرگ بابک-بابک
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 هه بچه بازی ميدی؟؟فردا جمعس..شرکت تعطيله-علی

 خب شنبه-بابک

 کردمخيله خب..برو..ولی دفعه آخره که بهت رحم -علی

 بابکو بهاره رفتن

 علی برگشت سمتمو شونه هاشو باال انداخت

 دیگه نميشه بریم-علی

 بادم خوابيد

 کيفمو گذاشتم رو ميزم

 رو صندلی خودمو پرت کردم

 بيا تو اتاقم-علی

 نميخوام..تو خطرناکی..اصال رعایت نميکنی..آخرش مجبور به کشتنت ميشم-

 فاطی بيخيال-علی

 باشه بيخيال-

 يزمو مرتب ميکردم که دستشو گذاشت رو دستمداشتم م

 پووووف..علی چنبار بگم؟؟-

 بيا اتاقم..این یه دستوره-علی

 از طرف؟؟-

 ریيست-علی
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 بروبابا-

 یه اخم خفن کرد که آروم پاشدم

 پيروزمندانه نگام کردو کشيدم تو اتاقش

 خب من اینجا بشينم چه غلطی کنم؟؟-

 رو مبل نشستو به پاش اشاره کرد

 عمرا..بيام رو پات بشينم که چی بشه؟؟-

 ميگم بيا..وگرن با زور ميارمت-علی

 رو صندليش نشستمو چرخوندمش

 ازین صندلی چرخشی ها بود

 یهو نگهم داشت..زل زد چشام

 ميخواد هيپنوتيزمم کنه..این یه تله اااااااااس

 سرشو اورد جلو..شالمو انداختم رو صورتم

 برشدار-علی

 نچ..نميخوام-

 خيله خب..ولی ميدونم چيکارت کنم-علی

 علی..این صندليتو بده من-

 چرا؟؟-علی

 من ازینا خيلی دوس دارم-
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 حتی بيشتر از من دوسش داری؟؟-علی

 گونه هام داغ شد..دستشو کشيد رو گونم

 علی..اذیت نکن-

 دستشو برداشتو پوفی کشيد

 اصال پاشو بریم یه صيغه بخونيم..دیوونم کردی-علی

 رفتم بهشیه چشم غره 

 خجالت بکش..داری خواستگاری ميکنی؟؟-

 کامل رو صورتم خم شد که تو صندلی فرورفتم

 اوهوم..با من ازدواج ميکنی؟؟-علی

 چنبار پلک زدم

 برو کنار علی..اینجوری.که نميشه جواب بدم..باید فکر کنم-

 تو مگه دوستم نداری؟؟خب جوابت.مثبته دیگه-علی

از تو دارم..من اونارو هم دوست دارم..اصال به قول صدف من متعلق  نخير..اینهمه خواستگار بهتر-

 به همه پسرای خوشگلم..پسره خودخواه

اره..من خودخواهم..توروهم واسه خودم.ميخوام..دست کس دیگه ای بهت بخوره جفتتونو -علی

 ميکشم

 خطرناکيا-

نگاه جدیو پر اخمش بهم فهموند جدی ميگه..اگه دست کسی بهم بخوره منو اونو ميکشه..مراقب 

 باشم جلوی این کسی بمن دست نزنه..حتی دخترا
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 علی حوصلم پوکيد-

فدای اون حوصلت..چيکار کنم خب؟؟این ورپریده رفته..نميشه شرکتو ول کنم..ميخوای تو -علی

 برو

 نخير..تنها ميمونی-

 بابا..نميخورنم..راسی امروز که قرار نداریم ميخوای تماس هاروهم کنسل کن بریم ول کن-علی

 قرارات بهم نخورن بی پول بشی در نتيجه بيچاره بشيم-

 نه..خودمم هماهنگ ميکنم-علی

 پاشدمو از اتاق رفتم بيرون..همه تماس هارو کنسل کردم

 علی تموم شد-

 از اتاقش.اومد بيرون

 اشتم..دستمو گرفتمنم پاشدمو کيفمو برد

 خواستم اعتراض کنم که یه اخم توپ بهم کرد که دهنم بسته شد

 از شرکت رفتيم بيرون..سوار ماشينش شدیمو از پارکينگ درش اورد

 خب کجا بریم؟؟-علی

 اومممم..سينما..یا شهر بازی-

 شهربازی شب حال ميده..البته سينما هم شب خوبه..ولی خب االن بریم-علی

 ه نيم ساعتی گذشته بود که گوشيم زنگ خورد..بابا بودراه افتاد..ی

 سالم بابایی-
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 سالم دخترم کجایی؟؟-بابا

 شرکتم دیگه-

 نه..من االن اومدم شرکت کارت داشتم..ولی مهندس نقوی گفت نيستين-بابا

 با استرس به علی نگا کردم

 ميرم پيش صدفخب آره..واسه آقای نيک سرشت کاری پيش اومد..گفت منم برم..االن دارم -

 آها باشه دخترم..ولی ازین به بعد از اول راستشو بگو-بابا

 چشم راستی کارتون چی بود؟؟-

 آها آره..ميخواستم بگم شب زودتر بيای چون قراره اسدیو خونوادش بيان-بابا

 باز چرا؟؟-

 واسه گرفتن جواب خواستگاری-بابا

 بابا منکه بهت گفتم..هيچ عالقه ای به بهنام ندارم..حاضرم نيستم باهاش ازدواج کنم..خب؟؟؟-

 ولی اون پسر خوبيه..خونوادش هم آدمای متشخصی ان..ازین بهتر گيرت نمياد-بابا

 فعال بيخيال بابا..باز ميام خونه مفصل حرف ميزنيم-

 خداحافظی کردمو گوشيو تو کيفم پرت کردم

 پووووف-

 چيميگن؟؟-یعل

 هيچی..ميگه من االن اومدم شرکت نبودی..کجایی-
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اوه اوه..شانس آوردیما..اگه تو شرکت بودیم بابات ميومد منو ميدید اوضاع قاراشميش -علی

 ميشد

 االنم همچين خوب نشد-

 به اون دوستت چيبود گفتی؟؟ماهی..مرجان..کوسه..چميدونم بزنگ باهاش هماهنگ کن-علی

 دف زنگ زدمو گفتم اگه گفتن جای اونم بگه آره و بپيچونهصدفو ميگفت..به ص

 وای علی..تا کی اینجوری باشه؟؟-

 ینی داری به گوشم ميزنی زودتر بگيرمت؟؟-علی

 یه مشت زدم تو بازوش

 حرف نزن غول سندباد-

 غول سندباد؟؟-علی

 قضيه غوالی سندبادو که تو قطار به ذهنم اومد براش گفتم

 خندیدو گفت

 نی هستی..ميگم واسه چی ميخندیدی..حاال قضيه بهنام چيه؟؟عجب شيطو-

هيچی بابا..چند وقت پيش اومده بودن خواستگاری..به بهنام گفتم بهش عالقه ندارم ولی باز -

 سيریش شده..امشب ميخوان بيان واسه جواب

 غلط کرده..پدرشو درميارم..امشب ميگی جوابت منفيه خب؟؟-علی

 هوس شيطونی کردم

 ميزنه خونتو ميریزه ها نکن دختر

 عن خورده..ميگم جوابم بله است..وقتی حرص ميخوره خيلی با مزه ميشه
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 چرا جواب منفی؟؟اتفاقا من فکرامو کردمو ميخوام بهش جواب مثبت بدم-

یهو کنار خيابون زد رو ترمز که پرت شدم تو شيشه و اگه از داشبورد نگرفته بودم جان به جان 

 آفرین تسليم ميکردم

 هوی وحشی چته-

 مثل گوریل سمتم حمله کرد

 از شونه هام گرفتو تکونم داد

 چيگفتی؟؟تو غلط کردی..اصال سربه نيستت ميکنم که نتونی ازین غلطا کنی-علی

 زدم زیر خنده

 کمکککک..گوریل حمله کرده..ميخواد سربه نيستم کنه-

 انگشت اشارشو تهدیدوار جلوی چشمم تکون داد

 وای به حالت اگه بهش جواب مثبت بدی-علی

 دستشو آورد جلو و گردنمو گرفت

 دستتو بردار االغ روانی-

 با حرص نگام کردو دستشو برداشت..با چشاش برام خطو نشون ميکشيد

 ماشينو راه انداختو بعد یه ربع جلوی سينما هویزه نگه داشت

 پياده شدیم

 چيو نگا کنيم؟؟-علی

 ميگن آسو پاس قشنگه-
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 ولی من ميخوام یتيمخانه ایرانو نگا کنم-علی

 شما غلط کردی-

 دوتا بليط گرفت..سانسش نيم ساعت دیگه شروع ميشد..رفتيم تو پارک اونور خيابون نشستيم

 واقعا ميخوای بهش جواب مثبت بدی؟؟-علی

 اوخی..این آقاهه چقد خوردنی شده

 هييييه خاک به سر منحرفم..چشاتو درویش کن

 وشم نمياد..از یکی دیگه خوشم ميادنه..ازش خ-

 اون..کيه؟؟-علی

 اول اسمش با عين شروع ميشه-

 18خندیدو چشمک زد..باز احساساتی شدو خواست حرکات+

 کنه که پاشدمو فرار کردم..اونم دنبالم

 مثل بچه ها تو پارک ميدویدیم که خوردم به یه دخترو هردومون رفتيم تو زمين

 باز کن آخ ميمون عوضی چشما کورتو-

 یه صدای اشنا اومد

 چشمای خودت کوره دختره آمازونی-

 چشامو باز کردمو نگاش کردم

 بهاره عنتره؟!-

 بهاره با تعجب نگام کرد
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 فاطی خره-

 با لگد زدم تو شونش..پاشدیمو لباسامونو تکوندیم

 صدای بابک ازونور اومد

 خانوم گل..بليط گرفتم-

 برگشتم نگاش کردم

 عه سالم..اینجا چيکار ميکنی؟؟-بابک

 با علی اومدم-

 چرا شرکت نمونده؟؟-بابک

 ببخشيد که شما همش با بهاره خانومت ددر دودوری و ایشون باید بمونه شرکت حمالی کنه-

 خندیدو که همون موقع علی اومد

 این تحفه هم که اینجاست-علی

 هس؟؟نميدونم واال..دوتا تحفه پيدا کردم..حاال بليط چی -

 فيلم آسو پاس-بهاره

 خيله خب..ماهم همونو گرفتيم..بریم-

 بسمت سينما باز براه افتادیم

 راستی کارای سحر به کجا رسيد؟؟-

 هفته دیگه مجلس نامزدیشه-بهاره

 آخ جون..بریم یکم گردو خاک کنيم..توهم حق نداری بشينی یه گوشه زر زر کنی-
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 ل..پنج دقيقه دیگه سانس شروع ميشدخوراکيو آشغال پاشغال خریدیمو رفتيم داخ

 بهاره سمت چپم نشست..علی سمت راستم..بابک هم اونور بهاره

 یه نيم ساعتی از فيلم گذشته بود..یه خميازه کشيدم

 خوراکيارو همه رو همين اول مثل هميشه خوردم

 دستامم پفکی بود..ولی حال نداشتم تميزش کنم

شو گذاشته بود رو شونه بابکو خواب هفت پادشاهو سرمو گذاشتم رو شونه علی..بهاره که سر

 ميدید

 چشامو بستم..چون تاریک بود خوابم برد

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 &علی&
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دیگه تکون نميخورد..آخه از اول فيلم یا با خوراکيا خش خش ميکرد..یا تکون ميخورد..یا حرف 

 ميزد

آخيش چه آروم شده..مثل اینکه خودش فهميده باید خانوم باشه..این خانوم شدنشم از اثرات 

 همنشينی با منه

 بی زحمت یکی سقفو بگيره

سرش رو شونم بود..نگاش کردم..عه اینکه خوابه..فکر کردم خانوم شده..ميبينم نبابا همينطور به 

 شيطونياش ادامه خواهد داد

 دخترو از شيطنتو جنبو جوش دور کنه فقط خوابه که ميتونه این

 فيلم تموم شدو برقارو روشن کردن

 دور دهنشو لباش پفکو لواشک چسبيده بود..یکمم سس مایونزو سس قرمز..دستاشم پفکی بود

 حواس کسی بهمون نبود..آروم لبامو گذاشتم رو لباش..مزه خوراکی ميداد

 ازش جدا شدم..چشاش باز بود

 عه تو بيداری؟؟-

 م غليظی.گفتبا اخ

 چرا منو بوسيدی؟؟نامحرمی-

 اوووووف..باز پاشد شروع کرد به نامحرم نامحرم..نشيمنگاه منو پاره کرده بابا

 با دستمال کاغذی دور دهنشو پاک کردم

 نبوسيدم..لباتو پاک کردم-

 ینی قبول نداری؟؟-فاطمه
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نامحرم نکنه..تازه نخير..من بخوام کسيو ببوسم ميرم دوس دخترمو ميبوسم که هی نامحرم -

 خوشگلتر هم هست

 با مشت زد تو سينم

 پس برو همونو ببوس..با اون ازدواج کن..منم با بهنام جونم ازدواج ميکنم-فاطمه

 باز اسم این پسره رو آورد..ميدونه حساسم

 با هر بدبختی بود جلوی حرصمو گرفتم که مشخص نباشه

 بی تفاوت گفتم

 باشه. هرطور تو بخوای-

 با حرص پاشد رفت..کيفشم جا موند

 کيفشو رو شونم انداختم..مثل مردای زن ذليل

از کوچيکی ازین مردای زن ذليل که کيف زنشونو ميگرفتن بدم ميومد..حاال خودم اینجوری 

 شدم..هعی خدا ببين چرخ زمونه مارو به کجا کشونده

 کنارش رسيدمو دستمو دور کمرش انداختم

 و خواست برداره که سفت تر گرفتمبا اخم نگام کرد..دستم

 ولم کن..زشته-فاطی

 نميخوام..زشت اینه که دختر سيبيل بذاره-

 نخير..زشت اینه که پسر ابرو برداره-فاطی

 رو سرشو بوسيدم..چشمم به بابکو بهاره افتاد..داشتن ميجنگيدن..طبق معمول

 رسيدیم بهشون..فاطمه دستمو از رو کمرش برداشت
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 خودتی-بهاره

 چاق چاق چاق-بابک

 فاطمه کنار بهاره وایساد

 د اخه برادر من..اگه بهاره چاقه که تو دیگه تانکر آبی-فاطمه

 زدم زیر خنده..بابک با اخم نگام کرد

 شما نميخواد نظر بدی خانوم توپ بسکتبال-بابک

 یه چرخ زدو گفت

 آنچه عيان است چه حاجت به بيان است-

 یده ميشه..نيازی به گفتن نداره خانوم منآره دیگه..اینکه تو چاقی با چشم د-

 اگه فاطی چاقه پس تو خرس پاندایی-بهاره

 بابک ایندفه زد زیر خنده..باز من با حرص نگاش کردم

 ببند نيشتو ور پریده-

 خندشو خوردو دستاشو تو جيبش کرد

 راه افتادیم بسمت سر خيابون

 بين بحثا یهو فاطمه پابرهنه پرید وسط

 االن کجا بریم؟؟-

 خواستم بزنم تو پرش

 خونه-
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 باشه..پس تو برو خونه..من با بابکو بهاره ميرم-فاطمه

 یه چشمک به بابک زدم

 نخير..من ميخوام با خانومم تنها برم ددر دودور-بابک

 نه اتفاقا..من این یه ماه باتو زیاد چرخيدم..ميخوام با دختر دایيم بچرخم-بهاره

 افش..اخم ساختگی کردو دست بهاره رو گرفتو رفتنبابک آویزون شد قي

 عه کجا؟؟-فاطمه

 هرجا..فعال خدافظ-بابک

 بعدم بمن چشمک زد

 با لبولوچه آویزون نگام کرد

 بسمت ماشين رفتمو سوار شدم..روشنش کردم

 هنوز وایساده بودو نگام ميکرد

 دوتا پسر از پشتش رد شدنو بهش تنه زدن

 نو بچسبم که دیدم فاطمه یه پس گردنی محکم زد بهشپياده شدمو خواستم برم یقشو

 کوری مرتيکه؟؟راهتو برو مث آدم..یابو-فاطمه

 خوب کردم..حال کردم اصال..عشقم کشيد تنه بزنم بهت..توانایيم باالس..خياليه؟؟-پسره

 فاطمه یه قدم رفت عقب..فهميدم ميخواد چيکار کنه..باألخره خودمم داغدیده بودم..هههههه

 ش زدو با لگد زد پشت گردن پسرهیه چرخ

 پسره خواست بهش حمله کنه که یقشو گرفتم..بنده خدا گرخيد..با تته پته عذرخواهی کردو رفت
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 برگشتم سمت فاطمه..با اخم نگام ميکرد

 دستشو گرفتمو در ماشينو براش باز کردم

 نشستو درو محکم بست

 آی قلبم..چقد محکم زدی بچمو-

 اونور..انگار من مقصر اون دعوایمبی توجه سرشو برگردوند 

 نشستم کنارشو شيشه هارو کشيدم باال..شيشه ها دودی بود

 کامل برگشتم سمتش

 یه نگا به شيشه ها و من انداخت..اخمش بيشتر شدو به در چسبيد

 یه تای ابرومو دادم باال و با یه لبخند کج نگاش کردم

 ميشه بفرمایيد از چی ناراحت هستن سرکار خانوم؟؟-

 یهو سمتم براق شدو توپيد

 تقصير تو بود..اگه سوار ماشينت نميشدی اونا بهم تنه نميزدن-

 از پشت به در چسبيده بودمو یه چشمم بسته بود

 رفت عقب که منم صاف نشستمو گفتم

 تنه نميزدن اگه جنابعالی مثل بچه ها اون وسط نمی ایستادی اونا بهت-

 یه مشت محکم زد به بازوم

 شما مگه نميگی من نامحرمم؟؟پس چرا بهم دست ميزنی؟؟-

 کيفشو از رو داشبورد برداشتو محکم کوبيد تو سرم
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 آخ آخ..غلط کردم-

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 @فاطمه@

 یه چرخ جلوی آینه زدم

 یه پيرهن طالیی که آستينش تا یه وجب باالتر از مچ دستم بود

 من مشکی با ردای طالیی که بلند بود پوشيده بودمیه دا

 یه شال مشکی طالیی هم سرم کردم

قراره عليو پدرو مادرش بيان خواستگاری..مادرش چنروز پيش زنگيدو به مامان گفت ميخواد بياد 

 خواستگاری

 یه قرار هم باهم گذاشتنو همو دیدن..و البته خيلی صميمی شدن
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 مادر علی تا منو دید گفت آفرین به سليقه علی

 نسبت خر و تيتابو که فراموش نکردین نه؟؟آفرین

اسدیو خونوادش هم که اونشب اومدنو رد کردم..گفتم که جوابم منفيه..هرچند زن اسدی خيلی 

 ناراحت شدو شروع کرد به تيکه پرت کردن..ولی خب

 خوبيش این بود که از شرشون خالص شدم

 رفتم بيرون..همزمان محمد از اتاقش اومد بيرون از اتاق

 به به..آبجی کوچولو چه خوشگل کرده-محمد

 پشت چشمی نازک کردم

 من خوشگل بودم-

 قربون مواد ارایشی-محمد

 یه مشت محکم زدم تو بازوش

 ميدونستی مشتات مثل اینه که آدمو بخارونی؟؟-محمد

 یه نيشگون ازش گرفتم که به غلط کردن افتاد

 دلم گفتم بعله که ميدونم علی گودزیال هميشه بهم ميگهتو 

 از پله ها رفت پایين..منم رو نرده ها نشستمو سر خوردم

 با صدای بلند گفتم

 هييييييی-

 مثل سرخ پوستا کف دستمو تند تند به دهنم زدمو جيغ زدم
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 از نرده ها پریدم پایين

 صدای مامان اومد

  ازدواج کن ببينم پسره ميتونه آدمت کنهداری عروس ميشی..ولی آدم نشدی..حاال-

 از پشت بغلش کردمو گونه برجستشو محکم بوسيدم

چيه کبکت خروس ميخونه..اسدی بنده خدا که واسه پسرش ميخواست بياد که پنچر -مامان

 بودی

 مامان خانوم..شما هيچ کاری بجز تيکه انداختن بمن ندارین؟؟-

 آدم دم کن..نزنی آبرومونو ببرینخير..برو چایی دم کن..فقط مثل -مامان

 منکه چایی هام خوبه-

 آره..اگه گاهی پررنگيو گاهی مثل آب جوبشو سانسور کنيم-مامان

 این هيچ کاری بلد نيس بابا..عروسش کنين بره پی کارش-حسين

 با مشتو لگد حمله کردم بهش

 داشتيم کشتی ميگرفتيم که زنگ به صدا دراومد

 شانس آوردی جوجه-

 خب اینکه معلومه کی جوجس..االنم که شدی جوجه طالیی-حسين

 بابا درو باز کرد

 در خونه رو باز کردمو به در حياط چشم دوختم

 آقای نيک سرشت..همونی که اونروز تو شرکت بجای علی اومد وارد شد..بعد مادر علی
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 هم دستش بود یه دختر با یه جعبه شيرینی اومد تو..بعدم علی وارد شد..یه دسته گل بزرگ

 وقتی اومدن نزدیک خواستم سالم کنم که بابا گفت

 احمد..تو؟؟-

 با پدر علی بود

 بهشون نگا کردم..پدر علی با بهت به بابا نگا ميکرد..همينطور بابا

 یهو بابا یقشو گرفتو داد زد

 کل بدبختيام تقصير توعه..عوضی بيشعور..به خاک سياه نشوندیم-

 رو از خودش جدا کنهپدر علی سعی ميکرد بابا 

 محمد از هم جداشون کرد

 ینی اینا از قبل همو ميشناختن؟؟قضيه چی بوده؟؟

 من..شرمندتم..خيلی وقته دنبالت ميگردم..بخدا ميخواستم دِینمو ادا کنم-پدر علی

 نميخواد..نيازی ندارم..از خونه من برو بيرون-بابا

 عه..زشته..ببخشيد توروخدا..بياین داخل-مامان

 چی چيو بياین داخل؟؟این مرد مسبب تموم سختی های منه-بابا

 ولی هرچی بود تموم شده..نباید به اختالفات گذشته دامن زد-مامان

 نه دیگه خانوم مظفری..خيلی ببخشيد که مزاحم شدیم-پدر علی

 عقبگرد کردو رفت بيرون..عليو اون دختر همينطور هاجو واج بهمدیگه نگا ميکردن
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رشو انداخت پایينو دسته گلو پرت کرد تو حياط..از خونه رفت بيرون..اون دختر علی با ناراحتی س

 هم بهمون نگا کرد

 ببخشيد توروخدا..با اجازه-دختره

اونم رفت دنبال خونوادش..بابا و مامان رفتن داخل..حسينو محمد رفتن دنبالشونو هی ميپرسيدن 

 چيشده

 کنار دسته گل نشستمو به در حياط که بسته شده بود نگا کردم

 دسته گلو آروم برداشتم..گل رز قرمزو صورتی..ميدونست گل رز دوس دارم

 ینی چه اتفاقی بين بابا و پدر علی افتاده؟؟

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 &علی&

 داد زدم
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 ازدواج اجباریمن با کسی بجز اون ازدواج نميکنم..دختر که نيستم مجبورم کنين به -

 خفه شو ببينم پسره احمق..علی حاضر نيس دخترشو به تو بده-بابا

 چرا؟؟بخاطر اختالف بين خودتون؟؟-

آره..اون حاضر نيست حتی جنازه دخترش روهم روت بندازه..من در حقش بدی کردم..االنم -بابا

 اون حق داره

 نم..حتی اگه شده غيرقانونیمن قربانی اختالف شما دوتا نميشم..من با فاطمه ازدواج ميک-

 محکم زد تو گوشم

 پسری که من تربيت کردم با دختر مردم همچين کاری نميکنه-بابا

 دختر مردم نيس..اون همه دنيامه-

 پشتمو بهش کردمو سوویچمو برداشتم

 از خونه رفتم بيرونو به صدا زدنای مامان اعتنایی نکردم

 بعد نيم ساعت جلوی در آپارتمانم نگه داشتم

 رفتم داخل..سکوت مطلق..همون چيزی که االن نياز دارم

 رو تخت ولو شدم

 هه کور خونده..حتی اگه شده به قيمت بی آبرویيم تموم بشه باهاش ازدواج ميکنم

 خودش گند زده تو جوونيش..حاال ميخواد تاوانشو من پس بدم

 اعصابم خرد بودو نميفهميدم چيميگمو چيکار ميکنم

 گوشيمو برداشتمو رفتم تو گالری..عکسشو پيدا کردمو باز کردم
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 اونروز حواسش نبود ازش عکس گرفتم..خندم گرفت

 اونروز که رفته بود زیر آبشار

 تنها عيبی که این عکس داشت این بود که چشاش بسته بود

کاش چشاش باز بود اونوقت ميتونستم با نگاه به عکس چشمای آرامش بخشش آرامش خاطر 

 بگيرم

خودشم که اصال عکس نميداد..بهش ميگم خب منکه تورو همش ميبينم خب یه عکس بده ميگه 

 نخير..نامحرمی

 دیوونم کرده با این کلمه..بيزارم کرد از دین..واال

 یعنی االن ناراحته؟؟یا واسش مهم نيس؟؟

 شاید ناراحت باشه

 شمارشو گرفتم

 جواب نداد..بازم زنگ زدم

 بوق یه بوق..دو بوق..سه

 خواستم قطع کنم که صدای گرفتش تو گوشم پيچيد

 بله-

 سالم خانومی-

 سالم..خوبی؟؟-فاطمه

 آره ولی انگار تو خوب نيستی-

 با بابا دعوام شد-فاطمه
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 چرا؟؟-

ميگه آخر هفته اسدی باز مياد باید جواب مثبت بدی..منم باهاش دعوا کردم..ميگه این -فاطمه

 ازدواج کنی پسره شر ميشه واست..باید زودتر

 اعصابم داغون شد

 اسدی گه خورده..عمرا بذارم با اون مرتيکه خر ازدواج کنی-

 ریز خندید

 چرا ميخندی؟؟-

 چون همچينم مرتيکه نيس..بنده خدا الغر مردنيه..مثل شير پاکتی پاستوریزس-فاطمه

عد مثبت بدی بدختر تو دیوونه ای یا خودتو به دیوونگی ميزنی؟؟بابات پاپيچ شده به اون جواب -

 تو ميخندی؟؟

 صداش شيطون شد

خب مگه بده؟؟من مرد الغر دوس دارم دیگه..مرد نباید مثل گوریل باشه اندامش..پاهاشم -فاطمه

 مثل ملخ..قدشم مثل نردبون دزدا

 کصافط منظورش بامن بود

آره..بنظر منم زن باید قدکوتاهو الغر باشه..دماغش کوچولو باشه..نباید چاقو دراز باشه..دماغشم -

 قد تریلی

 اوهوم..بهنام هم یکی ميخواد دقيقا با خصوصيات من..قد بلندو الغر..مماخمم کوشولوعه-فاطمه

 بلند زدم زیر خنده..چقد با نمکه این دختر

 دماغش قد تریلی باشه رو بدهميخواست جواب اون حرفمو که گفتم 
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 وای دختر دیوونم کردی..فردا حتما بيای شرکت-

 واسه چی حتما؟؟-فاطمه

 چون دلم برات تنگ شده-

 چند لحظه مکث کردو گفت

 منم دلم برات تنگ شده-

 از همينجا ميبوسمت-

 گوشيو با صدا بوسيدم

 قهقهه دوست داشتنيش تو گوشم طنين انداز شد

 ه گوشيو ببوسی..چون من نميذارم منو ببوسیآره دیگه..مگه اینک-

 اشکالی نداره..وقتی عقد کردیم ميدونم چيکارت کنم-

 صداش غمگين شد

 ولی بابا اجازه نميده-فاطمه

 اگه من علی ام..ميتونم رضایتشو بگيرم-

وقتی خدافظی کردیم همون عکس زیر آبشارشو که گذاشته بودم واسه مخاطبش آروم بوسيدمو 

 يزگذاشتم رو م
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******* 

 

 

 

 

 @فاطمه@

 ميگی جوابت مثبته خب؟؟-بابا

 هه..من دروغ نميگم-

 کالفه گفت

 مگه چی کم داره؟؟-

 آقای من..اون چيزی کم نداره..ولی من نميخوامش-

 پس کيو ميخوای؟؟-بابا

 مگه شما اهميتی ميدین؟؟-

 متعجب نگام کرد

 پس تو واقعا کسيو ميخوای؟؟-بابا

 نخير..ولم کم پدر من..این پسره نميتونه خشتکشو بکشه باال بعد بياد واسه من شوهری کنه؟؟-

 خب چنتا دليل مُوجه بيار که نميخوایش-بابا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 237 

من دوس دارم شوهرم چهارشونه و هيکلی باشه..این مثل استخونه..ميخوام بهش تکيه کنم..این -

کيه کنم خودم کله پا ميشم..از همه مهمتر..با تکيه گاه خوبی نيس..مثل دیوار کاهی ميمونه بهش ت

 اخالق خشکو قيافه ژیگولش حال نميکنم

خب ميگم بره باشگاه..خيليم تکيه گاه خوبو امنيه..پسر آقایيه..قيافش که خوبه..اخالقشم -بابا

 چون االن ازت خجالت ميکشه خشکه

 من..نـ مـ یـ خـ و ا مـ ش-

 زدواج کنبدرک..نخواه..برو باهمون پسره ا-بابا

 واال سگش می ارزه به این بهنام استخون-

 آها..پس تو اونو ميخوای..ميخواستم از زیر زبونت بکشم بيرون..اوکی-بابا

 آره..اصال من از منشو اخالق علی خوشم اومده-

 اسمشم ميدونی-بابا

 بعله..ميدونم..پسر ریيسمه-

 الکی..خود ریيسمه..ههههه

 ته؟؟چيگفتی؟؟ینی نيک سرشت ریيس-بابا

 پوزخندی زدم که اخمش عميق تر شد

 ولی اینو تو گوشات فرو کن..من جنازتم رو دوش پسر نيک سرشت نميندازم-بابا

 چرا؟؟-

 چون اون مرد زندگی منو خراب کرد-بابا

 ميشه دقيقا بگيد چيکار کرده؟؟-
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 نشست رو مبل..منم نشستم روبروش

سالم بود تو یه رستوران باهم اشنا شدیم..رفته رفته صميمی تر شدیم..پنج سال بعد 15وقتی-بابا

 وقتی ازدواج کردیم

با سرمایه ای که جم کرده بودیم یه رستوران زدیم..وسط شهر بود..گذشت..وقتی محمد به دنيا 

 اومد مخارجمون باالتر رفت

رستوران دیدم هيچی نيس..دیروزش نرفته بودم  محمد یه ساله شده بود که یهو یه روز که رفتم

 رستوران..چون محمد تب کرده بود..برده بودمش دکتر

رفتم دم خونه احمد..ولی همسایشون گفت که دیروز رفتن..آدرسی هم ازشون نداشت..به 

 گوشيش زنگ زدم..گفت در شبکه موجود نميباشد..سيمکارتشو شکسته بود

 فهميدم که کاله بزرگی سرم رفته

هيچ ردی ازش به جا نمونده بود..ازونروز بيچاره شدم..طلبکارا ميومدن در خونه..وقتی ميگفتم 

اون فرار کرده ميگفتن ما کاری نداریم..پولمونو ميخوایم..یه تيکه از وسایل خونه رو برميداشتنو 

 ميرفتن

دم ه کرده بوشاگرد کفاشی شده بودم..حقوقش کفاف زندگيو نميداد..بعد دوسال با پس اندازی ک

 از قشم جنس وارد کردم..قانونی

 گذشتو گذشت که حاال این شد

 ینی بابای علی کاله شمارو برداشت-

 بدجور..بعدن شنيدم که رفته خارج زندگی ميکنه-بابا

 عجب..علی نگفته بود خارج زندگی ميکرده-

 یهو لبمو گاز گرفتم..خاکتوسرم..بابا فهميد
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 چيزی گفتی دخترم؟؟-بابا

 کر..نفهميده..تو فکر بودخداروش

 نه..فقط گفتم خدا تاوانشو بهش پس بده-

 برگشتم تو اتاقم..خب من چه خاکی تو سرم بریزم؟؟من عليو ميخوام

 پفک هم ميخوام..پاستيل هم ميخوام..علی هم اشانتيونش

 حاال اگه بجای علی بهم لواشک هم بدن قبول ميکنم

 بی صبرانه منتظر کمک های سبزتان هستيم

 تختم دراز کشيدمو به حرفای بابا و اتفاقی که سالها پيش براش افتاده بود فکر کردم... رو

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 آخيييش..منکه لباس دارم-
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 کی خریدی؟؟-بهاره

 با علی رفتيم بازار..خرید برام-

 توهم راحت قبول کردی-بهاره

 نخير..خيلی اصرار کردم حساب کنم ولی یه اخم کرد که خيس شدم-

 دروغ ميگه..بهونشه-الهه

 ازین دختره بر مياد-بهاره

 گفتم چقد سرش گرمه..پس علی اومده تو ميدون-سارا

 بعله پس چی فکر کردی..حسين ژون بياد وسط قر بده بعد علی ژون نياد؟؟-

 کم نياری یه وقت..تو هميشه از همه دیرتر شروع ميکنی از همه هم جلو ميزنی-بهاره

ت یه بار خودتو آپدیت کنی..من دیر به دیر خودمو آپدیت ميکنم ولی عزیزم باید هرچند وق-

 هميشه جدیدترین نسخه رو ميگيرم

پشت چشمی نازک کرد..چند مغازه جلو رفتيم که چشمم به یه لباس تو ویترین یکی از مغازه ها 

 افتاد

 بچه ها این قشنگ نيس؟؟-

 آره ولی بمن نميخوره-بهاره

 واسه الهه خوبه-

 قشنگه..فقط رنگ فيروزه ای طالیيش باشه جذابتر ميشهآره -الهه

 خب مشکی قرمزشم خوبه-بهاره

 رفتيم داخل مغازه..یه پسر فروشندش بود..داشت با یه پسر دیگه صحبت ميکرد
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 تا مارو دید سرشو آورد باال و خوش امد گفت

 به به چه با ادب..خوشمان آمد

 الهه برو پرو کن ببينم چند چندی-

 د اقا..ازین مدل فيروزه ای هم دارین؟؟ببخشي-بهاره

 بله البته..االن ميارم خدمتتون-پسره

رف تو رگال هارو گشت..بعد چند لحظه با همون لباس همون رنگی که بهاره گفته بود برگشتو 

 لباسو داد دست من

 لباسو به الهه دادم..تشکری کردو رفت تو اتاق پرو

 منم نشستم رو صندلی..بچه ها شروع کردن به گشتن رگاال

 منکه همون دکلته زرشکيو ميپوشم..یه کت هم روش..چون خيلی بازه و تو چشم ميشم

 آخه مجلس مختلطه و عادت ندارم لباس باز بپوشم تو اینجور مجالس

 اون پسره که داشت با فروشنده حرف ميزد اومد سمتم..مانکنا رو نگا ميکرد

 شما چيزی نميخواین؟؟-پسره

 نه مرسی-

 عه چرا؟؟پسند نميشه؟؟-پسره

 نه اینطور نيست-

 چرا دیگه وقتی به جنسامون حتی نگاه هم نميندازین ینی قابل نميدونين دیگه-پسره

 آخ دلم ميخواست بگم آره قابل نميدونم..بعدم پامو تا ته تو حلقش کنم
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 م کنار بهارهعجباااا..پدر مارو دراورد..به ناچار پاشدم رفت

 این چقد سيریشه-

 کی؟؟اون پسره؟؟-بهاره

 آره..همونی که صداش مثل خرسه-

 خندید که صدای الهه اومد

 رفتم جای اتاق پرو..الی درو باز کردم

 وای الی..یه دور بچرخ ببينم-

 اروم چرخيد

 محشره دختر..مسعود ميخورتت..درش بيار بریم حساب کنيم-

 رفتم جای سارالپاش گل انداخت..درو بستمو 

 داشت یه لباس صورتی گلبهی رو نگا ميکرد

دوتا بند کلفت سر شونه ميخورد..کمرش تنگ بودو حریرای چين چين دامنش بود..بلندیش تا 

 باالی زانو بود..

 برو پروش کن-

 نميدونم..آخه یکم باز نيس؟؟-سارا

 نچ..یقه اسکيه کجاش بازه؟؟-

 سری تکون دادو گفت

 یعنی بپوشمش؟؟-
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 آره..چرا که نه-

 به پسره گفت همين رنگو براش بياره..رفت تو اتاق پرو بپوشتش

 بهاره هم رو صندلی نشسته بود

 چيشد؟؟-

 مدالش بدرد من نميخوره-بهاره

 الهه از اتاق پرو اومد بيرون

 رفت جای همون پسره و مشغول حساب کردن لباس شد

 سارا هم بعد حساب کردن اومد پيش ما

رفته..بریم یکم پسرای فاميلشونو اذیت کنيم..مخصوصن اونایی که ابروهاشون خوبه مختلط گ-

 خوشگله

آره مثال بگه افتخار یه دور رقص بده اولش پاميشيم..وقتی فکر کرد با اون ميخوایم برقصيم -بهاره

 ميریم اونور با یکی از خودمون ميرقصيم

 بلند زدیم زیر خنده و دستامونو بهم زدیم

 فروشنده زر ميزد باز اومد جامون اون پسره که با

 بحث داغه؟؟-پسره

 نخير..یخ قطبيه-

 با عشوه خندید..عه من چيميگم؟؟پسر که عشوه نمياد..مياد؟؟

با اکراه نگاهی بهش انداختم..خدا وکيلی از شکم مادر سيریش بدنيا اومده..دست خودش نيست 

 بنده خدا
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 کارامون پسندتون نشد؟؟-پسر

 تعارف تيکه پاره کنن که پابرهنه پریدم وسط بهاره و سارا خواستن

 نخير نشد..بفرمایيد-

 حرصی نگام کرد

 من از تو پرسيدم؟؟-پسر

 بعله..ما سه تا زبون همدیگه ایم..مشکليه؟؟-

 آرومتر گفتم سيریش خان

 الهه هم اومد جامونو با تشکر از مدیریت پارک رفتيم بيرون

 من فقط یه کيفو کفش ست لباسم ميخوام-

 گفتی زرشکيه..ولی خب زرشکی یکم تو چشم نيس؟؟-رهبها

 چرا..ولی با مشکی ست ميکنم که جيغ نباشه-

 با لباساتون ساپورت هم ميپوشين؟؟-سارا

 منکه اره..چون لباسم کوتاهه-

 مال منم یکم کوتاهه..یه ساپورت توری ميپوشم-سارا

 از من که دامنش بلنده-الهه

 صبر کنين منم یه لباس بخرم-بهاره

 فقط یه ساعت وقت داری..بعدش ميزنيم در کونت ميریم خونه-

 یه دور کامل تو الماس شرق چرخيدیم..رفتيم تو وصال
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 بهاره گاو..زودباش یچيزی بخر-

 گشنم بود..رفتيم تو پرسون..فروشگاه مواد غذای پایين وصال

 خب پسندم نميشه-بهاره

 گونی بنداز گردنتای مرده شور خودتو سليقتو ببرن..اصال برو یه کيسه -

 خفه ببينم..باید بابک پسند باشه-بهاره

 الهی مردشور بابک روهم ببرن که مارو اینجوری سرگردون کرده-

 افتاد دنبالم..منم فرار کردم..خرکيف ازینکه در رفتم سرعتمو کم کردم..یهو یه صدای مهيبی اومد

 ه همانابرگشتن من همانا و دیدن اینکه بهاره به کنسروای لوبيا خورد

کنسروایی که به شکل هِرَم روی هم چيده شده بود..االن دیگه هيچی ازش نمونده بودو بهاره اون 

 وسط نشسته بود آهو ناله ميکردو منو فحش ميداد

 بلند زدم زیر خنده

 چنتا کارگر اومدن کنسروارو جم کنن..منم بهاره رو ازونجا بلند کردمو لباساشو تکوندم

 گا نميکنی؟؟دیوونه چرا جلوتو ن-

 پام ليز خورد..تقصير توی بيشعور هم هست-بهاره

 وا بمن چه..تو کوری تقصير منه؟؟بریم جریمشو بدیم بعدم بریم باال..اومدیم پرسون که چی؟؟-

 خدایی..یکی نيس بگه نونم نبود..آبم نبود پرسون اومدنم چيبود-بهاره

 بریم باال واسه لباس تا یه گند دیگه باال نياوردی-

 اره جریمه گندشو دادو رفتيم باالبه
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 وای پاهام جون ندارن-الهه

 خب ميخوای تو و سارا برین تو نمازخونه بشينين..ما دوتا خرید کردیم ميایم دنبالتون-

 اونا رفتن ماهم رفتيم باال..اونا کيفو کفش خریده بودن..فقط منو بهاره هنوز نخریده بودیم

 کرد..وارد همون مغازه شدیم یه کيفو کفش ست مشکی ورنی نظرمو جلب

 سانت بود..زیاد بلند نبود..آخه قد خودمم بلنده..بلندتر بپوشم زرافه ميشم3کفشش پاشنه

 کيفشم یه کيف دستی کوچيک بود که روش نگينای نقره ای کار شده بود..مثل کفشش

 همونارو خریدمو اومدیم بيرون از مغازه

 بهاره هم یه لباس شب بلند دنباله دار خرید..مشکی سفيد بود

نا گفته نماند که بهش گفتم شبيه گورخر شدی..اونم باز دنبالم افتادو ایندفه خورد به سبدای 

 چرخدار فروشگاه که همشون توهمدیگه فرو رفتن

 و اینگونه بود که بهاره بار دیگر گند باال آورد...

 

 

 

 

**** 
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 عنتر ميمون زشت..چه خوشگل شدی امشبهی بهاره -

 توهم خوشگل شدی بوزینه هندی-بهاره

 از اتاق رفتم بيرون..شب نامزدی سحرو عماد بود

 وای حتما علی هم مياد..ینی منو با این لباسا ببينه چيميگه؟؟

 ای بدرک که چيميگه دختره چشم سفيد..خفه شو زبونتو گاز بگير بی حيا

 ور..هی فحش ميدهخعله خب توهم وجدان بيشع

 االن دوروزه نرفتم شرکت..خودش گفت نرم

 یه استراحتی بهم داد..تو این چند روز منم تونستم کارا و درسای عقب افتادمو انجام بدم

موهامو پروتز گذاشته بودو باالی سرم جمع کرده بود..یه بافت روی موهای روی پروتز زده 

 ودبود..پایينشم موج داده بودو آزاد گذاشته ب

 یه آرایش دخترانه هم رو صورتم نشونده بود..خودم نميخواستم آرایشم غليظ باشه

 کت آستين ميدی امو صاف کردمو پشت یه ميز چهار نفره نشستم..بهاره هم کنارم نشست

 بابک اومده؟؟-

 نه..اس داده تو راهه-بهاره

 سرمو گذاشتم رو ميز

 خب پاشو بریم برقصيم-
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 باشه..پاشو-بهاره

 پاشدمو باهم رفتيم تو پيست رقص..هيزمای جهنم داشتن تو هم ميلوليدن

 استغفراهلل..پناه بر خدا منکه حاج خانومم بهم نيماد اهل این قرطی بازیا باشم

 ساسی از اکو پخش شد_آهنگ سالم

 محو رقص بودیم که بهاره مثل وحشيا دوید رفت..مسيرشو دنبال کردم

 يلی تحویلش گرفتن..ميدونستن بابکو بهاره همو ميخوانرفت پيش بابک..خونواده بابک خ

 با چشم دنبال علی گشتم..نبود

 یه چرخ زدم که یه پسره روبروم اومد..ابروباال انداختو چشمک زد

 رفتم اونور تر..اونم اومد

 عجب گيری کردیما..پسرای فاميل ما انقد مظلومن که..اینا چقد پررو ان

 دختره بنده خدارو اذیت ميکرد..زدم پس کلش چشمم به مهراد افتاد..داشت یه

 برگشت سمتم

 عه سالم دختر دایی-مهراد

 عليک..داری چه غلطی ميکنی؟؟-

 ميخوام زن بگيرم-مهراد

 بگير دیگه..چيه یالغوز موندی-

 دارم زمينه سازی ميکنم-مهراد

 اها..ميخوای مخ این دختره بخت برگشته رو بزنی؟؟-
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 آره..دختر خوبيه نه؟؟-مهراد

چميدونم ولی مردم اینجوری مخ.نميزنن..با اینکارایی که تو ميکنی اون بدبخت فکر ميکنه تو از -

 تيمارستان فرار کردی دمشو ميذاره رو کولش در ميره

 دستشو کشيدم که برقصه

دستمو برد باالی سرم..چرخيدم..چشمم به علی افتاد..اوخی چه خوشگل شده..فرناز قربونش بره 

 الهی

گليسی زده بودو با ژل حالت داده بود..یه کت اسپرت آبی نفتی پوشيده بود..جين موهاشو ان

 سورمه ای..یه بلوز ابی روشن هم تنش بود

 اخماش حسابی توهم بودو بهم نگاه ميکرد

 از پيست رقص رفتم بيرون..رفتم سمتش

 سالم آقا خوشگله..ندزدنت-

 خشک جواب داد

 سالم..نگران من نباش..برو برقص-

 ها؟؟چيشد؟چخبره؟؟

 پشتشو بهم کرد بره که استينشو گرفتم..جلوش وایسادم

 پسر عمم بود-

 منم که چيزی نگفتم..برو با پسر عمت ازدواج کن اصال-علی

داری اشتباه ميکنی..من با پسرعمه هام صميمی ام..بعدشم اون ميخواد زن بگيره..دیوونه من -

 مثل خواهرشم
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 گی؟؟بمن چه چرا اینارو بمن مي-علی

 کنارم زدو رفت..رو یه صندلی کنار بابکو حسين نشست

 رفتم سمتشونو سالم احوالپرسی کردم

 گرم جوابمو دادن

ولی بادم خالی شده بود..علی زد تو برجکم..اینهمه خودمو سرخاب سفيداب کردم این علی عنتر 

 ازم تعریف کنه عنشم حساب نکرد

 نشستم پشت ميز خودمون

د ریيسم نيک سرشته پاپيچ شد ازونجا بيام بيرون..ولی مخالفت کردمو گفتم ازونروز که بابا فهمي

جای دیگه بهم کار نميده..باید سابقه کار تو شرکت داشته باشم..ولی من فقط تو دفتر وکالت کار 

 کردم

 دوهفته دیگه تولد علی بود

 موندم چی براش بخرم که شيک باشه و خوشش بياد

 م بگيرفعال بذار آشتی کنه بعد تصمي

 خيله خب توهم..هی بزن تو پر ما

 نگاهم رفت به پيست رقص..بهارو بابک داشتن قرو فر ميدادن

 اینارو نگا از راه نرسيده شروع کردن به رقصيدن..مردم چه حوصله ای دارن

 حوصله نداشتم..همه ذوقم کور شده بود

 دستامو گذاشتم رو ميز..سرمم روشون
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م که علی رو دیدم..دست یه دختره رو گرفته بود..روبروی هم همينطور به پيست رقص نگا ميکرد

 شروع کردن به رقصيدن

 یه پوزخند به خودم زدم

هه من چه سادم..مردا همشون سرو ته یه کرباسن..خاک تو سر من بشه که بخاطر این جلوی بابام 

 وایسادم

 واسه کسی که ارزششو نداشت جلوی بزرگترین قهرمان زندگيم وایسادم...

 امو بستم..ميخواستم هرچه زودتر امشب تموم بشهچش

 باز چشامو باز کردمو نگاش کردم

 داشت نگام ميکرد..دختره هم با ناز جلوش ميرقصيد

 چهره دختره رو نميدیدم

 باز اون پوزخند مسخره روزای اولش رو لباش نشست

 رومو برگردوندم تا نبينمش

چشمم به حسين افتاد..با اون کت اسپرت آبی مخملشو شلوار کتون مشکی خوشتيپو جذاب شده 

 بود

 موهاشو با زل بسمت باال حالت داده بود..رفتم سمتش

 داشت با دوستاش باز زر زر ميکرد

 دستشو کشيدم..همشون خندیدن

 چيه؟؟-حسين

 بریم برقصيم-
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 له ميکنی؟؟برو با دوس پسرت برقصتوهم خُليا..مگه شهر جی تی آس که یهو حم-حسين

واال دوس پسرم از غم من دق کرد افتاد سينه قبرستون..در حال حاضر هيچ غالمی ندارم..بيا -

 غالمم شو

 رفتيم تو پيست رقص..یه اهنگ شاد ایرانی گذاشت

 ارش_تکون بده

..حسين شروع کرد به رقصيدن..از عمد حسينو اوردم..چون علی اونروز خواستگاری حسينو ندید

 رفته بود دسشویی..وقتی هم که اومد اونا رفته بودن

 اصال بهتره بگم حسين در مواقع حساس زندگی کال دربست تو دسشویی تشریف داره

 یه موج به بدنم دادم..چشمم به علی افتاد..خون خونشو ميخورد..قيافش برزخی شده بود

 آخ جون..سمتش با دست اشاره کردم

 به نفع من3_4-

 ام کردو از رو صندلی پاشد..بسمت ته باغ رفتحرصی نگ

 اهنگ که تموم شد حسين محکم زد پس کلمو فرار کرد

 هرچقدم تيپ بزنه اخالق االغيشو که نميتونه بپوشونه واال

 کصافط..اگه علی دیده باشه ميگه خاک توسرت..از دوس پسرت کتک ميخوری

 خب توروخدا فکرشو بکن..حسين خره دوس پسر من باشه

حاضرم تو خونه بترشم ولی اونکه اخرین مرد رو کره زمين باشه شوهرم نشه..در صورتی که من 

 داداشم نبود البته

 خواستم برم جای بچه ها بشينم که کشيده شدم سمت ته باغ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 253 

 بعدم خوردم به دیوار..دلو رودم اومد تو جيگرم

 ای الهی دستت بشکنه دیوونه زنجيری-

 اوا خاک به سرم..علی بود

 با اخمای توهم اومد سمتم..چسبيدم به دیوار..دست راستشو گذاشت رو گردنم

 یه فشار خفيف داد

 فک کردی من بازیچتم؟؟عروسکتم که منو بازی ميدی؟؟-علی

 یکم نفس کشيدن برام سخت شد..آخ جون زمينه واسه اذیت کردنش جور شد

 ولم کن..من هرکار دلم بخواد ميکنم..بتوربطی نداره-

 ار دادبيشتر فش

 دیگه نميتونستم راحت نفس بکشم..به خس خس افتاده بودم

 دستامو گذاشتم رو دستش

 سرشو اورد نزدیکتر

 خيله خب..منو بازی ميدی؟؟یه کاری ميکنم از کردت پشيمون بشی-علی

 بيشتر فشار داد

 عـ..لی..دسـ..تتو...-

 نع..تو باید تاوان کارتو کامل پس بدی-علی

بکوبم تو پایتختش..حيف که از نعمت پدر شدن محروم ميشد..اونوقت  ای دلم ميخواست زانومو

 منم از نعمت ننه شدن
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 ینی رسمن خودمو به ریشش بستم

 آآآآخ خفه شدم

 داداشـ..ـم بود-

 مشکوک نگام کرد..واقعا بی حال شدم..بيخيال حرص دادن..نفس کم اوردم

 چشامو بستم..بدنم سست شد

انو رو زمين افتادم..سرمو گذاشتم رو زانوهامو سرفه های حس کردم دستشو برداشت..رو دو ز

 بلند کردم

 صداش گنگ ميومد

 یکم که حالم بهتر شد سرمو بلند کردم..سينم یکم ميسوخت

 بغلم کردو تکونم داد

خوبی؟؟ببخش خانومی..خب چرا لجبازی ميکنی؟؟زودتر ميگفتی..ميدونی که من روت -علی

 حساسم

 نش حلقه کردمپسش زدمو پنجه هامو رو گرد

 توهم..باید تاوان کارتو پس بدی..من عروسکت نيستم-

 اروم دستامو از گردنش جدا کردو گفت

 کدوم کار؟؟-

 با دلخوری گفتم

 خودت با اون دختره رقصيدی..بعد منکه با داداشم رقصيدمو دعوا ميکنی-

 باز بغلم کردو پيشونيمو بوسيد
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 من قربون دلخوریت بشم..اون ابجيم بود-علی

 مبهوت نگاش کردم

 اليکا بود دیگه..همونی که اونروز جعبه شيرینی دستش بود..نشناختی؟؟-علی

 نچ..قيافشو ندیدم-

 گونمو بوسيد..عه این چه پررو شده داره از موقعيت سوء استفاده ميکنه

 دستامو گذاشتم رو سينشو هلش دادم..ازم اروم جدا شد

 ه..فقط مونده بابای تورو راضی کنيممن با بابا خيلی صحبت کردم..ميگه راضي-علی

 بابام به هيچ صراطی مستقيم نيس-

 اگه من علی ام..ميتونم مستقيمش کنم-علی

 مشکوک نگاش کردمو گفتم

 تو چيزی ميدونی؟؟-

 ابرویی باال انداختو راه افتاد

 برگشتيم جای بقيه

 افتخار یه دور رقصو بهم ميدید؟؟-علی

 اومممم..نچ-

 چرا؟؟-علی

فاميالمون ببينن من با توام آبروم ميره..فقط دختر عمه هام خبر دارن بين منو تو چون اگه -

 حسيه..بعدشم گردن تو توسط داداشام ميشکنه
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 اوه اوه..منو دست داداشای نره غولت نده..ولی خوشگله هاا-علی

 کی؟؟حسين گاوه؟؟-

 اوهوم..همونی که باهاش رقصيدی-علی

 وتهاونکه االغه..خوشتيپو خوشگل روبر-

 پووووف..نکن دختر..اینجا کاری از دستم برنمياد..ميزنم خودمو.تورو ميکشمااا-علی

 خطرناکيااا-

 همون موقع سحر با اون لباس عروس دنباله دارش با عماد اومدن داخل

 بی اختيار دست علی رو گرفتمو دویدم سمتشون..بچه ها هم اونجا بودن

 ینی سارا بهاره الهه و البته صدف..حسينو مسعودو بابک هم بودن

 عماد تک فرزنده؟؟-

 اره-علی

 دستشو دور کمرم حلقه کرد..اصال حواسم نبود

 صدفو پدرام یه گوشه وایساده بودن

 سحر با لبخند نگامون کرد

 بهوای سحری..خيلی خوشگل شدی..اقا عماد بيش فعال هم خيلی خوشگل شده..کپک بزنين -

 پای هم

 این االن دعای خير بود؟؟-سحر

 پ ن پ نفرین بود..دعای خير پر از احساسو رمانتيک-
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 وقتی به همه خوشامد گفتن نشستن تو جایگاه عروس داماد

 لباسش قشنگو جالب بود..ولی دامن پفی نبود

 صدای عليو کنار گوشم حس کردم..نفساشو تو گوشم فوت ميکرد

 این کتو ساپورتت واقعا به دلم نشستامشب خيلی خوشگل شدی..-علی

 سرمو یکم بردم کنار. نگاش کردم..چشاشو خمار کرده بود

 علی برو اونور..االن ميبينن شر ميشه-

 خب منکه ميخوام بگيرمت..چرا لج ميکنی؟؟-علی

 اول بگير بعد-

 تو مگه هی محرم نامحرم نميکردی؟؟پس چرا مجلستون مختلطه؟؟-علی

ه..بعدشم نميان که بهم دست بزنن..هيچ پسری تاحاال بمن دست فاميال خب آشنان دیگ-

 نزده..برو اونور

 بيشتر فشارم داد..این دیوونه شده

 وای فاطی..چه حس خوبيه اولين مرد زندگی یه دختر باشی-علی

 البته اگه قدرشو بدونی-

فت سر دستشو از دور کمرم باز کردمو رفتم رو صندليم نشستم..یه چند لحظه بعد علی هم ر

 ميزشون نشست

 پدرو مادرش روهم دیدم..با چنتا خانومو اقای مسن دور یه ميز نشسته بودن

 فاطی خيلی مشکوک ميزنيا-سارا

 نبابا..این علی یکم پررو شده بود..نشوندمش سرجاش-
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 اخ جون..عروسی بعدی مال منو بابکه-بهاره

 پنجه هاشو توهم قفل کردو تند تند پلک زد

 عقققق..گودزیالی عاشق..شوهر ندیده ذليل مرده-

 به مسعود ميگم لنز بذار-الهه

 عه چرا؟؟توکه چشم سبز دوس داشتی-

 خب آدم باید تنوع داشته باشه-الهه

 خاک تو سرت..مردا که لنز آرایشی نميذارن-

 سحرو عماد پاشدن برقصن

 يدیدسحر آروم ميرقصيد..اصال چشای کور شدش هيشکيو جز عماد خره نم

 چند دور رقصيدنو نشستن..منم نشستمو یه شيرینی برداشتم

 خواستم گاز بزنم که یکی اومد خوردش

 با اخم نگاش کردم..بهاره گاو بود..مثل گاو که نوشخوار ميکنه دهن واموندش ميجنبيد

 الهی کوفتت شه..از پانکراست پایين نره-

از خواستم بخورم که یکی ازینور اومد شيرینيو تو دهنش چپوندمو یه شيرینی دیگه برداشتمو ب

 خوردش

 کالفه برگشتم نگا کردم..حتما این الهه کصافطه

 ولی نه..علی بود..بيخيال داشت شيرینی منو کوفت ميکرد

 اینم چپوندم تو دهن علی که صورت شش تيغش کثيف شد
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 یکی دیگه برداشتمو یه جا انداختم تو دهنم

وع کرد به زدن به کمرم..یکی هم پشت قفسه اب دهنم پرید تو گلوم..یکی محکم شر

 سينم..داشتم نصف ميشدم

 یکی هم ميزد پس کلم

 با جيغ گفتم

 بــــــــــــــــــسه-

 دستاشونو برداشتن..کمرم بيشتر از همه جا درد گرفته بود

 اشک چشامو پاک کردم..خو زد به گلوم دیگه..اشک آدم درمياد

 صف شددیوونه ها..یه آب ميدادین..کمرم ن-

دستمو گذاشتم رو کمرمو یه آب ریختم..یه جرعه ازش خوردم که حس کردم یه دست گرم داره 

 کمرمو ماساژ ميده

 آخييييش..یکم پایين تر..اها همونجا-

 برگشتم با لبخند نگاش کردم..ولی لبخندم به حرص تبدیل شد

 علی بود..با اون لبخند شيطونو مسخرش

 دی بچهبردار دستتو ببينم..آبرومو بر-

 بچه ها خندیدنو اون گونمو بوسيد..جای لباش سوخت

 نکن..بخدا واسم حرف درميارن-

اشکال نداره..چن وقت دیگه ميگيرمت ميگن با دوس پسرش ازدواج کرده..حتما یه گندی -علی

 باال اورده..مخصوصا که زود حامله بشی
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 هييييييييييييييييييييييييه

 ای نفسم برید..چه هييهی بود

 این پسر چقد بی ادبو پرروعه؟؟!

 علی خيلی بی ادبو پررو شدی..پاشو برو گمشو-

 بچه ها از خنده ميزو گاز ميزدن..خودشم ميخندید

 وای علی اقا..خيلی باحال شدین االن..قبال یکم خشک تر بودین-سارا

 علی با محبت نگام کرد

 از تاثيرات همنشينی با این خانومس-علی

 مو انداختم پایين..چتری هام رو چشمم افتادنگونه هام داغ شدو سر

 بهاره دستشو گذاشت رو شونم

 توهم به زودی قاطی مرغا ميشی-بهاره

 هيس دیوونه..ميشنوه زشته-

 صدای علی کنار گوشم خفم کرد

 نخير..زشت نيس..زشت اینه که پسر ابرو برداره-علی

 تيکه هامو به روم ميکشيد

 علی برو..داداشام ميبينن-

 هراد نخود اومدصدای م

 دستشو گذاشت رو شونه عليو با اخم گفت
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 ببخشيد..شما کی باشی که انقد نزدیک آبجيای من شدی؟؟-

 قابل توجهت من قراره همسر یکی از آبجيات بشم-علی

 کدوم؟؟-مهراد

 علی بمن اشاره کرد..لبمو گاز گرفتمو سرمو انداختم پایين

 عرق مثل آبشار ازم فرو ميریخت

 راس ميگه؟؟فاطی -مهراد

بچه ها تایيد کردن..منم با خجالت نگاش کردم..مهراد مثل وحشيا حمله کردو عليو بغل کرد..دوتا 

 ماچ آبدار  از لپاش گرفتو تبریک گفت

 بعدم رفت

 این داداشای شماها دیوونن؟؟-

 گته بخور..داداشای خودتم االغن-بهاره

 اونا که کرگدنن..اصال پاشين بریم یه گردو خاک کنيم-

 پاشدیم رفتيم تو پيست رقص..کال به گند کشيدیم پيستو با اون رقص کُردیو قاسم ابادی

 وقت شام شد..رفتيم نشستيم دور ميز

 شامو اوردن

 یه نقشه توپ کشيده بودم واسه سحرو عماد..به بکس گفتم که موافقت کردنو الیک کردن

 دونه چقدر به این فکر خندیدیم...خدا مي
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**** 

 

 

 

 

 چيميگين؟؟-سحر

 سحر بخدا حمله کنی ميرم پخشش ميکنم تو فيسبوکو الینو اینستاگرام-

 سحر جيغ زد

 ميکشمتون عوضيا-

 ههههه..بهش گفته بودم شب عروسيش تو اتاقشون دوربين گذاشتيم..االنم ازشون فيلم داریم

 چه ها جلوم وایسادنسحر حمله کرد منو بزنه که ب

 با خنده گفتم

 دستت به ما چهارتا بخوره پخشش ميکنم..فقط یه راه داره که پاکش کنم-

 چه راهی؟؟-سحر

 اینکه تا یه سال بشی نوکر ما چهارتا و هرچی گفتيم گوش کنی-
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 من باور نميکنم..اول فيلمو نشون بده-سحر

 لپتابمو باز کردم..از تو یکی از پوشه ها یه فيلم الکی که چهره هاشون تو تاریکی معلوم نبود اوردم

 تا داماده رف سمت لباسای عروسه سحر لپتابو بست

 خبيث خندیدیم بهش

 خب قبول ميکنی یا نه؟؟-سارا

 باید فکر کنم..فقط قول بدین نگاش نکنين-سحر

 باهاش دست قول دادیم

 يدی؟؟کی جوابتو م-

 یه ساعت دیگه شما بياین تو پارک وحدت-سحر

 اوکی..خدافظی-

 تو خونه عمه صالحه بودیم..بروبکس رفتن حاضر شن

 علی هرروز جلوی راه بابا ميرفتو سيریش ميشد

 بابا اون اوال خيلی سرسخت بود..ولی االن یکم بهتر شده

 له دیگهامتحانای پایان ترمم تموم شد..امروز هم جمعه بود..شرکت تعطي

 پس فردا هم تولد عليه..و من همچنان هيچی نخریدم

 بچه ها از اتاقا اومدن بيرون

 بچه ها واسه تولد علی چی بخرم که شيک باشه و خوشش بياد؟؟-

 عطر-بهاره
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 عطر دوری مياره-سارا

 لباس بخر-الهه

 چميدونم واال..بریم-

 از خونه اومدیم بيرون

 بابک کجاس؟؟-

 گشچميدونم خبر مر-بهاره

 عه چرا؟؟-

 حرفشون شده..بهاره قهر کرده-سارا

 سر چی؟؟-

 بهاره منو کشيد کنار

اونروز باهم قرار داشتيم..مثل هميشه سر وقت رفتم سرقرار..وقتی نزدیکتر رسيدم دیدم -بهاره

 داره با یه دختره حرف ميزنه و ميخنده

 منو که دید به دختره گفت بره

ازش پرسيدم کی بود هيچی نگفت..دختره برگشت گفت من دوس دختر قبليشم خانوم..به -بهاره

بابک ميگم خب بوده که بوده..واسه چی االن باهاش رابطه داری..جلوی دختره ضایم کرد..گفت 

 دلم ميخواد

 االن ميخوای چيکار کنی؟؟بچه ها نميدونن؟؟-

 کردم..واسه هميشه نه..فقط به تو گفتم..هيچی باهاش تموم-بهاره

 تو غلط کردی بهاره..دیوونه اون دوستت داره-
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نخير..اگه دوستم داشت برنميگشت پيش دوس دختر قبليش..اصال بره باهمون ازدواج -بهاره

 کنه..من دیگه بهش کار ندارم..دیگه هم نميخوام دربارش حرف بزنيم

 دیگه چيزی نگفتم..خيلی ناراحت بود

 مو گونشو بوسيدمدستمو دور شونش حلقه کرد

 درست ميشه گلم..یکم صبر کن-

 لبخند زد

رفتيم تو پارک نشستيم..هرکی رد ميشد یه تيکه بهش مينداختيم..خب منکه کخ ندارم 

 خودشون خيلی تيپای ضایعی داشتن

 یه اکيپ پسرا رد شدن از جلومون

 یکيشون گفت

 عروس مادرم ميشی؟؟-

 نچ..خودتم خری ننتم خره-

 د سمتم..پاشدم گارد گرفتمآقا این حمله کر

 بيای جلو از نعمت پدر شدن محرومت ميکنم-

 غلط کردی..ميزنمت بچسبی به دیوار-پسره

 بيا جلو..هرکی برنده شد باید اون یکی اینو کول کنه..بعدشم اینجا دیوار نداره-

 الکی..منکه ميدونم فرار ميکنم

 گارد گرفتن اومد سمتم..بچه ها هم مثل چهارلب جنگی کنارم وایسادنو

 دوستای اونم گارد گرفتن..همون موقع که خواستيم حمله کنيم صدای سحرو عماد اومد
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 پسرا در رفتن

 عماد با اخم اومد سمتمو گفت

 ببخشيد ميتونم باهاتون صحبت کنم؟؟-

 آب دهنمو قورت دادمو با چشای گشاد به بکس نگا کردم..عه اینا کوشن پس؟؟

 دن پشت درختا قایم شده بودننبودن..چشم گردوندم..رفته بو

 برگشتم سمت سحرو عماد

 اوهوم-

 عماد رفت..منم پشتش..سحر رو یکی از نيمکتا نشست

 تو یه جای خلوت پشت درختا وایسادو با اخمو عصبانيت گفت

 شنيدم یه کارایی کردی-

 کدوم کار؟؟-

 خودت خوب ميدونی منظورم چيه-عماد

 فيلم؟؟-

 آره..همين االن برو پاکش کن-عماد

 عمرا..باید یه سال بمنو اون سه تا االغ سواری بدین-

 خيله خب..خودت خواستی-عماد

 مثال ميخوای چيکار کنی آقای خجالتی؟؟-

 یه کاری ميکنم از کارت پشيمون بشی زبل خانوم-عماد
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 هيچ..-

 صدای علی از کنار گوشم خفم کرد

 سالم..اینجا چخبره؟؟-علی

 از ایشون بپرس-ادعم

 علی سوالی نگام کرد

 من بعدا توضيح ميدم-

 عماد با حرص برگشت پيش سحر

 علی روبروم وایساد..مثل طلبکارا گفت

 خب..ميشنوم-

چيزه..منو بهاره اینا به سحر گفتيم که شب عروسيشون تو اتاقش دوربين گذاشتيمو ازش فيلم -

 داریم

 یکم نگام کردو یهو داد زد

 دی؟؟تو چيکار کر-

 چسبيدم به درخت..دستاشو گذاشت دوطرف سرم

 گفتی چه غلطی کردی؟؟-علی

 وای علی..بخدا دروغ گفتم بهش..اصال دوربينمون کجا بود-

نخير ماسمالی نکن..همين االن فيلمو ميری پاک ميکنی..با آبروی بقيه بازی نکن..با آبروت -علی

 بازی ميشه

 یه قدم رفت عقب که مثل ميمون از درخت باالرفتمو رو شاخه نشستم
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 با تعجبو اخم نگام کرد

 بيا پایين ببينم-علی

 نميام..منو ميزنی خر گودزیال-

 نخير..نميزنمت..بيا پایين ميفتی دستو پات ميشکنه-علی

 جوش منو نزن..شيرت خشک ميشه-

 کو مسعود هم بودناونورو نگا کرد..بچه ها داشتن ميومدن..حسينو باب

 اینا اینجا چيکار ميکنن؟؟-

 بابک گفت عماد اومده جای شماها..ماهم اومدیم-علی

 بيکارین بخدا..نشد ما یه جایی بریم شما نباشين-

 خب آره دیگه..جمعس..بيا پایين زشته-علی

 بچه ها پایين درخت وایسادن

 عه شما اونجا چيکار ميکنين؟؟-مسعود

 دارم االغ شکار ميکنم-

 از تو برمياد-الهه

 پس شما به شکارتون برسين..ماهم ميریم یه دور بزنيم-مسعود

 مسعودو الهه رفتن..حسين دست سارا رو گرفتو گورشونو گم کردن

 بابک رفت سمت بهاره..بهاره بی توجه بهش بمن گفت

 فاطی بيا پایين خطرناکه-
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 خانومی..بيابریم کارت دارم-بابک

 فاطی ميفتيااا-بهاره

 بهارم..بيا بریم..ميخوام حرف بزنم-بابک

 آجی بيا دیگه..بخدا یچيزیت بشه مامان خِر منو ميچسبه-بهاره

 بابک کالفه گفت

 بهاره..ميگم بریم کارت دارم عزیزم-

 من عزیز تو نيستم..برو گمشو پيش همون عوضی ای که منو جلوش کنف کردی-بهاره

 بابک دست بهاره رو گرفتو به زور با خودش برد

 علی باز نگام کرد

 یا ميای پایين یا حسابتو ميرسم-علی

 هيچکاری نميتونی بکنی-

 شروع کرد به تکون دادن درخت..دستامو دور تنه درخت حلقه کردم..پاهامم به شاخه پيچيدم

 انقد تکون داد که ليز خوردمو.افتادم

 از رو هوا بغلم کردو گذاشتم زمين..ولی ولم نکرد

 علی ولم کن-

 و باید همينجا بمونی تا شيطونی نکنی..برو فيلمشونو پاک کن..باشه خانومم؟؟نچ..ت-علی

 زیر چونمو بوسيد

 خيله خب..ولم کن-
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 معذب بودم..نميتونستم تماس دستشو با بدنم تحمل کنم

 دوسش دارم ولی حق نداره بهم دست بزنه..بعله..جمله تکراری بود

 یه بوس به عمو بده تا ولت کنه-علی

 مو کيلو چنده..بوس چيه..تو االن منو بوسيدیبرو یره..ع-

 نه ازینا نه..ازینا-علی

 لباشو گذاشت رو لبام..نفسم برید

 دستپاچه سرمو چرخوندم

 علی..تو حق نداری منو ببوسی..ولم کن-

 ولم کرد که ازش فاصله گرفتم

 فيلمشون تو گوشيته؟؟یا تو لپتاب؟؟-علی

 ر نيسنه..ميگم که الکی گفتم بهش..فيلمی در کا-

 ای شيطون..مردمو سرکار نذار-علی

 ولی بهشون چيزی نگو..باشه؟؟-

 باشه ولی چرا؟؟-علی

 چون ميخوام یکم اذیتشون کنم..ميخوام سواری بگيرم-

 آهانی گفتو دستشو دور شونم حلقه کرد..باز خواستم اعتراض کنم که کالفه گفت

 فاطمـــــــــــــــــــه-

 بودین باشه..راسی نگفته بودی خارج-
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 از کجا فهميدی؟؟-علی

 بابا گفت..از همون زمانی که بابات...-

 ساکت شدمو بهش نگا کردم

 سرشو تکون داد

 آره..اون موقع من سه سالم بود-علی

 چند سالته االن؟؟-

 28-علی

 سال از من بزرگتری8-

 سالته؟؟20تو-علی

 آره..چند بهم ميخوره مگه؟-

 ..من کالس دوم بودم که خانوم کوچولو بدنيا اومده21یا20همون-علی

 مثل منگوال گفتم

 خانوم کوچولو کيه؟؟-

 علی دماغمو کشيدو گفت

 کيه بنظرت؟؟-

 گونه هام داغ شد..از دور الهه و مسعودو دیدم..تو فاز عشقوالنه بودن

 تو دریای نگاه همدیگه غرق شده بودن

 بریم ضدحال بزنيم بهشون-
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 نخير..چيکار داری به مردم..بيا بریم-یعل

 به زور منو کشوندو با خودش برد اونور..با لبولوچه آویزون به الهه و مسعود نگا کردم

این الهه ورپریده چه راحته..اصال همه این ورپریده ها خيلی راحتن با دوس پسرای االغتر از 

 خودشون

همشون راحت تره..چون خارج رفته و  فقط منم که هی جفتک ميپرونم به علی..علی ای که از

 افکارش یکم غربيه

 علی..تو غربی فکر ميکنی؟؟مثال تو روابطت با خانوما-

اوال که چه ناز اسممو ميگی..دوما تا حدودی..ولی خب روی ناموسم خيلی حساسم..افکار -علی

 اونجا زیاد روم تاثير نداشته

 دنمو ميشکنیاینکه مشخصه..من تا بایه پسر حرف ميزنم ميای گر-

 گونمو نرم بوسيد

 چون دوستت دارم-علی

 لبمو گاز گرفتمو چشامو بستم

 من..منم دوستت دارم-

 چشامو باز کردمو نگاش کردم..با محبت نگام ميکرد

 ینی مخالفتای بابا تا کجا پيش ميره؟؟-

 ایشاال همين روزا راضی ميشه-علی

 ساکت شدمو دیگه چيزی نگفتم
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******* 

 

 

 

 

 &علی&

 جلوی در خونشون پياده شد

 سرشو از پنجره ماشين آورد تو

 مرسی زحمت کشيدی..خدافظ-فاطمه

 صبر کن..فاطی-

 جانم؟؟-فاطی

 ازین جانمش دلم لرزید..پوووف دختر تو چه کردی با من؟؟

 فردا خودم ميام دنبالت واسه شرکت-

 باشه..با تو که تعارف ندارم..فقط سر کوچه وایسا که کسی نبينه-فاطی

 چشم-
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 خدافظی کردمو وقتی رفت داخل خونه راه افتادم

 نيم ساعت بعد جلوی کافيشاپ نگه داشتم

 پياده شدمو رفتم داخل

 رو ميز هميشگی نشسته بود..خداميدونه باز چيکار داره

 نشستم روبروش

 سالم عزیزم-فرناز

 ازین کلمات استفاده نکن..وگرن دیگه نميام-

 خب دوستت دارم..چرا نميتونم...-فرناز

 فرناز خفه..بنال ببينم چی ميخوای بگی-

کاش یه ذره ازون عشقی که نسبت به اون دختره داری بمن داشتی..اونوقت من همه چی -فرناز

 داشتم

اوال دختره اسم داره..دفعه آخرت باشه اینجوری خطابش ميکنی..دوما من انقد بيشعور نيستم -

 شمکه عاشق تو ب

 علی..منکه بهت خيانت نکردم..فقط بخاطر بابا رفتم باهاش-فرناز

مگه التماست نکردم نری؟؟مگه نگفتم از خدمت برگشتم ميام خواستگاریت؟؟واسه چی تنهام -

 گذاشتی؟؟

 خب..خب فکر ميکردم دروغ ميگی..مثل همه پسرا..مثل سياوشو سيامک-فرناز

 اینا کی ان باز؟؟-

 ..ینی قبل از تودوس پسرای قبليم-فرناز
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 خب..دیگه چنتا دوس پسر داشتی؟؟-

بخدا فقط همين دوتا داداش بودن..اول با سياوش دوست بودم..ولی اون بهم خيانت -فرناز

 کرد..بمن قول ازدواج داد..ولی بعد یه مدت فهميدم با صميمی ترین دوستم روهم ریختن

سراغمو بهم پيشنهاد دوستی  سيامک هم داداشش بود..که وقتی با سياوش تموم کردم اومد

 داد..واسه چزوندن سياوش باهاش دوست شدم..ولی اون ازم درخواستای نابجا داشت

خواستم باهاش تموم کنم که گفت ميره همه چيو به بابام ميگه..بابا خيلی رو من حساس 

 بود..باالخره تک دخترش بودم..مجبوری باهاش موندم

دزدید..بردم خارج از شهر تو یه ویالی قدیمی..بهم..بهم  یه روز که از دانشگاه برميگشتم منو

 تجاوز کرد..یه ماه بعد اون ماجرا ماشين بهش زدو ضربه مغزی شد..مُرد

 عجب..پس تو دختر نيستی-

خب..خب اون موقع تو نبودی..خدمت بودی..اول با سياوش بودم..بعد با تو..بعد که رفتی -فرناز

 خدمت با سيامک دوست شدم

چه..کارتو بگو..بعدشم مگه تو نگفتی بهم خيانت نکردی؟؟پس اینا سيب زمينی ان؟؟تو  خب بمن-

 دیار ما بهش ميگن خيانت

 سرشو انداخت پایين

خب..توکه تو اروپا زندگی کردی باید یکم آزاد تر فکر کنی..ولی..ميخواستم یبار دیگه -فرناز

 درخواستمو بگم

 .پاتو از زندگيم بکش بيرونببين فرناز من حوصله اراجيف تورو ندارم.-

 آخه چرا منو نميخوای؟؟-فرناز

 چون برام تموم شدی..دیگه بهت هيچ حسی ندارم..حتی تنفر-
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 ولی من دوستت دارم علی-فرناز

 من دختری که هرروز با یکی باشه رو نميخوام-

 تاوان این حرفاتو خيلی زود خواهی داد آقای نيک سرشت-فرناز

 کيفشو برداشتو از کافيشاپ خارج شد

 قهومو خوردمو پاشدم

 ميزو حساب کردمو رفتم بيرون..حوصله اینو ندارم دیگه..خوبه شرش کم شد

 هه اون؟؟اون هربار تهدید ميکنه ولی باز برميگرده و چرتو پرت ميگه

 خسته کنندس این دختر..برعکس وقتی کنار فاطمم گذرزمان حس نميشه

 ههمش شيطونی ميکن

 یاد کارش افتادم..خندیدمو سری تکون دادم

 فيلم...

 بعد سوار شدن تو ماشينم بسمت خونه امير راه افتادم..برم ببينم چه غلطی ميکنه..اصال سرنميزنه

 

 

 

 

******* 
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 @فاطمه@

 علی..منظورت چيه؟؟-

 با عصبانيت چنتا عکسو پرت کرد تو صورتم

 لبم ميلرزید..اشکام راه خودشونو پيدا کردنیکی یکی برشون داشتم..با دیدن هرکدوم ق

 عکس از منو یه پسر بود..تو حالتای مختلف..حتی..حتی تو تخت..اونم با بدن عریان

 پاشدمو با گریه لباسشو چنگ زدم

 علی..دروغه..بخدا دروغه..من نيستم-

 یه عکسو از دستم چنگ زد

 نکار ميکنی؟؟این تو نيستی؟؟منم؟؟حتی خال کنار صورتتم هست..چرا ا-علی

 دوباره عکسو نگا کردم

 علی..خب این عکسارو کی گرفته؟؟اصال من این پسرو نميشناسم..پس.چرا هيچی یادم نمياد؟؟-

 غمگين نگام کردو عکس از دستش افتاد

 این جواب محبتای من نبود-علی

 عقب عقب رفت..بازوشو گرفتم

 علی..تو باور ميکنی؟؟-
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 از حالت غمگين در اومدو قيافش برزخی شد

 دستشو برد باال و تا به خودم بيام محکم زد تو صورتم..دستم از دور بازوش شل شدو افتادم زمين

 دست سردمو گذاشتم رو گونه داغم

 حقم نبود بزنتم..حقم نبود اونارو باور کنه..ینی کار کيه؟؟

 شکام جاری شدگونم ميسوخت..چشامو بستمو از الی پلکای بستم ا

 صدای دادش تو گوشم پيچيدو موند

دیگه تو زندگی من جایی نداری هرزه آشغال..حيف عشقی که به پای تو ریختم..حيف وقتی که -

 واسه رضایت از بابات گذاشتم

 بعدم صدای قدم هاش که دور ميشدن اومد

 سرم سنگين شده بود..به سختی از جام پاشدم

 کيفمو از رو ميز برداشتم

 برنامه هایی که براش چيده بودم افتادم..دلم خيلی سوختیاد 

 کادوشو از کيفم دراوردمو گذاشتم رو ميزش..یه برگه هم دراوردمو نوشتم

:منو ببخش عشقم که برات دردسر درست کردم..ولی بدون که اون عکسا صحت ندارن..ولی به 

 فظ واسه هميشهخواسته خودت از زندگيت ميرم بيرون.هدیه امو قبول کن عمرم..خدا

 زیرش نوشتم فاطمه و برگه رو گذاشتم رو کادو

 از شرکت اومدم بيرون

 گلوم درد ميکرد..بغض بدجور به گلوم فشار مياورد..ولی اجازه نميدادم اشکام بریزه..مثل هميشه

 ماشينش جلوی شرکت نبود
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 رفتم سرخيابون..یه تاکسی گرفتم..حوصله سيم جيمای مامانو نداشتم

 کيو نداشتم..حتی خودمحوصله هيش

 فقط گفتم مستقيم بره

 آخر کالفه شدو گفت

 خانوم من االف نيستم..یه آدرس دقيق بدید-

 برین خارج از شهر-

 نميدونم چقد گذشت که نگه داشت..به اطراف نگا کردم..بيابون بودو دره و خاک

 پياده شدمو یه تراول انداختم تو ماشين

 رفت..تنها شدم تو اونجا

 بعدازظهر بود..هوا رو به تاریکی ميرفت

 رو زمين نشستمو کيفمو بغل گرفتم..تا چشم کار ميکرد خاک بودو خار

 گوشيمو دراوردم..گردنبندی که اونروز برام خرید روهم دراوردم

 یه قلب نقره ای که عکس خودش روش حک شده بود

 عکسشو اوردم

..اون عکسای دروغی رو باور کردی..ولی از همين االن دلم برات تنگ شده آقایی..خيلی بدی

 حرفای منو باور نکردی

 فهميدم که دوستم نداشتی..عاشقم نبودی..دروغ گفتی

 کسی که واقعا عاشق باشه به عشقش شک نميکنه..حرفاشو باور ميکنه
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 هق هقم اوج گرفت

 سرمو گذاشتم رو زانوهامو زجه زدم

هامت خودکشی ندارم..مرگ تدریجيو برام آخه من بدون تو چيکار کنم؟؟خودت ميدونستی من ش

 به ارمغان آوردی

 نميدونم چقد گذشته بود که سرمو بلند کردم

 هوا تاریکه تاریک بود..گوشيم از بی شارژی ارور دادو خاموش شد

 پاشدمو لباسامو تکوندم..اشکامو پاک کردم

 حاال چجوری برگردم؟؟

 کيفمو برداشتمو بسمت جاده براه افتادم

 د..فقط صدای زوزه باد تو گوشم ميپيچيدهيشکی نبو

 خوب نميدیدم..هوا تاریک شده بود..آسمون شب پر از ابر و مهتاب دیده نميشد

 بارون نم نم ميبارید

 بجز یه مانتو چيز دیگه ای تنم نبود..چون روز هوا یکم گرمتر بود

 دستامو به خودم پيچيدمو تندتر قدم برداشتم

 دمکنار جاده خاليو مسکوت وایسا

 هيچ ماشينی نبود

 از فکر اینکه امشب اینجا بمونم تنم لرزید..ینی االن خونوادم چه فکری ميکنن؟؟

 نميدونم ساعت چنده
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 یه چند دقيقه ای گذشت که نور چراغ ماشينی دیده شد

 نزدیکتر رسيد..یه ماشين شاسی بلند

 ترسيدم سوار شم..از جاده یکم فاصله گرفتم

 ماشين نگه داشت..شيشه سمت کمک راننده پایين رفتو یه پسر سرشو آورد بيرون

 خانومی چرا اینجا وایسادی؟؟بيا باال-پسره

 یه قدم رفتم عقب

 اگه سوار شم معلوم نيس چی بشه..نميتونم اعتماد کنم..دیگه هيچوقت نميتونم اعتماد کنم

م بدوم که با یه خيز خودشو بهم رسوندو درو باز کرد..چند قدم رفتم عقب که اومد سمتم..برگشت

 گرفتم

 موهامو از روی شال گرفتو محکم کشيد

 کجا خانوم خوشگله؟؟تشریف داشته باش امشب-پسره

لرز بدی به اندامم افتاد..کاش امشب همينجا ميموندم..اصال خوراک حيوونای وحشی ميشدم..ولی 

 گير اینا نميفتادم

 کشيدم سمت ماشين

 ه بوددستامو محکم گرفت

 هولم داد تو ماشين..خودشم کنارم نشست

تو ماشين دوتا پسر دیگه هم نشسته بودن..یکی راننده..یکی هم کنارم بود..من وسط دوتا پسر 

 بودم

 ولم کن..توروخدا..منو ازین بدبخت تر نکن-
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 کمرمو فشار دادو گفت

 چه ها؟؟بدبختت نميکنيم..پول خوبی بهت ميدیم که باهاش خوشبخت بشی..مگه نه ب-

 اونی که کنارم بود گفت

 اره خانومی..نگران نباش..باهات راه ميایم-

 دندونام تند تند بهم ميخوردن..بيشتر تو خودم جمع شدم

 اونا نزدیکتر شدن..حالم خيلی بد بود..حالت تهوع بدی داشتم

 اون پسر اوليه گفت

 بهروز..یکم تند تر برو-

 راننده رو ميگفت..بعدم رو کرد سمت من

 من یاشارم..اسمت چيه خانومی؟؟-سرهپ

 تو صورتش تف انداختم

 با حرص پاک کردو باز موهامو از روی شال کشيد

 ببين جوجه..بهت هيچی نميگم پررو نشو-یاشار

برو بمير..مرتيکه پدرسگ..آشغال حيوون صفت..شماها فقط دنبال یه دختر تنهایين که بال -

 سرش بيارین

 هرسه تاشون بلند زدن زیر خنده

 اشکی که تو چشمم جمع شده بودو با حرص پاک کردم

 دستشو رو اندامم کشيدو گفت
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 آره عشقم..امشبم تو تنها بودیو خوراک حيوون صفتا شدی-

 دستشو محکم پس زدمو صورتشو چنگ کشيدم..اونی که اونورم بود محکم گرفت منو

 ختیاشار یه پوزخند زدو ابرو باال اندا

گربه کوچولوی وحشی..پنجول نکش..برات بد تموم ميشه..هرچی بيشتر لج کنی امشب -یاشار

 واست سخت تر ميشه

 یاد حرفام با مامان افتادم

وقتی درباره دزدیده شدن دخترا حرف ميزدیم..یادمه به مامان گفتم دختری که دزدیده ميشه از 

 همون لحظه اول باید خودشو مرده بدونه

 مامان جلوی چشمم جون گرفت چهره مهربون

 زدم زیر گریه..اونا زدن زیر خنده..من زجه زدم..اونا قهقهه

علی..عشقم خيلی بد کردی..اگه اون عکسارو باور نميکردی من االن اینجا نبودم..ميدونم که اگه 

 دستشون بهم بخوره خودمو ميکشم..با همه بی شهامتيم واسه خودکشی..تو بجای من زندگی کن

 فرو دادم..حس کردم ماشين نگه داشتبغضمو 

 صدای باز شدن درماشين..بعدم دستم کشيده شد

 از ماشين رفتم بيرون..بهروز جلوم راه افتاد..یاشار سمت چپم..اون یکی هم سمت راستم

 نگاهی به اطراف انداختم..عقبگرد کردمو شروع کردم به دویدن

 مچند قدم بيشتر برنداشته بودم که از پشت محکم گرفت

 یاشار بود..با تمسخر گفت

 هه هه هه..تا یه حال اساسی به ما ندادی هيچ جا نميری  حتی اون دنيا-
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 از بازوم کشيد..پرتم کرد تو خونه

 بهروز اومدو بلندم کرد

 پاشو دختر..برو تو اتاق-بهروز

 ولم کن..تورو به هرکی ميپرستی..به جون هرکی دوسش داری-

 دوست ندارم حرف اضافه نزن..من کسيو-بهروز

 هولم داد تو اتاق..تاریک بود

 شالمو محکم کردم..یاشار اومد تو..ابرو باال انداخت

 به به..چه بره لذیذی-یاشار

 اومد سمتم..یه هوگ زدم تو صورتش..دستامو محکم گرفت..خون از بينيش جاری شد

 عوضی منو ميزنی؟؟پدرتو درميارم-یاشار

 پرتم کرد رو تخت..پاشدم..کيفمو انداختم رو زمين

 باز اومد سمتم..دستامو سفت گرفته بود..با زانو خواستم بزنم وسط پاش که جاخالی داد

 محکم پرتم کرد رو تخت

 تعادلمو از دست دادمو با پشت افتادم..روم خيمه زد

ام غيرقابل تحمل چشاش مثل گرگ تو تاریکی ميدرخشيد..شهوت از چهرش مشخص بود..این بر

 بود

 لباشو گذاشت رو گردنم..شالمو باز کردو پرتش کرد یه کنار

 با پاهاش پاهامو گرفته بود
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 نفس کشيدن هم یادم رفته بود..هر آن امکان داشت خفه بشم

 ولم کن..تورو..خدا-

 دستامو برد باالی سرمو با یه دستش مچ ظریف هردو دستمو گرفت

 ای مانتومو باز کردیه دستشو آورد پایينو دکمه ه

 یه تونيک سفيد آستين کوتاه فقط داشتم

 لباسمو باال زد تا زیر سينم

 لباشو گذاشت رو شکممو کشيد

 دکمه های جينمو خواست باز کنه..خودم هی تکون ميدادم

 نکن..تورو خدا..ولم کن..یاشار..خواهش ميکنم-

 ولی توجهی نميکرد..دکمه های جينمو باز کرد

 ين شلوارمو که جيغ زدمخواست بکشه پای

 تورو جون مادرت یاشار-

 دستشو نگه داشتو مشت کرد..از روم پاشدو لباسامو درست کرد

 بعدم از اتاق رفت بيرون

 نفس نفس ميزدم..اشکامو پاک کردم

 سریع از رو تخت رفتم پایين

 کل بدنم ميلرزید..خدایا کمکم کن

 عقبدر اتاق باز شد..بهروز بود..با ترس یه قدم رفتم 
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 اومد تو..بازومو گرفتو کشيد دنبال خودش

 ولم کن کثافت نجس-

 فقط خفه شو..دختره ی عوضی چه گهی خوردی؟؟مادرشو یادش انداختی-بهروز

 ولی..داشت پاکيمو ازم ميگرفت-

 هه پاکی؟؟اگه پاکی پس اون موقع شب اونجا چيکار ميکردی دختره ی جنده؟؟-بهروز

 جنده ننته آشغال..بتو ربطی نداره عوضی-

 باز هولم داد رو تخت

 ببند دهنتو..بخاطر گهی که خوردی حالتو ميگيرم-بهروز

 پاشدم سرجام نشستم..به شدت پرتم کرد به پشت

 از یقه مانتوم گرفتو کشيد..دکمه هام هرکدوم یه طرف پرت شدن

 بهروز از یاشار بدتر بود..ترسناک تر بود

 کردو کشيد پایين..فقط لباس زیر داشتم زیر جينجينمو باز 

 دستامو گرفتم جلوی پام

 ببخشيد..عذرميخوام..بخدا از قصد نبود حرفم..توروخدا پاکيمو ازم نگير-

 خمار نگام کردو لباشو غنچه کرد

 تونيکمو جر داد

 دستاشو گذاشت رو بدنم

 گير..بخدا خودمو ميکشمنه..خواهش ميکنم..تورو به خدایی که ميپرستی..دختریمو ازم ن-
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 یه پوزخند زدو باز لباشو گذاشت رو بدنم

 صدای هق هقم اتاقو پر کرده بود

 بلند جيغ زدم

 خدایا..علی..علی-

 با پدیدار شدن چهره علی گریه ام بيشتر شد

 بهروز نگام کرد

 با صدای کشيده ای گفت

 علی کيه؟؟-

 نفسمه..زندگيمه..بود..دیگه نيست-

 بوسه نذاشتم..کالفه شدو سرشو برد پایين..باز با لباش بدنمو بوسيدهرکار کرد لبامو ب

 گاز ميگرفتو مک ميزد

 سرم خيلی سنگين بود..گوشام منگو منگ تر ميشد

 با صدای بيحالی گفتم

 برو..کنار..به جون مادرت قسم-

 باز کشيده گف

 من کسيو ندارم..هرچقد ميخوای قسم بده-

 با تمام ایستادگيم پلکام روهم افتادو دیگه هيچی نفهميدم

 سياهی مطلق...
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******* 

 

 

 

 

 &علی&

 ازین پهلو به اون پهلو شدم

 اه چرا خوابم نميبره؟؟

 خب معلومه..چون هنوز تو شوک خيانت اون آشغال موندم

 باورم نميشه..عشق من یه هرزه خائن بود

 شب زیر یکیاونم مثل فرناز..هرروز با یکی..هر

 از عماد امروز شنيدم که خونواده فاطمه امشب خونه اونا دعوتن

 ینی اونم االن اونجاست؟؟یا مهمونيو پيچونده و رفته پيش اون پسره؟؟

 از فکر اینکه االن تو بغل اون داره عشقو حال ميکنه بدنم لرزید
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 پاشدم سرجام نشستم..سرمو تو دستام گرفتم

 قلبم عجيب ميسوخت

 هنوز خيانتش برام غيرقابل باوره

 شاید حق با اون باشه..شاید اون عکسا دروغی باشن

 قلبم وایساد ازین فکر

 نه..نه اون دختر خودش بود..حتی خال کنار صورتش هم واضح بود

 همون خالی که هميشه ميگفتم تکه

 به خودم نگا کردم..جای خاليش تو آغوشم

 هرچند زیاد نميذاشت بغلش کنم

 خاطر اون پسره نميذاشت بغلش کنم..هه..عذاب وجدان ميگرفت..جنده عوضیحتما ب

 یهو قلبم تير کشيدو چشام سياهی رفت

 اه..چرا اینجوری ميشم؟؟

یاد امروز صبح افتادم..وقتی از خونه اومدم بيرون که سوار ماشين شم یه پاکت زیر در افتاده 

 بود..پشتش نوشته بود

 يشهبا دقت نگاشون کن آقای عاشق پ

 عکسای فاطمه و اون پسر عوضی بود

 هه..حيف اسم فاطمه واسه اون هرزه آشغال

 درد قلبم نميذاشت بخوابم..پاشدم رفتم تو حياط
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 هوا خيلی سرد بود..باد سرد به تن خستم ميخورد

 عطش درونم بيشتر بود

 دیروز رضایتو از پدرش گرفتم..باالخره راضی شد..باالخره بابارو حالل کردو بخشيد

 چقد خوشحال بودم..ميخواستم بهش خبر بدم..سوپرایزش کنم

 یاد تولدم افتادم

 چه تولدی برام گرفت..یه سال نميشه باهاش آشنا شدم

 چه ذوقی داشتم..چقد فکرو خيال کردم که چه تولدی برام بگيره..چجوری تولدمو تبریک بگه

 خودشو بهش کادو ميدههفته دیگه تولد خودشه..پسره بهش کادو ميده..اینم واسه تشکر 

 چشامو با درد بستم

 ینی االن داره به اون بوسه ميده؟؟

 برگشتم تو اتاق..دوتا مسکن قوی خوردمو کم کم خوابم برد

 

 

 

 

**** 
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 صدای سوت دستگاه تو گوشم پيچيد

 دکتر ملحفه سفيدو رو صورت مهتابيش کشيد..آروم رفتم جلو

 پرستارا دستگاهو قطع کردن..تختو از اتاق بردن بيرون..منم دنبالش

 بردنش تو سردخونه..خودشون رفتن بيرونو درو بستن

 کيسه ای که توش گذاشته بودنشو زیپشو باز کردم..چشاش باز بود

 ترسيدم

 خواستم پلکاشو ببندم..ولی پلک زدو به حرف اومد

رو باور کردی..ولی با اونهمه ادعای عاشقيت منو بمن دست نزن..تو اون عکسای دروغی -فاطمه

 باور نکردی..ازت متنفرم

 چشاش بسته شد..هرچی صداش زدم چشاشو باز نکرد..دیگه نفس نميکشيد

 جمله آخرش تو ذهنم مرور ميشد

 ازت متنفرم..ازت متنفرم..ازت متنفرم...

 با فریاد اسمشو صدا زدم

 س عرق بوداز خواب پریدمو سرجام نشستم..کل بدنم خي

 هوا روشن شده بود..یاد اتفاقات دیروز افتادم

 دوباره قلبم سوخت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 292 

 این خواب ینی چی؟؟ینی بيگناه بوده؟؟

 نه..اون بی گناه نيس..یه خائنه..اینم فقط یه خواب بود..چون بهش زیاد فکر کردم تو خوابم اومد

 پاشدمو رفتم تو دسشویی..صورتمو شستمو برگشتم تو اتاق

 ندارم..ولی مجبورم برم حوصله شرکتو

 اینجا بشينم به اون عوضی هرزه فکر کنم؟

 نفهميدم چی پوشيدمو کی از خونه بيرون رفتم

 دیگه مهم نيس چجوری باشه ریختو قيافم

 تو پارکينگ پارک کردمو بعد قفل کردن ماشين با ریموت رفتم تو شرکت

 به جای خاليش پشت ميز خيره شدم..یچيزی گلومو فشار داد..فرو دادمش

 بی توجه رفتم داخل اتاقم..کيفو پرت کردم رو مبل ولو شدم رو صندلی پشت ميزم

 باز قلبم تير کشيد

هميشه ميگف این صندليو بده بمن..منم ميگفتم اگه یه بوس خوشگل بهم بدی بهت ميدمش..ولی 

 مخالفت ميکرد

 شامو ببندم..ولی چيزی که رو ميز بود توجهمو جلب کردخواستم چ

 یچيز کادو شده..و یه نامه

 نامه رو برداشتمو خوندم..نه..اون بی گناه نيست

 چطور جرئت ميکنه انقد وقيح باشه..با وجود خيانتش باز این حرفارو زده..اون عکسا واقعی ان

 نامه رو مچاله کردمو پرتش کردم تو سطل اشغال
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 بادستای لرزونم برداشتمکادو رو 

 روش نوشته بود

 تقدیم با عشق به بهترین اتفاق زندگيم

 هه..ولی تو بدترین اتفاق زندگی من بودی

 نه..نبود..بخدا نبود..درسته بهم خيانت کرده..ولی نميتونم اینو بگم

 آروم بازش کردم

 یه سرویس چرم مردونه

ید ازین سرویس چرمای خوشگل استفاده هميشه ميگفت مرد باید جنم مردونه داشته باشه..با

 کنه

 نميفهمم..اونکه خيانت کرد..اونکه بودو نبودم براش مهم نبود

 پس اینکاراش واسه چيه؟؟

 هه حتما بخاطر پولمه..آره دیگه نميخواست از سمت من رونده بشه..فقط بخاطر ثروتم

بی کلونی انقد پز اون ثروتتو نده..مگه ازت چی ميگرفت؟؟هرروز ازت پول تو جي

 ميخواست؟؟براش ميليونی خرج ميکردی؟؟

نه..تنها چيزایی که من بهش دادم اون لباس دکلته و اون گردنبد بود..گردنبندی که اليکا گفت 

 خوشگله و من برای فاطمه خریدمش

 اليکا ميگف بهش مياد..وقتی بهش هدیه رو دادی عکس العملشو بيا برام بگو

 ه..ینی من بيگناه از خودم روندمش؟؟نه..نميتونم قبول کنم بی گناه

 نه اینطور نيس..به جنون رسيدم
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 با شدت همه وسایل روی ميزو پرت کردم رو زمين

 همه چيز داغون شدو پخش زمين..گلدونو پرت کردم کف اتاق

 چشمم به عکس خودم تو آینه قدی اتاق افتاد

 بيگناه بود؟؟نه..نيس..اون پاک نيس..اون با یه پسر زنا کرده

 با مشت محکم زدم تو آینه..شکستو ریخت کف اتاق

 دستم غرق خون شد

 رو زمين نشستمو بغضم سرباز کرد

بلند زدم زیر گریه..نه من از سنگ نيستم..بودم..بعد فرناز من سنگ شدم..ولی اون دختر خائن با 

 اومدن تو زندگيم منو آب کرد

 منم مثل اب احساس دارم..کی گفته مرد نميتونه گریه کنه

 این دفه دومه که واسه یه دختر گریه ميکنم..دفعه دومه که از ده سالگی به بعد گریه ميکنم

 ولی ایندفه فرق ميکنه با اوندفه که فرناز تنهام گذاشت

 فرناز هيچوخ فاطمه نميشه..فاطمه هيچوقت فرناز نميشه

 فرناز یه دختر معمولی بود..با عشوه و طنازی های معمولی

 ن نصف وجودم بود..نصف زندگيم بودولی فاطمه واسه م

 مگه نميگی نصف؟؟پس ولش کن..اونکه همه وجودت نبود..پس ميتونی فراموشش کنی

 نه نميشه..اون نصف وجودم نبود..کل وجودم بود..االن که نيس انگار منم نيستم

 در اتاق بشدت باز شد..بعدم صدای نگران بابک تو گوشم پيچيد
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 علی چيشده؟؟چيکار ميکنی؟؟-

 دستشو گذاشت رو شونم

 خودمو انداختم تو بغلشو سرمو گذاشتم رو شونش

 باز زدم زیر گریه

 منو از خودش جدا کردو اشکامو پاک کرد

 چيشده مرد؟؟چرا گریه ميکنی؟؟اتفاقی افتاده؟؟-بابک

 بابک..من اشتباه کردم..از همون اول-

 نه داداشی تو اشتباه نکردی..فقط یکم تند رفتی-بابک

 طع شدو بهش نگا کردمهق هقم ق

 منظورت چيه؟؟-

من دیروز عکسا رو دیدم..کف سالن افتاده بودن..ولی..باید بگم که اون عکسا فتوشاپ -بابک

 بودن

 ناباور نگاش کردم..یه خنده هيستریک جنون اميز سر دادمو گفتم

 بابک تو دیوونه شدی..نه اونا فتوشاپ نيستن..اون دختر فاطمس-

 خندم تبدیل به گریه شد

 صورتمو با دستاش قاب گرفتو گفت

ناراحت نشو علی..ولی من اون عکسارو بردم پيش دوستم..اون تو کارای کامپيوتری خيلی -

 ماهره..گفت اینا فتوشاپن..فتوشاپ حرفه ای بود..ولی رامين تونست تشخيصش بده

 بقيش مال اون نبود تو کامپيوتر عکس سرو بدن جدا ميشد..صورت فاطمه بود..ولی
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 داره چيميگه؟؟دروغ ميگه..اینم با اون همدسته

 دستاشو محکم پس زدمو داد زدم

 برو گمشو از جلو چشمم..تو دروغ ميگی..همتون دروغ ميگيد-

 قندون کنار دستمو پرت کردم سمتش..دستشو جلوی صورتش گرفت

 قندون بهش خوردو افتاد زمين..هزار تکه شد

 کی ميخوای واقعيتو باور کنی؟؟تو یه احمق زودباور و خودخواهیبرات متاسفم..-بابک

 بعدم از اتاق رفت بيرون

 فضای شرکت زیادی خفقان آور بود

 پاشدمو بيحال کتمو از رو ميز برداشتمو پوشيدم

 کادوی فاطمه رو انداختم تو سطل آشغال

 نميخوام حتی یه سوزن ازون خائن تو زندگيم بمونه

 .بابک به دیوار تکيه داده بودو غمگين نگام ميکرداز اتاق رفتم بيرون.

 بابک..بریم جای اون دوستت-

 بی حرف راه افتاد

 منم دنبالش رفتم..ولی من این شرکتو عوض ميکنم..اینجا همه جاش یاداور اون دختره

 نفهميدم چقد گذشت..یه ساعت..یه روز..یه ماه یا یه سال..شایدم یه قرن

 از ماشين بابک پياده شدم

 رفتيم تو یه کافی نت
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 با بابک رفتم جای صاحبش

 با بابک گرم سالم احوالپرسی کردو بعدم بامن

 بيحال جوابشو دادمو به بابک خيره شدم..خودش فهميد چمرگمه

 عکسارو از جيبش دراوردو داد به رامين

 گذاشتpcرامين عکسارو تو دستگاه

 رفتم کنارش وایسادم..عکسو اورد

 عکس صورتو بدن جداميشد..صورت فقط مال فاطمه بود..ولی بقيه عکس مال اون نبود

 یهو چشام سياهی رفتو افتادم رو زمين

 ینی راست ميگفت ینی من غلط اضافی کردم

 ینی بيگناه بهش تهمت زدم..بيگناه روش دست بلند کردم

 يزدم که خورد بشهکاش دستم ميشکست..کاش الل ميشدم..کاش ميمردمو اون حرفارو بهش نم

 االن کجاست؟؟داره چيکار ميکنه؟؟با اون کاری که من کردم

 چرا حرفشو باور نکردم؟؟چرا نذاشتم ثابت کنه؟؟چرا بهش فرصت ندادم؟

 از رو زمين بلند شدمو رفتم بيرون از کافی نت

 همه جا زیادی خفه بود..تاریک بود..در عين روشنی

 باید ببينمشپياده بسمت خونه فاطمه راه افتادم..

حتما از خونه بيرون مياد..ازش عذرخواهی ميکنم..دختری نيس که عشقو فدای غرور کنه..من 

 عشقمو ميشناسم..دیگه نميذارم از دستم بره..حتی اگه به قيمت جونم باشه...
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******* 

 

 

 

 

 @فاطمه@

 چشامو با درد باز کردم..کمرم تير ميکشيد

 باتفاقات پررنگ شدن..اتفاقات دیش

 و..و اینکه من دیگه پاک نيستم

 اشک از چشام فروریخت

 تبدیل به هق هق شد

 به خودم نگا کردم..لباسام درست بود..خب حتما لباسامو درست کرده و پرتم کرده بيرون

 چرا نتونستم بهوش بمونم؟؟چرا انقد ضعيف شده بودم؟؟

 از جام پاشدمو نشستم
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 یه اتاق سفيد..مسکوتو خالی

 یه سرم تو دستم بود..اینجا بيمارستانه

 من نجسم..دیگه این زندگيو نميخوام..گفته بودم اگه پاکيمو از دست بدم خودمو ميکشم

بشدت سرمو از دستم کندم..بيتوجه به خون دستم از اتاق رفتم بيرون..از بيمارستان هم خارج 

 شدم

 چشمم به ماشينای وسط خيابون افتاد

 اره همينه

 ا سرعت داشت ميومد..یهو پریدم جلوشو چشامو بستمیه ماشين ب

 ولی هيچی نشد

 چشامو باز کردمو نگاش کردم

 در راننده باز شد..یه ماشين شاسی بلند

 راننده اومد سمتم..این..این یاشاره

 عقبگرد کردمو پابه فرار.گذاشتم

 من دیگه ازین نجس تر نميشم

 خون بود شروع کردم به دویدن..استين مانتوم خيسو سرخ از

 بازوم کشيده شد

 یاشار بود..بی حال گفتم

 ولم کن..ميخوام بميرم..ولم کن عوضی-
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 ساکت باش..حالت خوب نيس..بيا برو استراحت کن-یاشار

 جيغ زدم

 ولم کن اشغال پست فطرت..پاکيمو ازم گرفتين..دیگه چی از جونم ميخواین؟؟-

 اروم باش..پاکيت سرجاشه..کسی بهت دست نزده-یاشار

 شکوک نگاش کردمم

 چشاتو اونجوری نکن دختر..بيا برو استراحت کن-یاشار

 چشمش به دستم افتاد

 عه عه..ببين چيکار کرده-یاشار

 دستشو گذاشت پشت کمرمو بسمت بيمارستان تقریبا هلم داد

 دستشو بشدت پس زدم

 ولی..بهروز..-

ميدونم..ولی وقتی من فهميدم اومده سراغت اومدم تو اتاق..خواستم باهاش دعوا کنم..ولی -یاشار

اون از رو تخت پاشده بودو با ترس نگات ميکرد..نبضتو گرفتم..خيلی کند ميزد..فشارت افتاده 

 بودو بيهوش شده بودی..بخاطر تو بهروز بيچاره هم ازم کتک خورد..االنم بيا برو استراحت کن

 یاد خونوادم افتادم

 محکم زدم تو سرم

 وای..مامان بابا-

 چيشده؟؟-یاشار

 من از دیروز تا حاال خونه نرفتم..خونوادم منو ميکشن-
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 خيله خب..بيا برو دستتو پانسمان کنم بعد ميریم به خونوادت هم یچيزی ميگم-یاشار

 این نميشناسه خونواده منو..هه

بهش تجاوز ميکننو خونوادش باید با اغوش باز صدف هميشه ميگف دختری که ميدزدنشو 

 بپذیرنش

ولی منکه خونوادمو ميشناسم..هرچند من االن پاک باشم..ولی چون یه شب خونه نرفتم دیگه 

 حاضر نيستن تف هم توروم بندازن

 تقصير خودم بود..بخاطر یه حس اشتباه به یه پسر که لياقتشو نداشت رفتم اونجا

 هه..سکوت..آرامش

 جامعه همچين چيزی واسه یه دختر معنی نداره تو این

 بی توجه به یاشار کنار.خيابون وایسادمو دست بلند کردم واسه تاکسی

 نگه داشت..ولی خب..پولشو ندارم..کيفم نيس

 برگشتم سمت یاشار..با اخم گفتم

 کيفم کو؟؟-

 اول اون تاکسيو بگو بره-یاشار

 نميخوام..کيفمو بده-

کرد..خودشم از گوشه آستينم گرفتو دنبال خودش کشيد..دستم خيلی اومد جلو و تاکسيو رد 

 ميسوخت

 در ماشينشو باز کردو گفت

 بشين-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 302 

 خواستم جيغو داد کنم که ملتمس گفت

 خواهش ميکنم-

 آروم نشستم..اونم ازونور نشست

 دستشو برد عقبو کيفمو آورد جلو..گذاشتش رو پام

 آستينتو بزن باال-یاشار

 نميخوام-

 دختر..لجبازی نکن..ميخوام پانسمانش کنم-یاشار

 آستين خونيمو دادم باال

 یه جعبه از زیر پاش دراورد..دستمو پانسمان کردو خوناشو پاک کرد

 آستينمو پایين دادمو از پنجره به بيرون خيره شدم

 آدرس-یاشار

 آدرس ندادم..همينطور که حرکت ميکرد بهش ميگفتم چپو راست بره

 التر از کوچه گفتم نگه داره..پياده شدمو بی توجه بهش بسمت خونه راه افتادمچنتا کوچه با

 خودمو واسه یه کتک مفصل آماده کردم

 واسه کلی دردسرو بدبختی

 سر کوچه رسيدم..بهاره و سارا جلوی در وایساده بودن..و..و علی هم بود

 اینا اینجا چيکار ميکنن
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ت نگام کرد..دهنش بازو بسته ميشد.انگار ميخواست رفتم جلوتر..علی منو دید..چند لحظه مبهو

 چيزی بگه ولی نميتونست

 اول آروم اومد سمتم..بعد دوید..بهم رسيدو محکم بغلم کرد

 داشت گریه ميکرد

 دیگه مهم نيس برام

 ولی نه..نميشه برام مهم نباشه..اون نفسمه..آدم بدون نفسش که نميتونه زندگی کنه

ی که یبار بهت شک کنه مطمئن باش بازم این اتفاق ميفته..دیگه اما من دیگه نميخوامش..کس

 پشيزی ارزش نداره برام

هولش دادمو ازش جدا شدم..با دستاش صورتمو قاب گرفت..با شصتش جایی که دیروز سيلی زده 

 بودو نوازش کرد

 هه..چه خبر داری عشقم

 دیشب بدترین شب زندگيم بود..کجا بودی که ببينی؟؟

 پس زدمو سرد نگاهش کردم به شدت دستشو

 بسمت بهاره رفتم

 بغلم کردو با گریه گفت

 کجا بودی آبجی؟؟-

 از خودم جداش کردم

 بهار..مامان بابام کجان؟؟-
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نگران نباش..خبر ندارن دیشب نيومدی..دیشب خونه سحر اینا دعوت داشتن..واسه تو -بهاره

 یادداشت گذاشته بودن که توهم بری..ولی تو که دیر کردی خواستن برگردن خونه

منو سارا نذاشتيم..چون بابک به سحر گفت که عليو تو حرفتون شده..توهم از شرکت زدی 

 ایم ببينيم خونه ای یانه..چون گوشيتم جواب نميدادیبيرون..سحر بمنو سارا گفت بي

خونه نبودی..ولی واسه اینکه دایيو زن دایی رو از نگرانی دربياریم گفتيم خونس..خوابه..دیشب به 

هر بدبختی بود خاله آزیتا مامان باباتو با داداشات نگه داشتن..به اصرار سحر..منو سارا هم گفتيم 

 شب کنار تو ميمونيم

 .ممنونم ازتون..نميدونم چجوری تشکر کنممرسی.-

 بغلش کردمو گونشو بوسيدم..سارا روهم بغل کردمو ازش تشکر کردم..رفتم تو خونه

 رفتم تو اتاقمو لباسامو عوض کردم..خون مانتومو شستمو انداختمش تو ماشين لباسشویی

 موهامو دورم باز گذاشتم

 برگشتم تو هال

و داشتن صحبت ميکردن..چشمم به علی افتاد..جلوی در منتظر بهاره و سارا نشسته بودن رو مبل

 نگام ميکرد

 بی توجه بهش درو بستم..در زد..زنگ زد

 پشتمو به در تکيه دادمو چشامو بستم..آروم سور خوردمو نشستم رو زمين

 اصال چطور شد که اینجوری شد؟؟

 چی گذشت؟؟چه اتفاقی افتاد؟؟

 ش اومده بود..بی اینکه خودم بدونم...هنوزم تو شوک نحسی ای ام که برام پي

 سرمو تو دستام گرفتم..نميدونم چقدر تو فکر بودم
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 بهاره کمکم کرد برم تو اتاق..سارا هم به علی گفت ازینجا بره

 هرچند گوش نکردو نرفت

 هه مثل هميشه مغرورو خودخواه

داشتم واسه تولدش..تا بهاره و سارا کنارم نشستن..همه چيو بهشون گفتم..از دیروز که انقد ذوق 

 همين یه ساعت پيش که تو بيمارستان بودم

 یه ساعتی باهم حرف زدیم..بهاره با بابک آشتی کرده بود..ولی سارا باز حرفش شده بود

 ميگفت حسين خيلی غيرتی بازی درمياره..هی گير الکی ميده..اینم باهاش دعوا کرده بود

که جای من نيستن..که عشقشون بهشون  خوش بحالشون..چه مشکالت کوچيکی..خداروشکر

 تهمتو انگ هرزگی نميزنه

 کاص هيچوقت هيچکس جای من نباشه

چه سخته اونی که هما دنيات تو وجودش خالصه ميشه اونطور بزنه تو گوشتو از خودش تورو 

 برَنجونه

 صدای علی هنوز ميومد

 بخدا ميرم فحشش ميدم-بهاره

 آروم زمزمه کردم

 ارهلياقت فحش روهم ند-

 صدای علی اومد

 یا درو باز ميکنين یا ميشکنمش..ميخوام باهاش حرف بزنم-

 سارا نگاهی بهم انداختو با ناراحتی گفت
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 ميخوای باهاش حرف بزنی؟؟-

 آره..ميخوام بهش بگم واسه هميشه برام تموم شده-

 پاشدنو رفتن تو هال..منم چادر سفيدمو سر کردمو نشستم رو صندلی ميز کامپيوتر

 چند لحظه بعد علی اومد تو اتاق

 این چادر خيلی بهت مياد خانومی..خيلی خوشگل شدی-علی

 بی توجه بهش به گل های چادرم خيره شدم..مکثی کردو ادامه داد

 فاطمه..به همه حرفام گوش بده بعد قضاوت کن-علی

 مگه تو حرفامو شنيدی؟؟مگه تو بعد حرفام قضاوت کردی؟؟من با تو حرفی ندارم-

 من باهات حرف دارم-یعل

 مهم نيس..همونطور که من مهم نبودم-

 جلوی پام رو زمين نشست..نميخواستم نگاهش کنم

 ميدونستم اگه تو آسمون شب چشماش خيره بشم بازم تسخيرم ميکنه و ناخواسته ميبخشمش

 خودت باشی باور نميکردی؟؟بخدا باور کن وقتی اون عکسهارو دیدم جهنم جلو روم بپا شد-علی

 نه..من از کوچيکی یاد گرفتم هرچيزیو با دليلو منطق باور کنم-

 خانومم منو ببخش-علی

 بخشيدم..اگه نبخشيده بودم که تو اینجا نبودی-

 دستامو گرفتو با شرمندگی گفت

 ینی برميگردی؟؟-
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 دستامو به شدت از دستاش بيرون کشيدم

 باید خاتمه بدم به این عشق کذایی

مت..برو پی زندگيت..فقط بدون که نفرین من پشتت نيس..تو واسه من من اینو نگفتم..بخشيد-

 تموم شدی

 دستپاچه و نگران تو چشمام زل زد..بيقراری از چهره خواستنيش ميبارید

 رورمو برگردوندم تا نبينمو فراموش نکنم چی گذشت

 نه..فاطمه..یکم فکر کن بعد جواب بده-

 اشتباه بود..پشيمونم من از همون اول هم اشتباه کردم..حسم بهت-

ولی من پشيمون نيستم از حسم بهت..اشتباه هم نکردم..خواهش ميکنم برگرد..قول ميدم -علی

 دنيامو به پات بریزم

 پوزخندی زدمو با تمسخر گفتم

 حوصلتو ندارم..برو دیگه..االن خونوادم ميان ميبيننت-

 من..من رضایت باباتو گرفتم واسه ازدواجمون-علی

 غم وجودمو فرا گرفت

 واقعا به این پی ميبرم که ما از اول هم برای هم آفریده نشده بودیم

 این حس اشتباه بود...

دیگه مهم نيس علی..تو عاشق نبودی..اگه بودی بهم شک نميکردی..عاشق عشقشو باور داره..به -

 این راحتی بهش تهمت نميزنه..برو..خيلی دیره

 ست ميگم..فاطمه اینکارو با خودتو من نکن..فرصت بدهنه..من عاشقتم..بخدا را-علی
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 تنهام بذار..من دیگه فریب چرندیات صد من یه غازتو نميخورم-

 صدای بهاره از هال بلند شد

 علی آقا لطفا برین..نيم ساعت دیگه خونوادش ميان-

 باز علی برگشت سمتمو نگام کرد

ست کرده خوشحال ميشه و به هدفش فاطمه..اگه تو ترکم کنی اونی که اون عکسارو در-علی

 ميرسه

 سرمو به پشتی صندلی تکيه دادمو چشامو بستمو گفتم

 مهم نيس..ما که واسه هم نبودیم..حداقل دل اون شاد ميشه-

 آروم زیر لب زمزمه کردم

 رفتی..-

 اما تو ندانی که من آنروز غروب

 زیر آن دره آرامو عبوس

 به چه حالی بودم...

 پشت دستام داغ شد

 دستامو عقب کشيدمو نگاه از چشمایی که دوباره لبالب از عشق شده بود گرفتم

 چون یقين ميکنم که حس درون.چشماش عشق نيس..فقط یه حس زودگذر و بی ارزشه

 فکر نکن االن که رفتم دیگه تنهات ميذارم..من دوباره برميگردم-علی

 پاشدو رفت بسمت در..زیر چشمی نگاش ميکردم
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 د گفتبرگشتو با تردی

 در ضمن..فردا ميای شرکت-

 پوزخند زدمو گفتم

 جایی که تو باشی من دیگه برنميگردم-

 صداش نيومد

 چشمامو باز کردم..قطره اشکی که از رو گونش سر خورد قلبمو سوزوند

سرمو انداختم پایينو چشامو بستم..نه..من باید مقاومت کنم..من ميتونم..ميتونم بی تفاوتو سرد 

 باشم

 همونطور که اون شد

 صدای بازو بسته شدن در اتاق اومد

 چادر سفيدمو از رو سرم برداشتم

 مردد بودم..از پس این دل لعنتی دو دل بودم

 ميخوای واقعا ترکش کنی؟؟ميتونی؟؟

خب..معلومه نه..شاید اون بدون من بتونه ادامه بده..ولی منکه باخودم تعارف ندارم..ميدونم که 

 بدون اون نميشه

 اما باید یه مدتی ازش دور باشم..این مدت ميشه یه فرصت برای هردومون

 برای اینکه ثابت بشه این حس فریب دهنده عشقه یا هوس

 باید تاوان اون سيليو داد ها و تهمتایی که بهم زدو پس بده

 یه مدتی اذیتش ميکنم..مرد من باید یاد بگيره هر اشتباهی یه تاوانی داره
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 که ميگه به چيزی هرقدر نيرویی وارد کنی همونقدر نيرو به خودت برميگرده مثل قانون نيوتون

 اون باید به همون مقدار که به احساساتو غرورم لطمه زده لطمه ببينه

 باألخره من همون دختر مغرور و شيطونم که یخ اون یخچالو آب کردم

 فعال نميخوام دربارش فکر کنم

 یجوری پيچوندم یه زنگ به الهه زدم..ماجرای دیشبوهم

 یه قرار گذاشتيم..بدون پسرا..مثل قبال

 گوشيو قطع کردمو لبخندی زدم

 چه دوست داشتنی بود اون دوران بيخيالی..دور از این دغدغه های قلبی

 با همه خودداریم عکس از گالری پيدا کردمو بوسه ای روی تصویر صورتش کاشتم

 همونی که هميشه تو رویاهام بود

هيکل..خوشگلو جذاب..خوش اخالقو مهربون..البته اون مورد آخری فعال تو قد بلندو خوش 

 تردیده..

 و البته مهندس..من دوست داشتم شوهرم مهندس باشه

 چه پررویی تو..داری خودتو دستی دستی ميندازی بهش؟؟

 چيکار کنم خب..باالخره که خواستگاری مياد

 چه من بخوام چه نخوام

عاشق اخالقم بودم..اینکه واسه هر غصه ای فقط یه ساعت جوش ميزدم..دقيقا یه ساعت..بعدش 

 بيخيال ميشدم

 دقيقا مثل االن...
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 لگدی به سارا زدمو گفتم

 سریع..حاضر شين..باز یه ساعت نرین جلو آینه خودتونو خفه کنين-

 رو کاناپه لم دادم

 ميکرد الهه هم که چهار مشته فقط کوفت

 انقد ميخوری چرا چاق نميشی بوزینه؟؟-

 ميرم کالس رقص-الهه

 اها اوکی..وگرن با این وضع خوردنت به تانک ذوالفقار ميگفتی زکی-

 چمبه زیر کونت بمبه-سحر

 افتادن دنبال همدیگه..منم کوسنارو برداشتمو یکی یکی سمتشون پرت کردم
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 بهاره از اتاق اومد بيرون

 نمونو بهم ریختينچخبرتونه..خو-بهاره

همون موقع یه کوسن سمتش پرت کردم که صاف خورد تو صورتشو ترکيد..پر های کوسن رو هوا 

 پخش شد

 سارا هم با سروصدای ما از اتاق بيرون اومدو قاطی معرکه شد

 وقتی همه خونه رو پر برداشت تازه فهميدیم چه غلطی کردیم

 بهار..بدو جارو برقيو بيار-

 رفت تو اتاق..هممون پری شده بودیم..ماهم یه نوع پری هستيم..ولی پری نيستيم..پری هستيم

 بعله..خودم فهميدم چيگفتم..اگه نگرفتی دوباره متنو بخون

 خونه رو جارو کشيدیم

 حاال باید بریم کوسن جدید بخریم-

 از خونه زدیم بيرون

 دیموای بچه ها چقد خوبه..مثل قبال پنج تایی اوم-بهاره

 سر خر نداریم-

 با ماشين داداشم اومده بودم دنبالشون..سوار شدیمو راه افتادیم

 به به..ینی پارک مللللته هاااا..فقط ملتو اوسکول ميکنيم

 روی نيمکت نشستم..بروبکس رفتن تو سوراخ سمبه ها قایم شدن

 یه پسر خيلی ملوسو مامانی با ابروهای برداشته روبروم نشست
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 یه تيشرت قرمز و یه ساپورت مشکی پاش بودناگفته نماند 

 ساپورت بود به جان خودم ساپورت بود

 منم دستمو زدم زیر چونمو نگاش کردم

 سالم عزیزم-

 نيشش شل شد

 سالم عزیز دلم-پسره

 خوبی؟؟-

 مرسی-پسره

 چخبرا؟؟چيکارا ميکنی؟؟-

 سالمتيت عمرم..فعال که دارم با یه دوشيزه خوشگل ميحرفم-پسره

 انگل جامعه..عمرم..عمرت عمته مرتيکه ميمونعققققق..

 آها..راسی ازون چخبر؟؟-

 کی؟؟-پسره

 خودت خوب ميدونی کيو ميگم-

 آها ليدا رو ميگی؟؟اون که دوست معموليمه..رفت اونور-پسره

 ميخواستم بزنم زیر خنده..چقدر اوسکول بود

 دیدمش-
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ولش کن بيخيالش..اصال ازش خوشم نمياد..برعکس اینکه از تو خوشم اومده عزیزم..خب -پسره

 صب کن من شمارمو بدم

 پاشد اومد سمتمو یه کارت بسمتم گرفت

 منم پاشدمو دستمو الکی گذاشتم رو گوشمو گفتم

 مهتاب صدات بد مياد..یکم بلندتر حرف بزن-

 چيميگی؟؟-پسره

 دمبا کالفگی تصنعی نگاش کر

 بله آقا؟؟کاری دارین؟؟-

 مگه تو با من حرف نميزدی؟؟-پسره

 نخير..من اصال صدای شمارو نميشنيدم..دارم با هندزفری حرف ميزنم-

 از جلوش رد شدمو.رفتم سمت بکس

 پسره همينجور خشک شده نگام کرد

 دستامو با خوشحالی مشت کردمو باالی سرم بردم..کف دستامونو بهم کوبوندیم

 دنو یه جشن حسابی گرفتيمهمشون اوم

 بچه ها..هوا داره تاریک ميشه..بریم شهربازی..دیگه داره باز ميشه-

 مامانتون اجازه ميده؟؟-سحر

 برميگردیم??اره بابا..چون ميدونن باهميم اجازه دادن..ساعت-

 بابا..شایدم زنگيدیم اونا بيان
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 با خوشحالی رفتيمو پنج تا بليط گرفتيم

 ربازی بودیمجزء نفرات اول تو شه

 یادم باشه علی رو خر کنم بيارتم اینجا

 با شلوغ شدن شهربازی اول رفتيم سوار فانفار شدیم

 اون باال که رسيدیم شروع کردیم به جيغو داد

 هی جيغ جيغ ميکردیم که یهو گفتم

 عه بچه ها حرکت نميکنه-

 ما دقيقا باالترین نقطه فانفار بودیم

 نگران بهم خيره شدیم

 .عماد اگه بفهمه دعوام ميکنهوای.-سحر

 زدم پس کلش

 توهم تو این موقعيت وقت گير آوردی..شوهر ذليل مرده شور برده-

به شهر نگا کردم..خيلی قشنگ بود..شهری که بين اون نور ها و سروصداهاش بدبختيا و 

 خوشبختيا پنهون شدن

بين اون نور های متحرک که از چراغ ماشينا ميتابه چه اتفاقاتی که نميفته..اتفاقاتی که ميتونه 

 مسير سرنوشت هرکسيو تغير بده

 با صدای بهاره از فکر بيرون اومدم

 فاطی..بابک ميگه اوناهم امشب اینجان..االن تو پارکن..گفتم بيان تو شهربازی-بهاره

 ینا نباشن..جی پی اس دارن آشغاالپوووووف..نشد ما یه جا بریم ا
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 ولی این قضيه بو داره..یه کاسه ای زیر نيم کاسه هست

 د آخه نميشه که ما هرجا ميریم اینا هم عين تو رمانا دنبالمون باشن..ردیاب که ندارن واال

 جدی شدمو با لحن کوبنده ای که طرفو مجبور به اطاعتو حرف شنوی ميکرد گفتم

 ؟؟کی بهشون گفته بيان-

 الهه سرشو برگردوند

 وای الهه..خفه نشی تو از دست این مسعود چشم دماغی..دختره ندید بدید-

 شروع کردیم به کشتی گرفتن..هممون ریختيم رو همدیگه

 داشتيم همو ميزدیم که فانفار راه افتاد

 در حال جنگيدن و گيسو گيس کشی بودیم که حس کردم فانفار نگه داشت

 ر زیر بود..الهه روش ..بهاره روی من..بعدم سارا همه رو پرس کرده بودمن بين همه بودم..سح

 به بيرون نگا کردم..صحنه ها دوباره تداعی ميشدن

 علی وایساده بود..کنارشم مسعودو بابکو حسينو عماد

 اما یه فرق با دفعه قبل داشت

 بجز غرور دفعه قبل تو چشمای علی غرور بيداد ميکرد..ولی االن هرچيزی تو چشماش هست

 شایدم اشتباه ميکردم...

 با تکون خوردن بچه ها به خودم اومدم

 پاشدمو لباسامو مرتب کردم..از اتاقک رفتيم بيرون

 سحر شوور ذليل به عماد چسبيد..بابکو بهاره باز رفتن تو فاز همدیگه
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ین الهه اعجب بدبختيه..یه امشبو ميخواستيم تنها باشيمو صفا کنيم این سر خرا اومدن..تقصير 

 دوس پسر ندیده اس

 حسين داشت به سارا گير ميداد که آرایشش زیاده و مانتوش کوتاه

الهه هم که بی هيچ دنگو فنگی دستشو دور بازوی مسعود چشم دماغی حلقه کرده بودو داشت 

 چرتو پرت ميگفتو مسعود دماغو ميخندید

 علی اونور بود..من اینور..چقد از هم فاصله گرفتيم

 انگار رغبتی به این نداشت که عذرخواهی کنه..یا مثل اونروز اصرار به موندنم داشته باشه

 واسم جای تعجب داشت

 هيچکدوممون سعی نميکردیم این فاصله رو از بين برداریم

 البته که من حاضر نبودم تا قام قيامت پا پيش بذارم..و چشم انتظار این حرکت از سمت علی بودم

 م همه چيو فراموش کرده بود...ولی انگاری اون

 تو همين فکرا صداشو از کنار گوشم شنيدم..خيلی سردو خشک..و جدی

حقوق این ماهتو ریختم به حسابت..قرار داد روهم پاره کردم..ميتونی بری جای دیگه ای کار -علی

 کنی

 بهت زده بهش خيره شدم

 ولی اون اصال نگام نميکرد

 گرفتم برگردم پيشش اون بزنه زیر همه چيزباورم نميشد..حاال که من تصميم 

 هه باور کردنی نبود
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خب معلومه..همون چنروز اول آتيشش داغ بود..االن بجز خاکستر سوخته چيزی ازون آتش 

 بيهوده باقی نمونده

 اه گلوم چرا یهو درد گرفت..چشام مرطوب شد..ولی اجازه بارش بهشون نميدم

 بغضمو فرو دادمو مثل خودش سرد گفتم

 ممنون..من از فردا دنبال کار ميگردم-

 یه پوزخند زد..از همونایی که اون اوال خيلی حرصيم ميکرد

 با یاداوری اونروزا بغضم بيشتر شد

 ولی هيشکی نميدونست..بجز خدا..بچه ها هرکدوم سرشون گرم بود

 سارا هم داشت با حسين جروبحث ميکردو گارد ميگرفت

 وید سمتش..تازه تونستم ببينم اون دختر لوند فرنازهعلی ازم فاصله گرفت..یه دختر د

صدای شکستن قلبو غرورمو وقتی شنيدم که علی با محبت دستشو دور کمر ظریفش حلقه کردو 

 باهمدیگه هم قدم شدن

 فرناز یه لبخند پيروزمندانه بهم زد

 چيک شد؟؟به علی نگا کردم..اصال نگام نميکرد..به اطراف نگا کردم..چرا دنيا یهو انقد کو

سرمو پایين انداختم..هه امشب قرار بود یکم ازون حالو هوای گرفته بيرون بيام..ولی بدتر 

 شد..مثل نمک رو زخمم شد

 زیر چشمی نگاشون کردم..با کاری که علی کرد چشامو بستم

 روی سر فرنازو بوسيد

 بين دوراهی موندم
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 اگه بمونم باید این صحنه هارو تحمل کنم

 اگه برم بهم ميگه ضعيف

 ولی نميشه اینارو ببينمو دم نزنم

 آروم از جمع جدا شدمو فاصله گرفتم..حالم خراب بود

 واسه هميشه از دستش دادم..شایدم هيچوقت نداشتمش

 رو یه نيمکت نشستم..سرد بود..پالتومو به خودم پيچيدمو سرمو تو خزای یقم فرو کردم

 یو گذاشتم تو گوشامیه آهنگ غمگين پلی کردمو هندزفر

 

 علی اصحابی_غریبه

 کی ميتونه بعد تو

 محرم راز من بشه

 کی ميتونه بعد تو

 همه نياز من بشه

 کی جاتو ميگيره و درد دالمو گوش ميده

 کی دیوونه کردنو مث چشات خوب بلده

 

 اشکم چکيد رو پالک قلب..همونی که عکسش روش حک شده بود

 ره ایگردنبدی که علی بهم داد..همون نق
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 آوردمش باال و آروم بوسيدمش

اونروز که اینو بهم داد گفت اینو بهت ميدم که بندازی گردنتو هروقت ببينيش یاد من 

 بيفتی..اینجوری فراموشم نميکنی

 هق زدم

 اصال فکرشم نميکردم همه چی اینطوری تموم بشه...

 کم کشيدمحس کردم کسی کنارم نشست..سرمو بلند کردمو دستی به صورت خيس از اش

 نگاهم بهش افتاد

 با ترس ازجام پاشدمو اخم کردم

 غمگين نگام کرد

 بخدا بهم دست بزنی جيغ ميزنم بعدم پدرتو درميارم..اونروز حالم بدبود-

 چرا انقد از من ميترسی؟؟-یاشار

 نباید بترسم؟؟بذارمت رو سرم حلوا حلوات کنم؟؟-

 این لباس خيلی بهت مياد-یاشار

به خودم نگا کردم..یه پالتوی صورتی طرحدار..کمرش تنگ بودو جلوش سه تا دکمه بزرگ اکليلی 

 ميخورد..یقشم خز داشت

 بتو هيچ ربطی نداره مرتيکه-

 بی ادب..تنهایی؟؟-یاشار

 بازم بتو هيچ ربطی نداره مرتيکه-

 اه..درست جواب بده دیگه..توروخدا-یاشار
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 انقد ملتمس گفت که کوتاه اومدم

 نه..با دختر عمه هام اومدم-

 هندزفریو گذاشتم تو جيبم

 عه..چه خوب..مجردن؟؟-یاشار

 نخير..همشون دارن ازدواج ميکنن..یکيشونم متاهله-

 ایبابا..من گفتم یکيشونو برام بگيری-یاشار

 من حاضر نيستم جنازه ترشيده دختر عمه هامو رو دوش تو بندازم-

 عه چرا؟؟-یاشار

چ دختری راضی به ازدواج با یه مرد بوالهوس باشه..اگه نيستی اونشب بامن چون فکر نميکنم هي-

 اونکارو نميکردی

 اونشب از پارتی اومده بودیم..الکل مصرف کرده بودم واسه همين اونکارارو کردم-یاشار

 بمن ربطی نداره..ولی از نظر من تو یه ادم عوضی ای-

 با عصبانيت خواستم برم که دستمو گرفت

 نگاش کردمو دستمو محکم پس کشيدمشوک زده 

 پاشد روبروم وایساد

 یه نفس عميق کشيدو گفت

 چيزه..من ازونروز هرجا ميری دنبالت ميکنم..خب..-

 تو غلط کردی مرتيکه بيشعور..من شوهر دارم..تو بيجا کردی-
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 اگه شوهر داری چرا حلقه دستت نيس؟؟-یاشار

 به دستم نگا کردمو تو جيبم فرو کردمش

 دستم نکردم..شوهرم اونوره..پيش دختر عمه هامو نامزداشونامشب -

 چشاش غمگين شد

 دروغ ميگی-یاشار

 نگامو ازش گرفتم

 دروغی ندارم..دليلی نداره بهت دروغ بگم-

 ولی من ميخوام حرفمو بزنم-یاشار

 منتظر نگاش کردم

من..من ازونروز که دیدمت..معصوميت چشاتو دیدم..دفاعت واسه محافظت از پاکيتو دیدم -یاشار

 ازت خوشم اومد

 خب من چيکار کنم؟؟-

 من بهت عالقه مند شدم-یاشار

 درمونده بهش زل زدم

چه دنيای کثيفی..کسی که دوسش دارم دوستم نداره..کنار یه دختر دیگه راه ميره و با کاراش 

 عالقه ميکنه و منو ميسوزونه بهش ابراز

 و کسی که بهش حسی ندارم دوستم داره

 صورتمو با دستاش قاب گرفت

 با من ازدواج ميکنی؟؟-یاشار
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 اشکم چکيد

 دستاشو پس زدم..دستپاچه گفت

 خيله خب..ببخشيد من اشتباه کردم-

 صدای علی اومد

 اینجا چخبره؟؟-

 یاشار نگاه ميکرد بی حال نگاش کردم..خيلی عصبانی بود..با غيض به

 آها االن وقتشه..اون با فرناز اذیتم کرد..منم با یاشار اذیتش ميکنم

 یاشار دستپاچه گفت

 چيزی نيس..داشتم آدرس ميگرفتم از خانومتون-

 علی تقریبا داد زد

 از کی تا حاال واسه آدرس گرفتن صورت طرفو تو دستشون ميگيرن-

 هه پس دیده

 علی چرخيد یاشار با ترس نگاهش بين منو

 به شما ربطی نداره علی اقا-

 علی مبهوت نگام کرد

 ادامه دادم

 کارای من به خودم مربوطه..همونطور که کارای شما به خودتون مربوطه-

 بازومو چنگ زدو دنبال خودش کشيد یه جای خلوتو تاریک
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 پشتمو نگا کردم..یاشار ناراحت سرشو انداخت پایينو ازونجا دور شد

 محکم به دیوار خوردم

 بعدم علی دستشو گذاشت رو گلوم..مثل تو باغ

 کال عادت داره مردمو خفه کنه

 فشار دادو گفت

 این مرتيکه کی بود؟؟-

 به تو..ربطی نداره-

 بيشتر فشار داد

 یا ميگی یا گردنتو ميشکنمو خفت ميکنم-علی

 بردار دستتو علی-

 بيشترو بيشتر فشار داد

 ختر..نشون ميدی؟؟هه..زورتو..به یه د-

دلم نميومد بزنم تو ساق پاش..راضی بودم خودم خفه بشم ولی آسيبی به اون نرسه..لعنت به 

 عشق

 داد زد

 این کی بود؟؟-علی

 زدم به سيم آخر..اشکم چکيد رو دستشو جيغ زدم

تویی که انقد ادعای..غيرتت ميشه..علی فردین بازی..درمياری..آقای خوش غيرت..این مرد -

 که..تو بهم تهمت زدی..داشت بهم تجاوز ميکرد اونشب
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 دستش شل شدو افتاد..ناباور نگام کرد

 راست..ميگی؟؟؟-علی

 دستمو گذاشتم رو گلومو سرفه کردم

 تو که یبار حرفمو باور نکردی..اینبار هم باور نکن دیگه مهم نيس-

 پشتمو بهش کردمو راه افتادم..بازوم کشيده شد

 بعدم صدای داد علی

 درشو درميارمپ-علی

 خواست بره که جلوش وایسادم

 ولی بهم تجاوز نکرد..دوستش روهم واسه اینکه ميخواست بمن تجاوز کنه کتک زد-

 مگه..چند نفر بودن؟؟-علی

 سه تا-

 هولم داد کنارو دوید بسمت جایی که یاشار بود..منم دنبالش رفتم

 یاشار رو نيمکت نشسته بود

 علی جلوش وایسادو از یقش کشيد

 یه مشت زد تو صورتشو داد زد

 مرتيکه بی ناموس..به ناموس مردم چشم داری؟؟ميخواستی به زن من تجاوز کنی؟؟-

 باز یه مشت دیگه زد..یاشار از خودش دفاع نميکرد

 خون از بينيش جاری شده بود
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 آره بزن داداش..حقمه..اشتباه کردم..چوبشم خوردم-یاشار

  که دستمو گذاشتم رو شونشعلی خواست باز بزنه..دستشو برد باال

 نگام کرد..غمگين تر از هميشه

فاطمه ولم کن..تقصير من بود..اگه من اون گهو نميخوردم تو گير این عوضی پدر سگ -علی

 نميفتادی

 علی..بسه-

یاشارو به شدت هول داد که چند قدم به عقب رفت..برگشت سمت من..دستامو گرفتو محکم زد 

 توصورتش

 دستامو سفت گرفتم

 بزن..توروخدا منو بزن..تقصير من بيشعور بود-علی

 بسه علی..انقد اذیتم نکن-

 محکم کشيد منو تو بغلشو سرشو گذاشت رو شونم

 لرزش شونه هاش نشون ميداد داره گریه ميکنه

 عشق من داره گریه ميکنه..اما مرد من نباید ضعيف باشه

 ددستامو دور کمرش حلقه کردم..اشکام رو شونشو خيس ميکر

 سرشو بلند کردو بهم خيره شد

 منو ميبخشی؟؟خيلی اذیتت کردم خانومم-علی

 مگه چيکار کردی که ببخشمت؟؟-

 نرم گونمو بوسيد
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 دستشو گذاشت پشت سرمو لباشو گذاشت رو پيشونيم

 زمزمه کرد

 تو خيلی خوبی عشقم..دوستت دارم-

 منم دوستت دارم-

 بيشتر تو بغلش فرو رفتم

 با بی ميلی منو از خودش جدا کردو گفت

 جاش نيست..حيف شد نميشه بغلت کنم..حاال که خودت پا دادی نميتونم-

 شيطون خندیدم

 خب منم واسه اینکه نميتونی پا دادم-

 یاشار رفته بود..بجاش فرناز با حرص نگامون ميکرد

 ایندفه من یه لبخند پيروز مندانه بهش زدم

 تشو دور کمرم حلقه کردو راه افتاداین علی فرصت طلب هم دس

این علی خره فقط ميخواد یکی کنارش باشه که دستشو دور کمرش بندازه..فرقی هم نداره کی 

 باشه

 از فرناز که رد شدیم با حرص یه مشت محکم زدم تو سينش

 با تعجب نگام کرد

 چرا منو ميخارونی؟؟-علی

 کنیزهرمار..تو فقط ميخوای یکی کنارت باشه که بغلش -
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نه دیوونه من..واسه اینکه حرص تورو دربيارم بغلش کرده بودم..ولی دراصل داشتم واسش -علی

 خطو نشون ميکشيدم

 خيله خب..وقتی باهات ازدواج نکردم خواهی دید کی حرصی ميشه-

 شما غلط کردی بامن ازدواج نکنی..پس.با کی ميخوای ازدواج کنی؟؟-علی

 هم خوشگلو خوشتيپه یکی از پسران آدم و حوا که خيلی-

 و اون منم-علی

 اعتماد به سقفت کهکشانيه-

 از من کی بهترو الیق تره؟؟-علی

 من-

 بعله خانوم بالی من از همه الیق تره-علی

 برگشتيم جای بچه ها

 اون دختره گور به گور شده رو چيکار ميکنی؟؟-

 بمن چه..بره خونشون-علی

 علی..این دستتو بردار..االن یکی ميشيم-

 شيطون نگام کرد

 خودت فهميدی چيگفتی؟؟-علی

 گونه هام داغ شدو لبمو گاز گرفتم

 من..منظورم اون نبود-
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 خندیدو گفت

 ميدونم خانومم..ميدونم-

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 علی زودباش بردار..وگرن چایی هارو روت خالی ميکنم-

 شيطون خندیدو برداشت

 سينی رو بردم تو آشپزخونه..صدای مادر علی اومد

 روس گلم بيا بشين..خودت باشی بهترهع-

 با خجالت تصنعی رفتم کنار فاطمه نشستم..زن داداشم

 خو وقت نشد از اول بهتون معرفی کنم دیگه..نزن اقا

 خجالت واقعی هم نميتونم..در توانم نيس..من کال آدم پررویی هستم
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 مالبته فعال نامزد بود با محمد..هم دانشگاهی بودن اون اول..فاطيو ميگ

 با صدای آقای نيک سرشت سرمو بلند کردم

 دخترم برین سنگاتونو با علی آقای ما وا بکنين..باالخره یه حرفایی مونده حتما-

 یه نگاه معنادار به منو علی انداخت

 ها دگه..اینکه ميدونست علی ریيسمه و از قبل همو ميشناختيم

 پاشدمو جلوتر رفتم تو اتاقم

 علی هم اومدو درو بست

 خاک به سرم..درو باز کن-

 نخير..نميخواد-علی

 علی زشته..با خودشون ميگن دارن چيکار ميکنن-

 هيچکار-علی

 دستمو کشيدو رو پاش نشوند

 وای..علی االن یکی ميادااا-

 پوووووف..کشتی منو..د اخه کی مياد تو اتاقی که عروس داماد دارن حرف ميزنن؟؟-علی

 تو دلم ذوب شداز لفظ کلمه عروس داماد کله قند 

 خب..خب زودباش شرطاتو بگو..بریم-

 نچ..شما اینجا ميمونی..اونا سرشون باهم گرمه..دارن تجدید خاطره ميکنن-علی

 دستامو گذاشتم رو سينه عضالنيش
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 علی..خيلی اندامت خوشگله-

 شيطون نگام کرد

 دقيقا کجای اندامم؟؟-علی

 با مشت زدم تو سينش

 س پکهبی ادب..منحرف..منظورم سيک-

 اها..خب از همون اول بگو..منو هم الکی اميدوار نکن-علی

 بی تربيت-

 واال ما هرکار کردیم تو گفتی بی ادبو بی تربيت-علی

 ینی نيستی؟؟-

 نع..پسر به این گلی-علی

 چندبار پشت سر هم پلکاشو بهم زد

 آره دیگه..اگه گل نبودی که نميومدی خواستگاری من-

 ین اشتباهمه..و االن هم مثل خر تو گل گير کردمالبته که این بزرگتر-علی

 خيله خب..راه باز جاده دراز..خوش اومدی-

 خواستم پاشم که محکمتر گرفت منو..دیگه نتونستم خندمو نگه دارمو پقی زدم زیر خنده

 با لبخند نگام کرد

 خندم که تموم شد گفتم
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هيچوقت بهم دروغ نميگی..منو اذیت نميکنی..شبا دیر نميکنی..منو کتک نميزنی..حق طالق با -

منه..ظرفارو ميشوری..چون خيلی از ظرف شستن بدم مياد..بعدن هم بچمونو به من ترجيح 

 نميدی

 پقی زد زیر خنده و گفت

 اینا چی بود بلغور کردی؟؟-

 با اخم گفتم

 شرطام بود-

 هيچ آزادی ای ندارم اینجوری که من-علی

 ینی چه؟؟مرد متاهل باید مسئوليت پذیر باشه..نه خوش گذرونو آزادی طلب-

این درست..ولی منم از ظرف شستن بدم مياد..عوضش برات ماشين ظرفشویی ميخرم که -علی

 جنگ نشه..حق طالق هم باتو..بچه هم فعال زوده..تو خودت بچه ای

 لپام گل انداخت

 تنرم لپمو بوسيدو گف

توهم هميشه بهم راست بگو و چيزیو ازم پنهون نکن..توهم منو کتک نزن..وگرن ازت طالق -

 ميگيرم

 خندیدمو لپشو کشيدم

 اخم شيرینی کرد

 مگه بچم که لپمو ميکشی؟؟-علی

 نيستی؟؟-
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 سال ازت بزرگترم..احترام بزرگتر واجبه8نخير-علی

 شالمو تاروی بينيم کشيدم پایينو تا دادم

 چشم-

 ام داغ شد..شالو دادم عقبیهو لب

 ازش جدا شدمو گفتم

 هی آقاهه هنوز نامحرميم-

 ضدحال نزن فاطی..بيا جلو-علی

 لباشو غنچه کرد

 خندیدمو رفتم جلو..واسه بار اول به خواست خودم

 برای بوسيدن و بوسيده شدن...

 نگران نباش..منم وقتی ميخواستم عقد کنم مثل تو بودم-سحر

 مو از خونه رفتم بيرون..هرکسی سوار ماشينش شدچادر سفيدمو سرم کرد

 برو دخترم سوار ماشين اقاتون شو-بابا

 با خجالت لبمو گاز گرفتم..این بابا هم خوب بلده آدمو از خجالت آب کنه

 علی در جلو رو برام باز کردو نشستم..پر چادرمو از بين در برداشتو درو بست

 خودشم سوار شد

 ماشينو روشن کردو راه افتاد

 پخشو روشن کردو یه اهنگ شاد عاشقونه گذاشت
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 علی حوصلم سرید..یکم الیی بکش..ویراژ بده-

 نخير..بابات ميبينه دیگه دختر ترشيدشو بهم نميده..ميگه پسره سبک سره-علی

 ترشيده عمته-

ی خيلی خوشگلو جذاب بهش نگا کردم..با اون کت شلوار آبی روشن براقو پيرهن سورمه ایش خيل

 شده بود

 نگام کرد

 پسند شدم؟؟-علی

 همچين آش دهن سوزی نيستی-

 عه؟؟پس چرا ميخوای باهام ازدواج کنی؟؟-علی

 واسه فرار از ترشيدگی-

 آها..پس قبول داری ترشيده ای-علی

 با حرص رومو برگردوندم سمت پنجره

ثل سلطان نشستم که نوکر بياد نميدونم چقدر گذشت که ماشينو نگه داشت..پياده شد..منم م

 درو برام باز کنه

 ولی از ماشين فاصله گرفت..لجم در اومد..رو صندلی لم دادم

 زهی خيال باطل..خودت باید درو برام باز کنی

 وگرن عقد بی عقد

 صدای باز شدن در ماشين اومد

 همونطور که چشام بسته بود گفتم
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 رتو انجام بدهآفرین نوکر جون..ولی ازین به بعد زودتر کا-

 صدای یه خنده اومد بعدم صدای پدرجون

 چشم دخترم..حاال پياده شو-

 دستپاچه چشامو باز کردمو تند تند گفتم

 آخ ببخشيد شما بودین؟؟فکر کردم عليه-

 سریع پياده شدم که سرم خورد به سقف ماشين

 دستمو گذاشتم رو سرم

 آروم دخترم..چقد هولی-پدرجون

 با خجالت گفتم

 خب دستپاچه شدم-

 پدرجون با شيطنت گفت

 واسه محرم شدن با علی؟؟-

 داغ شدن گونه هامو حس کردم

 نه نه..اخه اولش..-

 خندیدو گفت

 باشه عروس گلم..بریم-

 بسمت در ورودی حرم راه افتادیم

 عقب تر از همه بودم..به آینده فکر ميکردم
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 آینده ای که خودم ميخوام با علی ادامش بدم..

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 &علی&

 آروم بهش گفتم

 وای باورم نميشه االن باهم محرميم-

 چادر سفيدشو یکم عقبتر کشيدو نگام کرد

 گونه هاش سرخ سرخ بود

 االن یه چک ميزنم زیر گوشت تا باورت بشه-فاطی

 گارد گرفتمو گفتم

 هی هی..بزنی ميزنمت..ضعيفه-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 337 

از االن ميگماااا..من ازین دختر آفتاب مهتاب ندیده ها نيستم که بهم زور بگی دم -فاطی

 نزنم..ميزنم از مردونگی ساقطت ميکنم

 مشخصه..تمدن از سرو روت ميباره-

 اخم شيرینی کردو روشو برگردوند

 هنوز ابروهاشو برنداشته بود..هرچند خدایی مرتبو تميز بود

 سالگی برداشت7?ای خرسيشو توبرعکس اليکا که اون ابروه

 عروس داماد گل پاشين دوکعت نماز زیارت بخونينو بریم-پدرجون

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 سوار ماشين شدمو استارت زدم

 از همون اول شروع کردم به ویراژ دادن
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 فاطی از ترس به صندلی چسبيده بود

 علی آروم..من هنوز جوونم هزار تا آرزو دارم-فاطی

 ردم پس توهم باید بميریبيخود..اگه من مُ-

 با حرص یه مشت زد تو بازوم

 سرعتمو کمتر کردمو گونشو بوسيدم

 قبال که نامحرم بودیم باهات راحت تر بودم-

 بيشتر حرصی شدو یه نيشگون محکم از بازوم گرفت

 علی-فاطی

 جانم-

 اگه اونروز تو قطار شماره کوپتون درست ميخورد چی ميشد؟؟-فاطی

هيچی..عماد با سميرا دماغ عملی ازدواج ميکرد..حسين همونجور از زن فراری ميموند..مسعود -

 به الهه عشق مارمولکش نميرسيد..بابک هم با پری بادکنک ازدواج ميکرد

 حاال چرا بادکنک؟؟-فاطی

 چون همه جاش پروتزی بود-

 تو از کجا ميدونی؟؟-فاطی

 خب دیدم دیگه-

 یه مشت محکم زد تو سرم

 آخ..چرا هرچی شد ميزنی؟؟منظورم لبا و گونه هاش بود دیگه..جای دیگه نبود منحرف-
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 پوفی کشيدو گفت

 خودت چی؟؟-

 شيطون خندیدمو گفتم

 منم با فرناز ژوووونم ازدواج ميکردم-

 یه مشت محکم دیگم زد تو سينم که قلبم از کار افتاد

 زورت زیاد ميشه که سرت حوو بيارم آی آی..این یکی واقعا درد گرفت..پس فهميدم فقط وقتی-

 دیگه تا آخر راه باهام حرف نزد

 چقد این دختر برام خواستنيو دوس داشتنيه

 حاضرم کل دنيامو به پاش بریزم

 گفته باشم..من مجلس نامزدیمونو مجزا ميگيرم-

 عليييی..مختلط-فاطی

 نچ..حرفشم نزن-

 مثال تو اونور آب رفته ای هااا-

 فکار اونجا زیاد روم تاثير نداشته..من رو ناموسم حساسمخودت ميدونی که ا-

 پس من اصال مجلس نميخوام-فاطی

 با لبو لوچه آویزون نگام کرد

 خندیدمو پيشونيمو به پيشونيش چسبوندم

 خيله خب..مختلط..فقط قهر نکن..ولی گفته باشم..باید لباست پوشيده باشه-
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 با خوشحالی گفت

 چشم هرچی آقامون بگه-

 خندیدمو چيزی نگفتم

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 @فاطمه@

 دماغم خارش گرفتو قيافم کج شد..عطسههههه

دماغمو باال کشيدمو باز مشغول خوندن جزوه ام شدم..خدایی هيچی هم نميفهميدم..آخه گلوم 

 درد ميکرد

 یه هفته از عقدمون ميگذره..دیشب هوا سرد بود رفتم بيرون با علی..سرما خوردم بدجووور

 ر اتاقم بی هوا باز شدو یه دیوونه روانی خودشو انداخت داخلد
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 عه سالم..کی اومدی؟؟-

 سالم خانوم دانشمند من..باز که داری درس ميخونی-علی

 خب هفته دیگه امتحان ميان ترم دارم-

 بسه بسه..پاشو بریم بيرون دور بزنيم-علی

 علی بيخيال..حالم خوش نيس-

 گرفت جلوی پام رو زمين نشستو دستمو

 پس پاشو بریم دکتر..رنگت پریده-علی

 دستشو گذاشت رو پيشونيمو برداشت

 تب هم که داری..پاشو پاشو ببينم-علی

پاشدمو یه پالتوی سفيد با شلوار جين لوله تفنگی و شال مشکی پوشيدم..یکم آرایش کردمو با 

 علی رفتم بيرون از اتاق

 مادر خدافظ..تا شب ميارمش-علی

 م..بسالمتباشه پسر-مامان

 از خونه اومدیم بيرون

 هی مرتيکه..مگه من یه وسيلم که ميگی ميارمش؟؟خودم پا دارم-

اوال مرتيکه نه و علی آقا عزیز دلم..زنيکه..دوما آره دیگه..عروسک کوچولوی منی..سوما -علی

 ميدونم پا داری ولی خودم نوکرتم هستمو کولت ميکنم ميارمت خونتون

 بسه بسه..بلبل زبونی نکن مرتيکه-

 ناخونشو تو لپم فرو کردو تهدید آميز خيره شد تو چشام
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 ینی همون علی آقا عزیز دلم-

 حاال شدی زن زندگی..سوار شو-علی

 درو باز کردو من سوار شدم..خودشم سوار شدو راه افتاد

 اول رفتيم دکترو بعدم داروخونه

 سرماخوردگی ساده برم دکترعلی من انقد لوس نيستم که واسه یه -

 نه خب..ویروسی ای اونوقت من بيام بغلت کنم منم ویروسی ميشم-علی

 با حرص یه مشت زدم تو بازوش..وارد شرکت شد..منم دنبالش رفتم

 علی ميخوای سر من کار کنی؟؟-

 نه توروخدا نميخوام شرکت بيچارم ویروسی بشه..خودم شدم به واسطه تو کافيه-علی

 دتی باکتریویروسی خو-

 ویروس..ویروس..ویروس..کثيف بوگندو-علی

 خودتييييييی..خودت بو عن ميدی-

 دستشو انداخت دور کمرمو بلندم کرد..رو کاناپه اتاقش منو خوابوندو گفت

 فعال بگير الال کن تا خوب شی..بعدن به حسابت ميرسم-

 چجوری؟؟-

 شيطون ابرو باال انداختو به پایين اشاره کرد..گيج گفتم

 چی؟؟-

 با اون چيزی که وسط پاته-علی
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 جيغ زدم

 مـــــــــــــرگ-

 رفت یه پتوی مسافرتی از تو کمد کوچيکی که اونجا بود اوردو روم انداخت

 تو بخواب من یکم کار دارم-علی

 چشامو بستم..پيشونيم داغ شد..کمی گذشت که دیگه بيهوش شدم

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

پامو رو دنده پورشه فشار دادم تا تند تر بره..یهو نميدونم چيشد که یه ماشين از روبرو 

 اومد..فرمونو کج کردم که نرم تو مخش..یهو از جاده رفتم بيرونو محکم خوردم به یه جایی

چشامو باز کردم..ایبابااااا..مرده شور منو با این خوابام ببرن..ینی اون پورشه خوشگل آبی مال من 

 نبود

 از رو کاناپه افتاده بودم رو زمين..گلومم دردش کمتر شده بود
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 پاشدمو پتورو انداختم رو کاناپه..اتاق تاریک بود..رفتم برقو روشن کردم

 دستمو رو دستگيره گذاشتمو فشار دادم..ولی قفل بود

 چنبار همين کارو تکرار کردم ولی قفل بود..واااا..این علی خر کجاست؟؟

لی چرخونش نشستمو چرخيدم..داشتم همينطور ميچرخيدم یهو صدای شکسته رفتم رو صند

 شدن چيزی از بيرون اتاق اومد

پاشدمو رفتم پشت در..دیگه صدایی نيومد..بيخيال شدمو باز خواستم برم بشينم که ایندفه 

 صدای شکستن چنتا چيز باهم اومد..بعدم انگار کسی خودشو به درو دیوار ميکوبيد

یه گوشه نشستمو به در خيره شدم..یه ربعی همين صداها ميومد..علی هم پيداش  با ترس رفتم

 نبود

معلوم نيس کدوم گوریه..گوشيمو دراوردمو بهش زنگ زدم..ولی برنداشت..چنبار زنگ زدم ولی 

 برنداشت..بعدم گوشيم از بی شارژی خاموش شد

م در باز شد..یه جيغ خفيف زدمو دیگه داشت گریه ام ميگرفت..یهو انگار کليد تو در بچرخه..بعد

 بيشتر تو خودم جم شدم

 علی بود..با دلخوری گفتم

 کجا رفتی تو؟؟چرا درو قفل کردی؟؟-

 یه کاری واسم پيش اومد-علی

 یهو یاد صداها افتادم..بی اختيار پریدم بغل عليو گفتم

 علی شرکتت جن داره-

 بغلم کردو گفت

 چی؟؟کو؟؟-
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 دای شکستن ميومدوقتی نبودی از بيرون اتاق ص-

علی ازم جدا شدو رفت بيرون..چند دقيقه بعد اومد داخل..دستشو آورد باال و یه گربه رو تکون 

 داد

 منظورت اینه؟؟-علی

 چی؟؟این بود؟؟-

 آره واال..من فقط همين یه جنو پيدا کردم تو شرکت-علی

 کوفت خر..منو مسخره ميکنی-

 خندیدو گربه رو از شرکت انداخت بيرون..آشپزخونه بهم ریخته بود..یه گلدون هم شکسته بود

 تقصير توی دیوونه اس..درو وا گذاشتی-

 بيخيال..به مش رحيم ميگم جمشون کنه فردا-علی

 اومد سمتمو دستاشو دور کمرم حلقه کرد

 فاطی..حست نسبت بمن چيه؟؟-علی

 ن..عشقدیوونه..خب معلومه..دوست داشت-

 یه تای ابروشو باال دادو با پوزخند نگام کرد

 ینی دوستم داری؟؟-علی

 متعجب گفتم

 آره دیگه..تو غير این فکر ميکنی؟؟-

 یهو زد زیر خنده و گفت
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 وای خدایا عالی بود..عاشقم شدی-

 چی؟؟-

 بنفع من..من بردم..کيشو مات شدی4_10-علی

 گنگ نگاش کردم

 علی منظورت چيه؟؟-

خنگی..اینا همش یه بازی بود..یه کلکل..باالخره تونستم عاشقت کنم..توی سرتقو  تو چقد-علی

 لجباز عاشق من شدی

 دستمو گذاشتم رو سينشو با صدای لرزون گفتم

 علی اذیت نکن..اصال شوخی جالبی نيس-

ميخوای باور کن نميخوای هم بدرک..مدت صيغمون دوماه دیگه تمومه..این بازی هم تموم -علی

 ميشه

 رمونده نگاش کردمو عقب عقب رفتمد

 آخه چطور ممکنه؟؟ینی واقعا همش یه دروغ شيرین بود؟؟

 داره شوخی ميکنه بابا..ميدونم

 دستمو گذاشتم رو قفسه سينم

 یهو سرم گيج رفتو نشستم رو زمين..چشام سياهی ميرفت

 احساس کردم کسی کنارم نشست..علی بود

 با نگرانی نگام کردو گفت

 فاطی گه خوردم..داشتم شوخی ميکردم-
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 باز چشامو بستمو دستمو رو سرم گذاشتم

 خوبی عزیزم؟؟بابا بخدا داشتم اذیتت ميکردم-علی

 با مشت زدم پس کلشو گفتم

 نفهم..این شوخيه؟؟ميخوای منو دق بدی؟؟-

 خندیدو ابرو باال انداخت

 یه بازنده ميدیدم..از هر نظرخب تقصير خودته..من از وقتی که تورو دیدم خودمو پيشت -علی

 خب بازنده ای دیگه..تازه تو دلتو هم بمن باختی..تو سووووختی-

 عه عه..نخير..در صورتی ميسوختم که تو دلتو بمن نميباختی-علی

 خودمو زدم به اون راهو گفتم

 اومممم..چيزه..فردا بریم دنبال لباسو وسایل واسه مجلس نامزدی-

 ونتون که باز االن بهم تهمت ميزننباشه..پاشو برسونمت خ-علی

 تهمت چی؟؟-

 اینکه نکنه بردمت خونه خاليو...-علی

 مرض..بی ادب-

خب راس ميگم..االن دارن فکر ميکنن من بهت دست درازی کردمو داری از درد به خودت -علی

 ميپيچی..منم دارم اینجا بندری ميرقصم

 زدم زیر خنده

 .با این کمربند سکه ایا که واسه رقص عربيهوای علی..فکرشو بکن..تو عربی برقصی.-
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 خودشم خندش گرفتو سرشو تکون داد

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 با حسرت گفتم

 علی این خوبه دیگه-

 نچ..خيلی بازه-علی

 الماس شرقو وصالو گشته بودیم..االنم تو پروما بودیم..پا برام نمونده بود

 باز خوبه کفشام پاشنه دار نبود

 همينطور که به ویترینا نگا ميکردم چشمم به یه لباس نباتی رنگ افتاد

 حرفشم نزن..آستين نداره-علی

 علی این خيلی خوشگله-
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دامنش دنباله دار بود..یقه و سرشونه هاش باز بودو یه حلقه پرک که دور یقش هم کار شده بود رو 

 بازو ميفتاد..دامنش دو طبقه و پفی بود..مدل پرنسسی

 يله خب..پس باید با دستکش بلند بپوشيشخ-علی

 چشم..قبوله-

 رفتيم داخلو به فروشنده گفتم همونو سایزم بياره

 سایزتونو باید از تن مانکن دربيارم-فروشنده

 جدی؟؟من فکر ميکردم باید دو ایکس الرج براش بيارین-علی

 خندیدو رفت

 با حرص یه پس گردنی بهش زدم

 يارن یا توی شيکم گنده؟؟واسه من باید دو ایکس الرج ب-

 من به این خوش هيکلی-علی

 مگه اینکه خودت از خودت تعریف کنی گودزیال-

 لباسو گرفتمو رفتم تو اتاق پرو

 مانتومو دراوردمو پوشيدمش..نشونت ميدم کی شيکم گندس

 وقتی پوشيدمش بيشتر ازش خوشم اومد

 تنخور خوبی داشت..خيلی بهم ميومد

 یه چرخ زدم

 چن تقه به در خورد
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 پوشيدی؟؟-علی

 نه صبر کن-

 لباسو دراوردمو مانتومو پوشيدم

 از اتاق رفتم بيرون

 عه..چرا نگفتی پوشيدی بيام ببينمت-علی

 نخير..نميخواد نظر بدی-

 آها شيکمت گنده اس..نخواستی ببينم آبروت بره-علی

 مغازه رفت بيرون لباسو گذاشتم رو پيشخوانو خواستم حساب کنم که دستمو کشيدو از

 منم دنبال خودش ميکشيد

 دستمو کشيدمو گفتم

 من اون لباسو ميخوام-

 با اخم نگام کردو گفت

 تو غلط کردی راه بيفت-

 باز دستمو کشيد

 ولم کن..من همون لباسو ميخوام..چت شد یهو؟؟-

 برگشت سمتمو دستشو برد باال

 ميزنم تو گوشتا..رو اعصاب من راه نرو-علی

 دنبالش کشيده شدم با ناراحتی
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 رفت تو یه فروشگاه بزرگ..از همه نوع لباس زنانه و مردانه داشت

 جای رگاالی کت شلوار وایساد

 یه کت شلوار واقعا قشنگ بود..نقره ای براق بود..با پيرهن سفيد واقعا قشنگ ميشه

 سرمو انداختم پایين..ولی نميخواستم بگم اونو بخره..از دستش ناراحت بودم

 کر ناراحت شدم..چون نشون ميداد هرروز عدم تفاهممون مشخص تر ميشهازین ف

 صداش اومد

 ببخشيد ميشه این کت شلوارو بدین-

سرمو آوردم باال..یکی از فروشنده ها که پسر جوونی بود همون کتو بهش داد..دستمو ول کردو 

 رفت تو اتاق پرو

 رو چارپایه نشستم..افراد زیادی داشتن خرید ميکردن

 صدای همون پسره اومد

 انواع لباس های مجلسيو مختلف زنانه هم هس..ميتونيد ببينيد-

 واسه خالصی از شرش پاشدمو الکی نگاهی به رگاال انداختم

 همينطور که رگاالرو نگا ميکردم یه پالتوی زنانه زرشکی چرم چشممو گرفت

 یقش خز داشتو یه کمر بند از جنس خودش جای کمرش ميخورد

 ی سيریشه اومدباز صدا

 ميتونين پروش کنين-

 سایز یکشو برداشتمو رو مانتوم پوشيدم
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 پسره با تحسين نگام کردو گفت

 خيلی بهتون مياد-

 درش اوردم که صدای علی اومد

 یه ساعته دنبالت ميگردم-

 نگاش کردم..اخماش حسابی توهم بود..پسره که دید هوا پسه سه شد

 تر دیگه چسبيدینی جيم شدو رفت اونور به دوتا دخ

 داشتی چه غلطی ميکردی؟؟-علی

 با اخم گفتم

 حرف دهنتو بفهم..اون فقط یه راهنمای فروشگاه بود-

 هه اره..یه راهنمای ساده مياد تحسينت ميکنه و ميگه بهت مياد-علی

 اه علی بس کن..خستم کردی..تا کی ميخوای این غيرتی شدنای الکيتو ادامه بدی؟؟-

 شو از فروشگاه زدم بيرون..سریع از پاساژ خارج شدمپالتورو گذاشتم سرجا

 هوا خيلی سرد بود..بارون هم نم نم ميبارید

 با ناراحتی قدم برداشتم

 لباس که نخریدم..حاال چجوری برگردم

 چند دقيقه همونطور گذشت که یکی جلوم وایساد

 علی برو کنار..من دیگه تحمل مسخره بازیای تورو ندارم-

 عذرميخوام..اشتباه کردم..باشه؟؟خيله خب..من -علی
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 خواستم از کنار رد شم که دستاشو دور کمرم حلقه کرد

 ولم کن زشته-

 آشتی؟؟-علی

 من قهر نبودم..بچه نيستم-

 پيشونيمو بوسيدو باهم برگشتيم تو پاساژ

 لباس نباتيه تن مانکن نبود

 با ناراحتی از جلوی مغازش رد شدیم..رفت تو همون فروشگاه بزرگه

 دوتا بسته بزرگو برداشت

 یکيش کت شلوارش بود..اون یکی یه جعبه بود

 اون یکيو بردار-علی

 تو دستش دیگه جا نبود..برداشتم..بسته ای که دست من بود ازون دوتا کوچيکتر بود

 داخلشو نگا کردم..پيرهن سفيد..با کراوات نباتی نقره ای

 عجب..

 نشستيم تو ماشين

 هعلی اون دوتا بسته رو بد-

 نچ..بریم-علی

 علی اون مشمایی که دستت بود چيبود؟؟-

 کت شلوار-علی
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 نخير..اون یکی-

 علی یه نگاه گوشه چشمی بهم انداخت

 پيرهن بود-علی

 پس اینی که دست من بود چيبود؟؟-

 لپمو کشيدو گفت

 مثل بچه ها هی بيست سوالی ميپرسی..اون کراوات بود-

 اها-

 بازی کردم..گوشش شکسته بود سرمو انداختم پایينو با ناخونام

 ولی ایکاش اون پالتو زرشکی رو ميخریدم..خيلی خوشگلو شيک بود

 کل راه هيچ حرفی بينمون رد و بدل نشد

 جلوی خونه پيادم کرد

 آروم خدافظی کردمو کليدو انداختم تو در..وقتی داشتم درو ميبستم نگاش کردم

مهربون نگام ميکرد..براش دست تکون دادم که اونم دستشو اورد باال و حرکت کرد..درو بستمو 

 رفتم تو خونه

 فقط مامان خونه بود

 سالم کردم که با خوشرویی جوابمو داد

 عه پس علی کو؟؟-مامان

 نيومد..رفت خونشون-
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 اها..خب لباس خریدی؟؟بيار ببينمش-مامان

 نه نگرفتم-

 تاحاال رفتين ولی چيزی نخریدین؟؟ عه..از صبح-مامان

 علی کت شلوارو اینچيزا گرفت ولی من نه-

 بس که گند دماغی..هی رو هرچيزی عيب ميذاری..به قول خودت مشکل پسند-مامان

 عه عه عه..این چه حرفيه؟؟اتفاقا من یکيو پسند کردم ولی علی نخریدو گفت خيلی بازه-

 ه..پسرم فهميدسخب حتما یه عيبی داشته که نخرید-مامان

 معلوم نيس این علی گودزیال چه غلطی کرده که انقد همه دوسش دارن-

 در اتاقو محکم بهم کوبيدم

 

 

 

 

**** 
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 با خوشحالی از تخت پریدم پایين

 امروز تولدمهههههه..مبارکککککک

 تبریک بگو..آفرین..خاکتوسر اونی که بمن فحش داد..یا تبریک نگفت

 یينصورتمو شستمو رفتم پا

مثل هميشه یکم دیر بيدار شده بودمو همه رفته بودن..جز مامانی که داشت ناهار 

 ميساخت..درست ميکرد..ميپخت..دهههه

 بادم خوابيد

 ولی پشت مامان وایسادمو دستامو دور کمرش حلقه کردم..گونشو بوسيدمو گفتم

 سالم مامانم-

 سالم دختر گلم..خوب خوابيدی؟؟-مامان

 اوهوم..عاااالی-

 بشين صبحونتو بخور-مامان

 نشستم پشت ميزو موهامو کنار زدم

 آخ جون پنير مربا

 صبحونمو کامل ميل کردمو پاشدم

 رفتم تو اتاقمو یه اس به علی دادم

 سالم عزیزم-

 هرچی نشستم جواب نداد..زنگ زدم
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 خاموش بود..باز خورد تو برجکم

 پاشدمو یه تيپ خفن زدم

 بودو یه کمر بند طالیی ظریف ميخوردمانتوی سفيد کلوش که کمرش تنگ 

 جين مشکی لوله تفنگی..یه شال مشکی سفيد سرم کردم..نشستم پشت ميز آرایش

 یکم بيشتر آرایش ميکنم

کرم سفيد کننده..یه خط چشم باریک پشت چشمم کشيدمو زیر چشممو فقط مداد 

 کشيدم..ابروهامو یکم آکوا زدم

 تن کيفو گوشيم از اتاق زدم بيرونیه رژ لب زرشکی خيلی کم زدمو با برداش

 مامانی من رفتم شرکت..خدافظ-

 بسالمت-مامان

از خونه رفتم بيرون..اخ خدایا کی بشه که منم مث بهاره سگه ماشين بخرم..البته که بابک براش 

 خریده

 فعال یه عقد خوندن فقط..هفته دیگه مجلسشونه..مجلس منم که فرداست

 شو ميکرد؟؟چه جالب..فردای تولدم..کی فکر

 تو؟؟نخير من

 یه دربست گرفتمو بسمت شرکت براه افتادم
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**** 

 

 

 

 

 چند تقه به در اتاقش زدمو وارد شدم

 ميدونستم تویی..چون بی اجازه وارد ميشی..خو نميگی من شاید لخت باشم-علی

 مگه اینجا چه غلطی ميکنی که لخت باشی؟؟-

 بيخيال..بيا بشين..حاال چه تيپی هم زده!!-علی

 نشستم رو نزدیک ترین مبل

 باز سرشو انداخت پایينو مشغول کارش شد

 لبامو بهم فشار دادم

 اوومممم..علی-

 همونطور که سرش پایين بود

 جانم-علی

 امروز چه روزیه؟؟-

 دوشنبه اس-علی
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 نه..مناسبتش چيه؟؟-

 علی مشکوک نگام کرد

 عيده؟؟-

 یچيز دیگهنه..-

 شهادته؟؟تو توی شهادت اینجوری تيپ زدی؟؟-علی

 با حرص گفتم

 نهههه..یچيز دیگه-

 سالگرد ازدواجمونه؟؟عه ماکه ازدواج نکردیم..پس سالگرد عقدمونه..فهميدم-علی

 عليييی..ما همين هفته پيش عقد کردیم-

 عه؟؟!انقد بمن سخت گذشت باتو که فکر کردم یه سال گذشته-علی

 حرف نزن..مناسبتو بگو-

 نميدونم..یادم نمياد..خودت بگو-علی

 با ناراحتی از جام پاشدمو گفتم

 خيلی بدی علی-

 از اتاق اومدم بيرونو نشستم پشت ميزم..در اتاق بابک باز شد

 به سالم خانوم منشی..تيپ زدی..با کالس شدی-بابک

 عليک..من هميشه تيپم بيسته-

 انکار کنه؟؟ بعله زن داداش..کيه که-بابک
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 لبخندی زدمو گفتم

 اگه جایی تشریف ميبرین قراراتونو کنسل کنم-

 آها قربون دستت زن داداش..همشونو کنسل کن..امروز ميخوام با بهارم برم خرید مجلس-بابک

 آها بعله..بهارتون-

 بعله بهارم..خب پس خدافظ شما-بابک

 خدانگهدار-

 رفتو منم مشغول کنسل کردن قراراش شدم

 هميشگی من از سمت بابک خان گشاد الدین کار

 وقتی تموم شد علی از اتاقش اومد بيرون

فاطی من دارم ميرم جایی کار دارم..قرارارو کنسل نکنی..برميگردم..این برگه هارو هم تایپ -علی

 کن

 چنتا برگه گذاشت رو ميزم

 پاشدمو گفتم

 کی برميگردی؟؟-

 اتو بکن..خدافظنميدونم..یکم طول ميکشه..تو بشين کار-علی

 سوار آسانسور شد

 با بد خلقی پامو کوبيدم زمين

 علی خيلی خری..گودزیالی بی احساس-
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 همونطور که الکی فين فين ميکردم رفتم تو اتاق علی

 رو صندلی چرخونش نشستم

آخ بيخی..اصال یادش رفته باشه..باالخره یادش ميندازم..بعدشم کتکش ميزنم..حاال بذار یکم 

 بچرخم

 دستامو به لبه ميز گرفتمو خودمو چرخوندم

 وووویيييی-

وقتی خوب چرخيدمو صدای جيغ جيغ پيچای صندلی دراومد پاشدمو تو سوراخ سمبه ها دنبال 

 خوراکی گشتم

 بجز یه چنتا کاغذو خودکارو چرتو پرت دیگه هيچی نبود

 کشوی سوميو باز کردم..یه تقویم

 حال گشتمدرش اوردمو ورق به ورق دنبال یچيز با

 هيچی نبود

 یه خودکار برداشتمو شروع کردم به کشيدن چهره دختر..ازین نقاشی احساس دارا

کار هميشگيم تو کالس وقتی حوصلم سر ميرفت..از کالس اول دبيرستان همينجوری بودم..البته 

 کاریکاتور معلما هم رو شاخم بود

 رهبه شاهکارام نگا کردم..به به علی ببينه برق از سرش ميپ

 من به علی حسودیم ميشه

 چه زن با سليقه و هنرمندی داره واال
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رفتم تو یه صفحه دیگه و یه گردی گنده کشيدم..دوتا ابروی پاچه بزی پيوسته..چشمای 

 ?ریز..دماغ گنده مث

 لبای باریکو دهن گنده..موهای فرفری پر

 یه سيبيل چاخ ماخی هم کشيدم پشت لبش

 دزیالباالی سرش گنده نوشتم..علی گو

 تقویمو بستمو خواستم بذارمش تو کشو که یچيزی از توش افتاد بيرون

 برشداشتمو برگردوندم

 یه عکس بود..از یه دختر..و..و اون فرناز بود

 یکم خيره نگاش کردم..عکسو برگردوندمو نوشته پشتشو خوندم

تو اینجا  فکر تو بودمفرنازم..خيلی بی وفایی..االن که باید کنارم ميبودی نيستی..وقتی که من به "

 "نبودی..فراموش نميشی

 چنبار خوندمش..برام قابل هضم نبود

 دیوونه نشو فاطی..شاید مال قبل باشه

 خب..خب اگه مال قبل باشه پس چرا ننداختتش دور؟؟

 عکسو تو دستم مچاله کردمو پاشدم..از اتاقش رفتم بيرون

 نشستم پشت ميزمو سرمو گذاشتم رو ميز

 دگيم برنميداره این فرناز؟؟چرا دست سر زن

 ینی چقد باهم صميمی بودن؟؟

 درحد دست دادن؟؟بغل؟؟بوسه؟؟یا بيشتر؟؟
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 جوش آوردمو پاشدم..قندون رو ميزو برداشتمو پرتش کردم رو زمين

 هزار تيکه شد

 اشکم چکيد..نشستم کنار تيکه های شيشه

 غرور خودمو تو اونا ميدیدم..شکسته شده

 واسه یه دختر بدترین اتفاق خيانته

شاید برای فراموش کردن فرناز با من عقد کرده..بعد یه مدت که دید نميتونه فراموشش کنه مثل 

 یه آشغال از زندگيش پرتم ميکنه

 پاشدمو کيفمو برداشتم

 نه..من نميخوام یه آشغال باشم..نميخوام دومی باشم

 ش اولين باشم..ولی نيستم..پس بهترین راه اینه که...علی واسه من اولی بود..ميخواستم منم برا

 قبل اینکه نامزدیمون علنی بشه نامزدیو بهم بزنم

بچه نشو..اول حقيقتو بفهم بعد یه طرفه به قاضی برو..مگه نميگی هرچيزیو با دليلو منطق قبول 

 ميکنی؟؟

ميخوای ثابت کنی با اگه توهم مثل اون زود یه عکسو باور کنی چه فرقی با بقيه داری؟؟مگه ن

 منطق هرچيزو قبول ميکنی؟پس بمون

 به سختی پای رفتنمو گرفتمو تو چارچوب در وایسادم

 چنتا نفس عميق کشيدمو به دیوار تکيه دادم..چشامو بستم

 عکسو تو دستم فشار دادم..صدای قدمای ینفر اومد..بعدم علی

 نگاش کردم..با دیدنش اشکم چکيد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 364 

 دو گفتبا نگرانی اشکمو پاک کر

 چيشده عزیزم؟؟چرا گریه ميکنی؟؟-

 به دستم نگا کردم..اونم همينطور..دستمو گرفتو مشتمو باز کرد

 عکس مچاله شده رو باز کردو چند لحظه به اونو من نگا کرد

 اشتباه برداشت نکن..برات توضيح ميدم-علی

 منتظر نگاش کردم

 دستشو گذاشت پشت کمرمو به داخل شرکت هدایتم کرد

 رده شيشه ها نگا کردو با احتياط رد شدبه خو

 رو صندليم نشستم..رفت تو آشپزخونه..با یه ليوان آب اومدو جلوی پام نشست

 به لبم نزدیکش کرد..ال جرعه سرکشيدمو پسش زدم

 اون عکس مال قبله..به تاریخ کنار عکس دقت کن-علی

 سال پيش بود8گوشه عکسو نشون داد..تاریخ مربوط به 

 ولی اون نوشته بود فراموش نميشه

 ولی..ولی تو نوشته بودی فراموشش نميکنی-

 پاشدو یه بوسه کوتاه رو پيشونيم زدو گفت

قربون ناراحتی خانومم بشم..نه عزیزم..چرت بوده..بعدشم منکه بهت گفتم عاشقش نبودم..ولی -

 االن عاشقم

 دستمو گرفتو مجبورم کرد پاشم
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 ندو دستاشو دور کمرم حلقه کردپيشونيشو به پيشونيم چسبو

 عاشق یه دختر شرو شيطون که با گستاخيش منو دیوونه خودش کرد-علی

 به قلبم اشاره کردو گفت

 چيميگه؟؟-

 قلبم تند تند ميزد..رومو برگردوندم تا آسمون شب چشماش تسخيرم نکنه

 ینميتونی با این حرفات خامم کنی..من گولتو نميخورم..ثابت کن فراموشش کرد-

بخدا من هيچ حسی بهش ندارم..به قرآن مجيد..دیگه ازین باالتر؟؟بعدشم من اگه بهش -علی

 حس داشتم با اون ازدواج ميکردم

 چون خودش االن آویزونمه..حاضره جونشم بده تا مثل قبل باهاش صميمی باشم

 مگه رابطتون چجوری بود؟؟-

لی آزاد بود باهاش دست یه دوستی معمولی..در حد دست دادن..چون خودش هم خي-علی

 ميدادم

 نفس عميقی کشيدم..مطمئن بودم دروغ نميگه..ميتونم بهش اعتماد کنم

 باز به قلبم اشاره کردو گفت

 این کوچولو چيميگه؟؟-

 آروم گفتم

 ميگه دوستت دارم-

 من بيشتر-علی

 موهامو از رو شال نوازش کرد
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 ستلحظاتی تو سکوت سپری شد که باألخره علی این سکوتو شک

 بيا بریم امروز خيلی کارت دارم-علی

 باهم از شرکت خارج شدیمو سوار رخشش شدیم

 علی..منم ماشين ميخوام-

 هزینش از یه بوس بيشتره-علی

 خب دو بوس-

 او او..جر نزن..هزینشو ببر باالتر-علی

 تند گفتم

 پيشنهادات غير معقول نميپذیرم-

 ای شيطون..پس فهميدی-علی

 گونه هام داغ شدو سرمو انداختم پایين..ناخونای بلندمو کف دستم فرو کردم

خيله خب حاال..نميخواد خجالت بکشی..هرکی ندونه منکه خوب ميدونم چه موزماری -علی

 هستی دختره ناقال

 در این که من دختر خوب و سربه زیری هستم که شکی نيست-

 افيشاپ بزرگ..باهم رفتيم طبقه باالنگه داشت..پياده شدیمو باهم رفتيم داخل یه ک

 خلوت بود..هيشکی نبود

 عه آخ جون کسی نيس..ميتونيم راحت بزنيم تو سرو کله هم-

 بجز اون برنامه ها دارم-علی
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 خبيث خندید

 خاک به سرم..نکنه..

 هييييه..زبونتو گاز بگير..منحرف

 لبمو گاز گرفتم

 فکر منحرفانه کردی؟؟-علی

 خودمو زدم به اون راه

 نشستيم..علی مشکوک ميزد

 اولش که الل شده بودو الم تا کام حرف نميزد

 آخرم پاشدو یه دستمال از جيبش دراورد..پشتم وایسادو چشامو بست

 عه علی..چيکار ميکنی؟؟-

 خفه..حرف نباشه-علی

 صداشو بلند کردو گفت

ش پایگاهو یاد بچه ها بياین..کشوندمش اینجا..فقط اون کيسه روی سرو بيار که بندازیم سر-

 نگيره

 قلبم تو دهنم ميزد

 صدای قدمای چند نفر اومد..بعدم یه چيزی روی سرم کشيده شد

 خواستم جيغ بزنم ولی یکی دستشو محکم گذاشت رو دهنم

 نميدونم چقدر گذشت..داشتم خفه ميشدم..دستامو یکی محکم گرفته بود
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 اما دیگه صدایی نيومد

 یهو بوی دود اومد..بعدم کيسه به سرعت از رو سرم برداشته شدو دستمال چشمامو باز کردن

 اونی که دهنو دستامو گرفته بود ولم کرد

 شوک زده به اطرافم نگا کردم

 بچه ها دورم وایساده بودنو دست ميزدنو ميخندیدن

 پدرام و اليکا خواهر علیبابک..عماد..مسعود..حسين..بهاره..الهه..سارا و سحر..و البته صدف و 

 و علی که شيطونو مهربون نگام ميکرد

 رو ميز یه کيک بزرگ به شکل یه کلبه چوبی بود..که چوباش همون شکالت بودن

 بهشون نگا کردم..نشستن دور ميز

 وای بچه ها..نميدونم چی بگم-

 پاشدمو رفتم سمت علی..خيلی مؤدب دستامو بهم پيچيدمو گفتم

 ممنونممرسی علی..خيلی -

 محکم منو کشيد تو بغلشو سرمو گذاشت رو سينه پهنوعضالنيش

 آب شدم از خجالت..جلوی بقيه خب...

 دستامو گذاشتم رو سينشو یکم هل دادم..خودش متوجه معذبيم شدو ولم کرد

گونشو بوسيدمو نشستم..اونم کنارم نشست..کنارم صدف و پدرام بود..بعدم بهاره بود..اونور علی 

 هم بابک

 ه چاقوی خوشگلو رمان پيچ شده سارا بهم دادی
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 علی دستمو گرفتو باهم کيکو برش زدیم

صدف گرفتشو مثل آدم تقسيمش کرد..که البته ميخواست یه تيکه بزرگتر واسه خودش برداره که 

 پدرام لو داد..و صد البته که صدف با چشاش پدرامو تهدید به مرگ کرد

 وداليکا هم که نيشش تا بنا گوش باز ب

 همه سفارش قهوه دادن..منم شکالت داغ..خو دوس دارم..جو گير هم خودتی

خالصه کوفت کردیمو از کافيشاپ رفتيم بيرون..اون ما بين متوجه بی محليای سارا به حسين 

 شدم

 بيخيال بابا اینا همشون مشنگن

 نفقط همين صدف یکم عاقلتر بود که اونم خداروشکر عقب مونده ذهنی شد به واسطه م

 همون موقع خانوم حاللزاده اومد جلو و بغلم کرد

تولدت مبارک عزیزم..ایشاال صدو بيست سال عمر کنی..ولی پيرو فرتوت ميشی ميفتی تو -صدف

 آب جدول..همون بيست سال دیگه برات کافـ...

 دستمو گذاشتم رو دهنشو گفتم

 یه نفس بگير خفه نشی پدرام بياد یقه منو بچسبه-

 خندیدو از همه خدافظی کرد..خونه مادرشوهرش دعوت بود

 بهاره سوار ماشينش شد

 الهی تو طحالت گير کنه آشغال-

 نوش جونم شده-بهاره

 الهه و سحرو سارا تو ماشينش نشستن
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علی هم سوار ماشين خودش شد..حسينو عمادو مسعود هم سوار ماشينش شدن..بابک هم 

 کنارش رو صندلی کمک راننده نشست

 خب من کجا بشينم؟؟

 بسمت ماشين دخترا رفتم..هرکدوم خودشونو رو صندلی پخش کردن..که من نشينم

 پشت چشمی نازک کردم

 واال من افتخار نميدم همنشينم بشن

 بسمت ماشين علی رفتمو خم شدم..از پنجره نگا کردم

 اوه اوه..شما که به زور جا شدین..بازوهاتون داره ميره تو حلق همدیگه-

 یدنو بابک خواست پياده شه که فرار کردمخند

 بين هردو ماشين وایسادم

 من کجا بشينم پس؟؟-

 برو تو کاپوت عقب ما-سارا

 خودت برو..باقالی-

 پس بيا باال سقف بشين-الهه

 سقفتون ميریزه-

 خندیدنو مسعود گفت

 همچينم بی راه نميگه الهه جان..بياین بشينين باال سقف-

 نظراتونو واسه عمتون نگه دارین نخير..شما و خانومتون-
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 علی خم شدو از کنار بابک گفت

 خب ما ميریم پارک ملت..توهم یه دربست بگير بيا-

 با حرص بهش خيره شدم..صدای جيغ الستيکای ماشين دخترا بلند شد

 بعدم دور شدن..سگای خر..الهی ميخ زیر تایر ماشينتون بره بترکين

 چيگفتم؟؟سگ خر؟؟حاصل جفتگيری کدوم حيواناته؟؟

 داشتم با خودم ميجنگيدم که ماشين پسرا هم دور شد

 دهنم مثل غار باز موند..اینا واقعا رفتن؟؟

 علی واقعنی رفت؟؟

 با حرص کنار خيابون وایسادمو دستمو بلند کردم

 ولی هيچ ماشينی نبود..خو معلومه

 ظهر خلوته اینجاها?ساعت

 يقه ای وایسادم..ولی هيچ توفيری نکردیه پنج دق

 با قيافه آویزون راه افتادم..داشتم تو دلم به بچه ها فحش ميدادم که صدای بوق یه ماشين اومد

 برگشتم نگاش کردم..یه بنز مشکی

 چه آشناست!!

 یکم به چهره پسری که راننده بودو عينک آفتابی داشت دقيق شدم

 هييييه خود بی وجدانشه

 بهش رفتم تو پياده رو..باز بوق زدبدون توجه 
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 صداش اومد

 بيا سوار شو..خواهش ميکنم-

 قدمامو تند تر برداشتم

 صدای بازو بسته شدن در ماشينش اومد

 بعدم بازوم کشيده شد

 به سختی بازومو از دستش کشيدم بيرون

 سمتش براق شدم

 پسره ی بيشعور دست از سرم بردار-

 حرفام گوش کنینميشه..نميتونم..باید به -یاشار

 من حرفی با توی بولهوس ندارم-

 این حرفو نزن..من تورو واسه هوس نميخوام-یاشار

 بدرک..بمن چه..ببين آقا یاشار..یا بيخيال من ميشی یا بدميبينی-

 یاشار تقریبا داد زد

 بابا چرا نميفمی؟؟نميتونم دست از سرت بردارم-

 متقابال داد زدم

 چرا؟؟-

 چون دوستت دارم-یاشار

 کالفه دستمو گذاشتم رو پيشونيم
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 خب من چيکار کنم؟؟من ازدواج کردم..باور نميکنی؟؟ایناهاش-

 آب دهنشو قورت دادو سرگردون نگام کرد

 شناسناممو دراوردمو باز کردم

 جلوش گرفتمو به اسم علی اشاره کردم

 ه..همه دنيامهایناهاش..این..همونی که تو پارک کنارم بود..اون همسرم-

 ارومتر گفتم

 دنيامو خراب نکن یاشار-

 چند لحظه به اسم علی نگا کردو سرشو انداخت پایين

 با صدای دورگه ای گفت

 ببخشيد که مزاحمتون شدم خانوم محترم-

 برگشتو سوار ماشينش شد..صدای جيغ الستيکاش سکوت خلوت اونجارو شکست

 فتم..ميشدی حووی علیاوخی..الهی..خو اگه بمن بود تورو هم ميگر

 ولی خب دیگه..اسالم منو محدود کرده

 اصال چرا زنا نميتونن بيشتر از یه شوهر بگيرن؟؟ینی شوهر کنن

 نميدونوم

 ولی مردا چهار تا زن و چهل تا صيغه؟!

 خيابون همچنان خلوت بود

 رعدو برق زدو آروم نم نمک بارون بارش گرفت
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 گوشيو هندزفریمو دراوردم

 کسی بهم زنگ نزده بود..منظورم عليه جالب بود که

 بيخيال..اصال قسمت بوده من یکم تنها بمونم..به این تنهایی نياز دارم

 هندزفریو گذاشتم تو گوشامو یه آهنگ از ندیم پلی کردم

 

 دل دیوونه_ندیم"

 وقتی نگات سمت منه

 حواسمو پرت ميکنه

 دلم تورو ميکشونه

 هوا که بارونی ميشه

 بازم دلم پر ميکشه

 به تو خوشه دل دیوونه

 

 حاال که که هوا دونفره شد

 وقتشه که تا خود صب

 بریم دوتایی زیر بارون

 چه خوبه باهات قدم زدن

 دوباره دیوونه شدن
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 "حاال که باهمن دالمون

 

 آروم با خودم زمزمه ميکردمو به عکس علی خيره شده بودم

 

 محاله بجز تو"

 کسی بياد به چشمم

 عاشق ميمونممن 

 تا تو هستی عشقم

 تموم قرارم

 فقط بمون کنارم

 یه لحظه هم نباشی

 "دیگه تمومه کارم

 

 یه ربعی گذشته بود که گوشيم زنگ خورد

 باز عکس علی رو صفحه خودنمایی کرد

 ریز خندیدمو یکم صدامو جدیو خشک کردم

 بله؟؟-

 فاطمه کجایی؟؟-علی
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 یه جایی از همين جاها-

 فاطمه اذیتم نکن..همش تقصير من بود..اون برنامه مزخرفو با بچه ها ریختم-علی

 کدوم؟؟-

من بهشون گفتم اول نذاریم سوار بشی..بریم ولی قرار بود دخترا بيان دنبالت..االن که -علی

 ازشون ميپرسم تو کجایی ميگن ما یادمون رفته بریم دنبالش

 قدمای آروممو آرومتر کردم

 ه شدمو گفتمبه آسمون خير

 نگران نباش آقایی..من خوبم..اتفاقی نيفتاده..با کسی هم دعوا نکن..ميرم خونه-

 نه..همونجایی که هستيو آدرسشو اس کن..تکون هم نخور..برو یه جای شلوغتر-علی

 نه..خلوت بهتره-

 خانومی اذیتم نکن..برو دیگه..نگرانم-علی

 چشم..زودتر بيا-

 اتوبوس نشستمگوشيو قطع کردمو تو ایستگاه 

 عجب خلوته

 جلوی ایستگاه وایساد???همون موقع یه پژو

 یه پسرخانوم عزیزو گرامی سرشو از شيشه کمک راننده آورد بيرون

 قالت گذاشته خانوم گورخره؟؟-

 عوضی..چون لباسام سياهو سفيد بودن ميگفت
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 فضوليش به توی بوزینه نيومده-

 یه فحش زیر لبی دادو ماشين راه افتاد

 خوبه ازین الشخورا نبود..ازینایيکه دخترارو ميدزدن باز

 وگرن کالهمون توهم ميرفت

 یه نيم ساعتی گذشته بود..داشتم با صدف اس بازی ميکردم

 البته یه اس فحش ناموسی به بهاره و بکس دادم..بعدم دایورتشون کردم..هههههه

 همون موقع یه زانتيای مشکی وایساد

 کردم..انگاری امروز یه دعوا رو افتادیم اخم کردمو بدنمو آماده جنگ

 در سمت راننده باز شدو یکی اومد بيرون

 ماشينو دور زدو بسمتم اومد

 خودش بود

 با لبخند مهربونی دستاشو سمتم گرفتو بغلم کرد

 منم گونشو بوسيدمو دستامو دور کمرش حلقه کردم

 بریم خانومم؟؟-علی

 تو چشای مشکيش زل زدمو با چشام حرفشو تأیيد کردم
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**** 

 

 

 

 

 باز صدای حرصی مامان تو فضای اتاق پيچيد

 پاشو دختر..پاشو باید بری آرایشگاه-مامان

 پتورو کشيدم باالی سرم

 نميخوااااام..من لباس ندارم-

 اشکال نداره..از لباسای قبليت بپوش..پاشو ببينم-مامان

 يدو با لگد آروم زد تو شکممپتورو از روم کش

 یه چشممو باز کردم

 من حاضرم امروز مجلس بهم بخوره ولی از لباسای قبليم نپوشم-

 دستامو گرفتو مجبورم کرد پاشم..تختو هم خودش مرتب کرد

 دلم سوخت..گناه داره مامانم..انقد بمنه االغ ميگه پاشم اونوقت من ناز ميکنم

 انو بوسيدمیکی زدم پس کله خودمو گونه مام

 از اتاق رفتم بيرون..از دست علی حسابی کفری بودم
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 پریروز که برام اون پيرهن نباتيو نخرید..دیروز که تولدم بودو به کل فراموشم شد

 امروزم که همين االن باید برم آرایشگاه

 دیروز تو پارک ملت زیر بارون نشسته بودیم رو چمنا

 بهاره و بابک یه دستبند طالیی ظریف بهم هدیه دادن

 الهه و مسعود چشم دماغی هم یه سرویس نقره

صدف هم که قبل از رفتنش به مهمونيشون یه پالک قلبی نقره ای بهم هدیه داد که اسم خودم 

 روش حک شده بود..یه قلب کوچيک کج که ميچرخيد تو یه قلب بزرگتر

.این علی گشنه گدا که بيشتر از همه ازش انتظار داشتم یه شال کال خيلی جواهرات جمع کردم.

 بهم داد

 هرچند به روش نياوردم

 ولی خب دیگه..بچه ها خيلی بهم خندیدن ضایه شدم که هيچ..سوسک شدم

 اشتهای صبحونه نداشتم..صورتمو تو آشپزخونه دور از چشم مامان شستمو رفتم بيرون

 دمبرگشتم تو اتاقو مشغول حاضر شدن ش

 مامان من چه خاکی تو سرم کنم؟؟-

 رس-مامان

 ماماااان-

 خندیدو گفت

 چميدونم..فعال برو آرایشگاه-

 خب مادر من..باید آرایشگره بدونه لباسم چه رنگيه که آرایشمو باهاش ست کنه یا نه؟؟؟-
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 انقد پر حرفی نکن..بيا بریم-مامان

 فقط یه مداد چشم کشيدمو دنبال مامان رفتم بيرون

 ه جلوی در بود..بوق زدفاطم

 کنارش نشستمو با حرص گفتم

 فاطی من چی بپوشم؟؟-

 خندیدو گفت

 مگه لباس نخریدی؟؟-

 نه-

 با تعجب نگام کرد

 دیوونه..پس چيکار ميکنی امروز؟؟-فاطی

 چميدونم..تو لباس خوشگل نداری؟؟-

مزدی محمد برام لباسای منو فاميالتون همه دیدن..یه پنج تایی هس که تو همين دوران نا-فاطی

 خریده..قبليا برام تنگ شده بود انداختم دور

 معلومه خو..بس که خيکی ای..چمبه زیر کونت بمبه-

 به خودش نگا کرد

 جدی؟؟-فاطی

 یکم نسبت به قبل عقدت-

 شيطون نگاش کردم
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 مشخصه چرا چاق شدی-

 بی ادب..نخيرم..محمد بمن دست نميزنه-فاطی

 آها بعله..ميذارتت تو ویترینو نگات ميکنه-

 مامان عقب نشستو فاطی استارت زد

 کوفتت شه..ماشين ممدو دزدیدی-

 خبيث خندیدو برام ابرو باال انداخت

 گرم با مامان سالم احوالپرسی کرد

 بعد نيم ساعت جلوی آرایشگاه نگه داشت

 پياده شدیمو رفتيم داخل

 

 

 

 

**** 
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 نم شوهرته عزیزمفکر ک-منيره خانوم

 بود..ميکاپم تموم شده بود 3پاشدمو رفتم جای در..ساعت

 موهامم درست کرده بود..فقط لباس نداشتم

 این علی باز واسه چی اومده؟

 خو معلومه..فکر کرده کارت تموم شده اومده دنبالت که برین تاالر

 چادر سفيدمو رو سرم انداختم..با اخم پرده آرایشگاهو کنار زدم

 چادرو تا جای بينيم پایين آورده بودم

 علی سرش پایين بودو یه جعبه هم دستش بود

 سرشو آورد باال و نگام کرد

 ببخشيد..این عروس بوزینه ما رو صدا کنين بی زحمت-علی

 بنال-

 با تعجب نگام کردو گفت

 عه خودتی فاطی..اینو چرا انقد کشيدی جلو؟؟-

 لباس از صدف بگيرم کارتو بگو..لباس ندارم..ميخوام برم-

 علی جعبه ای که دستش بودو بسمتم گرفتو گفت

 تقدیم به خانوم کوچولوی غرغرو-

 مشکوک جعبه رو گرفتمو بازش کردم

 وای باورم نميشد
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 همون لباس نباتی..همونی که خوشم اومده بود

 با خوشحالی پریدم تو بغلش کردم

 چادر از سرم افتاد..سریع علی درستش کرد

 خودش جدام کردخندیدو از 

 لباستو بپوش بيا بریم..مهمونا منتظرن-

 برگشتم تو آرایشگاه

 رفتم تو اتاق منيره خانوم..کمکم کرد لباسو بپوشم

 شيطون خندید

 چرا ميخندی منير جون؟؟-

 مامانت از قبل لباسو بمن نشون داده بود-منيره جون

 با بهت نگاش کردم

 سه بوده؟؟ميگم چرا انقد ریلکسهجدی؟؟ینی مامان هم با علی دستش تو یه کا-

آره دیگ عروس خوشگل خنگول..اگه نميدونستم لباست چه رنگيه پس چجوری -منيره جون

 ميکاپتو باهاش ست کردم؟؟

 لبخندی زدمو سرمو انداختم پایين

 هنوزم لفظ کلمه عروس برام تازگی داشت...
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 چرخی زدم

 بسه..انقد شيطونی نکن-علی

 خوشگل شدم؟؟-

 آره..ماه شدی عسلم-علی

 یه بسم اهلل زیر لبی گفتمو باهم وارد تاالر شدیم

 وقتی به همه سالم کردیم رفتيم تو جایگاه عروس داماد نشستيم

 باز این اليکا داشت اون وسط قر ميداد..بهاره خره هم باهاش خوب مچ شده بود

 فقط نميدونم این صدف بوزینه کجا مونده

 ت رقصشون شلوغ شدکم کم پيس

 داشتم با حسرت نگاشون ميکردم..کاش منم اون بين بودمو گردو خاک.ميکردم

 صدای دی جی اومد
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 عروس داماد گل نميخوان بيان وسط؟؟-

 مثل بچه ها با ذوق پریدمو چنبار زدم سرشونه علی

 داشت موز ميخورد..گيج نگام کرد..بعدم خندید

 چقد قيافت بچگونه شده-علی

 نعی گفتمبا اخم تص

 خودتی..پاشو بریم قر بدیم-

 لبشو گزید

 نخير..تو قر بده..منم بهت شاباش ميدم-علی

 دستشو گرفتمو کشيدم دنبال خودم

 آهنگ پخش شد

 

 دلبر_مجيد یحيایی"

 فکرو خيالت واسه قلبم شده عادت

 فک نميکردم بشه مجنون تو راحت

 حسی تو قلبم ميگه عشقت یه نيازه

 عشق تو ميتونه که فردامو بسازه

 حسی که دارم بتو من از دلو جونه

 چشمای تو این دلمو کرده دیوونه
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 اون دوتا چشمات منو آروم نميذاره

 "این دلم انگاری که بی صبرو قراره

 

با محبت زل زده بود تو چشام..منم به اون چشای مشکيش که به قول بهاره چشاش سگ داره 

 خيره شده بودم

به عقب خم کردمو آرومو با ناز رفتم عقب..باز راست وایسادمو پنجه هامو تو پنجه هاش کمرمو 

 قفل کردم

 

 شک به دلت راه نده دلبرم عزیزم"

 من همه دنيامو به پای تو ميریزم

 من بتو وابسته شدم اروم جونم

 "تا ته دنيا تو بخوای با تو ميمونم

 

مخصوص با مادر که با آهنگ مادر از منصور  یه دور دیگه هم رقصيدیم..و البته یه دور رقص

 رقصيدیم

 تانگو هم که آخره

باز انگالی اجتماع)بهاره..الهه..سحر..سارا..اليکا..فاطمه زن داداشم(ریختن وسطو همه جارو به گند 

 کشيدن با اون شوهرای زیگيلشون

 دو دست ميزدحسين که همينجور مثل ماست با سارا ميرقصيدو مهراد هم اون کنار وایساده بو
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 واال اگه داداشای منم انقد الرج بودن من االن اینجا نبودم..تو برج ایفل بودموبندری ميرقصيدم

 هی علی-

 یه گاز گنده به موزش زدو با دهن پر نگام کرد

 اوممم؟؟-علی

 کوفت اوممم..بگو جانم-

 جانم-علی

 صورتمو پاک کردمو با مشت زدم تو بازوش

 صورتمو کثيف کردی..با دهن پر حرف نزن..هم عينهو ميمون همش موز ميخوری-

 مظلوم گفت

 خو دوس دارم-علی

 ميگم.حرف نزن صورتمو کثيف کردی المصب-

 خندیدو گفت

 خودت گفتی بگو جانم-

 اومد?صدای گودزیالی

 داداش بزرگم..محمد

 سالم سالم..تبریک-محمد

 مرسی..حاال ميتونی بری-

 ..خاله ریزه..کی با توعه..با علی امبروبابا-محمد
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 دستشو گذاشت تو دست عليو باهم روبوسی کردن

 این یهو چه خودمونی شد...

 یهو برقا خاموش شدو یه آهنگ رقص سالسا پخش شد

 آرش(_)او مای گاد

 هميشه عاشق این تيکه بودم

 ولش االن که برقا خاموشه..کسی نميبينه عروس داره اون وسط سالسا ميرقصه

 ز رو پله ها پریدمو رفتم بين جمعيت رقاصا

 دختر پسرای زیادی بودن

 تنهایی اون وسط شروع کردم به جولون دادن

 رقص نور همش ميچرخيد

 دامنمو گرفتمو رو نوک پام چرخيدم..وایسادمو پای راستمو مث تيک جلو عقب گذاشتم رو زمين

 داشتم واسه خودم شادی ميکردم که یهو برقا روشن شد

 ور تو اون حالت موندمهمونج

 دستام به حالت بشکنو نيشم باز بود

 نيشم بسته شدو خيلی خانوموار برگشتم سرجام نشستم

 د خو رسم نيس عروس بره اون وسط سالسا برقصه

 ولی من یه خورده با بقيه عروسا فرق دارم دیگه

 از گوشه چشم نگام به یه گودزیالی خندون افتاد
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 برگشتم سمتشو با ذوق گفتم

 خيلی حال داد علی-

 سفت بغلم کردو پيشونيمو بوسيد

 ازم جدا شدو گفت

 دختر داری دیوونم ميکنی..بس کن-

 یه چشمک بهش زدمو گفتم

 پاشو برو جای پسرا..منم دخترا بيان جام-

 پاشدو رفت..هم پسرای فاميل ما هم پسرای فاميل اونا

 ونو گم کردنبابکو مسعودوعمادو حسين هم بيخيال عزیزان من شدنو گورش

 بکس منم اومدن جام

 بهاره با نيش باز گفت

 مبارکه دختر دایی عزیزتر از جانم-

 ها چيه؟؟باز چی ميخوای داری پاچمو ميجوی؟؟-

 هيچی بوخودا-بهاره

 با ناز نگام کرد..پشت چشمی نازک کردمو گفتم

 من بابک نيستم اونجوری نگام نکن خر نميشم-

 هممون خندیدیمو الهه گفت

 بچه ها مژدگونی بدینوای -
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 بنال بابا-سحر

 تو ببند در گله رو..ميخواستم بگم مجلس بعدی منو مسعودیم-الهه

 عهههه؟؟پس باالخره جواب مثبتو به چش دماغی دادی؟؟-

 مرض..خيلی هم چشاش خوشگله-الهه

 بعدم با اشغ..ببخشيد عشق..به مسعود خيره شد...

 یهو یکی یه جعبه جواهرات کوچيک سمتم گرفت

 سرمو آوردم باال

 با خوشحالی پاشدمو گفتم

 صدف-

 آروم بغلم کردو گفت

 چه خوشگل شدی شيطون..سالم-

 سالم..فکر نميکردم بتونی بيای-

 دیگه دیگه..به هر زحمتی بود پدرامو راضی کردم زودتر برگردیم-صدف

 هفته قبل رفته بودن مسافرت

 هم روبوسی کردو با بقيه بچه ها دست دادبا بهاره 

 آخه بهاره رو از قبل ميشناخت

 چه ناز شدی بال-

 چشا درویش..من صاحاب دارم-صدف
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 اوهوک..صاحابت تو حلق سارا-

 حاال چرا من؟؟؟-سارا

 چون بوزینه ای-

 نگو خيلی نازه-صدف

 با اکراه نگاشون ميکردم که صدف لپ سارا رو بوسيد

 صاحاب دارههوی هوی..سارا هم -

 عه؟؟پس کی صاحاب نداره؟؟-صدف

اینجا همه با صاحابن..این سارا خانوم یه مدتی با حسين قهر بود ولی االن آشتی کرده..راسی -

 چيشد اشتی کردی؟؟

 هيچی..خودش اومد به غلط کردن افتاد-سارا

 کلدم تتدروغ ميگه بابا..خودش رفته دامن حسينو گرفته گفته عخشم منو ببخش که ناالح-الهه

 سارا یه مشت زد پشت الهه که الهه قيافش مثل سکته ای ها شد

 سارا جان ضرب شصتت قویه..نزن این بنده خدارو نصف توعه-

 تقصير خودشه..تو کار مردم فضولی ميکنه-سارا

 همچينم فضولی نيس دیگه..از زندگی تو همه مردم خبر دارن حتی خواجه حافظ شيراز-

 هواال الهه راست ميگ-سحر

 همون موقع اليکا دل از رقصيدن کندو به جمع ما پيوست

 سارا خواست سحرو بزنه که گفتم
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 سارا اینو نزن..ميره اون بوفالو رو مياره سرمون-

 کيو؟؟-سارا

عماد..دفه قبل که بهش گفتيم تو اتاقش دوربين گذاشتيم رفت شوهر بی خاصيتشو آورد سر -

 من..اگه علی نيومده بود این منو له ميکرد

 هه هه..من تانک دارم..عماد-سحر

 منم هواپيمای جنگی دارم..بابک-بهاره

 منم بمب افکن دارم..حسين-سارا

 منم آر پی جی دارم..مسعود-الهه

 کله من بی کاله مونده پس فقط-اليکا

 با خنده گفتم

من ناو بمب اتمی دارم..از همتون قوی تره..همتونو ميترکونه..علی..اصال تو بگو یا علی..دیگه -

 دشمن باید فاتحه خودشو بخونه

 واال..تو بگو یا حسين..دشمن از ریشه خشک ميشه-سارا

 دستامونو بهم زدیم

 تو بگو یا بابک..-بهاره

 پریدم وسط حرفش

 همونجا خودت تبدیل به سنگ ميشی-

 یا مسعود نداریم؟؟عایا؟-الهه

 نخير..عماد هم نداریم-سحر
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 اصال عماد ینی چی؟؟ایييش..اسما ميذارن واسه خودشون-

 خب مثال همين سحر ینی چی؟-سارا

 سحر با حرص یه شربت برداشتو خواست بریزه رو منو سارا که گفتم

 ميکنماگه بریزی فيلم شب عروسيتونو پخش -

 یا خدا یکی بمن بگه قضيه چيه؟؟-صدف

قضيه فيلم شب عروسيو بهش گفتم..نزدیک بود از خنده بترکه..سحر هم با حرص نظاره گرمون 

 بود

 ببينم..زیر قولتون که نزدین؟؟نگاش نکردین؟؟-سحر

 نبابا ما دخترای پاکو نجيبی هستيم-

 ميدمآفرین..امشب برو پاکش کن..هرچقدم ميخوای بهت پول -سحر

 مال خودت..شوورم مایه داره نيازی به پول ندارم که داری رشوه ميدی-

 شوورای همتون مایه دارن..ازون بنزو زانتيا و ویتاراشون مشخصه-صدف

 نه پدرام از تو فاضالب اومده نمکی شده-

 باز صدای قهقهه هامون تو فضا طنين انداز شد

تا آخر شب با وجود بچه ها و البته صدفو اليکا خيلی خوش گذشت..آخر شب هم با اینکه علی 

 بچه شده بودو هی به بابا اصرار ميکرد خونمون بمونه بابا نذاشت

 وای چقد بهش خندیدم خدا ميدونه..و صد البته اون فقط حرص خورد...
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 &علی&

 مبل تو اتاقمبا بی حوصلگی کتمو پرت کردم رو 

 همونطور با لباس رو تخت ولو شدم

 باز خوبه این عکس آتليه مونو من آوردم..البته یادش رفت اینو..وگرن که پوستمو ميکند 

 به پهلو خوابيدمو به عکس خيره شدم..کنار دیوار رو زمين بود

 با اون لباس واقعا خوشگل شده بود..مثل عروسک

 ..یکم تغيرش داده بوداصالح ابروهاش هم خيلی بهش ميومد

 از دست باباش..نذاشت کنارش بمونم

 بچه پررو..نکنه دلت ميخواد راهت بده؟؟خودت باشی راه ميدی؟؟

 نه واال با تيپا پسره پررو رو پرتش ميکنم بيرون

 پس چرا چرت ميگی؟؟
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 پوفی کشيدمو کراواتمو باز کردم..گوشيمو برداشتمو بهش زنگ زدم

 ...من بی دليلو منطق عاشقشم

 چنتا بوق خورد..ولی جواب نداد..ميخواستم قطع کنم که صدای خوابالودش تو گوشم پيچيد

 بله؟؟-

 خواب بودی خانومم؟؟-

 اوهوم..باز تو خروس بی محل شدی؟؟-فاطی

 از خداتم باشه بهت زنگ زدم-

 تو خوابت نمياد؟؟زنگ زدی بی خوابم کردی مزاحم-فاطی

 یکم ناراحت شدمو به دل گرفتم

هه من از وقتی اومدم همش به توی بی لياقت فکر ميکنم..حاال هم بهت زنگ زدم ميبينم خواب -

 بودی..االنم که اینجوری حرف ميزنی..شب خوش

 گوشيو قطع کردمو پرتش کردم کف اتاق

 صدای زنگش بلند شد..به صفحش نگا کردم..عکسش رو صفحه خودنمایی کرد

 اموش کردمو چشامو بستمدستمو بردم سمتشو ردش کردم..گوشيو خ

 ولی تا نزدیکای صبح تو فکرش بودمو خوابم نبرد...
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 صدای بابک رفت رو اعصابم

 د پاشو دیگه..چقد ميخوابی داماد تنبل..پاشو برو خرج خونه رو دربيار-

 پتورو کشيدم رو سرم

 پتورو کشيدو خودشو مثل جنازه انداخت روم

 انداختیاوه اوه..چه بویی راه -بابک

 با اخم زدم تو سرش

 دستاشو دور کمرم حلقه کردو نفسشو تو صورتم فوت کرد

 کالفه چشامو باز کردم

 چه مرگته مرتيکه خر؟؟-

 دماغشو گرفتو گفت

 پوووف..دهنت بو ميده حرف نزن-

 یه مشت محکم زدم پشتش
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 برو گمشو اونور بابک-

 نخير..پاشو بریم شرکت..عروس خانومت منتظره-بابک

 بروبابا..چرت نگو..اون االن خوابه-

 نچ..اون منو فرستاده دنبال توی نره غول-بابک

 مگه ساعت چنده؟؟-

 ظهر به وقت محلی ایران??-بابک

 تند پاشدمو نشستم سرجام..پيشونيم محکم خورد به یچيزی

 چشامو باز کردم

 بابک بود..سرش رو هم گرفته بود

 بشی الهی اندامت بخوابه مثل بادکنک ترکيده-

پاشدمو رفتم تو دسشویی..صورتمو شستمو رفتم سر کمد..زود حاضر شدمو با عطر اترنتيم تندم 

 دوش گرفتم

 موهامو یه شونه زدمو از اتاق زدم بيرون

 مامان خدافظ..من رفتم شرکت-

 تو که چيزی نخوردی-مامان

 یچيزی ميخرم..خدافظ-

 هی ازین آشغاالی بازار بخور..اه..خدافظ-مامان

 مو رفتم تو پارکينگ..بابک تو ماشينم نشسته بودو داشت یه غلطایی ميکردخندید
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 درو باز کردمو نشستم

 با اجازه کی سوویچمو برداشتی؟؟-

 خودم-بابک

 کال قانع شدم-

 روشن کردمو راه افتادم

 بعد نيم ساعت جلوی در شرکت بودم..یاد کار دیشبش افتادم

 اخم کردمو خيلی خشکو جدی رفتم داخل..پشت ميزش نشسته بودو داشت با لپتاپ بازی ميکرد

 بابک خطاب به فاطمه گفت

 اینم از شازده دوماد بی خاصيتتون عروس خانوم..تحویل شما-

 بعدم رفت تو اتاقش..بی توجه به فاطمه در اتاقمو باز کردمو رفتم داخل

 رو صندليم نشستم

 بهش ندادم..چقد اینو دوسش داره آخرشم این صندليو

 مثل بچه ها به صندلی حسودیم شد

پاشدمو یه چنتا برگه پيدا کردم..اینا باید دوهفته دیگه حاضر ميشد ولی من االن بهش ميدم که 

 بفهمه با کی طرفه

 از اتاق رفتم بيرون..هنوز داشت بازی ميکرد

 نجام بده..آخرم شوهرش ميدهبازی سيزنز بود..همونی که یه دختره رو باید کاراشو ا

 آروم وایسادمو دم گوشش یهو داد زدم
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 اینجا جای بازی نيس-

 از ترس پریدو صاف نشست..با ترس نگام کرد

 دلم واسش سوخت..گناه داره خانومم..الهی بميرم براش

 چی چيو خانومم؟؟باید حقشو بذاری کف دستش..دیشبو که فراموش نکردی نفهم

 مباز اخم کردمو خشک گفت

 اینارو تا یه ربع دیگه تایپ ميکنيو مياری تو اتاقم-

 برگه هارو پرت کردم رو ميزش

 با قيافه آویزون نگام کرد

 صدای دلخورش به گوشم خورد

 چرا اینجوری ميکنی علی؟؟-

 خودت خواستی باهات اینجوری باشم-

 برگشتم تو اتاقم

 

 

 

 

******* 
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 @فاطمه@

 چهره امو تو هم کشيدمو با ناراحتی بدون اینکه در بزنم وارد شدم

 با اخم برگشت نگام کرد

 چرا در نزدی؟؟برو بيرون در بزن بعد بيا-علی

 االن این کارات ینی قهری؟؟-

 هه من بچه نيستم-علی

 نشست رو صندليشو لم داد..از زیر چشم نگام کرد

 علی..چرا اینجوری ميکنی؟؟بخاطر دیشب؟؟-

 توجه بهم صندليشو چرخوند سمت پنجره بزرگ اتاقش بی

 با حرص رفتم روبروش وایسادم

 باهات حرف ميزنم بهم نگا کن-

 باز توجه نکرد

من دیشب زنگ زدم عذرخواهی کنم..بعدشم تو چرا انقد بچه شدی؟؟من خسته بودم..کل روز -

 زیر دست آرایشگر بودم

 باز توجه نکرد
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 ا بی توجهی کسایی که دوسشون دارم بودبدترین اتفاق واسه من تو دني

 نزدیک بود گریه ام بگيره..دیگه ادامه ندادم

 برو بيرون-علی

 عقبگرد کردمو با ناراحتی از اتاقش خارج شدم..کيفمو برداشتمو از شرکت زدم بيرون

 گوشيم زنگ خورد..هه..دعوا ميکنه بعد به غلط کردن ميفته

 گوشيمو دراوردمو یه لبخند محو زدم

 ی با دیدن اسم لبخندم پاک شد..گرفته جواب دادمول

 صدای شاد صدف تو گوشم پيچيد

 سالم عروس خانوم-

 سالم صدفی خوبی؟؟-

 ممنون عزیزم..تو خوبی؟؟علی اقا خوبه؟؟-صدف

 ممنون..اونم خوبه-

 ناراحتی؟؟-صدف

 نه عزیزم صدام گرفته سرما خوردم..کار داشتی؟؟-

آها خوب شد گفتی..ميخواستم بگم امشب جشن تولدمه..خودتو دختر عمه هات همتون -صدف

 بياین..علی روهم بيار

 علی که فکر نکنم بتونه بياد..کار داره..ولی دخترارو باشه-

 دستت مرسی گلم..فعال-صدف
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 خدافظی کردمو بسمت خونه عمه صالحه راه افتادم

 زیاد راهی نداشت

 شونو زدمبعد یه ده دقيقه زنگ

 صدای گوش خراش مهراد لندهور سکوتو لگد مال کرد

 کيه؟؟-

 باز اون چشای کور شدت منو نميبينن؟؟-

نميشناسم..برو خانوم یه جای دیگه گدایی کن..ما لباس کهنه نداریم..یا ميری یا با کفش -مهراد

 ميزنمت

 با حرص دستمو گذاشتم رو زنگو تا ته فشار دادم

 ندیده برداشتو گفتباز اف افو مهراد خير 

 اسم رمزو بگو تا بذارم بيای تو-

 لندهووور-

 اشتباهه..باید بگی غلط کردی-مهراد

 غلط کردی-

 نه تو غلط کردی-مهراد

 تو غلط کردی-

 پووووف..بيا تو بيخيال..من کم آوردم-مهراد

 درو باز کردو من با افتخار وارد شدم..از همون در حياط بلند داد زدم
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 سر بشریت اومدسالااام..تاج -

 اگه فحش دادی خودتی..نميدونستی اعتماد به سقفم زیاده؟؟

 در خونه رو باز کردمو رفتم تو

 عمه نبود..بهاره رو کاناپه لم داده بودو باز داشت فيلمای اون دخترای کره ای چش تنگو نگا ميکرد

 گرلز گنریشن

 آروم پشتش وایسادمو یهو داد زدم

 سالم-

 یهو مثل فنر پرید از جاش

 الهی خودم دونه دونه موهاتو بکنم..مثل آدم بيا-بهاره

 برو یره..این داداش لندهورت کو؟؟-

 نميدونم..االن یهو پرید تو پشت بوم-بهاره

 از دست من فرار کرده..نچ نچ نچ..سارا هس؟؟-

 آره..تو اتاقشه..داره خر ميزنه-بهاره 

 الهه هم اینجاست؟؟-

 اتفاقا..امروز از دانشگاه اومد اینجااره -بهاره

 بلند گفتم

 بچه ها بياین تو هال-

 از اتاق اومدن بيرون
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 عه سالم تو اینجایی؟؟-سارا

 نه تو نونوایی ام-

 پس نونت کو؟؟-الهه

 خوردمش-

 نشستيم رو مبل

 مثل ارباب نشستمو گفتم

ن به جشن تولد صدف می بهاره..تو برو شربت برایم بياور..و شما دوتا دختر جوان..امشب بام-

 آیيد؟؟

 شرمنده..من امشب با حسين قرار دارم-سارا

 شيطون گفتم

 چرا شب؟؟مگه ميخوای چيکار کنی؟؟-

منحرف..نخيرم..مهراد هم هس..ميخوایم بریم سينما..البته این بهونس..مهراد ميخواد با -سارا

 حسين شنا بشه

 ميمونه این مهرادو چه ببری چه نبری مهم نيس..عينهو گالبی-

 پس داداشای توهم کيوی ان-سارا

 باشن..بمن چه-

 چه همدلی داره با داداشاش-الهه

 زهرمار..امشب توهم نميای؟؟-

 نچ..خونواده مسعود اینا دعوتمون کردن-الهه
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 خاک بر سر مسعود با این مهمونياش-

 بهاره سينی شربتو گذاشت رو ميزو گفت

 ولی من کار ندارم ميام-

 ميام دنبالت7دمت جيز..پس من ساعت-

 باشه..ولی به مامان بابات گفتی؟؟-بهاره

 من ازدواج کردم..ميگم با علی ام-

 اگه علی بگه نه بامن نيس چی؟؟-بهاره

 غلط کرده..ولش کن برو تو اتاقت لباس انتخاب کن-

 مختلطه یا مجزا؟؟-بهاره

 زدم رو پيشونيم

 آخ آخ..نپرسيدم-

 پرسيدم..که جواب داد مختلطه یه اس به صدف دادمو

 سحر هم که کال شوور عزیزش ایجازه نميده..پس بيخيالش-

 گوشيم زنگ خورد..علی بود

 ایندفه نوبت منه که ردت کنم..دیشب تو منو رد کردی

 ردش کردمو بعدشم دایورتش کردم..جيگرم حال اومد

 باألخره من همون دختری ام که ميگفتم جنگ جنگ تا پيروزی...
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**** 

 

 

 

 

 سوار ماشين بهاره شدم

 استارت زدو آروم راه افتاد

من که هم به بابک گفتم هم به مامان..یکم مامان مثل هميشه مخالفت کرد ولی وقتی گفتم -بهاره

 با توام دیگه چيزی نگفت..بابا هم مثل هميشه اجازه داد

 برميگردیم9خب خوبه دیگه..منم یه اس به مامان دادم گفتم با بهاره ميرم تولد صدف..گفتم تا-

 بعد نيم ساعت جلوی ویالی صدف داشت

 ماشينو تو حياط کنار ماشينای دیگه پارک کرد..صدای اهنگ کرکننده بود

 رفتيم داخل..برقا خاموش بودو رقص نور روشن..کال پارتی بود..تولد نبود که

ی اگه مامان بفهمه یه همچين جایيه تولد صدف دیگه نميذاره باهاش رفتو آمد کنم..کال دیگه وا

 نميذاره تنها از خونه برم بيرون

 خاک کره مریخ تو حلقت صدف خنگ
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 رفتيم تو اتاق رختکن

 مشغول لباس عوض کردن شدیم

 شلوارو روپوش جين آبی و زیر روپوش یه نيم تنه مشکی تنم کرده بودم

 مو اتو کرده بودم..مثل بهارهموها

اونم یه تونيک بلند پوشيده بود..مشکی سفيد بود..روش حالت جليقه داشتو یه کمربند رو کمرش 

 که با یه پروانه طالیی بسته ميشد

 کالهی که سرش گذاشته بودو درست کردو باهم رفتيم بيرون..چشمم به صدف افتاد

 ه بود..موهاشم مدل  جمعو باز درست کرده بودیه لباس دامن دنباله دار طالیی..آستين حلق

 رفتم جلو و از پشت چشاشو گرفتم..دستاشو آورد باال و انگشتامو لمس کرد

 وای فاطی تویی؟؟-صدف

 دستامو برداشتمو اون برگشت..باهم دست دادیم..با بهاره هم دست دادو سالم کرد

 خوش اومدین..پس بقيه اتون کو؟؟-صدف

 علی هم که گفته بودم نميتونه بيادکار داشتن..نيومدن..-

 بيخيال عيب نداره..برین رو یکی از مبال بشينين..االن ميگم براتون شربت بيارن-صدف

 خواست بره که دستمو گذاشتم رو شونش

 برگشتو سوالی نگام کرد

 صدف جان..اوممم..چيزه..الکلی نباشه-

 چشم-صدف



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 408 

 بعدم رفت..ماهم رفتيم رو یه مبل دونفره نشستيم

 صدف اینا واقعا خر پول بودن..خود صدف یه هيوندای کوپه قرمز زیر پاش بود

 باالخره تک دختر بود..یه مامان بابای مرفه بی درد..پدرش مهندس..مادرش متخصص زنان زایمان

 خودشم که مثل منو بهاره دندون پزشکی ميخونه

 ميگما فاطی..چقد اینا خر پولن-بهاره

 آره واال..خدا شانس بده-

 ولی خوب شد بابک نيومد..وگرن از همون در برميگشت-هارهب

 یهو یاد چيزی افتادم..زدم تو پيشونيمو گفتم

 وای بهار..تو به بابک گفتی ميای تولد..آدرسشم دادی؟؟-

 آره خب..واسه چی؟؟-بهاره

از  هبابا..بابک با علی خيلی صميميه..من به علی نگفتم ميام تولد..حاال اگه رگ دیوونگيش باد کن-

بابک ميپرسه..چون ميدونه من بيشتر با تو ميگردم..بابک هم اگه آدرسو بهش بده من بدبخت 

 ميشم

 نه دیوونه نفوس بد نزن-بهاره

 یه خدمتکار با یه سينی اومد سمتمون

 دوتا گيالس توش بود..البته شربت پرتقال بود..الکل نبود

 برداشتيمو تشکر کردیم

 مو تکون ميدادمآروم شربتمو ميخوردمو عصبی پا

 شربت که تموم شد با اعتماد به نفس کاملی که از گور ننه قمر اومده بود گفتم
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 اصال به اون چه..یه شب ميخوام تفریح کنم-

 دست بهاره رو گرفتمو پاشد..باهم رفتيم تو پيست رقص

 مثل کرم تو همدیگه ميلوليدن..اینام کم دارناااا

 رقص چاچاآهنگ تندی پخش شد..یه آهنگ بی کالم 

 یکم که رقصيدیم خسته شدم

 بهار بریم بشينيم-

 یهو چشمم به یکی افتاد..این..این باز اینجا چيکار ميکنه؟؟

 خواستم خودمو قایم کنم که منو دید..اول با بهت نگام کرد..بعد اومد سمتم

 سالم..تو اینجا چيکار ميکنی؟؟-یاشار

 تو اینجا چيکار ميکنی؟؟-

 هتولد دختر دایيم-یاشار

 یکم حرفشو تحليل کردم..ینی پسر عمه صدفه؟؟

 واااا مصيبتا..مار از پونه بدش مياد جلو لونش سبز ميشه

 شوهرت اومده؟؟-یاشار

 رومو برگردوندمو گفتم

 نه-

 ميدونه اینجایی؟؟-یاشار

 آره..اون..اون بهم اجازه ميده..مشکليه؟!-
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 پوزخندی زدو پشتشو بهم کردو ازم دور شد

 این کی بود؟؟-بهاره

 یکی از هم دانشگاهيام-

 آره جون خودمو ارواح خاک عمم

 رفتيم دوباره رو مبل نشستيم..یه خدمتکار با یه سينی شربت اومد

 هم گرمم بود هم تشنم بود

 یکی برداشتمو یه نفس باال دادم

 صدای جيغ بهاره دم گوشم بلند شد

 چرا خوردی؟؟الکل داشت-

 دوتا شد متعجب نگاش کردم..یهو

 حالت تهوع بهم دست داد..از شونش محکم گرفتم

 متوجه طعم تلخو گسی تو دهنم شدم

دستشو دور شونم حلقه کردو پاشد..همه جا ميچرخيد..جای سقفو زمين عوض شده بود..صدا ها 

 تو گوشم ميپيچيد

 رفتيم تو حياط..باد سردی به تنم خورد

مع شدم..بهاره زود برگشت تو..مزه تلخش از دهنم بدنم داغ بود..کنار دیوار نشستمو تو خودم ج

 تا معدمو ميسوزوند

 نفهميدم چرا رفت..کجا رفت..واسم مهم نبود
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سرم گيج ميرفت..چشم چرخوندم..دقيقا روبروم زیر یه درخت یه دخترو پسر همو بغل کرده 

 بودن

 دختره یه دامنو لباس زیر فقط تنش بود..پسره هم یه جين با تيشرت

 و ميبوسيدن..حالم بدتر شد از دیدنشونداشتن هم

کارای مزخرفی ميکردن..دختره هرچند گاهی جيغ ميزدو مستانه ميخندید..پسره با پوزخند 

نگاش ميکرد..پسره دختره رو روی دستاش بلند کردو رفتن داخل..دختره بيحال بودو چرتو پرت 

 ميگفت

 انگاری حالش مثل من خرابه...

..تو اون حال خرابو مستی فقط دوتا چشم مشکی جلوم دیگه حال خودمو نميفهميدم

 بودن..شماتت گرو عصبی نگام ميکردن

 ولی یهو جاشونو با دوتا چشم سبز عوض کردن

 پاشدمو تلو تلو خوران راه افتادم..تا یکم از حرارت بدنم کم بشه

 دوتا دست از پشت دور کمرم حلقه شد..بعدم نفس داغی به گردنم خورد

 صدای یه پسر..یاشار..تو گوشم پيچيد

 کجا با این عجله خانوم خوشگله؟-

 با بيزاری دستای داغو لرزونمو گذاشتم رو دستاشو سعی کردم بازشون کنم

 دلم یه آغوش گرم و امن ميخواست..ولی اون آغوش یاشار نبود که ميخواستم

 رو دستاش بلندم کرد..نميتونستم از خودم دورش کنم

 رو بيحال نگاش کردمبا چشای خما
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 ناله زدم

 و..لم..کن-

 پوزخند زدو همونطور که از پله ها باال ميرف زمزمه کرد

امشب با من ميخوابی..وقتی مال من شدی به شوهر جونت ميگم..اونم یه زن هرزه نميخواد..ولت -

 ميکنه..اونوقت واسه هميشه مال من ميشی

 داری چيزیو درون خودش نداشتحالم هر لحظه بدتر ميشد..انگار معدم توان نگه

 شایدم من بودم که نميتونستم تو جسم خودم بمونم..دلم ميخواست همه چيو بهم بریزم

 در یه اتاقو باز کرد..نفس نفس ميزدم

 رو تخت خوابوندم..کنارم خوابيدو صورتشو آورد نزدیک صورتم

 لباشو غنچه کرد..یهو معدم تير کشيدو حالم بهم خورد

 و معدم بود بسمت باال هجوم ميارنحس کردم هرچی ت

 یاشار سرشو جلوتر آورد

 یهو عق زدم...همه محتویات معدم...

 حالم از خودم بهم خورد

 همه جا به گند کشيده شد..اعم از صورت یاشار

 داد زدو پاشد

 بدنم ميلرزید

 نميتونستم پاشمو فرار کنم..پلکام سنگين بود
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 تب دارمحرارت بدنم خيلی خيلی باال بود..انگار 

 تو عالم مستی یاد بچگيام افتادم..که وقتی تب ميکردم مامان پا شویم ميکرد

 زدم زیر گریه

 رو زمين کنار تخت نشستو دستامو گرفت

 با نگرانی گفت

 چرا گریه ميکنی؟؟-

 دستمو عقب کشيدم..یهو همه جا تار شدو پلکام روهم افتاد

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 &علی&

 عصبی دنده رو عوض کردم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 414 

 علی توروخدا آروم باش..یه بالیی سر خودت مياری-بابک

 کوبيدم رو فرمونو داد زدم

 نميتونم بابک..نميشه..معلوم نيس االن داره چيکار ميکنه-

 بابا بهاره گفت تولدن..فقط دختران دیگه-بابک

هه..این آدرسی که تو گفتی جای این خر پوالس..هاشميه شاخ باالشهره فکر کردی مهمونياشون -

 عادیه؟؟

 نفوس بد نزن علی-بابک

 یه گوشه زدم رو ترمزو پياده شدم

 همينجاس..همين پالکه-بابک

 صدای بلند آهنگ به گوش ميرسيد

رفتم داخل..یه حياط خيلی بزرگ..مثل حياط ویالی خودمون..ماشينای زیادی تو حياط پارک 

 شده بودن

داشتن همو ميبوسيدن انگار یه  چشم چرخوندم..ولی با دیدن یه دخترو پسر که یه گوشه حياط

 سطل آب یخ روم ریختن

 این ینی مختلطه و بهاره به بابک دروغ گفته

 دویدم داخل..بوی تند دودو الکل خفم کرد

 شروع کردم به سرفه کردن..به بوی الکل حساسيت داشتم

 جلوی بينيمو گرفتمو جلوتر رفتم

 مثل حيوون توهم ميلوليدن..همه جارو گشتم..ولی نبود
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 چشمم به بابک افتاد

 داشت دست بهاره رو ميکشيد تو حياط

 دنبالشون رفتم

 بهاره داشت گریه ميکرد

مگه نگفتی فقط دختران؟؟اینا دخترن؟؟این آشغاالی کفتار دخترن؟؟اینجا تولده یا -بابک

 پارتی؟؟هان؟

 گریه اش شدید تر شد

 بابک خفه شو..نميبينی حالش بده؟؟-

 علی دخالت نکن-بابک

 هاره گفتمروبه ب

 مگه فاطمه با تو نبود؟؟پس کجاست؟؟-

 با هق هق گفت

حواسش..نبود..الکلو به جای شربت خورد..حالش بد شد..آوردمش تو حياط..رفتم براش آب -

 بيارم..وقتی برگشتم نبود

 چشم گردوندم..تو حياط هم نبود

 طبقه باال..نه..اونجا نيس

 رعشه به اندامم افتاد...

 له هارو چهارتا یکی طی کردمبا استرسو اضطراب پ

 شش تا اتاق
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 در اولو باز کردم..نبود..دومی..نبود..سومی..دونفر رو تخت

 درو محکم بستمو رفتم اتاقای اونورو بگردم

 حواسم به اطراف هم بود..درو باز کردم

 رخ تو رخ یه پسر شدم..این چقد آشناست

 خواست به فاطمه تـ...این..این همون پسرس که تو پارک کتکش زدم..همونی که مي

 یه دختر رو دستاش بيهوش بود

 چشمم به صورت دختره افتاد

 نفسم برید..انگار اون لحظه مردمو زنده شدم

 فاطمه رو دستاش بود..یهو دیوونه شدمو زدم به سيم آخر

 فاطمه رو به شدت ازش گرفتمو گذاشتم کف اتاق

 یه مشت محکم زدم تو صورت اون پسره

 یقشو گرفتم..متقابال اونم یقمو گرفت

 خواستم مشت بعدیو بزنم که اون زودتر زد

بينيم تير کشيد..عصبی تر پرتش کردم کف اتاق..رو سينش نشستمو عين روانيای زنجيری 

 مشتای محکممو تو صورتش خوابوندم

 ن جارینفهميدم چقد زدم..فقط وقتی به خودم اومدم که یه دندونش شکسته بودو از بينيش خو

 بود..نه تنها بينيش..کل صورتش غرق در خون بود

 از روش پاشدم..بيحال بود..یه لگد زدم تو پهلوش

 چشمم به فاطمه افتاد
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 چشاش باز بودو با بيحالی نگامون ميکرد

 باز اعصابم داغون شد

 رفتم سمتشو از بازوش کشيدم..پاشدو مجبوری دنبالم اومد

 هرفتيم تو حياط..پرتش کردم یه گوش

 سرش محکم خورد به دیوار

 آروم رو زمين نشستو سرشو گرفت تو دستاش

 کنارش نشستمو موهای بلندشو که اتو کشيده بود محکم کشيدمو دور دستم پيچيدم

بی اجازه من شب ميای بيرون؟؟ميای پارتی؟؟الکل مصرف ميکنی؟؟حق من اینه؟؟اینکه بيام از -

 تو بغل یه پسر غریبه بيارمت بيرون؟؟

 ناله کرد آروم

 ولم کن..حالم خوب..نيس-

 از موهاش کشيدمو مجبورش شد پاشه

 داد زدم

 تو غلط کردی..خودت با اون پسره بی همه چيز دوست بودیو اون داستانارو سرهم کردی-

 انگار ناراحت شد

 دلم خواست..اصال خوب کردم-فاطمه

 دست چپمو مشت کردمو محکم فشردم

 با یه پسر غریبه باشه و بهش هيچی نگم؟؟ ینی انقد بی غيرت شدم که نامزدم
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 نه دلم آروم نميگيره...

 دستمو بردم باالو سيلی محکمی تو گوشش نواختم

 انگار خيلی محکم بود..پرت شد سمت دیوار..دستشو آورد جلو از بازوم بگيره ولی نتونست

 همونجای سرش که یکم زخمی شده بود خورد به دیوار

 پشتمو بهش کردمو دستامو تو موهام فرو کردم

قلبم ميسوخت..هم ازینکه اونجوریو تو اون حالت دیدمش..هم ازینکه زدم زیر گوشش پشيمون 

 بودم

 اون اشتباه کرد..ولی تو نباید ميزدیش

 اگه نميزدم بازم اینکارو تکرار ميکرد

 مگه بهاره نگفت اشتباهی الکل خورده؟؟پس چرا بهش تهمت زدی؟؟

 پس اون پسره اینجا چيکار ميکرد؟؟مگه این نيومده بود تولد صدف؟؟

 پس اون پسره اینجا چيکار ميکرد؟؟ینی فاطمه با خودش اونو آورده؟؟

 چرا بمن نگفت باهاش بيام؟؟ميخواست با پسره خلوت کنه 

ميدونم..آره همينه..اون کثافت بمن خيانت ميکردو من چه خوش خيال عشقو احساسمو به پاش 

 يریختمم

 با خشم برگشتم سمتش..سرش پایين بود..بی هوا یه لگد محکم زدم تو پهلوش

 پخش زمين شد

 لباساش خونی بود..خون به سرعت رو زمين پخش ميشد

 دستپاچه کنارش نشستمو تکونش دادم
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 فاطمه..فاطمه غلط کردم..چشاتو باز کن-

 موهاشو کنار زدم

 یا حضرت عباس-

 دو خون به سرعت ازش فرو ميریختسرش شکاف عميقی برداشته بو

 رو دستام بلندش کردم..لباساش پر از خون بود

 از حياط رفتم بيرون..بابک تو ماشين نشسته بود..صندلی عقب

 داشت بهاره رو آروم ميکرد..انگار پشيمون بود ازینکه سرش داد زده

 یبه ندیده بودشبابک اونو نزد..خب معلومه..اون مست پيداش نکرده بود..تو بغل یه پسر غر

 درو باز کردمو رو صندلی کمک راننده گذاشتمش

 جعبه دستمال کاغذیو پاره کردمو همه دستماالرو گذاشتم رو پيشونی فاطمه

 خونش بند نميومد

 دویدم ازونور سوار شدم

 تا درو بستم صدای جيغ بهاره بلند شد

 باز زد زیر گریه

 ماشينو روشن کردمو با سرعت بسمت یه بيمارستان براه افتادم

 صدای داد بابک اومد

 علی چه غلطی کردی؟؟-

 لبمو گاز گرفتم..نه..من تو بدترین شرایط هم گریه نکردم..من االن خيلی وقته گریه نکردم
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 مرد نباید گریه کنه

 نه..اون خوب ميشه..یه زخم سطحيه

 خ بودنبهش نگا کردم..دستماال سرخ سر

 انداختمشون بيرون از ماشين

 پيرهنمو دراوردمو گذاشتم رو پيشونيش

 عجب غلطی کردم

 نبود..بيمارستان نبود

 با بيچارگی برگشتم عقب

 بيمارستان کجاست؟؟-

 یکم برو جلوتر دست راست..اولين بيمارستان از همون خونه ای که اومده بودیم همينه-بابک

 رفتم که نبضشو بگيرمباز به فاطمه نگا کردم..دستشو گ

 دستش خيلی سرد بود..نبضشو گرفتم

 واقعا کند ميزد

 ولی همينم اميدیه واسه خودش

 سرعتمو بيشتر کردم

 شب بود??ساعت

 جلوی بيمارستان محکم زدم رو ترمز

 پياده شدمو بغلش کردم
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 دویدم سمت بيمارستان

 با وارد شدنم یه پرستار دوید سمتم

 دنبالم بياید-پرستار

 اورژانس..فاطمه رو گذاشتم رو یه تخت رفت تو

 یه دکتر اومد

 یه پرستار از اتاق بيرونم کرد..رو یه نيمکت نشستم

 به سختی بغضمو کنترل ميکردم

 یه نفس عميق کشيدمو فرو دادمش

 باز بهاره اومدو شروع کرد به گریه کردن

 صداش خيلی رو مخم بود

 بهاره بسه..نترس نميميره زنده ميمونه-

 اومد سمتمو با مشت زد تو بازوم

 تقصير توی عوضيه..تو زدیش..احمق بيشعور..اگه مرگ مغزی بشه تورو هم ميکشم-بهاره

 بابک بغلش کردو سعی داشت آرومش کنه

 یهو چنتا از پرستارا با تخت اومدن بيرون از پشت پرده اورژانس

 ICUدنبالشون رفتم..بردنش تو 

 ینی انقد حالش بده؟؟

 شه بهش خيره شدم..پرستار پرده رو کشيداز پشت شي
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 اه..چقد گلوم درد ميکنه..این بغص لعنتی قصد نداره دست از سرم برداره

 برگشتم..چشمم به بابک افتاد..با ناراحتی نگام ميکرد

مثل هميشه زود قضاوت کردی..مثل هميشه زیادی غيرتی شدی..گفته بودم این غيرت -بابک

 هزیادیت یه روز کار دستت ميد

 بابک..تو دیگه نميخواد سرزنشم کنی..تو که نميدونی من تو چه حالتی دیدمش-

 ميدونم منظورت چيه..اون پسر عمه صدف بوده..دوستش-بابک

 آب دهنمو فرو دادم..چشمام تو صورتش دو دو ميزد

 ینی فاطمه اونو با خودش نبرده؟؟

 ل اون پسره بوداین مهم نيس..مهم اینه که تو اتاق خواب بودن..این که تو بغ

 مغزم جوش آورد..اگه بهش..بهش دست درازی کرده باشه چی؟؟

 ميتونم باز باهاش سر کنم؟؟

نه..معلومه نميتونم..درسته دوسش دارم ولی نميتونم با دختری که یه پسر غریبه بهش دست 

 درازی کرده زندگی کنم

 عقلم به دلم پيروز شد..مثل هميشه

 م به صفحه مانيتور افتاددوباره به اتاق خيبه شدم..چشم

 خط هاش صاف بود..سرمو انداختم پایين..یهو سرمو دوباره اوردم باال و به مانيتور نگا کردم

 خط هاش صاف بود..ینی چی؟..ینی..داره ميره؟؟داره ترکم ميکنه؟

 نه..نباید بره..هرچند دست ازش بکشم

 دویدم سمت درو با شتاب بازش کردم..در بعدیو هم باز کردمو رفتم تو اتاق
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 ولی با دیدن صحنه روبروم رو دوزانو افتادم

 پرستار ملحفه سفيدی کشيد رو صورتش

 یه پرستار داشت دستگاهو ازش جدا ميکرد

 پاشدمو رفتم کنارش..حال خودمو نميفهميدم

 ست از کارش کشيدو نگاهم کردملحفه رو برداشتم از رو صورتش..پرستار د

 با دستام صورت مهتابيشو که سفيد ترو بی روح تر از هميشه بود قاب گرفتم

 رو صورتش خون خشک شده بود

 با صدای بغض داری آروم دم گوشش گفتم

تو حق نداری بری..عشق خائنم من هنوزم دوستت دارم..نذار عذاب وجدان بگيرم..آخه..آخه -

 مسبب حال االنت منم

باش به کبودی ميزد..از خودم بدم اومد که تو این حال هم به فکر خودمم..به فکر عذاب وجدانی ل

 که بعد از رفتنش به جونم ميفته

 نه..من نميذارم بره

 سرمو خم کردمو آروم پيشونی سردشو بوسيدم

 یه قطره اشکم چکيد روی پلکش

 من کی گریه کردم؟؟

 دست به صورتم کشيدم..خيس خيس بود

 نم نبودشو باور کنم..کسی که تازه پا به زندگيم گذاشت..یه سال هم از آشنایيمون نميگذرهنميتو

 دستمو گذاشتم رو گونشو زمزمه کردم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 424 

 به خدا اگه برنگردی من ميام پيشت..خودت ميدونی کاری که بخوامو انجام ميدم-

 نچشای بستش مثل خنجری تو قلبم بود..آروم بغلش کردمو اشکام شونشو خيس کرد

 پرستارا سعی داشتن ازش جدام کنن

 معنی کاراشونو نميفهمم..هيشکی تو این دنيا حق نداره منو از عشقم جدا کنه

 عالمو آدم سراغم بيان نميذارم عمرو نفسمو ازم بگيرن

نميذارم حتی یه سانتی متر ازم دورش کنن..اون زندگی من بود پس منم با اون خودمو کفن 

 خوابمميکنمو کنارش تو قبرش مي

 مهم نيس که دیگه عکس العملی یه غيرتی شدنای بيهودم نشون نميده و سرکشانه جوابمو نميده

 مهم اینه که کنارم دارمشو نفسم براش در ميره...

 صدای تيک تيک دستگاه تو گوشم پيچيد

 به صفحش نگا کردم..دیگه خطش صاف نبود

 پرستار سریع ماسک اکسيژنو بهش وصل کرد

 انگار بمن اکسيژن وصل کرد

 تازه تونستم نفس بکشم

 هنوز تو شوک برگشت نبضش بودم که پرستار از اتاق بيرونم کرد

 برگشتم تو راهروی بيمارستان..بابکو بهاره نبودن

 رو صندلی راهرو نشستمو سرمو بين دستام گرفتم

 درو دیوار بيمارستان بهم فشار مياوردن
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 ا اینکه شاید ناپاک باشهچرا نميتونم ازش دست بکشم؟؟ب

 اگه ميرفت چی ميشد؟؟ميتونستم زندگی کنم؟؟

 نه..خودم گفتم ميرم پيشش

 دستامو مشت کردمو فشردم

 چطور تونست اینکارو با من کنه؟؟

منکه راضی به نبودش نيستم..منکه حاضرم کل زندگيمو بدم تا فقط اون باشه..ولی انگار اون حتی 

 جا بدهحاضر نبود یه گوشه قلبش بهم 

انگار واسش پشيزی ارزش نداشتمو منو تو زندگيش بعنوان یه بازیچه واسه وقت های خاليش 

 ميدید...

 پس چرا باهات ازدواج کرد؟؟ميتونست بهت جواب منفی بده و با اون پسره ازدواج کنه

 خب شاید تازه دلشو زدم..با اتفاقی که ظهر افتاد

 اه چه روز گندی بود

ت..دیشب این موقع کجا بودیم..اون موقع هم من مسببش بودم..مسبب یه لحظه از ذهنم گذش

 اونهمه خوشحاليش..خنده های از ته دلش

 محبتو شادی تو چشاش وقتی تانگو ميرقصيدو آروم تو بغلم بود

 زیباتر از هميشه شده بود..درست مثل یه فرشته

 ولی االن چی؟؟

 گاهامشب کجایيم..اون کجاست..رو تخت..زیر هزار تا دست

 امشبم مسبب حال بدش تویی
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 انگار نميشد این حقيقتو پنهون کرد..باز به داخل اتاق نگا کردم..پرستارا و دکترا رفته بودن

 تنها بود..صدای زنگ گوشيم بلند شد

 از جيبم درش آوردم..مامان بود

 شب??:?چشمم به ساعت افتاد..

 جواب دادم

 الو مامان-

 صدای نگرانش تو گوشم پيچيد

 سالم پسرم..کجایی تو؟؟-

 چی بگم؟؟باالخره که ميفهمن..چون االن االنا بهوش نمياد

 من..چيزه..بيمارستانم-

 بيمارستان واسه چی؟؟-مامان

 ها؟؟چيز..فاطمه تو..تو آی سی یوعه-

 با صدای بلندی گفت

 یا امام غریب..چرا؟؟-

 بود؟؟ الل شدم..بگم من زدمش؟؟ميگه چرا..بگم چون تو بغل یه پسر غریبه

 صدای مامان باز از فکر بيرونم آورد

 ميگم چرا بيمارستانه؟؟نميشنوی؟؟-

 تصـ..تصادف کرد-
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 وای خدایا..آدرسو بفرست تا نيم ساعت دیگه ميایم-مامان

 قطع کردمو آدرسو فرستادم

 اگه بهوش بيادو همه چيو بگه چی؟؟نه نميگه..چون اونجوری آبروی خودشم ميره

 ای روی صفحه مانيتور که نبضو اميد زندگی من بود...نگام بهش بود..به خط ه

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 @فاطمه@

 سرم تير ميکشيد..دستمو گذاشتم روش

 کنار سرم نزدیک به پيشونيم بخيه خورده بود

 کم کم همه چيز یادم اومد

 پاشدمو سرجام نشستم..یه اتاق سفيد..اینجا کجاست دیگه؟؟
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 از سرمی که به دستم وصل بود فهميدم بيمارستانه

تو تنهایی اتاق یاد یاشار افتادم..به خودم نگا کردم..لباسام عوض شده بود..یه مانتو شلوار 

 راحتی..یه شال هم سرم بود

 کمرمم درد نميکرد..خداروشکر..پس..پس دستش بهم نخورده

 دوباره خوابيدم

 در باز شدو یکی اومد تو..علی

 بستم تا نبينه بيدارمچشامو 

 حس کردم رو تخت کنارم نشست

 گرمی دستشو رو گونه تب دارم حس کردم..داشتم آتيش ميگرفتم..و در عين حال سردم بود

 پتوی نازک بيمارستانو روم مرتب کرد

 صدای آروم اما پر جذبش به گوشم خورد

 خانومی..بيداری؟؟-

ميکنم..اون باید تاوان سيلی ای که به ناحق  جواب ندادم..فکری به ذهنم رسيد..آره..من عمليش

 بهم زدو پس بده

هه ناحق؟؟رفتی یه همچين جایی..الکل مصرف کردی..تورو با یه پسر دیده..برو خدارو شکر کن 

 خفت نکرده

ولی منکه نميخواستم الکل مصرف کنم..حواسم نبود..اون یاشار عوضی هم خودش دنبالم 

 افتاد..منکه نگفتم بياد

 خدا بيا بگو..ولی تو با پای خودت رفتی تو اون مهمونینه تورو
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 تولد بهترین دوستم بود بتوچه

 صدای علی باز اومد

 ميدونی ميخوام چيکار کنم؟؟-

 باز جواب ندادم..ولی قلبم بی قراری ميکرد واسه بقيه حرفش..انگاری حس خوبی نداشتم

 قلبم ندای بی قراری ميداد...

 ونو بهم بزنمميخوام..ميخوام نامزدیم-علی

 خيلی جلوی خودمو گرفتم که چراهای ذهنمو نپرسم..اشک نریزمو بيشتر ازین خرد نشم

 شاید..از اولم من اشتباه انتخابت کردم..شاید قسمت من همون فرناز بوده..قسمت تو هم...-علی

 مکث کردو نفس عميقی کشيد..ادامه نداد

 بغض بدجور گلومو اذیت ميکرد..اگه ميشکست رسوا ميشدم

 باز ادامه دادو قلبو غرورمو به آتش کشيد

 آخه..آخه نميتونم زندگی با دختری که با یه پسر بوده رو تحمل کنم-

 چی؟؟منو ميگه؟؟نه دیگه نميتونم ساکت بمونم..باید بگم که من پاکم

 ولی مجازاتش چی؟؟

 ..صدای باز شدن درو وارد شدن چند نفر اومدبه سختی جلوی زبونمو گرفتم

 بعدم صدای مامانو مادر جون

 تو یه جای نرم فرو رفتم..عطر مامان..چادر مشکی هميشه پر مهرش

 صدای مادر جون اومد
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 روز..تقربا یه هفته..چرا بهوش نمياد؟؟?تا امروز شد-

 باز زد زیر گریه..ینی من شيش روزه تو بيمارستانم؟؟

 ن کل اتاقو برداشته بودصدای هق هقشو

 چشامو باز کردم

 مامان ازم جداشدو پيشونيمو بوسيد

 نگاهش به چشام افتادو باز زد زیر گریه

 وقتی مامان ازم جدا شد مادرجون بغلم کردو یه دوکيلو اشک ریخت

 خواستم بشينم که مادرجون نذاشت

 االن وقتشه..خدایا کمکم کن..مجبورم..واسه اینکه عشقشو بسنجم

 خوام بدونم که فکر اونروزم اشتباهه..که بعد یه مدتی واسه فرناز ولم نميکنهمي

 اگه ولم کنه بخاطر خودم کمتر دلم ميسوزه تا اینکه بخاطر اون دختره ولم کنه

 ميخوام قدم زدن تو مسيری رو طی کنم که شاید مسير سرنوشتمو تغير بده...

 با صدای ضعيفی گفتم

 شما کی هستيد؟؟-

 تعجب نگام کردمامان با 

 فاطمه خوبی؟؟-

 من کی ام؟؟-

 چشمم به علی افتاد..سرگردون نگام ميکرد
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 تو خودم جمع شدم..مادرجون با نگرانی گفت

 منو نميشناسی؟؟-

 سرمو به چپو راست تکون دادم

 منو چی؟؟منو که ميشناسی-علی

 با دستش ميزد به سينش

 سرمو به معنای نه باال انداختم

 بازی سختيو شروع کرده بودم..ولی شدنی بود..تظاهر به ندونستن در عين آگاهی

 من..من ميرم دکترو خبر کنم-مامان

 خاکتوسرم..اینجاشو فکر نکرده بودم..اگه دکتر بگه چيزی نيس چه گلی به سرم بگيرم؟؟

 لحظاتی بعد دکترو مامان وارد اتاق شدن

 گرفتم با نگام به دکتره ميگفتم بگه من فراموشی

 تلپاتی...

واال نميدونم این دکتره کله پاچه االغ خورده بود که نفهميد..البته اگه هرکس دیگه ای بود 

 ميفهميد..خر خودتی

 باید از سرش عکس بگيرین-دکتر
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*** 

 

 

 

 

 دکتر یه چشمک زد

 خيالت تختتتت-

 بسمت در اتاق رفت ولی یهو برگشتو گفت

ی که عواقبش با خودته و من مسئوليتی ندارم..ميترسم بعد فاش ولی باید یه تعهد نامه امضا کن-

 شدن این قضيه خونوادت برن پزشکی قانونيو...

 نه آقای دکتر خيالتون همه جوره راحت-

 از اتاق بيرون رفتيم..علی با استرس طولو عرض سالنو طی ميکرد..با دیدنمون دویدو گفت

 چيشد؟؟-

متاسفم..خانومتون فراموشی گرفتن..ضربه شدیدی به سرش وارد شده..البته این فراموشی -دکتر

 بعد یه مدت درست ميشه..شاید چند هفته چند ماه..شایدم چند سال

 باید..باید چيکار کنم که زودتر حافظش برگرده؟؟-علی

 به زور جلوی خندمو گرفتمو قورتش دادم

 ه چه خواب هایی براش دیدمآخ پسره بدبخت بيچاره خبر ندار
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 مرور خاطرات..نشون دادن عکسا..محبت بهش..و اینکه استرس بهش وارد نشه-دکتر

بعدم دکتره راهشو کشيدو رفت..بدنم داغ بودو احساس سردی ميکردم..فکر کنم سرما 

 خوردم..علی بهم خيره شد..از غم تو چشاش ناراحت شدم

 ردو سرشو گذاشت رو شونمنزدیک بود همه چيو لو بدم..آروم بغلم ک

 منو ببخش..تقصير من بود..اگه من نميزدمت تو االن اینجا نبودی-علی

 باورم نميشد..داشت گریه ميکرد

 شونه های پهنو مردونش آروم ميلرزیدن

 دستمو آوردم باال که دور کمرش حلقه کنم..ولی نگهش داشتمو آوردمش پایين

 ازش فاصله گرفتم

 با لحن سردی گفتم

 محترم..بمن دست نزنين..نا محرمين آقای-

 پشتمو بهش کردمو بسمت در بيمارستان راه افتادم

 ریز خندیدم..هه هه هنوز اول راهه..باید بيشتر ازینا اذیت بشی پسرم

 از بيمارستان رفتم بيرون..اونم دنبالم ميومد

 ميری خونه؟؟-علی

 کدوم خونه؟؟مگه من خونه هم دارم؟؟-

 و با خباثت گاز گرفتعلی یکم نگام کردو لبش

 خدا ميدونه داره چه فکر منحرفانه ای ميکنه
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 آره دیگه..من شوهرتم..ما خونه داریم-علی

 عجب پرروعيه هاااا..داره سواستفاده ميکنه..کم نياوردمو گفتم

 از کجا معلوم؟؟-

 االن زنگ ميزنم به باباتو بهت ميگه..تازشم اینو نگا-علی

 نش دراوردو بهم نشون دادشناسنامشو از تو داشبورد ماشي

 این اسم توعه..اینم شناسنامته-علی

 شناسنامه منم نشون داد

 خيله خب..ولی مامان بابام کوشن؟-

 خسته بودن..فرستادمشون خونه..داداشات ميخواستن گردنمو بشکنن-علی

 لبمو گاز گرفتم که نزنم زیر خنده

 مگه داداش هم دارم؟؟-

 دوتا..از نوع نره غولش-علی

 خواهر چی؟؟-

 نچ..سوار شو بریم-علی

 در جلورو باز کرد برام

 خواستم فرار کنم که سریع به خودش اومدو از بازوم گرفتو نگهم داشت

 کجا داری در ميری؟؟-علی

 منوميخوام برم خونه خودمون-
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 با لحن خاصو خبيثی گفت

 خب منم ميخوام ببرمت خونه خودتون دیگه-علی

 نشستم..خودشم سوار شدو راه افتادبا تردید نگاش کردمو آروم 

 راسی مگه علی خونه داشت؟؟بمن که چيزی نگفته بود

 عه عه عه..عجب آبزیرکاهيه..گودزیالی بيشعور

 نميدونم چقد گذشت که جلوی در یه خونه توقف کردو با ریموت درو باز کردو رفت تو حياطش

 پياده شدم..وااااو..خونه نيس که..قصره

 نها بمونم زهر ترک ميشمو ميميرموای اگه من اینجا ت

 حاال خودکشی نکن..برو تو فضولی کن

 آها بعله..حق با شماست..فضولی هميشه حرف اولو ميزنه

 دنبال علی راه افتادم..رو سنگ فرش راه افتادو بسمت خونه ای که آخرش منتهی ميشد رفت

م اونورترش بوته های به اطراف نگا کردم..پر درختو گل بود..دو طرف سنگ فرش چمن بودو یک

 گل رز بود

 یه بيد مجنون خيلی خوشگل یه گوشه دنج حياط بود

هميشه عاشق بيد مجنون بودم..بچه که بودم که بودم تو پارکا که قایم باشک بازی ميکردیم من 

 زیر شاخه های بيد قایم ميشدم

 رفتيم داخل خونه..تاریک بود

 برقو روشن کرد..وااااو اینجاهم خوشگله
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کف زمين سراميک بود..یه دست مبل فيروزه ای خوشگل اون وسط چيده شده بود..یه فرش با 

 زمينه فيروزه ای از جنس ابریشم اون وسط مبال بود

 ولی این خونه یه اشکال داشت

 سراميکا کثيف بودو پوست ميوه و آشغال تو کل خونه پخش بود..رو مبال هم پر لباس بود

 يپسو آشغال پاشغالو ظرف نشستهآشپزخونه هم پر از پوست چ

 پيف آدم حالش بهم ميخورد..اصلنم خوشگل نبود

 اینجا چقد کثيفه-

 رو مبل ولو شد..رو همون لباسا نشستو اصال برشونم نداشت

 کنار یکی از مبال وایسادمو آروم نشستم..حس کردم یچيزی زیرم گير کرده

 پاشدمو نگا کردم

 بشينم که چيزی زیرم شد بطری نوشابه..برداشتمش..باز خواستم

 عجب بدبختی گير کردیماااا..اینجا خونه مجردیش بوده

 با تعجب به اون چيز نگا کردم..لباس زیر علی بود

 بندازش اونور..دیگه چيزی نيس-علی

 کالفه گفتم

 اگه اینجا خونه منه چرا انقد کثيفه؟؟دوستاتو آوردی؟؟-

 ميکنهبا اخم نگام ميکرد..خدا ميدونه داره چه فکری 
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اوال خونه منه و خونه جنابعالی نيست..دوما خودت شلخته ای..اینجارو بهم ریختيو جمع -علی

نکردی..اگه هرروز بجای مهمونی های دوره ایت با دوستات نبودی االن وضع این خراب شده این 

 نبود..سوما آره..دوستامم آوردم..چون دلم خواست

شه رو انکار نميکنم..ولی اینکه ميگه من بهم ریختم عجب رویی داره این پسره..اینکه خونه خود

 خيلی دیگه پرروعه

 دلم ميخواست برم با چنگام خفش کنم

 دلت مياد؟؟

نه خدایی..حاضرم اون منو بکشه ولی یه خراش رو دستش نيفته..کاش اونم همين حسو بهم 

 داشته باشه..زهی خيال باطل

 مرگ بوزینه

 ومدمبا صدای سردو جدیش از فکر بيرون ا

 پاشو گند کاریاتو جمع کن..بعدم اتاقو مرتب کن-

 مگه نوکرتم؟؟-

هه..انگاری یادت رفته خودت خواستی زنم بشی..من یکی دیگه رو ميخواستم..ولی تو -علی

 خودتو بهم قالب کردی..گفته بودی هرکاری ميکنی تا فقط زنم باشی

 چن لحظه مات نگاش کردم..این علی بود؟؟

 نه..مطمئنا علی من نيس..علی من مهربونو عاشق بود

انقدم پررو و زبون دراز نبود..آخ دلم ميخواست زبونشو از حلقومش بکشم بيرونو به قول صدف 

 دور کلش پاپيون بزنم

 ولی..من تازه از بيمارستان مرخص شدم..خونوادمم خبر ندارن-
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 واسشون مهم نيستی..جوش نزن..برو کاراتو بکن-علی

 کاناپه لم دادرو 

 با ناراحتی پاشدمو کيفمو برداشتم..بسمت در رفتم که داد زد

 پاتو از خونه بذاری بيرون فردا طالقت ميدم-

بدرک..مهم نيس..چيزی که مثل مورو ملخ ریخته تو خيابون پسره..ميرم شوهر ميکنم..تو هم -

 زیادی به خودت مغرور نشو

 ط دنبال جسمتن اره..ازونا خيلی زیادهاگه منظورت همون الشخورایی ان که فق-علی

 هه من واسم همينجوری خواستگار ریخته..فکر کردی بند تو ام؟؟-

 آها همون پير پاتاالیی که سن باباتن؟؟؟-علی

 هوی بابای خودت پيره االغ-

 فراموشی گرفتی ولی زبونت کوتاه نشده..باید کوتاهش کنم اونم با قيچی-علی

 اه ميکنممنم یه جای دیگه تورو کوت-

 چجوری؟؟-علی

 دستپاچه گفتم

 چيزه..من کجا لباسامو عوض کنم؟؟اتاقم کجاست؟؟-

 مگه نميخواستی بری؟؟راه بازه ها و جاده هم که...-علی

 دست به سينه و حق به جانب نگاش کردم

دلم واست سوخت دیدم یه مفلوک بدبختی تصميم گرفتم چندروزیو تو کلبه محقرت همراهيت -

 کنم
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 اال انداختو سری تکون داد..زیر لب یچيزی زمزمه کردابرویی ب

 یه اتاقو بهم نشون دادو پاشد رفت تو آشپزخونه..منم رفتم تو اتاق

 عه منکه لباس ندارم که بخوام عوضش کنم

 رفتم بيرون از اتاق..داد زدم

 هی مرتيکه..من لباس ندارم..برو برام لباس بخر-

 با اخم اومد تو اتاقو طلبکار گفت

ال صداتو بيار پایين مگه چاله ميدونه؟؟دوما درست حرف بزن با شوهرت..یادت نره من او-

 اختيارتو دارم..سوما بمن چه که لباس نداری

اوال دلم ميخواد..دوما دلم ميخواد توهم غلط کردی..تو اختيار خودتو به زور داری..بعد بيای -

 ووووو؟؟؟اختيار منم داشته باشی؟سوما اگه خونه منه پس لباسام ک

اومد نزدیکتر..رفت سر کمد..یکم باال پایينش کردو دست لباس از لباسای خودش آورد 

 بيرون..سمتم گرفتو گفت

 فعال ازینا بپوش تا بعد برم لباساتو از خونه قبليمون بيارم..اسباب کشی کردیم آخه-

 ینی به چوپون دروغگو گفته بود زکی برو من جات هستم

 این خونه مال خودمونه؟؟-

 مال خودمون نيس..مال منه-علی

 تو خيلی زورگو و ستمگری..من نميخوامت-

از اتاق هولش دادم بيرونو مانتومو دراوردم..پيرهنی که بهم داده بودو پوشيدم..یکی از پيرهنای 

 خودش بود..شلوارمم با شلواری که بهم داد عوض کردم
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دم پقی زدم زیر خنده..لباسا به تنم زار ميزدن..پيرهنه انقد برام رفتم جلوی آینه..یهو از دیدن خو

گشاد بود که هيچی از برامدگی های بدنم مشخص نبود..به شلوار نگا کردم..کش کمرشو که با 

 دستم گرفته بودم ول کردم..تقی افتاد زمين

غ .رفتم تو هالو جيشلوارو کشيدم باال..ولی هرکار کردم وانستاد به کمرم..با حرص انداختمش کنار.

 زدم

 هوووووی..اینا چيه بمن دادی؟؟-

 صداش اومد

 چيه تنگه واست؟؟خب بس که چاقی-

صداش از آشپزخونه ميومد..با حرص رفتم تو آشپزخونه..در یخچال باز بودو علی داشت هی 

 یچيزی درمياوردو ميخورد

 با مشت محکم زدم پشتش..برگشت نگام کرد..داشت آب پرتقال ميخورد

م نگام کرد..یهو آب پرتقال پرید تو گلوش..منم با مشتو لگد افتادم به جون کمرش..با دستش یک

 هولم داد کنار..صاف وایسادو گفت

 وحشی-

 باز نگام کرد..یهو زد زیر خنده..با خنده گفت

 وای خدا..خدا بگم چيکارت نکنه دختر..تو چرا اینجوری شدی؟؟-

 لباسای جنابعاليه-

 اون لباسایی که برام یکم تنگ بودو دادم بهتبابا بخدا من -علی

 به خودم نگاهی انداختم

 ولی این کيسه گونی گله گشاد یچيز دیگه ميگه-
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 آروم اومد سمتمو صورتمو با دستاش قاب گرفت

 ميدونستی خيلی شيطونی؟؟-علی

 من هيچی نميدونم-

نگار خستگی هام دستاشو رو بازوهام کشيدو برد پشت کمرم..سفت بغلم کردو فشارم داد..ا

 دررفتن

 دستامو گذاشتم رو سينش

 علی-

 جونم عزیزم-علی

 چشامو بستمو گفتم

 من تورو دوست داشتم؟؟-

 آره عزیز دلم..خودت که ميگفتی خيلی دوستم داری..ولی خب..دیگه نميدونم-علی

 تو چی؟؟تو منو دوست داری؟؟-

 زیر گلومو بوسيدو گفت

 از خودم بيشتر تورو دوست دارم نفسم-

 دستامو دور گردنش حلقه کردم..یه دستشو تو موهام فرو کردو گفت

 ميخوام خوشبختت کنم..این اجازه رو بهم ميدی عشقم؟؟-

 همه دلخوریام ازش پر کشيدو رفت

 اوهوم..به شرطی که کمک کنی حافظم برگرده-
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 خخخ..خودمم باورم شده بود فراموشی گرفتم

شو به معنای تایيد بستو سرشو آورد جلو..چشاشو بستو لباشو غنچه کرد..منم چشامو چشا

بستم..داغی لباش وجودمو به آتش کشيد..بيشتر خودمو بهش چسبوندم..دستشو رو سينم 

 کشيد..دستشو پس زدم

 بعد یکم بوسيدن ازم جدا شدو گف

 چرا نميذاری به سينت دست بزنم خب؟؟؟؟-

 بدم مياد ازینکار عه بی ادب..ساکت..من-

 برعکس من خيييييلی دوسش دارم-علی

 برو ازین پالستيکياش بخر هی مالشش بده-

 نه دیگه..باید به آدم وصل باشه-علی

 خب به خودت وصلش کن-

د خب من بيام مثال دست به سينه خودم بزنم؟مگه خول مشنگم؟؟تا وقتی یه خانوم -علی

 خوشگل خوش اندام اینجاست نيازی ندارم

 دمو تو بغلش جا دادمو سرمو رو سينش گذاشتمخو

 من علوسک نيستم..منو باید ناناسم کنی تا ناالحت نشم..نکه دلمو بيشکنی-

 محکم فشارم دادو گفت

شيطونی نکن..من آوردمت خونم که کمکت کنم حافظت برگرده..نذار بزنم زیر همه چيو ببرمت -

 تو تخت

 بی ادب..زنتو ببر تو تخت-
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 .پاره تنم تویی.. تا وقتی تو هستی من کيو بجز تو ببرم تو تخت؟؟زنم تویی.-علی

 باشه بی ادب..من هر کار کنم بازم تو بی ادبی-

 پيشونيمو بوسيدو باز سرشو تو یخچال کرد..منم باهاش سرمو تو یخچال کردم

 هيچی توش نبود..فقط یه بطری آب معدنی..یه شيشه مربای خالی..پوست تخمه..ميوه گندیده

 خاکتوسرت علی..اینا چيه؟؟چرا یه دونه تخم مرغ هم نداری؟؟-

 سرشو خاروندو گفت

 نميدونم..بيخيال بيا بریم بخوابيم-

 کجارو بخوابيم؟؟من گشنمه-

 جون من بيخيال..حوصله ندارم برم خرید..بيا بریم بخوابيم-علی

م نگا کردیمو زدیم باز خواستم چيزی بگم که همون موقع شيکمم قوووور کرد..هردومون به شيکم

 زیر خنده

 باشه بابا..االن ميرم یچيزی ميگيرم ميریزم تو شيکمت-علی

نشستم پشت ميزو بهش خيره شدم..یکم دور خودش چرخيد..یکم کابينتارو زیرو رو کرد..انگار 

 چيزی دستگيرش نشد

 ميزآخرین کابينتو باز کرد یهو یه سوسک پرید بيرون..یه جيغ فرا بنفش زدمو پریدم رو 

سوسکه خيلی هم گنده و زشت بود..سياهم بود..شاخک های درازی هم داشت..رفت رو 

 صندلی..علی یه کنار وایساده بودو ميخندید

 علييييی..توروخدا اینو بکش..علی االن مياد منو ميخوره-

 سوسکه وایساد..چشم تو چشمم نگا ميکرد
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ه جيغ زدم که کل ویال لرزید..خودمو یهو نميدونم چيشد که پرواز کردو اومد رو دستم نشست..ی

 پرت کردم تو بغل عليو پاهامو دور کمرش حلقه کردم..دستامم دور گردنش

 مثل خر نيشش باز بودو قهقهه ميزد

 هی کصافط..تو داری بمن ميخندی؟؟-

 وای خدا..د آخه یه سوسک مگه ميتونه بخورتت خرس گنده؟؟-علی

 یختیاگه من خرس گنده ام توهم دایناسور بير-

 قبال بهم ميگفتی گودزیال-علی

 خب گودزیال هم بهت مياد-

 همونطوری دستشو دور کمرم حلقه کردو رفت تو هال..گوشی بيسيمو برداشتو یه شماره گرفت

 من همچنان عين یه کنه درخت بهش چسبيده بودم..گوشيو گذاشت دم گوشم

 خودت سفارش بده هرچی ميخوای-علی

 ..یه پسر صداش تو گوشی پيچيد

 سالم..دوتا پيتزا لطفا..دوتا ساندویچ چيز برگر..دوتا همبرگر..دوتا نوشابه..یه دلستر خونواده-

 فکر کنم اشتباه گرفتين..اینجا جوشکاریه-پسره

 تا خواستم چيزی بگم گوشيو قطع کرد..با حرص جيغ زدم

 خيييييلی خریييييييی منو ضایه ميکنيييييی-

باز زد زیر خنده و شيطون ابرو باال انداخت..یهو دماغشو محکم گاز گرفتم که داد زدو دستاشو از 

 دور کمرم برداشت..چون حواسم نبود ازش محکم نگرفتمو محکم با باسن خوردم زمين

 اشکم در اومد..دستمو گذاشتم رو باسنم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 445 

 آخ..درد گرفت..آی-

 ش سرخ شده بود..خندم گرفترو سراميکا افتاده بودم..کنارم نشست..دماغ

چهارزانو نشستو منو با صورتم رو پاهاش خوابوند..سوالی نگاش کردم که ببينم چيکار 

ميکنه..پيرهنش که تنم بودو یکم باال داد..دستشو گذاشت رو باسنمو آروم شروع کرد به ماساژ 

 دادن

 یهو پریدم که کلم خورد به چونش

 ی منود خب یه لحظه آروم بگير..جر داد-علی

 دست نزن به جاهای حساس-

 دلم ميخواد..زنمی..اصال من ميخوام همين االن ببرمت تو تخت..یاال..دربيار لباستو-علی

 منم تورو ميبرمو...-

 عه؟؟چجوری؟؟-علی

 گلدون درازی که کنار دستم بودو برداشتم..شبيه یچيزی بود

 سمتش گرفتمو گفتم

 با این-

 اوه اوه..بيخيال-علی

 ههههمن گشنمههه-

پاهاشو دراز کردومنو خوابوند..سرمو گذاشت رو پاش..همينطور که موهامو نوازش ميکرد زنگ زدو 

 چنتا سفارش داد
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یه ده دقيقه ای گذشت..داشت خوابم ميبرد که زنگ در به صدا در اومد..حال نداشتم پاشم..علی 

کردم کسی رو دستاش بلندم کردو گذاشتم رو کاناپه..رفت دم در..بعد چند لحظه حس 

 کنارمه..بعدم یچيزی به لبم خورد

چشامو باز کردم..پيتزا بود..پاشدمو سرجام نشستم..پيتزارو به زور خوردم..دیگه جایی واسه 

 چلوکباب سلطانيو چلو جوجه نداشتم

دور دهنمو دستام سسی بود..حال نداشتم برم بشورمشون..یا مسواک بزنم..سرمو رو پای علی که 

 ت کردن..ینی ميل کردن بود گذاشتم..چشامو بستمهمچنان درحال کوف

 انقد خسته بودم که تو سه سوت خوابم برد

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 &علی&

 نوشابه رو سر کشيدمو بطریشو پرت کردم..صدای بلندو گوش خراشی تو ویال پيچيد
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 عه یادم رفت فاطی اینجاس..شاید بدش بياد..اصال کوش؟؟

به کنارم نگا کردم نبود..عه ایناهاش این پایينه..چشاش بسته بودو نفساش منظم..این نشون 

 ميداد خانوم کوچولوی تنبلم خوابه

دهنشو دستاش سسيو کثيف بود..یاد سينما افتادم..که دستاشو دهنش پفکی بود..لبامو گذاشتم 

 پنير پيتزا رو لباش..مزه سس قرمزو سس مایونز ميداد..یکمم خردل داشت..مزه

داشتم همينطور مزه های مختلفشو تشخيص ميدادم که تکون خورد..لبامو برداشتم..چشاش باز 

 بودو با لبخند نگام ميکرد

 قبال یبار دیگه این اتفاق افتاده بود خانومی-

 جدی؟؟-فاطی

 آره..رفته بودیم سينما..اون موقع نامحرم بودیم..من بوسيدمت که تو باهام دعوا کردی-

 ولی من هيچی یادم نمياد..خيلی هم خوابم مياد..ميشه منو ببری تو تختم؟؟-یفاط

 آره..چرا که نه..ولی اول مسواک-

 علييييی..نه دیگه..سخته..منو ببر تو تختم-فاطی

 رو دستام بلندش کردمو بردمش تو اتاق..جلو در توالت گذاشتمش زمين

آروم جدا شدو با دلخوری رفت تو خودشو لوس کردو انداخت روم..یه اخم خفن کردم..ازم 

 توالت..منم یه مسواک از بستش دراوردمو دادم بهش

 جووووووونم جذبه..ایوال..دم خودم گرم..یه کف مرتب به به

وقتی مسواک زد اومد بيرون..بيتوجه بمن از کنارم رد شد..و البته یه تنه بهم زد که تکون 

 ا غرولند گفتنخوردم..عوضش خودش شونشو با دست دیگش گرفتو ب

 مثل فوالد ميمونه..شونم درد گرفت-
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رفت رو تختو پتورو کشيد رو خودش..چقد کوچولو و خواستنی بود..با صدای مثال عصبانی نازش 

 گفت

 برو بيرون برقم خاموش کن-

 برقو خاموش کردمو درو بستم..هيچ صدایی از خودم بروز ندادم

 صداش اومد

 ی شاخ پندار..فکر کرده چقد خفنهایيييش..پسره از خودراضی..گودزیال-

 آروم رفتم سمتش..داشت همينجور غر ميزد..یه خرناس کشيدم

 صداش قطع شد..پتورو آروم کشيد باالی سرش..خندم گرفت..دوباره یه خرناس بلندتر

 پتورو چنگ زد..رو تخت نشستم که پایين رفت..یهو پتورو از روش کشيدم که با جيغ گف

 علــــــــــــــی..جـــــــــــــن-

 بلند زدم زیر خنده..چشاشو باز کردو گيج نگام کرد..بعد انگار خيلی حرصش گرفت که گفت

 خيلی بدی-

 پشتشو بهم کردو پتورو کشيد باالی سرش..پتورو روی خودمم کشيدمو از پشت بغلش کردم

 سه سوت خوابم برد

 

 

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 449 

******* 

 

 

 

 

 @فاطمه@

زدم تو شيکم غوله..اونم نامردی نکرد هولم داد..مشتمو گره کردمو محکم زدم تو یه لگد محکم 

 دماغ گنده بيریختش..یهو یه لگد زد تو شيکمم که عقبکی پرت شدم تو دره

 یه جيغ فرابنفش زدمو از خواب بيدار شدم..آخ کمرم..چقد درد ميکنه..عه خواب بودم؟؟

ستم سر جام..به روی تخت نگا کردم..علی خواب از تخت افتاده بودم پایين..پاشدمو گيج نش

 بود..اخماشم توهم بود

این اوسکولو نگا..حتی تو خوابم اخم ميکنه..یه پوزخند زدو آرومو نامفهموم یچيزایی گفت..سرمو 

 بردم جلو و گوشمو به دهنش چسبوندم

 انداخـ..تمش..ایوال-علی

؟بچشو سقط کرده انقد کيو انداخت؟؟بچشو؟؟نکنه داره خواب ميبينه زن حاملس؟

 خوشحاله؟؟خاکتوسرش

 دوباره گفت

 دیو..زشت-

 داشته با دیو ميجنگيده؟؟نکنه فکر کرده افراسياب تو شاهنامه اس؟؟
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 تو هيچی نگو خودت االن داشتی تو خوابت با غول ميجنگيدی

 خيله خب تو ام

يشد که یه چيز دوباره رفتم رو تخت دراز کشيدمو پتورو روی خودم کشيدم..چشام داشت گرم م

 محکم خورد تو سرم

 عصبی چشامو باز کردم..کدوم خری بود؟؟

 علی بود..همچنان خواب در خواب به سر ميبرد..خندیدو آروم گفت

 خواست..شاخ بازی..در..بياره-

 باز چشامو بستمو خواستم بخوابم که یهو دستشو گذاشت رو سينمو محکم فشار داد

 دستشو برداشتمو محکم زدم تو کلش..گيج چشاشو باز کرد..با اخم نگاش کردمو گفتم

 پاشو ببينم لندهور..کشتی منو با این خوابت-

 چيشده؟؟چرا ميزنی؟؟-علی

اول که منو از تخت انداختی..بعدشم که داری خواب ميبينی افراسياب تو شاهنامه ایو داری با -

 رب و شتم قرار ميدیدیو ميجنگی..بعدشم که منو مورد ض

 ولی من خواب بودم-علی

 ای به درک..صدسال سياه ميخوام نخوابی..پدرمنو دراوردی..نخوابيااا-

پشتمو بهش کردمو باز خوابيدم..یهو یه بلدوزر روم افتاد..علی بود..محکم بغلم کرده بودو پاشم از 

 روم رد کرده بود

 هی من بالش ال پات نيستم اینجوری منو گرفتی-

 تو از بالش نرم تری..باهات راحت ترم-یعل
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 من ناراحتم..پس برو کنار بلدوزر-

 بی توجه گرفت خوابيد..خوابمم پریده بود

هی وول ميخوردم..ازین پهلو به اون پهلو ميشدم..برگشتم سمتش.باز خسته شدمو برگشتم..چند 

 لحظه گذشت باز پهلو به پهلو شدم

 د یه دقيقه آروم بگير..نمودی منو-علی

 علـــــــی-

 یه چششو باز کردو گفت

 جونم؟؟-

 من ميخوام برم خونوادمو ببينم..ميخوام هرچه زودتر حافظمو بدست بيارم-

 باشه..فعال بخواب-علی

چشاشو بست..ولی من هرکار کردم خوابم نبرد..با موهاشو ته ریشش که جذابترش ميکرد ور 

هاشو ریختم رو پيشونيش..دستمو گذاشتم رفتم..موهاشو کشيدم..ناخونامو رو ریشاش کشيدم..مو

 رو ریشاش..طوری که فقط سيبيلش دیده شه..خيلی خنده دار شده بود

 داشتم هرهر بهش ميخندیدم که چشاشو باز کردو گفت

 الاله االاهلل..وروجک نميذاره بخوابم..پاشو..پاشو بریم که از چپو راست جر وا جرم کردی-

 يازه کشيدمخودش پاشد..منم بلند کرد..یه خم

 این همون لحظه ای بود که حسرت ميخورم کاش ميخوابيدم

 علی..بخوابيم؟؟-

 نخير..من خوابم پرید..توی وروجک ورپریده ام دیگه حق نداری بخوابی-علی
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خودش رفت تو مستراح..منم دوباره رو تخت غش کردم..داشتم طعم خوش چرتو ميچشيدم که 

 یچيز خيس به صورتم کشيده شد

 دست علی بود

 از دسشویی اومدم دستامم نشستم..این همون آب دسشویی بود-علی

یه جيغ حرصی زدم..داشت گریه ام ميگرفت..پاشدمو دویدم تو توالت..چنبار صورتمو با صابون 

 شستم

 از توالت اومدم بيرون..علی داشت حاضر ميشد

 هر ميام دنبالتو ميارمت بازبدو حاضر شو..ميخوام برم شرکتم..تورو هم ميبرم خونتون..ظ-علی

 نميخوام..صورتمو کفيث کردی-

 با لجاجت رو تخت نشستمو نگاش کردم..خندیدو اومد سمتم

 یه حوله دستی از روی ميز عسليش برداشتو صورتمو باهاش خشک کرد

 شوخی کردم بابا..دستام تميز بودن-علی

 نميخوام..دروغ ميگی..صورتمو نجس کردی-

 لپمو گاز گرفتو گفت

 ميرم سر کار توهم اینجا تنها ميمونی جن مياد سراغت-

سریع پاشدمو لباسامو پوشيدم..دنبالش رفتم بيرون..رفت سوار ماشينش شد..منم مثل  جوجه 

 دنبالش رفتمو کنارش نشستم

 ظهر که اومدم یه چنتا عکس هست باید نشونت بدم تا یکم شاید یادت بياد-علی
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یچيزایی زیر لب گفت..دستش که رو فرمون بود محکم مشت مکثی کرد..یهو اخماش توهم رفت..

 شد..از گوشه چشم نگاش کردمو گفتم

 چيزی شده علی؟؟-

 بتو ربطی نداره-علی

 واااا..مثل آدمای چند شخصيتی...-

 یهویی داد زد

 ميشه خفه شی؟؟-

 سرمو برگردوندم سمت پنجره..باز معلوم نيس چه مرگش شد

نگرفته بودی از تو بغل یه پسر کشيدمت بيرون..ميفهمی شب آخری که هنوز فراموشی -علی

 چيميگم؟؟

 با ناراحتی سرمو پایين انداختم..ميخواستم جوابشو بدم ولی خب مثال من فراموشی گرفتم

 این مسيری بود که خودم انتخابش کردمو قدم گذاشتم توش تا عشق عليو بسنجم

 ...ولی هرلحظه که ميگذره کمتر به نتيجه دلخواهم ميرسم

 ميرم اون.پسره آشغالو از زیر سنگم شده پيداش ميکنمو ننشو به عزاش ميشونم-علی

 علی دنبال شر نگرد-

 زد رو ترمزو برگشت سمتم..با اخم گفت

من دنبال شر ميگردم یا تو؟؟تویی که نزده ميرقصيو دنبال خوشگذرونی خودتی..اونم به هر -

 قيمتی و برات بقيه مهم نيستن

 بغضم گرفت..باز داد زد
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 االن من چه خاکی تو سر خودمو تو کنم؟؟اگه بهت دست درازی کرده باشه-

 نه..این بی انصافيه..اون بهم دست نزد...-

 مشکوک نگام کردو گف

 چيگفتی؟؟-

 دستمو گذاشتم رو سرمو گفتم

 آخ سرم..درد ميکنه-

دو خودش رفت..تا زنگ زدمو رفتم دستپاچه ماشينو به راه انداخت..منو جلوی در خونه پياده کر

داخل االغا سمتم حمله کردن..جيغ زدمو چسبيدم به در حياط که چهار دستو پامو گرفتنو بردنم 

 تو خونه..هر چهارتاشون دورم حلقه زدن..بهاره انگشت اشارشو زد به پيشونيمو گفت

 ینی این فراموشی گرفته؟؟-

 نموای باورم نميشه یه آدم آلزایمری ميبي-سارا

 وای چه باحال..یه فاطمه جدید-سحر

 ولی بازم مثل قبل شاید مشنگ باشه-الهه

 یه اخم خفن کردمو گفتم

 عنم تو حلقتون..خفه شين بابا..یه دقيقه خفه خون بگيرین..نخير..من آلزایمر نگرفتم-

 همشون با تعجب نگام کردن

 فقط ميخوام یه مدتی عليو اذیت کنم تا بشينه سرجاش-

 زدنو پریدن روم..همشون جيغ 

 اااای غلط کردم..ولم کنين..اصال من الزایمر ميگيرم فقط پاشين-
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 بهاره یه گاز محکم از گونم گرفت که با لگد زدم تو شکمش

 پس پاشو بریم یکم بگردیم-سارا

صبر کن به ننم بگم همه قضایا الکی بوده..اصال ببينم شما مفت خورا چرا اومدین خونه ما کنگر -

 گر انداختين؟؟خوردین لن

 چيزه..منتظر بودیم تو که عزیزمونی بيای-سحر

آره جون بی بيت..خيلی عزیزتونم..اصال همينجور از غم نبودم دراز به دراز کف زمين افتادین از -

 دهنتون کف ميریزه

 آره بابا..تازه واست ميخوایم یه مرغ آنفوالنزا گرفته هم قربونی کنيم-سارا

 فدام بشين الهی-

مامان همه چيو گفتم که با اعتراضو اخمش مواجه شدم که ميگفت نباید عليو که شوورمه  رفتم به

 اذیت کنم..بيخی مادرم..شوور کيلو چنده؟

من اوسکول محلمونم..به منه بينوا کمک "با بروبکس رفتيم بيرون..یه برگه دراوردمو روش نوشتم

 "کنيد

با یه سنجاق زدمش به پشت روسری بهاره..هرکس رد ميشد بهش ميخندیدن..منم روحم شاد 

ميشد..چون قبال گفته بود من فقط بلدم تورو بچزونم..تو بلد نيستی..بخور بهاره خانوم..اینم یه 

 نمونش..ببينيم کی از اخر جزغاله ميشه

ا و سحرو الهه زدیم زیر خنده..بهاره با از اخر یه پسره اومد سمت بهاره و کاغذو ازش کند..منو سار

 تعجب به کاغذ نگا کرد..یهو با حرص جيغ زد

 کار کدوم احمقی بود؟؟-

خائنا منو نشون دادن..دستمو بردمو نوک بينيمو بعالمت دماغ سوختگی مالوندم..بعدم پا به فرار 

 گذاشتم..اینم دنبالم ميومدو هی فوووش ميداد...
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 ذاشت جلومیه آلبوم گ

 بازش کردم..عکسای کوچيکيای خودم بود..اوخی..چنگده ناناس بودم

 ببين خودتو..این کوچولوعه تویی..اون موقع پاکو کوچولو بودی-علی

 با ناراحتی گفتم

 ینی االن پاک نيستم؟؟-

 سرد جواب داد

 ظاهر ماجرا اینو ميگه..حاال بعدا ازون پسره ميپرسم قضيه چيبوده-

اذیتم ميکرد..ميخواستم ازونجا فرار کنم..یاهم پامو تا ته بکنم تو حلق علی تا  با حرفاش خيلی

 خفه خون بگيره
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 همينطور عکسارو نشون ميداد..بعدم چنتا عکس دونفره از خودمو خودش

 عه..این کيه؟؟نميشناسم-

 نه تنها حافظتو از دست دادی..بلکه مشنگ تر از قبل هم شدی-علی

 عنم دهنت خو راس ميگم-

 این منم..چيه دیگه بی بی منه..خنگ-لیع

 عههههه..این تویی علی گاوه؟؟-

 آره فاطی خره..قربون هيکلو قيافه توپم بشی-علی

 آره هيکلت مثل توپ گردو خيکيه-

غلط کردی..من به این خوش هيکلی..ميرم باشگاه..قد به این بلندی..همه آرزو دارن مثل من -علی

 باشن

 ولی منکه ندارم..من اندام خودمو بيشتر دوس دارم-

 یه نگاه کلی انداختو گفت

 ولی همه دخترا آرزو دارن یه نيم نگاه بهشون بندازم-

 واال من حاضرم همه چيمو بدم تا یکم راحتم بذاری من برم بوخوابم-

 تا اینجا تکليف منو مشخص نکردی هيچ جایی نميری-علی

 يادنميخوام..ولم کن خوابم م-

 اوهو..چه نازی هم ميکنه..انگاری یادت رفته خودت اومدی سمتمو خودتو بهم قالب کردی-علی

نه این دیگه خيلی پررو شده..اگه جوابشو ندم ممکنه یه بچه حرومزاده هم بندازه تو دامنمو بهم 

 تهمت بزنه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 458 

 با اخم غليظی گفتم

 کم چرتو پرت بگو..من خودمو بهت قالب نکردم..تو...-

 بونمو گاز گرفتم..داشتم لو ميدادمااایهو ز

 مشکوک نگام کردو اومد سمتم

 هر قدم نزدیک ميشد..مثل ماست وایساده بودمو نگاش ميکردم

 سرشو آورد پایينو صاف زل زد تو چشام

 تو چيگفتی؟-علی

 آب دهنمو قورت دادمو گفتم

 من..من سرم درد ميکنه-

 دستمو گذاشتم رو سرم..پوزخندی زدو گفت

 من ادای آدمای مظلومو درنيار..تو فراموشی نگرفتیواسه -

 چيميگی؟؟نخير..من هيچی یادم نمياد-

 دستشو آورد باال و یهو شالمو از سرم کشيد..موهامو سفت گرفتو پيچوند

 از بين دندونای کليد شدش غرید

 بازم یادت نمياد؟؟-

 موهامو..ول کن..وگرن...-

یادت نيس چه گندی باال آوردی..هروقت تو این وگرن چی؟؟ميخوای چيکار کنی؟؟انگاری -علی

 چند روز یادش افتادم آتيش گرفتم..فقط بخاطر توی هوسباز
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 چشامو بستمو بغضمو قورت دادم

 دستمو گذاشتم رو دستشو سعی کردم از موهام جداش کنم

 راستی!!-علی

 دلم هری ریخت..باز قلبم ندای بدی داد

 قرار بود نامزدیمونو بهم بزنم-علی

 موهامو ول کردو گفت

 پاشو بریم-

 کـ..کجا؟؟-

 محضر..واسه فسخ صيغه..حاال که مشخص شد فراموشی نگرفتی همه چی تمومه-علی

 مگه..مگه تو نگفتی ما زنو شوهریم؟؟-

الکی گفتم..ميخواستم بيارمت اینجا..ولی حاال که فکر ميکنم ميبينم نميتونم با یه دختر -علی

 کردن بسه ناپاک زندگی کنم..نقش بازی

 یه قطره اشک از چشمم چکيدو گفتم

 من ناپاک نيستم-

 هستی..تو همون شب که به سرت ضربه خورد با یه پسر بودی-علی

 اون..اون بمن دست نزد..بخدا بهم دست نزد-

 لحظاتی گذشت..همينطور بهم خيره نگاه ميکرد..کم کم لبخند خبيثی اومد رو لباش

 اوکی..حله-علی
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 ه؟؟واااا..دیوونه شد

 اشکامو پاک کردم

 ای شيطون خانوم..فقط ميخواستی منو اذیت کنی..تو فراموشی نگرفتی-علی

 یهو یاد نقشم افتادم..اه خدایا..خراب شد

 اومد سمتمو بغلم کرد

 کنار گوشم گفت

 وای نميدونی چقد خوشحالم که فراموشی نگرفتی-

زش فاصله گرفتم..تا چشای بغضم سرباز کردو باز اشکم چکيد..دستامو گذاشتم رو سينشو ا

 اشکيمو دید دستپاچه شد

 چرا گریه ميکنی؟؟-علی

 تو..تو واسه فهميدن اینکه فراموشی دارم یا نه حاضر شدی بهم تهمت بزنی-

 پووووف..گفتم حاال چه چيز مهميه-علی

 باز یه قدم اومد سمتم که یه قدم ازش فاصله گرفتم

جلو نيا..تو باید تاوان تموم بدی هایی که بهم کردیو پس بدی..یادته چنتا عکسو باور -

کردی؟؟بخاطرش زدی تو گوشم؟؟ولی من یه عکسو باور نکردم..در حالی که تو پشتش نوشته 

 بودی فراموشش نميکنی

قدیم فاطی بس کن..تو که انقد لوس نبودی..تازه من ازت عذرخواهی کردم..اون عکسم مال -علی

 بود

 پس چرا هنوز داشتيش؟؟-
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 واسم مهم نبود..همونجا گذاشتمش..گير نده خواهشن-علی

 من ميخوام برم پيش خونوادم-

نخير..تو همينجا ميمونی..من به خونوادت گفتم که چنروز پيش من ميمونی که برات مرور -علی

 خاطرات کنم

 ولی...-

 انگشت اشارشو گذاشت رو لبام

 ت کن..خسته ای..دیر وقت هم هسبيا بریم استراح-علی

 دستشو گذاشت پشت کمرم..با لجبازی خودمو کنار کشيدم

 حرصی نگام کرد

 نميام..نميخوام-

 خم شدو رو دستاش بلندم کرد

 با مشت تند تند زدم تو سينش

 ولم کن..بذارم زمين-

 بی توجه رفت تو اتاقو رو تخت گذاشتم

 بدنم هنوز تب داشت

 تو چرا انقد داغی؟؟-علی

 بيحال بيشتر تو تخت فرو رفتم

 علی گرمه..کولر روشن کن-
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 برو دیوونه..بيرون داره بارون مياد-علی

 پيرهنی که ازون روز به تنم بود دادم باال

 علی کنارم نشستو گفت

 حالت خوبه؟؟-

 برو آب یخ بيار-

 نکنه تب داری؟؟-علی

 دستشو گذاشت رو پيشونيم

 آره..داغی-علی

چشامو بستم..ولی خوابم نميبرد..دلم واسه خونوادم تنگ شده بود..واسه بچه ها..واسه بهاره که 

 مثل خواهرم بود..واسه سارای با نمکو شوخ..واسه سحر مهربونو اندیشمند..واسه الهه خانوم پایه

لی واسه صدف عزیزم که تو همين مدت کم تو همين یه سال نيمی از وجودم شد..و اليکا خواهر ع

 که خيلی دوسش داشتم

 حس کردم پاهام خنک شد

 چشامو باز کردم..پاهامو گذاشته بود تو یه ظرف آب

با یه دستمال خيس دستامو خيس ميکرد..دوتا قرص سرماخوردگيو استامينوفن گذاشت رو 

 زبونمو ليوان آب رو بهم داد

 تشکر آرومی کردمو جرعه ای از آب نوشيدم

 تم کنار زدو گفتبا محبت موهامو از روی صور



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 463 

حرفامو به دل نگير..شک کرده بودم فراموشی نداری..اونارو گفتم که جوش بياریو حقيقتو -

 بگی..چون تو هميشه همون چيزی که تو مغز کوچولوت ميگذره رو زودی به زبون مياری

 چشامو بستمو ذهنمو تهی کردم از هرچی فکر تو این دنياست...

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 نامزدی بهم داده بودو از انگشتم دراوردمو گذاشتم رو ميزحلقه ای که روز 

 سرمو انداختم پایينو گفتم

 ميخوام یه مدتی از هم دور باشيم-

 سردرگم به منو حلقه نگاهی انداخت..تک خنده ای کردو گفت

 شوخی با مزه ای بود..خب بگو چه کاری داشتی امروز قرار گذاشتی؟-

 شاشبا جدیت زل زدم تو آسمون تاریک چ
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دارم جدی حرف ميزنم..ميخوام از هم دور بشيم..این فاصله شاید یه فرصت واسه هردومون -

 باشه

 اما..برای چی؟؟مگه من چيکار کردم؟؟-علی

تو کاری نکردی علی..گفتم که ميخوام به هردومون فرصت بدم..شاید انقدی تو این حس غرق -

 شدیم که با عشق اشتباهش ميگيریم

 با غم خيره شد بهمو گفت

 ولی من از عشقم نسبت به تو مطمئنم..مگه تو فکر دیگه ای ميکنی؟؟-

علی بس کن..اگه تو نميخوای نفسی از دست این حس لعنتی تازه کنی من ميخوام..یه مدتی -

 راحتم بذار به حال خودم

 نا باور گفت

 فاطمه عاشق من اینجوری نبود..اون یه الهه واقعی بود-

 م پاشدمو کيفمو از رو ميز چنگ زدماز جا

دور و بر خودمو دوستامو خونوادم نبينمت که برای هميشه قيدتو ميزنم..حداقل تا یه فرصت -

 محدود

از کافيشاپ خارج شدم..اونم همينطور دنبالم ميومدو سعی داشت قانعم کنه ازین کارم دست 

 بردارم

 کالفه شدمو برگشتم سمتش

 یه تصميمی ميگيرم هيشکی نميتونه منصرفم کنهانگاری یادت رفته وقتی -

 نفس.نفس ميزد..دستاشو به حالت صبر کن جلوم نگه داشتو گفت

 باشه هرچی تو بگی قبوله..فقط این شوخی مسخره رو تموم کن-
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 این شوخی نيست..زندگی من بنظر تو شوخی بود که ميخوام به این شوخی مسخره خاتمه بدم-

 ند تر برداشتمپشتمو بهش کردمو قدمامو ت

 صداش از پشتم ميومد که تهدیدم ميکرد

 بی توجه بهش سوار تاکسی شدمو بسمت خونه به راه افتادم

 بارون نم نم ميبارید..شيشه ماشينو پایين کشيدمو دستمو ازش بيرون بردم

 اینم ادامه همون امتحانيه که واسه سنجيدن عشقش در نظر گرفته بودم

 باشه منتظرم ميمونه هرچقدر که من بخوام اگه اون واقعا دوستم داشته

 دنبالم ميادو تنهام نميذاره...

 وگرن که من از عشقو احساسم نسبت بهش مطمئنم..شاید مطمئن تر از هميشه و هروقتی

 ولی خب..هرکی ندونه خودم که خوب ميدونمو یقين دارم اونم عاشقمه و مياد دنبالم

 آوردم که فکر نميکردم اتفاقات دیگه ای بيفته... اونروز به قدری مطمئن این فکرو تو ذهنم

 با صدای راننده که ميگفت رسيدم کرایه رو حساب کردمو پياده شدم

 با وارد شدن به خونه بوی خوش الزانيا تو مشامم پيچيد

 خب خب برم یه دلی از عزا دربيارم..علی که خون به جيگرم کرد

 زینه اون بدبختو زا به راه کردی؟؟علی توی بيشعورو خون به جيگر کرد یا توی بو

 اصال فکر نکردی با این امتحان مسخره ات شوکه بشه؟؟اصال اگه قيدتو بزنه چی؟؟

 همونطور که لباسامو عوض ميکردم جواب خودمو دادم

 این حق منه که قبل شروع کردن زندگيم باهاش از عشقش مطمئن بشم
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بهم حق بده که باور داشته باشم به اون مردی که قراره پشتکارو پشتوپناهم باشه بعد از پدرم 

 وبرادرام

و صد البته اون بی جا کرده قيد منو بزنه..آتيشش ميزنم مرتيکه گودزیالرو..واال کی به جز من 

 بينوا زن اون یالغوز ميشه؟

 مبعدشم ما هنوز تو عقد هم هستيمو بهمدیگه تعهد داری

 ولی اینم در نظر بگير ميتونه این عقدو بهم بزنه

 بی توجه به افکار مزاحمم رفتم تو هال

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 ليوان شربتو که برای نوشيدن باال برده بودم پایين آوردمو با کنجکاوی پرسيدم

 منظورتون چيه؟؟-

 منظورمون واضحه..قراره بریم کيش واسه یه مدتی-سارا
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 تو این هوای سرد؟؟-

 ف بادی به غبغب انداختو گفتصد

 باألخره باید یه فرقی بين ما و بقيه باشه دیگه-

 آهانی گفتمو ساکت شدم

 قرار شده بود واسه یه مدتی با بچه ها بریم کيش

 خب کِی قراره راه بيفتيم ازینجا؟؟-

 اگه خدا بخواد دو روز دیگه-بهاره

 سری تکون دادمو رو به صدف گفتم

 ی؟؟پدرام اجازه ميده بيا-

 پشت چشمی نازک کردو گفت

 غلط کرده نذاره..همچين با پشت دست ميکوبم دهنش که دندوناش بریزن تو شيکمش-

 بعدم یه نگاه معنی دار به بچه ها انداخت

 مشکوک زیر نظرشون گرفتم ولی چيزی گيرم نيومد

 خدا داند باز دارن چه غلطی ميکننو من بی خبرم

 ولی خب..این مسافرت ميتونه کمک خيلی خوبی به روحيه ام باشه

 ميتونم یه مدتی از علی و فکرو خيالش دور باشم

 از سمج بازی های هر روزه اش ازون روزی که ردش کردم

 اینکه هرروز بياد جلوی خونه و از پنجره اتاقم زیر نظرم بگيره..و منم مجبور بشم پرده هارو بکشم
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**** 

 

 

 

 

 ن که دو هفته ای تا ترم جدید دانشگاه موندهخب اال

 ميتونيم این دوهفته رو کيش بمونيم

 چمدونو بستمو نشستم روش تا قفل بشه

 آخ خدایا یه کمکی بفرست..مگه نميگی معجزه وجود داره؟؟خب یکيو من االن نياز دارم

 این چمدون وامونده بسته نميشه چرا؟؟

 يييش آخرین کار هم تموم شدیکم روش بپر بپر کردم تا بسته شد..آخ

 آخرین نگاه رو تو آینه به خودم انداختم..وقتی از تيپم مطمئن شدم از اتاق زدم بيرون

 بلند گفتم

 مامان من دارم ميرم-

 مامان با یه کاسه آب که روش گلبرگ پر پر کرده بود اومد جام..یه قرآن هم دستش بود

 مای خوشگل اشکيش خيره موندنزدیک اومد..خواستم بغلش کنم که نگاهم رو چش

 محکم بغلش کردمو گفتم

 الهی فاطی بميره چرا داری گریه ميکنی مامانم؟؟-
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 متقابال بغلم کردو گونمو بوسيد

 زود برگردیا دختر قشنگ مامان-مامان

 چشم..اصال من اگه ميدونستم قراره چشمای قشنگتونو اشکی کنين قلم پام ميشکست نميرفتم-

 از بغلم بيرون اومدو اشکاشو پاک کرد

 مشکل من اینه که اون حسينو محمد با اون عروس دیوونم هم قراره باهاتون بيان-مامان

 متعجب گعتم

 چيگفتی مامان؟؟فاطمه رو ميدونستم ولی محمدو حسين رو نه-

 بعله پس چی؟؟وقتی قراره شوهر جنابعالی بياد چرا پسرای دسته گل من ميان؟؟-مامان

 ان چــــــــــــی ای گفتم که مامان گوشاشو گرفتچن

 هولم داد سمت درو گفت

 برو تا دیوونم نکردی-

 بعد اینکه از بهت در اومدم خندیدمو با شيطنت گفتم

 مامان این دو هفته با بابا خوش بگذره..تنهایی خونه خالی-

 همون موقع بابا اومد سمتمونو مامان با حرص گفت

 ی ادبتو تحویل بگير..خودت پرروش کردیعلی بيا این دختر ب-

 بابا دستاشو باز کرد..با لبخند تو آغوش مردونه اش برو رفتم

 حدود نيم ساعت بعد رسيدم به محل قرارمون

 بعله چخبره...
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اول از همه چشمم به ماشين محمدو فاطمه همسرش افتاد..بعدم حسين که به ماشينش تکيه داده 

 ردبودو داشت با مهراد صحبت ميک

 ایبابا این مهراد بيشعور هم هست..مرده شورشو ببرن الهی

 دخترا هم یه گوشه جمع شده بودنو کرکر ميکردن

 چشمم به پدرام افتاد که بسمت حسين ميرفتو سالم احوالپرسی ميکرد

 پسرا ینی حسين و عمادو مسعودو بابک هم تازه از راه رسيده بودن

 يم ساعت پيش آمارشو مامان بهم دادبی اختيار دنبال کسی ميگشتم که تازه ن

 و فکر نميکرد من روحمم از همه چی بی خبر باشه

 نا اميد ازینکه پيداش نکردم خواستم برم سمت دخترا که نگاهم روش ثابت موند

 دختر کُش تر از هميشه..جذاب ترو خوشتيپ تر از هميشه

 یه تيشرت جذب مشکی با جين یخی تنش بود

 انگليسی زده بودو به باال حالت داده بودموهاشو مثل هميشه مدل 

 با باال دادن آستين هاش ساعت مارک اسپرتش به رخ کشيده ميشد

 لبخند محوی آروم آروم مهمون لبام ميشد

 بی اختيار بسمتش قدم برداشتم

 ولی...

 

 با قدم بعدی چيزی دیدم که قلبم تير کشيد
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 فرناز بسمتش رفتو دستشو دور بازوش حلقه کرد

 تيپش رو هم با علی ست کرده بود

 مانتوی مشکی با جينو شال یخی

 دستام کنارم افتادنو مشت شدن

 فرناز یچيزی گفت که هردوشون خندیدن

 فاطمه باور نکن..مگه نگفتی واسه عشقت..واسه کسی که واست مهمه تا پای جون ميجنگی؟؟

 برو جلو..نذار این جماعت حسود پيروز بشن

 برداشتمقدم بعدیو بسمتشون 

 ولی ایندفه واقعا پای رفتنم نابود شد...

 

علی دست فرنازو از دور بازوش کنار زد..فرنازو از پشت چسبوند به ماشينشو خودش خم شد رو 

 صورت فرناز

 نفسام نا منظم شد...

 چطور تونست اینکارو کنه؟؟وقتی هنوز شرعن و قانونن بمن تعهد داره

 وز تو کافيشاپ بشکنیهمونطور که تو تونستی غرورشو اونر

 ولی منکه جلو چشمش بهش خيانت نکردم

 فقط گفتم یه مدتی از هم دور باشيم

 بخدا من واسه خودشم گفتم..واسه اینکه صحت حس قلبشو بفهمه
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 خب فهميده دیگه...

 فهميده که دوستت نداره و یه حس زودگذر بودی..و االنم برگشته پيش عشق اولش

 عقبگرد کردمو تند تند به طرف سر خيابون قدم برداشتم چند قدم عقب عقب رفتم..یهو

 ميخواستم هرچه زودتر ازونجا دور بشم

 این مسافرت کذایی رو نميخوام..نميخوام با دیدن علی در کنار فرناز قلبو غرورم آتش بگيرن

 فرناز نه..باور کن که اون عشقشه

نه..عشقش نيست..عشق علی فقط منم..گفته بودم تو عالم قلبم پادشاهی ميکنه و من تو عالم 

 قلبش ملکه ام

 مگه یه پادشاه چنتا ملکه داره؟؟

 معلومه فقط یه سوگلی...

 خب اون..اون به جرئت...

فرنازه دیگه..خودتو گول نزن که تویی..تو فقط یه حس زودگذرو مزخرف بودی براش..فراموش کن 

 همه چيو

 نفسم دیگه باال نميومد

 با صدای بوق بلند یه کاميون به خودم اومدم

 وسط خيابون وایساده بودمو یه کاميون کنارم زده بود رو ترمز

 صدای نگران صدف تو گوشم پيچيد

 فاطمه حواست کجاست؟؟-صدف

 صورتمو با دستام پوشوندمو نفس عميقی کشيدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 473 

 کی اومدی؟؟بيا بریم جای بچه ها-صدف

 نه عزیزم من نميام-

چی؟؟عمرن اگه بذارم..گمشو بيا لوس بازی درنيار..داداشاتو زن داداشت اونجان..دختر -صدف

 عمه هاتو اون پسره عمه زشت مزخرفت هم هست دیگه..بيا بریم اذیتشون کنيم

 صدف تنها کسی بود که از بهم خوردن رابطه منو علی خبر داشت

 واسه همون اسمشو جلوم نمياورد

 تمو گرفتو بسمت بچه ها دوباره راه افتادیمدس

 خب عزیزم برو سوار ماشين شوهرت شو که منم برم پيش داداشم-

 روبروم وایسادو سرشو انداخت پایين

 همونطور که با ناخونای الک زده اش بازی ميکرد گفت

 مگه با علی نميری؟؟-

 خودت که بهتر ميدونی صدف-

 زل زد تو چشامو گفت

 ر یه لجبازی بچگانه زندگيتونو خراب نکنيناميدوارم بخاط-

 بی هيچ حرفی از جلوش رد شدمو بسمت ماشين حسين داداشم به راه افتادم

 تا در عقبو باز کردم بشينم صدای نکره مهراد رفت رو مخم

 کجا؟!اینجا پره-مهراد

 عقب رفتمو با تعجب به داخل ماشين نگاهی انداختم
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 پاشين گمشين بياین بيرون ازین ماشين..اینجا جای منه کصافطا-

 بهرام یکی از دوستای حسين داداشم سرشو آورد جلو و محجوبانه سالم کرد

اوخی این پسر هميشه خدا با ادب بود..نميدونم چرا با حسين ما دوست شده..بس که حسين بی 

 نزاکتو گشاد بود

رای بنده نيست..ماهان لندهور ینی همون داداش وسطی خب با یه نگاه کلی فهميدم که جایی ب

 بهاره و سارا هم کنار پنجره تمرگيده بود

 یه فحش ناموسی زیرلبی به همشون دادمو بسمت ماشين محمد به راه افتادم

 رو صندلی کمک راننده خودمو پرت کردم

 طمه اسهمه کم کم سوار ميشدن..نميدونم این دوتا کدوم گوری ان..منظورم محمدو فا

 نميدونم چقدر گذشت که هردوشون پيداشون شد

 و البته رژ فاطمه به طرز خنده داری پخش شده بودو محمد هم دو لباش رژی بود

 محمد در سمت کمک راننده باز کرد..یهو چشمش به من افتاد

 اهک..تو اینجا چيکار ميکنی؟پاشو پاشو-محمد

 خاطر توی چلغوز نيسخيله خب ميرم عقب..فقط بخاطر فاطمه هااااا..ب-

 از بين دوتا صندلی خواستم برم عقب که بين راه خشک شدم

 خواهر فاطمه و بچه هاش سوار شده بودن..کنارشم شوهرش

یادم اومد اونا ماشين ندارن..ینی فعال ماشينشونو فروخته بودنو قرار بود یکی دیگه بخرن که از 

 شانس خوشگل من هنوز نرسيده بود

 ين داداش من چتر باز کرده بودنو اونا هم تو ماش
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 پياده شدمو با اخم گفتم

 حاال من کجا بشينم؟؟-

 

 

 

 

******** 

 

 

 

 

 &علی&

 فرمونو تو دستام فشردمو زیر چشمی زیرنظرش گرفتم

 حاضر بود سوار همه ماشينا بشه به جز ماشين من

 اول رفت بسمت ماشين برادرش حسين..که پر بود..بعدم داداشش محمد

 آخ جون ماشين محمد هم پر بود..االن مياد اینجا

 با هيجان بهش خيره شدم

 با گرمای دستی که رو بازوم نشست به خودم اومدمو به فرناز نگاه کردم
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 با همون لبخند قدیميش بهم خيره شده بود

نميدونم چيشد که یهویی با خودم آوردمش..همين امروز رفتم دنبالشو تا بهش گفتم نيم ساعته 

 ضر شدحا

 اخمام تو هم رفت

 اول رفت بسمت ماشين بابکو بهاره..تيرش به سنگ خورد

 ماشين حسينو عمادو مسعود هم پر بود

 دیگه هيچ ماشينی نمونده..االن مياد اینجا

 باز بسمت ماشين من نيومد..همه سوار شده بودنو آماده حرکت بودن

 ميرفت فقط فاطمه بود که مثل مرغ سرکنده ازین طرف به اون طرف

 در عقب ماشين پدرامو صدفو باز کرد..ولی اونجا هم جایی براش نبود

اليکا سوار ماشين اميرو شراره شده بود..فقط اون از قضيه بين منو فاطمه با خبر بود..امروز هم بعد 

 اینکه دید فرنازو با خودم آوردم باهام دعوا کردو بعدم قهر

 ره معصومش ميخوندم که خيلی ناراحتهبالتکليفو با اخم یه گوشه وایساد..از چه

 کم کم ماشينا راه افتادن..نميتونستم همونجوری ولش کنم

 اصال من هم ميخواستم بهش بی توجه باشم بقيه چی ميگفتن؟

 اونا که خبر ندارن بين ما چه اتفاقی افتاده

 آخرین ماشين حرکت کردم..چهرش تو هم رفتو آروم راه افتاد بسمت سر خيابون

 گردم که یه ماشين هم ندارهالهی ب

 خواستم جلوش ترمز کنم که فرناز گفت
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 علی تندتر برو عقب موندیم..گمشون ميکنيم-

 ولی...-

 پرید وسط حرفم

 علی-فرناز

 بی توجه بهش نگه داشتمو یکم دنده عقب گرفتم..بوق زدم

 توجهی نکردو همونطور به راه خودش ادامه داد

 چنبار پشت سر هم بوق زدم..یهو برگشتو تقریبا جيغ زد

 گمشو محمد ازت بدم مياد-

 با دیدن من حرف تو دهنش ماسيد

 باز اخماشو تو هم کشيد..نگاهش رو فرناز ثابت موند

 آخ به کل وجود فرنازو فراموش کرده بودم..با وجود این دختر که فاطمه سوار نميشه

 ه با لحن خشکو جدی ای گفتمباز خواست به راهش ادامه بده ک

 اگه نميای برم-

 چند لحظه مکث کردو برگشت

 با اکراه در عقبو باز کردو سوار شد..درو هم انقد محکم کوبيد که فکر کردم با خودش بمب ترکوند

 بی توجه به اینکارش دوباره حرکت کردم..یکم به سرعتم اضافه کردم

 خيلی عقب مونده بودیم از بقيه

 ز افتاد که از تو آینه با کينه و تنفر به فاطمه خيره شده بودچشمم به فرنا
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 نگاهم رفت سمت فاطمه...

هندزفریشو تو گوشاش گذاشته بودو سرشو به شيشه تکيه داده بود بيخيال همه دنيا به بيرون 

 خيره شده بود

 کارا و رفتاراش کالفه ام ميکرد

رم از درون ميسوزم اونوقت اون انقد این خونسردیو بيخياليش اعصابمو داغون ميکرد..من دا

 راحت داره به زندگيش ميرسه

آخ فاطمه تو این مسافرت چنان بالیی سر احساساتت بيارم که دیگه خيال بيخيالی به اون کله 

 پوکت نزنه

 فرناز دستشو برد جلو و پخشو روشن کرد..یه آهنگ عاشقونه پاپ

 دستمو گذاشتم رو پاشو گفتم

 ممنون عزیزم-

ه صدم ثانيه ای به فاطمه انداختم..به دست من نگاه ميکرد..نگاهمو که دید پوزخندی زدو یه نگا

 سری به معنای تأسف تکون داد

 باز روشو برگردوند

 خونم به جوش اومد..دلم ميخواست همونجا از ماشين بندازمش بيرون دختره خيره سر

 وردگند زد به همه آرزو ها و خياالتم..مرگ سرنوشتمو جلو چشمم آ

خيلی ریلکس تو چشمام زل زدو هرچی که بينمون گذشته بودو انکار کرد..اون حلقه کذایی رو 

 بهم پس داد..االنم ککش نميگزه
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******* 

 

 

 

 

 &فاطمه&

 قلبم تند تند ميزد..از درون آتيش گرفته بودم ولی چهره ام خونسرد بودو چيزیو نشون نميداد

 دست مشت شده علی رو دنده نشون ازین ميداد که تا حدودی تو چزوندش موفق شدم

 ولی مگه این دختره ایکبيری عوضی ميذاشت؟؟

 عينهو بختک افتاده بود به جون عليو از سرو کولش باال ميرفت

هی ميوه پوست ميکند ميداد دستش..چای ميریخت خودش ميداد دهن علی..بعدم از همون لبه 

 علی خورده بود خودش کوفت ميکرد استکان که

 یه کيکو دوتيکه ميکردو هی تو حلق علی جا ميکرد

 علی هم کم نمياورد..همراهيش ميکردو این منو عذاب ميداد

 زیادی جَو برام خفقان آور بودو توش معذب ميشدم

 شيشه رو کمی پایين دادم تا هوا بخورم
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 کم کم هوا رو به تاریکی ميرفت..خوابم گرفته بود

 سرمو به پشتی صندلی تکيه دادمو چشامو بستم

 کم کم صداها نامفهموم شدو خوابم برد...

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 خميازه ای کشيدم

 چشامو با دست مالوندمو به اطراف نگاهی انداختم..ماشين متوقف شده بود

 نگاهم روی علی ثابت موند

 صندلی جلو همونجا پشت رول نشسته بود

 ولی فرناز نبود..ههههه حتما تصادف کردیم فرناز جنازه شده

 با پياده شدنم از ماشين باد خنکی صورتمو نوازش کرد
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 اوووف چه جای دنجی بود

یه منطقه کوهستانی..چشمم به بچه ها افتاد که یه کناری هرکدومشون بساط کرده بودنو مشغول 

 چيدن شام بودن

 ون رفتمدستامو تو جيب پالتوم کردمو بسمتش

 رو زیر انداز نشستمو به تک تکشون نگاهی انداختم

 صدف با دیدنم خندیدو گفت

 صبح بخير خانوم خوابالو-

 خبرا چه زود ميرسه-

صدف با اکراه نگاهی به فرناز که مثل نخود وسط مجلس نشسته بودو زبون ميریخت نگاهی 

 انداختو گفت

 کالغ سياه زشته خبر داد-

 اخم به صدف خيره شد..که متقابال منم خيره شدم تو چشای عسليشبا این حرفظ فرناز با 

 پشت چشمی نازک کردو باز مشغول صحبت با پسرا شد

 دخترا که محلش نميذاشتن چون خيلی فيسو افاده ای بود

 مجبور بود با پسرا حرف بزنه و چرتو پرت سر هم کنه

 نار فرنازهمون موقع علی سرو کله اش پيدا شدو پررو پررو اومد نشست ک

 محمدو فاطمه داشتن باهم درگوشی یچيزایی ميگفتنو ميخندیدن

 درگوشی صحبت کردن کار شيطانه-

 فاطمه روشو اونور کردو خودشو زد به اون راه
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 محمد هم انگار اتفاقی نيفتاده به پخش کردن بشقابا رسيد

 ادپسرای مجرد اونورتر نشسته بودنو گپ ميزدن..فرناز هم پيام بازرگانی ميد

 با تمسخر گفتم

فرناز جان پاشو برو قشنگ تو جمعشون بشين..آخه ميدونی که مجردن..بذار یه دستی رو سرت -

 بکشن از ترشيدگی در بيای

 با این حرفم همه دخترا زدن زیر خنده..بهاره زد پشتمو گفت

 خدا نکشتت-

 فرناز با حرص آشکاری جواب داد

 نيازی به توصيه جنابعالی نبود..خودم دارم باهاشون گپ ميزنم به کوری چشم حسودا-

 ابرویی باال انداختمو گفتم

تا کور شود هر آنکه نتواند دید..فقط خواستم اینو بهت بگم تا پاتو از تو کفش مردم دربياریو -

 شوهر مردمو ندزدی

 ریز ميخندیدبا این حرفم ایندفه صدف زد زیر خنده..پدرام هم ریز 

 آخه این دو نفر از همه چی با خبر بودن

 فرناز خواست پاشه بره که علی دستشو گرفتو مانع شد

 با این کارش اخمام تو هم رفت..و باز هم فکر های عذاب آور اینکه یه حس زودگذر بودم

 شنيدم که علی آروم رو به فرناز گفت

 بشين سر جات..محل نده بهش-

 تظار نداشتم اونو بمن ترجيح بدهیجورایی دلم شکست..ان
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 انگاری هنوزم باورت نشده که فراموشت کرده و باز برگشته بسمت عشق فرناز

 صدف ازین طرف و بهاره هم ازون طرف سر صحبتو باز کردن

 هدف صدف از حرفاش این بود که ذهن منو از فکر به علی منحرف کنه

 شتهام کور شدخواستم اولين قاشقو بردارم که باز با دیدن علی ا

 یچيزایی دم گوش فرناز ميگفتو فرناز هم با لبخند نگاهش ميکرد

 یهو صدای عصبی محمد بلند شد

 علی ميشه بپرسم داری چه غلطی ميکنی؟؟-محمد

 منظورت چيه؟؟-علی

 صداشون بلند نبودو فقط توجه دخترا و پدرام که اینطرف نشسته بودن بهشون جلب شده بود

ضح تر ميدونی..خواهر من از اول تنها نشسته اونوقت تو با منشيت بگو منظورمو خودت وا-محمد

 بخند ميکنی

 پس پيش اینا گفته منشيشه

 خب حتما کار مهمی بوده..شما هم سرت تو زندگی خودت باشه-علی

خيله خب اگه ميخوای سرم تو زندگی خودم باشه حواست به کارات باشه..فکر نکن گاگولم -محمد

 نميفهمم

 داری به علی انداختنگاه معنا

 علی با خجالتو اخم سرشو انداخت پایين..اشتهایی نداشتم

 الکی خودمو خونسردو شاد نشون ميدادم

 سربه سر صدفو بقيه دخترا ميذاشتم..روی پسرارو کم ميکردم
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 ولی اونشب یکی از بدترین شب های زندگيم بود...

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 وسایلمو جاساز کردمو پریدم رو تخت

 رسيده بودیم کيش..و االنم ویالی پدرام بودیم

 البته قرار بود هتل بگيریم که اجازه ندادنو پسرا رفتن طبقه پایين..دخترا هم باال

 منو صدفو فاطمه زن داداشم تو یه اتاق بودیم

 یه تخت دو نفره و یه کاناپه ست اتاق

 و کاناپهسه نفریم پس باید دو نفرمون رو تخت بخوابه و یه نفر هم ر-صدف

 من یکی که عمرن اگه رو کاناپه بخوابم-

 آهان خون جنابعالی رنگين تر از خون ما دوتاست-صدف
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 آره خون من آبيه-

 فاطمه شيرجه زد رو تخت که پرس شدم

 گمشو هيکل گندتو بردار خفم کردی زنيکه-

 شزنيکه خودتی کصافط..واقعا راست گفتن..خوار شوهر یه خاره تو چشم زن دادا-فاطمه

 موهاشو کشيدم که جيغ زد

 خيله خب پس نوبتی رو کاناپه ميخوابيم..یه شب صدف..یه شب فاطمه زن داداش..یه شبم صدف-

 چرا من دوبار؟؟اونوقت اسم جنابعالی تو ليست نبود؟؟-صدف

 خب من دختر خوبو نازی ام..حيف این اندام نحيف...-

 از رو تخت انداختم پایينو گفت

 حاال که اینطور شد امشب جنابعالی رو کاناپه ميخوابی-

 نميخوام..من همينجوریش جام عوض شده خوابم نميبره-

 منکه از تو بدترم-صدف

خب عزیزم تو جات تغير کرده نه جات..تو مهم نيس چه مکانو نقطه ای از زمين ميخوابی..مهم -

 نيست و ینی جات تغير... آغوش پر محبت پدرام جون بود که از امشب تا دوهفته دیگه

 زد پس کله ام که آخی گفتم

 با حرص خودمو انداختم رو کاناپه

 بعد یکم حرف زدن خسته شدیم..طولی نکشيد که صدای خرو پف صدفو فاطمه اتاقو بلند کرد

هم اینکه جام عوض شده بود..هم اینکه جام بد بودو عادت نداشتم رو کاناپه بخوابم باعث شده 

 رهبود خوابم نب
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 هی ازین پهلو به اون پهلو ميشدم..ولی افاقه نکرد که هيچ کمردرد گرفتم

 پاشدمو از اتاق زدم بيرون

هوای کيش خيلی گرم بود تو این زمستونی..با همون تاپ شلوارک رفتم تو حياط..فکر کنم االن 

 همه خوابن

 نصف شب بود..موهای بلندمو آزادانه رو شونه هام ریخته بودم?ساعت

 دليلش این بود که حوصله بستن این سيم تلفنارو نداشتمالبته 

حياط قشنگو شيکی داشت..یه استخر بزرگ که آب تميزی داشتو زیبایی حياطو دو چندان 

 ميکرد..و درختها و گلهای زیادی که هوارو معطر کرده بودن

 البته اون نصف شبی درختا شبيه هرچيزی بودن اال درخت

 یهویی از بينشون یکی نپره بيرون قصد برگشت کردم که...از ترس این درختا و اینکه 

 

 صدای زیبای گيتاری تو گوشم پيچيد

 سر جام وایسادمو به اطراف نگاهی انداختم..ولی هيچ چيزی تو اون تاریکی دیده نميشد

 ماه هم پشت ابرها گهگاهی پنهون ميشدو نورشو از من دریغ ميکرد

 ه قدری قشنگو دلنشين بود که مانعم ميشدباز خواستم برگردم ولی صدای گيتار ب

 هميشه عاشق گيتار بودم..چندبار قصد رفتن به کالساشو کردم ولی نشد که بشه

 هميشه درگير درسو مدرسه بودمو وقتی واسه کالس گيتار نداشتم

 سمتی که صدای گيتار ازش ميومدو پيدا کردم..آروم آروم بسمتش راه افتادم

 خشکی که رو زمين ریخته بود ميپيچيد صدای قدم هام رو برگ های
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 ینی کی ميتونه باشه که انقد قشنگ گيتار ميزنه؟؟

 هرچقدر که به شدا نزدیکتر ميشدم بيشتر به این نتيجه ميرسيدم که این فرد از ویالی خودمونه

 شاید یکی از دختراست..نبابا

 بهاره و سارا و الهه و سحر که بلد نيستن..سارا و بهاره فقط یه ترم کالس پيانو رفتن

 اليکا که درگير دانشگاهشه و اونم عالقه ای به موسيقی زدن نداره

 فاطمه و صدف هم که خوابن..نکنه فرنازه؟؟ینی اون انقدر قشنگ گيتار ميزنه؟؟

فکر ميکنه چقدر فرد مهميه که بهش اهميت  اگه برم جلو و منو ببينه باز چس کالس ميذاره و

 دادم

 ولی بازم صدای نت های گيتار پای رفتنمو ميگرفت..یه قدم دیگه رفتم جلو

 اگه از پسرای ویال باشه چی؟

داداشام که نه..عالقه ای به گيتار ندارن..مهرادو ماهان که یه لنهدهور به تمام معنا هستنو فقط 

 بخورو بخواب بلدن

 بابکو عمادو مسعود یا حسين نامزد سارا باشن..شاید هم پدرام همسر صدف باشه شاید از بين

 ولی اگه من برم جلو و وارد خلوتش بشم شاید فکر بد کنه

وای من اینو نميخوام..اگه همون موقع که من وارد خلوتش ميشم نامزدش یا همون دوس دختر 

 چلغوزش سرو کله اش پيدا بشه فکر بد ميکنن

 ن دختر از دختر عمه های خودم باشن..و یا بهترین دوستمهرچند که ای

 لبمو گاز گرفتمو دلو به دریا زدم
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خب یه بهونه ای جور ميکنم..چه ميدونم ميگم به منم یتد بده و ازینجور چيزا..ولی ميخوام 

 ریسک کنمو برم جلو

 مثل همه ریسک های زندگيم

به محفل نورانی و دنجی که برای خودش آروم رفتم جلو..ولی با گذاشتن آخرین قدم و رسيدن 

 درست کرده بود همه فکرهام اشتباه از آب در اومدنو به خط بطالن روشون کشيده شد

 علی بود

رو کنده درختی که اونجا بود نشسته بودو چشاش بسته بود..انگشتای مردونه و کشيده اش 

 ماهرانه رو نت های گيتار حرکت ميکردن

 نها نشسته بودمتوجه حضورم نشده بود..ت

 یه آتيش کوچيک هم درست کرده بود که به جذابيت اونجا می افزود

 یهو صدای مردونه و قشنگش با نت های گيتار همراه شد

 

 تو که نيستی پيشم"

 هرچی ميگم

 به هرکی ميگم

 که با من بمون

 ميذاره ميره از دل من

 دیوونه ميشم

 "توی خيابون تنها ميمونه دستای سردو عاشق من
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 دهنم همينجور مثل گاراژ باز مونده بود

 مرد من گيتار زدن بلد بود؟؟استعداد خوانندگی داشت؟؟

حاال ميفهمم که واقعا از دنيای علی دور بودم..حاال ميبينم که کم کم دارم ميفهمم راز های پنهون 

 زندگی علی ای رو که فکر ميکنم و یقين دارم همه دنيام تو وجودش خالصه ميشه

 آرامش بخشش تو وجود

 اون آغوش گرمو مردونه اش..دست های نوازشگرش..لبهای داغو لبریز از عشقش

 

 وقتی تورو"

 ميبينيمو

 پر ميکشم تو دستای گرمت مثل قدیما بچه ميشم

 "ميخوام با تو باشم تو دنيا جایی ندارم بجز دل تو اینو ميگم

 

 واسه کی ميخوند؟؟خطاب به کی؟؟

 من یا...

 ميخونه؟؟نکنه منو واقعا فراموش کرده نکنه برای فرنازش

 خودش گفته بود اون موقع که عاشق فرناز شده بود بچه بود

 و االنم داره ميگه پر ميکشم تو دستای گرمت مثل قدیما بچه ميشم
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 ولی آخه...

 نميخوام قبول کنم..نميتونم اینو درک کنم که یکی جامو گرفته

 و اون االن برگشته سرجاش؟؟وای خدایا نکنه من جای فرنازو گرفته بودم

 ولی منکه نميخواستم جای کسی بشينم

 بغض مهمون گلوم شد

خودمو گذاشتم جای فرناز..حق داره خوشحال باشه..وقتی بعد از سالها دوری و پس زده شدن از 

 سمت عشقت برگردی پيشش و اون با کمال ميل قبولت کنه خيلی حس خوبيه

 یحس اینکه دوباره به جایگاهت برگشت

 بی اختيار اشکی از گوشه چشمم سرازیر شد

 

 تو ميتونی بمونی"

 ميتونی بسازی

 منو اونجوری که همه حسودا بشن آدمای این شهر

 قول بده بمونی

 قلبمو به سازش

 "فقط تو ميتونی منو آروم کنی نرو بسه دیگه این قهر

 

 دیگه بسه..نميتونم اینجا بمونمو شاهد جدال عشقمو عشقش باشم
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 کاش ميشد این آهنگو واسه من بخونه

عيبی نداره که دروغينو الکی ميخوند..فقط کاش تو چشام زل ميزدو مثل قدیم با محبت نگام 

 ميکرد

 دستمو جلوی دهنم گرفتم تا صدای هق هقم بلند نشه

 پشتمو بهش کردمو خواستم برم که پام رفت رو برگهای خشکو صدای بلند توليد کرد

 صدای دلنشين علی قطع شد یهو صدای گيتار و

 نفسم بند اومد..االن چه فکری ميکنه؟؟

 مسخره ام ميکنه و ميگه با دست پس ميزنی منو بعدم با پا پس ميکشی

 صدای پر جذبه و جدیش تو فضا پيچيد

 تو اینجا چيکار ميکنی؟؟-علی

 سریع اشکامو پاک کردمو صدامو صاف

 زمين خداست دلم خواست راه برم..مشکليه؟؟-

 ای پوزخندش باعث شد چشامو ببندمصد

نه مشکلی نيست..ولی دفعه بعد حواستو جمع کن که پاتو تو خلوت یه غریبه نذاری..اونم -علی

 بدون اجازه

 دستام از عصبانيت مشت شد

 منو مسخره ميکرد...

باشه دفعه بعد به جای وارد شدن به خلوت یه غریبه وارد خلوت آشناترین آشنام ميشم که -

 م به اجازه گرفتن ندارهنيازی ه
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 از گوشه چشم نگاهی بهش انداختم

 از فرط عصبانيت سرخ شده بودو روبه انفجار بود

 پوزخندی زدمو خواستم برم که گيتارو پرت کرد رو زمينو حمله کرد سمتم

 با ترس جيغ خفيفی زدمو افتادم رو زمين

 کنارم زانو زدو تهدیدوارانه تو چشام زل زد

 منظورت چی بود دختره سليطه؟؟-علی

 قيافش به قدری عصبی بود که آدم ناخود آگاه ازش ميترسيد

 جوابشو ندادم که باز پوزخند مسخره ای زد

 از همونایی که اون اوایل آشنایيمون خيلی عصبيم ميکرد

 سعی نکن باز خودتو تو زندگيم جا بدی..تو دیگه واسه هميشه برای من تموم شدی..همون-علی

 موقعی که از تو آغوش یه پسر کشيدمت بيرون واسه من تموم شدی

 نميخواستم به حرفاش گوش بدم..زیادی واسم سنگينو غيرقابل باور بودن

 خواستم از جام پاشم که روم خيمه زدو گفت

 درسته واسم تموم شدی..ولی یه عشق بازی کوچيک که عيبی نداره نه؟؟-

 گنگ نگاش کردم که زیرلبی گفت

 که خيلی عشق بازی دوست داری..حاال یه بارم به جای یاشار من همخوابت باشمتو -

 با این حرفش انگار سطل آب سردی روم ریخته شد

چطور ميتونست این حرفارو به زبون بياره؟؟چطور ميتونست انقدر بی رحم باشه و سریع قضاوتم 

 کنه؟؟
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 مگه بهش نگفته بودم از تهمت متنفرم؟!

 واسم بس نبود؟؟ یهه بار انگ هرزگی

 یهو اومد جلو و با دستاش صورتمو قاب گرفت

 باز خواستم خودمو عقب بکشم که نذاشتو سرشو آورد جلو

 طولی نکشيد که بوسه های وحشيش طعم شوری خون رو مهمون دهنم کرد

 دستامو گذاشتم رو سينه عضالنيش..مچ دستای ظریفمو با یه دستش گرفتو برد باالی سرم

 خوابوندم رو زمينآروم به پشت 

 با صدای کشيده و خماری گفت

 االن که همه خوابن..کسی تو حياط نيست..تو هستی..من هستمو...-

 سرمو برگردوندم تا دست از گاز گرفتن لبام برداره

 انگشتاشو تو نبوه موهام فرو کردو محکم کشيدشون که از دردش لبمو گاز گرفتم

 زل زد تو چشامو با غم و آروم گفت

 اینکارو با من کردی؟؟ازم خسته شدی؟ چرا-

 سعی کردم دستشو از تو موهام دربيارم

من فقط ازت فرصت خواستم..گفته بودم یه مهلت محدود از هم دور باشيم..ولی این تو بودی که -

 برگشتی پيش عشق اولت

 به شدت هولش دادمو پاشدم..سریع از مهلکه پا به فرار گذاشتم

 سریع وارد ویال شدمو درو پشت سرم بستمو بهش تکيه دادم
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 چنتا نفس عميق کشيدمو بغضمو فرو دادم

 بی هيچ سروصدایی برگشتم به اتاق پيش صدفو فاطمه

 اونشب تا صبح خوابم نبردو صدای هق هقمو تو بالش خفه کردم...

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 &علی&

 با غم به رفتنش خيره شدم

 احتش کردملعنت بمن..بازم نار

 بازم اذیتش کردمو ازم فراری شد...

 اون آهنگو واسه اون ميخوندم..دلم ميخواست بيادو بشنوه

 دلم ميخواست بعد شنيدن این آهنگ خس قلبمو بفهمه و برگرده
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 اما انگاری براش هيچ ارزشی ندارم

 خودت خواستی..تو اینطور کارو پيش بردی

 ارمو برداشتمنااميد دوباره رو کنده درخت نشستمو گيت

 بغض سنگينمو فرو دادمو چشامو بستم

 با یکم فکر کردن یهو یه آهنگ تو ذهنم مرور شدو خيلی به دلم نشست

 آروم شروع کردم به نواختنو خوندن باهاش

 همينطور که انگشتام رو نت های گيتار ميرقصيدن سرمو آوردم باال و به پنجره اتاقش خيره شدم

 رو تخت خوابهعشق من االن تو اون اتاق 

 چشمای خوشگلشو بسته و صدای نفس های منظمش تو فضای اتاق طنين انداز ميشه

 ولی من ازین نفس های پاک محرومم

 

 این جرم نکرده رو محکوم ميکنی..."

 "دستامو از خودت محروم ميکنی...

 

 وقتی آهنگ تموم شد از جام پاشدمو آتيشو خاموش کردم

 خوابم نميبرد..آخرین نگاهو به پنجره اتاقش انداختمو از ویال خارج شدم

 ساحل تقریبا خلوت بود

 ستاره ها تو آسمون جشن گرفته بودنو خودنمایی ميکردن
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 نزدیک دریا رو یه تخت سنگ نشستمو گيتارمو تنظيم کردم

 به ته دریا خيره شدم..جای که آسمونو دریا باهم پيوند ميخوردن

 يتارو به حرکت دراوردمنت های گ

 سعی ميکردم ذهنمو ازش خالی کنم ولی تصویر چشاش از جلو چشام محو نميشد

 

 یادت باشه اونی که مریض چشاته منم"

 یادت باشه نميتونم از تو که دل بکنم

 یادت باشه اینو که به عشق رسيدن تو

 منو واسه دیدن تو

 "دلمو به همه ثانيه ها گره ميزنم

 

 نواختم که باالخره انگشتام خسته شدننميدونم چقدر 

 یهو صدای سوتو دست از اطرافم بلند شد

 با تعجب به دختر پسرای جوونی که دورم جمع شده بودن نگاهی انداختم

 کِی اومدن که من متوجه نشدم؟؟

 از جام پاشدم برم که همشون اصرار کردن بازم بنوازم

 ولی نه حوصله داشتم نه دلو دماغشو

 جمعيت یه دختر اومد سمتمیهو از بين 
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 و اونم کسی نبود جز...

 

 فرناز...

 با لبخند عاشقونه ای روبروم وایسادو دستاشو بهم گره زد

 نگاهم چرخيد رو چنتا دختری که با حسرت به فرناز خيره شده بودن

 گيتارمو برداشتمو بی توجه به فرناز از کنارش رد شدم

 بعضيا ازین کارم متعجب شدن

 فرناز دنبالم دویدو دستاشو دور بازوم حلقه کرد

 دستشو پس زدمو از بين جمعيت رد شدم

 من حوصله خودمو ندارم امشب اینم اضافه شده

 گند زدم به همه چی با اونکارم..فراریش دادم

 برگشتم ویال..همون موقع فرناز هم از راه رسيدو صدام کرد..وایسادم اما برنگشتم

 .ناراحتم کردی واقعاعلی خيلی بدی.-فرناز

 پوزخندی زدمو باز به راهم ادامه دادم

 یهو جلوم وایسادو زل زد تو چشام

 چشاش وحشی شده بودن..دستاشو آورد باال و دور گردنم حلقه کرد

 فهميدم چه فکری تو سرشه

 دستاشو پس زدمو خواستم برم که از دستم گرفتو کشيد دنبال خودش بين درختا
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 ؟؟چه مرگته چی ميخوای-

 با عشوه و طنازی گفت

 هيچی..فقط تورو ميخوام..ميخوام پس بگيرمت ازون دختره-

 دستشو از رو بازوم کنار زدمو گفتم

 اون دختره اسم داره..بعدشم من هيچ تعهدی به جنابعالی ندارم که بخوام برگردم پيشت-

 با غم گفت

 به اون چی؟؟به اون حتما تعهد داری آره؟؟-

 تمخم شدم تو صورتشو گف

 آره به اون تعهد قانونی دارم..من شرعن و قانونن همسرشم-

 خواستم برگردم که مکثی کردمو دستمو گذاشتم رو قلبم

 ناگفته نمونه اینم به اون دختر تعهد داره..یه تعهد نابود نشدنی-

 بعدم پشتمو بهش کردمو راه ویالرو در پيش گرفتم

به این نتيجه رسيدم که یکی از بزرگترین اشتباهات زندگيم آوردن فرناز با خودم به این مسافرت 

 بود

 شاید اگه فرناز نبود فاطمه بعد چندروزی تو این مسافرت برميگشت

ولی با وجود فرناز و کارایی که ميکنه فاطمه بيشتر لج ميکنه..هرچی باشه خيلی خوب 

 ميشناسمشو ميدونم که لجبازه

 و همينطور مغرورو یه دنده..اصال تا حرف خودشو به کرسی نشونه ول کن ماجرا نيست

 شاید همين شيطنت ها و اخالقای خاصش بود که منو عاشقو شيدای خودش کرد
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طوری که حتی بعد از رد شدن از سمتش نميتونم ازش دست بکشمو فراموشش کنم..یا اینکه 

 مون ببندمو تنهاش بذارمچشامو به روی همه خاطرات و احساسات بين

 رو تخت خوابيدمو ساعدمو گذاشتم رو چشام

اما منکه هرگز نميتونم این خانوم کوچولوی بازیگوشو تنها بذارم..این قلب المصب که راضی به بی 

 رحمی نسبت به اون چشمای وحشی نميشه

 کم کم پلکام روهم افتادنو به عالم بی خبری فرو رفتم

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 &فاطمه&

 یه مانتوی بلند مشکی که روش طرحای نامنظم صورتی داشت پوشيدم

یه شال بنفش هم که روش نوشته های انگليسی سفيد داشت سرم کردمو موهای جلوی سرمو که 

 اتو کرده بودم یه طرفه بيرون گذاشتم
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یه کرم ضد آفتاب..خط چشم..ابروهامو پررنگ کردمو یه رژ مسی رنگ به لبام کشيدم..با زدن 

 ریمل آرایشمو تکميل کردمو با برداشتن گوشيم از اتاق زدم بيرون

 حدود نيم ساعت االف تو حياط ميچرخيدم که دیدم نخير

 صدف خانوم قصد اومدن ندارن

 با توپ پر برگشتم طبقه باال و با مشتو لگد افتادم به جون در اتاق

 بعدم بی هوا درو باز کردمو داد زدم

 صدف الهی پدرام یه زن خوشگل سرت بياره که نشيمنگاهت تا ناکجا آباد بسوزه..کدوم گور...-

با دیدن صدفو پدرام که داشتن همو ميبوسيدنو با داد من با ترس از همدیگه جدا شده بودن خفه 

 شدم

 با تته پته گفتم

 من..من چيزه..ببخشيد با اجازه-

 ف کبابم ميکنهسریع از مهلکه در رفتم..یا خود خدا صد

 من در رفتم..اگه به صدف بگی من کجا قایم شدم با همين چنگام خفت ميکنم بچه

 بهاره اومد سمتم چيزی بگه که با لگد زدمشو دویدم تو حياط

 صدای جيغ جيغ صدف از تو ویال ميومد

 یا اهلل مثل جک و لوبيای سحر آميز

بينوا هستم..و صدف خانوم غول زشتو جک فرار ميکردو غوله دنبالش ميکرد..من جک کوچولو و 

 بيریخت

 پریدم تو دسشویی تو حياطو درو قفل کردم
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 کسی زیاد این دستشویی نميومد چون تو ویال هراتاقی سرویس بهداشتی مخصوص داشت

 یهو در دستشویی به مشتو لگد کوبيده شد

 داد زدم

 ؟؟بهاره اگه دستم بهت برسه قيمه قيمه ات ميکنم..جای منو لو ميدی-

گمشو بيا بيرون دختره خنگ..حسمونو پروندی..تازه داشتم به جاهای خوبش ميرسم -صدف

 آشغاااال

 خبيث خندیدمو گفتم

 وای چه باحال بود صحنه اش..کاش دوربين همراهگ بود فيلم ميگرفتم ميذاشتم سایت برازِرز-

 کصافط مگه دستم بهت نرسه..از وسط به دونيم تقسيمت ميکنم-صدف

 نزن پوستت خراب ميشه پدرام ميره یه زن خوشگل ميگيره انقد جوش-

 با حرص چنتا لگد زد به در

 خندیدمو رومو برگردوندم که...

 

 با ترس به رتيل سياهو پشمالویی که از یه تار از گوشه سقف آویزون شده بود خيره شدم

 دقيقا تو ده سانتی متریم بود

محکم خورد به یچيزی..بعدم صدای جيغ  جيغ فرابنفشی کشيدمو در دستشویيو باز کردم که

 صدف بلند شد

 اون افتاد رو زمينو منم روش

 دماغشو محکم گرفته بودو ميناليدو منو فحش ميداد
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 با تته پته گفتم

 صدف..یه رتيل..اونجا تو دستشویی-

دماغشو ول کردو از جاش پاشد..سرکی به داخل دستشویی کشيدو با فهميدن صحت کالم بنده 

 یه جيغ بلندتر از من کشيدو از دستم گرفتو کشيد

 حاال دیگه باهم فرار ميکردیم

 یهو هردوتامون محکم خوردیم به یه چيزی

 همونطور که غر ميزدم گفتم

 صدف چشمای کورتو باز کن رفتيم تو دیوار-

 با ناز گفت صدف

 نميخواااام..رتيله خيلی زشت بود..بغلم کن-

 چشام بسته بودو دماغمو ميمالوندم

گمشو دختره الدنگ..من اون پدرام پدر سوخته نيستم که واسم عشوه خرکی ميای..به اون -

 شوهر لندهورت بگو بغلت کنه گوریل

 صدف باز با عشوه گفت

 دماغمو بوس کن درد گرفت-

و بوزینه هندی..من لپ شوورمو نميبوسم اونوقت دماغ کج عمل کرده تورو عق..جمع کن خودت-

 ببوسـ...

 چشامو باز کردم ولی...
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 باز کردن چشمای من همانا و دیدن پدرام که نيشش باز بود همانا

 و صد البته علی و محمدو حسين داداشام کنارشون بودن..و پشتشون هم بابکو بقيه پسرا

 وند..اینا کِی اومدن من نفهميدم؟؟دهنم عينهو گاراژ باز م

 موضع خودمو حفظ کردم

 پاگوش حرفای دوستانه منو صدف وایسادین؟؟-

 صدف زد پس کله امو گفت

 خفه ببينم شرفو حيثيت برامون نذاشتی-

 سرمو بردم باال و بی اختيار تو چشمای علی زل زدم

 چهره اش جدی بود ولی آسمون تاریک چشماش ميخندیدن

 م عقبو لبمو گزیدمچند قدم رفت

 صدف جان دیر شد بچه ها منتظرن..بریم؟؟-

 یهو همه پسرا از خنده ترکيدن

 با حرص نگاشون کردمو هرچه سریعتر از ميدون گند زنی فرار کردم

 موندن جایز نبود..خدایا آخه چرا من هميشه باید گند بزنمو سوتی بدم؟؟

 مثال ميخواستم امروز با علی سردو سنگين برخورد کنم..همه چی به گند کشيده شد واال

 خالصه وقتی جمعيت تماشاچی پراکنده شدن با دخترا و صدفو اليکا راهی ساحلو دریا شدیم

 داشتيم از ویال خارج ميشدیم که یهو یکی با جيغ جيغ خودشو به ما رسوندو قاطی ما شد

 ردمبا حرص دستامو مشت ک
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 دختره پرروی عوضی..چه رویی داره واال..خودشو ميخواد تو جمع ما جا بده

 از همين لحظه اول که اومد صدف شروع کرد به تيکه انداختن بهش

 بهاره هم اومد سمت منو باهام هم قدم شد..سارا و الهه و سحر هم اصال محلش نميذاشتن

 ازینور اليکا باهاش کلکل ميکردو طعنه ميزد بهش

 که مثل هميشه مظلوم بودم..)ینی سر دسته اشون بودم( منم

 اولش کم نمياوردو جواب ميداد

 آره واال دوره و زمونه عوض شده..دخترا شوهر دزدی ميکنن-صدف

 صدف جان یکم باز تر صحبت کن مستفيض بشيم-

 صدف مثل شيخی که باالی منبر نشسته بادی به غبغب انداختو گفت

شيدگيشون کل اهالی کره زمينو خفه کرد به فکر دزدیدن شوهرای یعنی اینکه وقتی بوی تر-

 مردم ميفتن

وای چه باحال..کاش ميشد یکی ازین دزدای ماهرو کشف کنيمو یه مصاحبه باهاش داشته -بهاره

 باشيم

 دستمو سمت فرناز دراز کردمو گفتم

 معرفی ميکنم..فرناز جان برنده کاپ نفر اول شوهر دزدی در جهان-

 چهره عصبانی قرمزش افتاد..پره های بينيش تند تند بازو بسته ميشدن نگاهم به

 کنار دریا تو ساحل نشسته بودیم

 صدف ضربه محکمی ز پشت فرنازو گفت

 بابا دست مریزاد فرنازی-
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 همين کار صدف کافی بود برای انفجار و فوران کوه آتشفشان

 با جيغ رو به هممون گفت

 بهتره خودتونو اصالح کنين دخترای آشغال عوضیبه جای تيکه انداختن به بقيه -

 بعدم به سرعت بسمت ویال قدم برداشت

 بلند گفتم

 هوی دختر آشغال عوضی خودتو جد و آبادتی هاااا-

 صدف نگاه بامزه ای بهمون انداختو گفت

با ما که نبود..آخه ما که خيلی دخترای خوبی هستيم..تازه از ابتدای ورودش به جمعمون -

 تحویلش گرفتيمو نازش کردیم

 بعله مخصوصن فاطمه و صدفو اليکا و همچنين خواهر گرانقدر خودم بهاره-سارا

 اليکا جدی شدو گفت

يشه و لقمه گنده تر از این برخورد زشت براش الزم بود تا بفهمه گاهی اوقات خيلی پررو م-

 دهنش برميداره

 همونطور که گوشه شکسته ناخنمو جدا ميکردم گفتم

 مهم نيست بچه ها..حتما اشتباه از من بوده که علی برگشته پيش عشق اولش-

 با این حرفم همشون ساکت شدن

 الکی خودمو شاد نشون دادمو گفتم

 خب خب..کی مياد بریم دریا واليبال دریایی؟؟-

 موافقت کردنو بهاره رو فرستادیم بره یه توپ بخرههمشون 
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 خودمونم دویدیم تو دریا

اونروز تا بعداز ظهر تو ساحلو دریا پرسه ميزدیم..و اینم بگم که با وجود دختر عمه هام و همچنين 

 دوستای عزیزم صدفو اليکا خيلی بهم خوش گذشت

ت فکر کردن به عليو از دست دادمو یا حداقل ميتونم بگم اونقدی دورو برمو شلوغ کردن که فرص

 واسه یه مدت خيلی کوتاه از فکر این اتفاقات اخير غافل شدم...

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 &علی&

 گوشه پرده رو بلند کردمو نگاهی به حياط بزرگ ویال انداختم

 همون موقع در ویال باز شدو دخترا وارد شدن

 برميگشتنلباساشون ظاهرن خيسو ماسه ای بود..حتما از دریا 

 بی اختيار چشمام دنبال ینفر دو دو ميزد
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همون لحظه که پيداش کردمو خواستم با لذت بهش خيره بشم دستی منو از پشت پنجره کنار 

 کشيد

 با عصبانيت برگشتم سمت کسی که مسبب این کار احمقانه بود

 و باز هم کسی نبود جز فضول محله فرناز خانوم

 ببند در گاله اتو مرتيکه..خودت برداشتی دختره رو آوردی..اونوقت اون شده فضول محله؟؟

 اون االن قانونن مهمون توعه و باید تحویلش بگيری..حداقل باهاش بدرفتاری نکنی

خودت ببند من عمرن اگه اینو تحویل بگيرم..تنها زمانی که اینو تحویل ميگيرم جلوی فاطمه اس 

 به عشق اونم برای تظاهر

 ميخوام اونو اذیت کنم..وگرن تو چشام صدتا تهدید وجود داره وقتی بهش نگاه ميکنم

 با دلخوری دستشو دور بازوم حلقه کردو خودشو بهم چسبوند

 دخترای فاميلتون خيلی بی ادبن..صبح ناالحتم کلدن-فرناز

 کردی خب بمن چه..برو به خودشون بگو..انقدم به این بازو نچسب پاره پاره اش-

 بازومو از دستش بيرون کشيدمو باز پرده رو کنار زدم نفسمو ببينم که...

 

 هيشکی تو حياط نبود

 هووووف رفتن تو خونه

 بی حوصله فرنازو کنار زدمو از اتاق خارج شدم..خواستم برم بيرون که فکری به سرم زد

 بنابر این همونجا سر پله وایسادمو فرنازو صدا زدم

 ر دو نشون ميزنماینجوری با یک تي
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 خانوم کوچولوی آتيش پاره منتظر اذیت بعدی باش...

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 &فاطمه&

 خميازه ای کشيدمو یکی از دمپایی های جلوی درو پام کردم

 معلوم نيس محمد چيکارم داره

 اصال از صبح هم معلوم نيس با این زن ورپریده اش کدوم گوریه

 ای خدا خير نبينی ممد که منو از خواب نازو شيرینم بيدار کردی

 اليکا اومد گفت محمد کارم داره

 چشام بسته بودو پله هارو یکی یکی پایين ميومدم

 یهو نميدونم چيشد که سکندری خوردمو نزدیک بود از پله ها کله پا بشم که تعادلمو حفظ کردم
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اختم..برگشتمو دهنمو باز کردم که محمدو به رگبار فحش با اخمو طلبکارانه به پله ها نگاهی اند

 ببندم که با دیدن علی و فرناز حرف تو دهنم ماسيد

اول نگاهم تو چشمای علی افتاد..کم کم بسمت پایين سوق رفت و روی دستای گره شدشون 

 خيره موند

 نفس عميقی کشيدمو خشممو فرو دادم

..اون دیگه برگشته به خاطراتش..ميخواد زندگيشو با فاطمه دیگه باید عادت کنی به این صحنه ها

 فرناز بسازه

 آروم باش..آروم باش..آروم باش...

 سردو جدی و خشکتر از هميشه جلوش شينه سپر کردمو گفتم

 تو کارم داشتی؟؟-

 با بيخيالی نگاه گذرایی بهم انداختو بعدم با محبت به فرناز خيره شد

 فرض کن آره-علی

 خب...-

 خب خب که-علی

 پوفی کشيدمو دست به سينه گفتم

 ظاهرن کاری نداشتی باهام نه؟؟-

 مکثی کردو زبونشو کشيد رو لباش

 شنيدم یه کارایی کردین-علی

 سوالی نگاش کردم که ادامه داد
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 امروز صبح مربوط به فرناز-

 تک خنده مسخره ای کردمو گفتم

 آهان آره..وای نميدونی چقد فاز داد-

 گفتاخماشو تو هم کشيدو 

 تو غلط کردی که فاز داد-

 شونه ای باال انداختمو گفتم

 پس ميخواستی واسه صبح بازخواستم کنی..خيله خب کار مهمی نيست پس من رفتم بابای-

 خواستم برگردم باال که از مچ دستم گرفتو کشيد سمت خودش

 نگاهی به فرناز انداختم..باز رگ غرورم زد باال

 دستمو به شدت پس کشيدم

 فرناز برو-علی

 ولی...-فرناز

 علی با تحکم بيشتری گفت

 برو-

 فرناز نگاه پر از غيضی بهم انداختو از پله ها سرازیر شد

 بی توجه به علی پامو رو اولين پله گذاشتم که یهو اومد سمتمو چسبوندم به دیوار پاگرد

 مچ هردودستمو محکم گرفتو برد باالی سرم..خم شد تو صورتمو گفت
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کن دیگه واسم اهميتی داریو با اذیت کردن فرناز ميتونی دوباره نظرمو به خودت جلب خيال ن-

 کنی..تو دیگه...

 رومو برگردوندم تا نفسای داغش اذیتم نکنه

 پوزخندی زدمو گفتم

 هه جلب نظر؟!من اهل بازیافت زباله تو زندگيم نيستم-

 با این حرفم چشماش طوفانی شد

 داز بين دندونای کليد شدش غری

 منظورت اینه که من زبالم؟؟-

 ميگن فحشو بنداز زمين صاحابش برش ميداره ميذارتش تو جيبش-

 پوف عصبی ای کشيد

 بی اختيار لبمو گزیدم..نگاهش رفت سمت لبام

 باز نگاهش کشيده شد باال تو چشمام

 اخمامو تو هم کشيدم به معنای اینکه حق نداری

 ه لبام خيره شدمتقابال اخم کردو لبشو گاز گرفت..باز ب

 لبامو با زبونم خيس کردمو گفتم

 برو..برو عقب-

 بی توجه بهم چشاشو بستو سرشو آورد جلو..چشمامو بستمو منتظر...

 که همون موقع صدای محمد داداشم از تو راه پله شنيده شد
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 علی به سرعت دستامو ول کردو عقب کشيد

 نگاهی به اطراف انداختو دستشو بين موهای پرپشت مشکيش فرو کرد

 نگاهی به راه پله انداختو سریع از پله ها پایين رفت

 ترسوی بزدل..در رفت..دارم برات علی آقا..منو جلو اون دختره عملی گند دماغ ضایه ميکنی؟؟

 دم آوردمبه راه پله و جای خالی علی خيره بودم که گرمای دستی رو شونم به خو

 برگشتم نگاهی به محمد انداختم

 لبخندی زدو گفت

 چيو نگا ميکردی شيطون خانوم که انقد رنگت پریده؟؟نکنه جن دیدی؟-

 آره..یه جن دیدم که االنم روبروم وایساده-

 خندیدو لپمو کشيد

 یچيزی بپرسم راستشو ميگی؟؟-محمد

 با بستن چشام تایيد کردم که بعد مکثی گفت

 ی اتفاقی افتاده؟؟بين تو و عل-

 دو دل موندم بگم یا نه

 اگه حقيقتو بگم باید تا تهش بگم..که البته یه دعوای حسابی به پا ميشه و من اینو نميخوام

 اگه نگم شاید بعدا رابطمون بهتر بشه و مثل قبل بشه..اینجوری دعوایی هم پيش نمياد

 بنابر این خودمو متعجب نشون دادمو گفتم

 داداش؟؟ مثال چه اتفاقی-
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 دستمو کشيد کنار دیوارو گفت

 دعواتون نشده؟؟-

 نبابا..دعوا چيه..چرا دعوا کنيم؟!-

 پس اون دختره کيه که ميگه منشيشه؟؟ولی از تو باهاش صميمی تره!-محمد

نه داداشی فکر ميکنی..اتفاقی بين ما نيفتاده ما هنوزم مثل قبل صميمی هستيم..فرناز هم -

 ليکا براش عزیزهمنشيشه و یجورایی مثل ا

 نگاهی به چهرم انداختو گفت

 پس ینی نگرانيم بی مورد بوده؟؟-

 آره داداشی نميخواد نگران باشی-

 سری تکون دادو عقبگرد کرد از پله ها بره پایين که صداش زدم

 داداشی-

 برگشت سمتمو گفت

 جانم؟!-

 رفتم سمتشو آروم دستامو باز کردم..لبخندی زدو برادرانه منو کشيد تو بغلش

 سرمو گذاشتم رو سينه پهنو مردونش

 خيلی وقت بود این آغوش پر مهر ازم دریغ شده بود

 حس امنيت خاصی تو این آغوش بود که نميتونستم جای دیگه ای پيداش کنم

 داشت این آغوش برادرانه فرق مخصوصی با همه آغوش ها
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 چرا ميتونی یه جای دیگه هم پيدا کنی؟؟

 خب مثال اون کجاست که خودم خبر ندارم؟؟

 تو آغوش حسين

 آها راست ميگی حسينو از قلم انداختم..اونم هست

 فقط یه دقيقه نگذشته بود که فاطمه جيغ جيغوی محل از راه رسيدو نگاهی بهمون انداخت

 با حالت بامزه و طلبکارانه ای گفت

 اله دارم دنبالت ميگردم اونوقت جنابعالی خواهر بوزینه اتو بغل کردی؟!سه س-

 کصافط بوزینه خودتی..نه راستی تو همون خرس کواال باشی بهتره چاقالو-

 جيغ حرصی ای زد که من در رفتم

همينطور که ميخندیدم به این فکر ميکردم که اگه علی و کاراشو و اون فرناز عمليو فاکتور 

 رت خيلی خوب و خاطره انگيزی ميشه...بگيریم مساف

 و واقعا هم خاطره انگيز شد

 و چه خاطره انگيز شدنی...

 

 ادامه دارد...#
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**** 

 

 

 

 

 گوشيو با لبخند گذاشتم رو عسلی و خميازه ای کشيدم

 یهو یکی زد پس کلم

 الهی دستت بشکنه صدف-

 اوا از کجا فهميدی منم؟؟-صدف

 خب هيشکی کخ نداره مثل تو که سر صبحی بياد منو زا به راه کنه-

 دستی به شکمم کشيدو گفت

 عيبی نداره..حاال جوجوی خاله خوبه؟؟-

 زدم رو دستش

دست خر کوتاه..نخير جوجوی خاله رفته صفا سيتی با رفيقاش..تا اطالع ثانوی خبری ازش -

 نيست

بهداشتی از سرویس خارج شدمو لباسامو تعویض  پاشدمو رفتم تو سرویس بهداشتی..بعد عمليات

 کردم
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 موهامو با گيره بستمو از اتاق اومدم بيرون

 بچه ها ميزو چيده بودنو حسابی هم خوشگل چيده بودن

 پشت ميز نشستمو کف دستامو بهم مالوندم

 خواستم اولين لقمه رو بردارم که یکی زد پس کله امو لقمه از دستم افتاد

 با حرص گفتم

 ر نبينی هر کی بودی..داشتم کوفت ميکردمخي-

 بهاره با خنده کنارم نشستو گفت

 خواستم سر صبحی خواب از کله ات بپره-

 ممنون نميخواد به فکر من باشی صدف قبل تو خوابو از کله ام پرونده بود-

 عه؟؟خب دستش درد نکنه-بهاره

 بيخيالش شدمو باز مشغول صبحونه خوردن شدم

که صبحونه ميخورد برام چایی ریخت..تشکری کردمو استکانو برداشتم تا یه بهاره هم همينطور 

جرعه کوفت کنم که یکی چنان محکم زد پشتم که استکان هم از دستم افتادو بدجوری زد به 

 گلوم

 به شدت به سرفه افتادم

 باز یکی آروم آروم شروع کرد به زدن ضربه به پشتم

 پشت بندش صدای نگران اليکا هم به گوش ميرسيد

 وقتی سرفه هامو کردمو جونم از حلقم زد بيرون اشکامو پاک کردمو با صدای دورگه ای گفتم

 خيلی زشته یهویی ميزنيد پشت کسی..تو هم شدی نفر سوم-
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 وای ببخشيد تورو خدا نميدوستم داری چایی ميخوری-اليکا

 ميکردی ورپریده؟؟اگه ميفتادم ميمردم چه غلطی -

 سمت چپم نشستو با شيطنت گفت

 هيچی..یه زن دیگه واسه داداش خوشگلم ميگرفتم-

 نيشگونی از بازوش گرفتم

گمشو االغ..سقفو بگير نریزه رومون اعتماد به سقف..حاال همچين ميگه انگار داداشش چه تحفه -

 ایه

 ه تو عاشقش نميشدیوا داداشم به اون نازیو خوبی..بعدشم اگه خوب نبود ک-اليکا

 سرمو انداختمو پایينو پوزخندی زدم که از چشم اليکا دور موند

 آره واال خيلی خوبه..این روزا دارم همش حسنات نهفته آقا رو مشاهده ميکنم

 هرروز به اینکه اشتباه کردم بيشتر پی ميبرم ولی بازم دست بردار نيستم

 خودش نخوادمن دوستش دارم حتی اگه اشتباه باشه..حتی اگه 

مهم نيست که نميخواد..تو دل خودم واسه خوشحالی دل بی قرارم که ميتونم دوستش داشته 

 باشم..بی اینکه کسی بفهمه

یه عشق ساکتو یکطرفه..فکر نميکنم از نظر کسی دیگه مشکلی داشته باشه..این فقط حس 

 منه..کس دیگه ای توش شریک نيست که ملت بخوان حسودی کنن

 ا کمک بچه ها ميزو جمع کردیم هرکسی رفت پی کار خودشبعد اینکه ب

 صبح که مامانو بابا حرف زدمو رفع دلتنگی شد ولی خب شنيدن کی بود مانند دیدن؟!

 از دیروز تا حاال علی رو ندیده بودم..دلم خيلی براش تنگ شده بود
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 کل وجودم پر ميکشيد واسه مردی که اون پایين داشت نفس ميکشيد

 ق..فاطمه داشت با دوستای زاقارتش چت ميکردرفتم تو اتا

 یه تيپ اسپرت خفن زدم

 یه مانتوی مشکی کوتاه اسپرت..یه شلوار جين کشی سفيد و شال چروک همرنگش

 یه آرایش کامل و با زدن رژ مسی رنگی از اتاقم خارج شدم

 نميدونستم کجا ميرم فقط ميخواستم برم بيرون

 از ویال خارج شدم

 پيش گرفتم..هوا حسابی گرمو شرجی بود راه ساحل رو در

 اگه بگم مثل مرغ آبپز ميشدی دروغ نگفتم

 عينک دودی رو به چشمام زدمو کاله رپی رو گذاشتم رو سرم

 با دیدن دریا یاد اوایل آشنایيم با علی افتادم

 درسته شمال بود..ولی خب...

 بازم دریا بود دیگه

برای اولين بار کنار دریا بود که رفتار خوبی باهم داشتيم..اولين برخورد خوبمون باهم رفتن به دریا 

 بود

 آب بازی هامون..فرو رفتن من تو آب دریا توسط اون موج بزرگ

و حاال دارگ ميبينم که واقعا دارم خفه ميشمو کسی دستو پا زدنمو نميفهمه تو این موج بزرگی 

 خراب ميکنه که زندگيمو کم کم

 دیگه علی چشماشو رو بهم بسته و انگاری دلش نميخواد نگاهی به فاطمه اش بندازه
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 اصال شاید هيچوقت در کنار اون نبودم..شاید قلبش مال من نبود

 شاید از اول هم فرناز بود و بس...

 و اونهمه انکار اون و اصرار من بيهوده بود

نگی محض بود که بعد از دیدن اون عکس و نوشته ساده دل بودم که حرفاشو باور کردم..دیوو

 پشتش بازم بهش اعتماد کنمو هر لحظه این قلب دیوونه رو عاشقتر کنم

هر پيچی رو موقع بستن هرچقدر که بپيچونی و براش زحمت بکشی برای باز کردنشم همون قدر 

 باید بپيچونی و زحمت بکشی

 ی نه بسته ميشن نه بازولی بعضی ازین پيچ ها هرز هستن..هرچقد که بپيچ

 عشق علی تو قلب من ازین پيچ هاست

 حسی که نه ميتونم فراموشش کنم نه ميتونم دیگه مثل قبل بهش بها بدمو بهش شاخو برگ بدم

چون دیگه علی ای تو صحنه نيست که منو ببينه..فقط خودم هستم بين هزار تا آینه که تصویر 

 خودمو ميبينمو حالم از خودم بهم ميخوره

دستامو تو جيبم کردمو رو ماسه های داغ کنار دریا نشستم..هندزفریمو گذاشتم تو گوشامو یه 

 آهنگ پلی کردم

 

 کجای راهی_مهدی یغمایی

 

 زیر این بارون ابریو داغون کجایی

 کدوم خيابون کجای تهرون کجایی
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 پياده رو ها عابر تنها نميخوان

 پاهام ازینجا تا خونه هم راه نميان

 

 مو تو شکمم جمع کردمو سرمو گذاشتم روشون..دستامو دور زانوهام حلقه کردمزانو ها

 داغی آفتاب از یه طرف منو ميسوزوند..و از طرفی هم داغی قلبم آتشم ميزد

 

 یه جوری بارون زده هنوز نرفتی حالم بده

 کجای راهی بگو تو این هوا عذابم نده

 توروخدا عذابم نده

 بگو کجا عزیزم

 

 پاشدمو لباسامو تکوندم..موندن تو این هوای داغون اینجا جایز نيست

 دارم خفه ميشم..اونم با این حال زارم

 خواستم بسمت ویال برم که باز یکی از بدترین صحنه های عمرمو دیدم...

 

 علی و فرناز..اونم دست تو دست همدیگه تو ساحل

بوده رو فراموش کردی ولی خيانت اونم یکی نيست بهش بگه درسته دیگه دوستم نداری و هرچی 

 جلوی چشمم...
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 بی توجه بهشون خواستم برم که صدای علی باعث شد سرجام ميخکوب بشم

 هی صبر کن-علی

 هه..هی؟؟!

 قبال خانومی بودم..عمرمو نفسم از دهنش نميفتاد..چيشد که به هی تبدیل شدم

 قلبم بدجوری سوخت..اونم جلوی فرناز

 ردارم که بهم رسيدنو علی گفتقدم بعدیو خواستم ب

 تو هم اینجایی؟-

 ميبينی که هستم-

 خيله خب..نميخوای یه قدمی باهمدیگه بزنيم؟-علی

 نه ممنون من تا هيمن چند لحظه پيش داشتم قدم ميزدم جاتون خالی تنهایی خوش گذشت-

 منکه دیدم نشسته بودی-علی

 قبل اون بود-

مو تازه داشتم نفسای نامنظممو سامون ميدادم که باز آهانی گفت..چند قدم ازشون دور شده بود

 صدای مغمومش بلند شد

 خيله خب بازم پس بزن-علی

دلم نيومد ناراحتش کنم..بازم این دل لعنتيم بود که در برابر علی تسليم شد..یا به عبارتی به 

 عقلم پيروز شد

 برگشتم سمتش..وجود فرناز برام زیادی سنگينو غير قابل تحمل بود

 ولی مهم نيست..مهم عليه..که ميخواد من باشم
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 شاید ميخواد تجدید خاطره کنه

فکر نميکنم منم بدم بياد..شاید اینجوری بفهمم کجای راه اشتباه کردم که با درخواست یه فرصت 

 کوتاهو محدود به اینجا رسيدم...

 فرناز سمت راستش وایساده بودو دستش دور بازوی علی حلقه بود

 شون گرفتمو به زمين خيره شدمچشم از دستا

 از سمت چپش باهاش هم قدم شدم

 علی همش سوال ميپرسيد..از همه چی..در مورد همه چيزو همه کس

 اما بجز خودم...

 منم جوابای کوتاهو سر باال ميدادم..بيشتر فرناز صحبت ميکرد

 ب ميدادعلی با خوشرویی ازش سوال ميپرسيد اونم با شيرین زبونی و عشوه و طنازی جوا

 حدود نيم ساعت تو ساحل قدم ميزدیم

 خدایا دیگه طاقت ندارم

 بسه این بازی مسخره..واسه امروز کافيه

 سر جام وایسادمو گفتم

 خب دیگه من برم ویال-

 خسته شدی؟؟-علی

 نه ولی یکم کار دارم..تا بعد..ميبينمتون-

 عقبگرد کردمو با قدمایی بلند خودمو به ویال رسوندم
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ازشون دور ميشدم نفسم باز ميشد..انگار واقعا هيچ هوایی در کنار اون دوتا پيدا هر قدم که 

 نميشد

 هه چه چرندیاتی ميگفتم..هوای نفس هایت را از من مگير

 مگذار قلب حوایت در هوای بی هوای تو آتش گيرد و خاکستر شود

 چه خياالت خامی داشتم

 ده مایه عذابمهمون کسی که فکر ميکردم منبع تنفسو عمرمه حاال ش

 وارد ویال شدم..چقدر خنک بود

 گونه های داغم رفته رفته التهابشونو از دست ميدادن

 تصميم گرفتم برم یه دوش سریع بگيرم تا عتشم خاموش بشه

 به همه دخترا سالم کردم

 بهاره و صدف پشت لپتاب نشسته بودن

 فاطی بيا انتخاب واحد کنيم هفته دیگه ترم شروعه هااا-صدف

 ميدونم..فعال نه..برم یه دوش بگيرم بعدا ميام-

 صدف روبه بهاره گفت

 خب بهار االن که نت خوب نيس..بذار فاطی بره بياد اون موقع باهم انتخاب واحد ميکنيم-

 بهاره سری تکون داد

 سارا صداش از تو آشپزخونه بلند شد

 اگه ميخواین شما هم باهاش برین حموم-سارا
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ا صدف و بهاره گناه دارن..چه گناهی به درگاه خدا مرتکب شدن که سزاوار وای نه توروخد-اليکا

 حموم رفتن با یه خرس پشمالو ان؟

هوی هوی داری از همين االن خواهر شوهر بازی در مياری هااا..کاری نکن چوب تو حلقت بندازم -

 از تو دماغت دربيارم

 یه بالش برداشتمو پرت کردم سمتش

 يش که من آغاز کننده بالش بازی بودم این ماجرا تکرار شدو بازم مثل خيلی وقت پ

 یهو یه بالش محکم خورد تا صورتمو پر پر شد

 فاطمه زن داداشم داشت کرکر بهم ميخندید

 بچه ها داشتن با بالش همدیگه رو ميزدن

 دویدم فرار کردم تو اتاق..یه بالش رو که از هال کش رفته بودم لبه اشو باز کردم

 ه دار فاطمه و صدفو توش ریختمو از اتاق خارج شدمکفشای پاشن

 هنوزم بساطشون به راه بود..پر بود که خونه رو برداشته بود

 یه چند نفری رو که اومدن تو راهم با بالش کفشی عزیزم پر پر کردم

آخرم رفتم وسط هال..رو پنجه پاهام ميچرخيدمو از لبه بالش کفشی محکم گرفته بودم که پرت 

 نشه

 هی به یه نفری برخورد ميکردو بعدم صدای جيغش بلند ميشدگهگا

 در همون حال جيغ هم ميزدم

 بالش کفشی گلم یهو به ینفر برخورد کردو به جای صدای جيغ صدای داد بلند شد

 آروم سر جام وایسادم..اما هنوز تلو تلو ميخوردم
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 دنيا داشت ميچرخيد..یه پسر با یه تيشرت سبز

 خب این کيه؟؟

 شه نشناسمش؟؟مگه مي

 ولی اون اینجا چيکار ميکنه؟؟تو سویيت خانوما؟؟

 همونطور که سرشو محکم گرفته بود با اخم اومد سمتم

 تو آدم بشو نيستی نه؟؟-علی

 فرشته آدم نميشه-

 آره واال عزرائيلم فرشته اس-علی

 پس گمشو بيرون ازینجا تا جونتو نگرفتم-

 دستشو به حالت بروبابا تکون دادو گفت

 فرناز اینجا نيومده؟؟-

 صدف همونجور که بازوشو گرفته بود نشست رو مبلو گفت

 نخير خانوم افتخار همنشينی با ما رو نميدن-

 علی نيم نگاهی بهم انداختو پوزخندی زد

 شونه ای باال انداختمو پشتمو بهش کردم

 مردم دیوونه ان واال..ميان سوال ميپرسن بعدم پوزخند ميزنن

زمو به سمت پشت پرت کردمو خواستم در اتاقو باز کنم که باز صدای داد علی بالش کفشی عزی

 بلند شد
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 یا خدا بالش خورده تو کله اش

 سریع در اتاقو باز کردمو خودمو پرت کردم تو اتاق

 درو هم پشت سرم بستمو قفل کردم..بهش تکيه دادمو زدم زیر خنده

 لحظاتی بعد صدای جيغو داد صدفو فاطمه بلند شد

 شت بندشم صدای قهقهه بچه هاپ

 رو تخت خوابيده بودم که در با مشتو لگد کوبيده شد

 انقد در بزنين تا فسيل بشين..من درو باز نميکنم-

 صدای فاطمه ازونور در بلند شد

 تو غلط کردی..باز کن خير ندیده این المصبو..پاشنه همه کفشام شکسته ان-فاطمه

 حرصی و گریه ای صدف هم تو گوشم پيچيد بعد ادای گریه کردنو دراورد..صدای

 خدایا ببين چه بالیی سر خوشگالی مامانی آورده-صدف

 لگد محکمی به در زدو گفت

 مگه دستم بهت نرسه..از وسط به دو نيم تقسيمت ميکنم..عينهو همين کفشای بيچاره ام-

 خندیدمو ساعد دستامو گذاشتم رو چشام

 پشتشون نقش ميبستتا پلکام بسته ميشد چشمای مشکی علی 

 پلکامو بهم فشردم تا چشماشو برای لحظاتی فراموش کنم

 اما مثل هميشه فراموش شدنی نميشدن...
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 مشتامو محکم کوبيدم رو اجاق گاز که هشمون با ترس جيغ زدن

 الهی خير نبينی فاطی-سحر

 اوا چرا من سحر جان؟؟اون بود-فاطمه زن داداشم

 خب منم با همين دختر دایی بوزینه ام هستم گلم با تو نيستم-سحر

 فاطی نيششو باز کرد

 ببند نيشتو زنيکه مثال زن داداشمی باید ازم دفاع کنی..بهم گفت بوزینه-

 فاطمه دست انداخت دور گردن سحرو گفت

 راست گفته واال..بوزینه برات کمه عزیزم تو الیق راسوی بد بو هستی-

 ریه؟!اصال خوب کردم کفشاتو خراب کردمعه؟!اینجو-

 زدم زیر خنده..با حرص یه مشت زد پشتم
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 الهه رو صندلی آشپزخونه نشستو گفت

 شما گرسنه اتون نيست؟؟-

آخ گفتی..این شيکم داره جيغ ميزنه فاطی هم ازونور زر زر ميکنه کسی صدای معصومشو -صدف

 نميشنوه

 لط کردن افتادقندونو برداشتمو ژست پرتاب گرفتم که به غ

 خب هممون گرسنه ایم..پس باید به فکر یه ناهار اساسی باشيم-

 یخچالو باز کردمو هرچيز بدرد بخوری که داشتيمو دراوردمو چيدم رو اُپن

 خالصه هممون مشغول درست کردن یه ناهار مفصل شدیم

 منو صدف هم نشستيم ساالد درست کنيم

 در همون حال غيبت مردم رو هم ميکردیمو فيض ميبردیم

 فرناز که یا بين ما دخترا نبودو تو اتاق خواب بود یا بيرون نميومد

 یا هم بيرون بود..و من حتم ميدادم که پيش علی باشه...

 غيبت اونو هم کردیمو قيافه عمليشو مسخره کردیم

ل به خوکی کردمش(و با صدای تو دماغی انگشت اشارمو گذاشتم زیر دماغمو حالت سرباال)مای

 گفتم

خيلی بی نزاکتين..دخترای فاميل ما با کالسو با ادبن..پيف پيف پيف..دستشویی های این خراب -

 شده چقده کثيفن..آدم پيفش مياد ایيييش..دستشویی های ویالی ما مثل تاالر تميزن واال..واه

 بچه ها هم ميخندیدن

 دستشویی های ویالی خودتون حال کردی نه؟؟فرناز جان عزیز دلم تو -صدف
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 باز من بجای فرناز گفتم

وای نميدونی چقد خوش ميگذره..وقتی ميرم دستشویی ویالی خودمون حس ميکنم رفتم پيک -

 نيک سيزده به در

 صدف همونطور که کاهو هارو خرد ميکرد گفت

 تو سيزده به در چيزی ميخورن..تو دستشویی تو هم چيزی ميخوری؟؟-

 شت چشمی نازک کردمو گفتمپ

معلومه که ميخورم..مگه ميشه ازون کاکائو های خوشگلو خوش رنگو لعاب با اون شربت -

 زعفرونی گذشت؟؟

 بچه ها همشون چندششون شدو اه و عق گفتن که من زدم زیر خنده

 همون موقع صدای جيغ حرصی فرناز از پشتم بلند شد که باعث شد شونصد متر از جا بپرم

 خيلی وقيح هستين..چطور جرئت ميکنين پشت سر من حرف بزنين؟؟-فرناز

 عين آدم..حاال هم پاشو گمشو اونور تو گوشم جيغ جيغ نکن-

 کوبيد رو ميز که کاهو ها پریدن

هووووشه رم کردی..باز کاهدونت خالی شده وحشی شدی؟؟منم بلدم آمپر بچسبوم هااا..قرار بر -

 هعصبانی شدن باشه ایندفعه نوبت من

 مثال ميخوای چه غلط کنی؟-فرناز

 ببين بچه خوشـ...-صدف

دستمو به معنای سکوت جلوی صدف گرفتمو پاشدم جلوی فرناز سينه سپر کردم..قدش از من 

 کوتاه تر بود
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 یه جمله دیگه بگو تا بهت نشون بدم چه غلطی ميکنم-

 یه قدم با ترس رفت عقب..ولی هنوزم با جسارت تو چشمام خيره بود

 ت اشارمو زدم تو پيشونيشو گفتمانگش

ببين دخی ناز خوشگل مامانی..پاتو از گليمت بيشتر دراز نکن..زبون درازی موقوف..دست درازی -

جيزه..اینهمه چشامو بستم رو غلط هایی که این مدت کردی..ولی حاال که تو شروع کردی منم 

 ادامه ميدم

 دست به کمر گفت

 مثال چيکار کردم که باعث آزار خاطر خانوم پرنسس شدم؟؟-

هه..ميپرسه چيکارم کردم!!تو چيکار نکردی..دیگه یهویی بيا منم بُکُش برو با علی -

 هـ*مـ*خـ*و*ا*ب شو دیگه..تو که تا اینجاشو پيش اومدی

 چشاش از فرط عصبانيت قرمز شدو با خشم گفت

ا قبال اونکارو کردیم..همون روزایی که تو فکر ميکردی اون باشه..نيازی به گفتن نبود خانومی..م-

پاکترین مرد زندگيته..همون روزایی که با خوش خيالی تو چشماش زل ميزدیو ميگفتی دوستت 

 دارم اون بمن ميگفت دوستت دارم..همون روزا...

 با سيلی محکمی.که زدم تو گوشش سرش بسمت چپ کج شدو ساکت شد

 م تو اتاق..نفهميدم چی پوشيدماز کنارش رد شدمو رفت

 سریع از ویال زدم بيرون

 بدنم از خشم ميلرزید..به کف دست راستم خيره شدم

 چطور اینکارو کردم؟؟

 چرا زدم تو گوشش؟؟وای خدایا من حق نداشتم اونو بزنم..اشتباه کردم؟!
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 ولی خداجون قبول کن خيلی حرفای بدی زد

 و تو بغلم کشيدمکنار دریا رو ماسه ها نشستمو زانو هام

 لب پایينمو به عادت هميشگيم تو استرس و ناراحتی گزیدم

 به ته دریا خيره شدم

 اگه حرفاش راست باشه چی؟؟یعنی راست ميگفت؟؟

 یعنی واقعا علی همچين آدم پستو کثيفی بوده و من نميدونستم؟!

رد به هرکاری..به اون موقعی که با شيطنت هام ميخندوندمش..با اخم های مردونه اش قانعم ميک

 اطاعت ازش...

 یعنی من انقد ازش دور بودم؟؟

 چقدر غریبه بودم..چقدر بی ارزش بودم..حرف اونروزش تو گوشم زنگ زد

 "ميگن سيگار آرامش ميده..بدبخت اندازه یه سيگار هم ارزش نداشتی"

 سرمو گذاشتم رو زانوهام..گلوم درد ميکنه

 نمنميدونم چرا..نميخوام دليلشو قبول ک

 نميخوام اراجيف فرنازو باور کنم..علی من پاکه..اون بمن دروغ نميگفت..فرناز داره دروغ ميگه

 من بازیچه دستش نبودم..آسمون شب چشماش بمن دروغ نميگفتن

 من اینو ميدونم..من فقط ميخوام فکر های خودمو باور کنم..حتی اگه حقيقت نداشته باشه

 شدم...بغضمو فرو دادمو به ته دریا خيره 
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 بی حوصله پتو رو روی خودم کشيدم

 صدف ولم کن ميخوام بخوابم-

 ميگم پاشو دختره ورپریده..حاال یه بار اومدیم دسته جمعی بریم ساحل-صدف

 من نميام-

 خيله خب نيا..ولی بمن بگو جواب بقيه رو چی بدم؟!-صدف

 کسی از نبود من ناراحت نميشه که سراغمو بگيره..تو هم برو وقتتو الکی هدر نده-

 پتورو از روم کشيدو به اجبار کمکم کرد پاشم

 همونطور که رو تخت نشسته بودم دستمو الی موهام کردمو مشغول چرت زدن شدم

 باز صدف به جونم افتادو مجبورم کرد برم توالت

 اک سر سری اومدم بيرونصورتمو شستمو با زدن یه مسو
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یه مانتوی بلند صورتی کم حال پوشيدم..با شلوار جين لوله تفنگی زغال سنگی..یه روسری بزرگ 

 نخی همرنگ مانتوم رو سرم انداختمو نشستم پشت ميز آرایش

 ضد آفتاب که اصل کاره ماجراست تو جنوب..یه خط چشم باریک..ریمل و یه رژ کالباسی رنگ

 یه رژ گونه صورتی کم حال به گونه هام کشيدم به استثنای هميشه

 موهامو فرق کج زدمو با برداشتن کيف دستيم از اتاق خارج شدم

 وارد حياط ویال که شدم متوجه شدم همه منتظر من بودن

 لبمو نامحسوس گزیدمو با دخترا راه افتادیم

 نه علی بين پسرا بود و نه فرناز بين دخترا

 ستن..از همين اول زهرم شدباز این دوتا با همدیگه ه

 نفس عميقی کشيدم..صدف متوجه کالفگيم شدو سر صحبتو باز کرد

 خوب ميدونست کالفگيم واسه چيه

 خالصه بعد یه ربع رسيدیم کنار دریا

 یه آتيش کوچولو روشن کرده بودن..بچه ها رو ماسه ها همونجا دور آتيش نشستن

 منم بين صدفو بهاره رو زمين چهارزانو زدم

 دقيقا هدفتون از اومدن به اینجا چيه؟؟-

 یه دور هميه دیگه-صدف

 سری تکون دادمو منتظر به بقيه نگاهی انداختم..ولی همه الل شده بودن

 یا هم با همدیگه زر ميزدن
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 آقایون خانوما برنامه خاصی ندارین؟؟-

 بابک نگاه شيطنت آميزی بهم انداختو گفت

 برنامه خاص هم داریم-

 خيال همونطور که به صدف نگاه ميکردم خطاب به بابک گفتمخيلی خيلی بي

 اون برنامه های خاص مخصوص خودتو خانومته به ما ربطی نداره-

 همه زدن زیر خنده..بابک با حرص نگام کردو زیر لب یچيزی گفت

 فکر کنم فحشم داد بيشعور

 معلوم نيس پسره بيفکر بوزینه کدوم گوریه-

حافظی تو راه آهن مينداخت..همون وقتی که علی گمو گور شده بودو این جمله منو یاد لحظه خدا

 من فحشش ميدادم که چقد بی ادبه

 همون موقع علی با همون گيتاری که اونشب دستش بود اومد مثل نقل مجلس وسط نشست

 بچه پررو واسه خودش چهارپایه هم آورده

 و وارد محفل کردداشتم علی و کاراشو تحليل ميکردم که فرناز هم قدوم نحسش ر

 و البته قشنگ روبروی علی جای گرفت

 با اکراه رومو برگردوندم..دلم ميخواست پاشم برم که ضایه بشن

دهن باز کردم تا سر خودمو با صحبت کردن با بهاره و صدف گرم کنم که صدای گيتار علی بلند 

 شد

 داز گوشه چشم زیر نظر گرفتمش..سرش پایين بودو به گيتارش نگاه ميکر
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اخم کمرنگی رو پيشونيش خودنمایی ميکرد..ميشناختمش و ميفهميدم که از موضوعی 

 ناراحته..انگار داشت با خودش کلنجار ميرفت

 باالخره سرشو آورد باال..نيم نگاه کوتاهی بهم انداختو بعدم نگاهشو از روم برداشت

 باز خيره شد به روبروش..که البته فهميدم به کی نگاه ميکنه

 دقيقه از گيتار زدنش گذشته بود که باالخره دهن باز کرد حدود یک

 صدای دلنشين مردونه اش تو فضا طنين انداز شد

زانو هامو تو دلم جمع کردمو دستامو دورشون حلقه..به علی چشم دوختم ولی اون اصال نگاهی 

 بمن نمينداخت

 خب عيبی نداره که بهش زل بزنم چون اون نميفهمه..چون نگاهم نميکنه

 

 یکی جای تو این شبا با منه"

 که حرفاش نميتونه خوابم کنه

 نميتونه جای تورو پر کنه

 نميتونه بعد از تو قانعم کنه

 از احساسو از عشق حرف ميزنه

 که نسبت بهت کم عالقم کنه

 با هر قصه هرجوری سعی ميکنه

 "از حسی که دارم بهت کم کنه
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 انش رو پيشونيش پررنگ تر ميشدبازم به فرناز خيره بود..و هر لحظه گره ابرو

 فرناز هم با عشق بهش خيره بود

 یعنی انقدر دوستش داره که حاضر شده واسش آهنگ بخونه

 سرمو انداختم پایين..خيلی با خودم کلنجار رفتم که از اون جمع خفقان جدا نشم

 ولی واقعا تحمل صدای علی برای ینفر دیگه بجز من برام سنگين و سخت بود

 دم باال و کف دستامو گذاشتم رو ماسه ها و خواستم پاشم که...سرمو آور

 

 

 نگاه خيره علی باعث شد سر جام ميخکوب بشمو قلبم خودشو با شدت به دیواره سينم بکوبه

 

 تو تو خاطراتم قدم ميزنی"

 شبایی که خداب از سرم ميپره

 یکی جای تو هست اما هنوز

 یه حسی تورو سمت تو ميبره

 یی که کم دارمتتو این لحظه ها

 تو هر خاطره بی تو کز ميکنم

 "دارم فرق یک ثانيه با تورو با یک زندگی بی تو حس ميکنم
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 اون از من چشم برنميداشت..همينطور من از اون

 ميخواستم بهش بی محلی کنمو نگاه ازش بگيرم ولی چشماش بازم منو تسخير کرده بودن

 بازم به این نتيجه که من در برابر علی ضعيفم پی بردم

 

 ميخوام از خيالت جدا شم ولی"

 من هرجایی باشم بهت ميرسم

 نميتونم از فکر تو دربيام

 "به هرکی بجز تو هنوز بی حسم

 

وقتی آهنگش تموم شد صدای دستو سوتو جيغ از هرطرف بلند شد..ولی من همونطور دستام رو 

 قدرت حرکت دادن بهشونو نداشتمزمين مونده بودنو 

 انگار فلج شدم

یهو یه صدایی از درون بهم نهيب زد..چمرگته دختره نفهم بی جنبه؟!جنبه یه نگاه بی تفاوتشو 

 نداری؟؟اون به همه بچه ها نگاه ميکرد

تو داری زیادی شلوغش ميکنی..اون آهنگو برای فرناز خوند..چشمات کور بودن ندیدی چجوری با 

 یگه زل زده بودنو چشم برنميداشتن؟؟عشق بهمد

 ولی..ولی اونکه داشت بمنم نگاه ميکرد

 با ناراحتی نگاه ازش گرفتم..صدای دوباره دوباره از اطراف بلند شد

 دور حلقه ما دختر پسرای جوون زیادی جمع شده بودن
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 علی تک خنده قشنگی کردو دوباره نشست رو چهارپایه مسخره اش

 کردو باز شروع کرد به گيتار زدن نت های گيتارشو تنظيم

 ایندفه یه ریتم تندو شاد بود

 

 از هوا پيداست امروز"

 که ميخواد بارون بباره

 تو دلم آشوبه انگار

 اتفاقی تو راهه

 از تو که کنار ایوون

 تکيه دادی به خيالت

 از نگات پيداست عشقم

 "که بده امروز حالت

 

 نميخواستم نگاهش کنم..که با نگاه خيره اش روی فرناز مواجه بشم

 بی اختيار بغض کردم

 چشمای لعنتيم داشتن نمناک ميشدن ولی به اجبار جلوی ریزششونو ميگرفتم

 ولی با سقلمه صدف به خودم اومدمو بهش نگاه کردم که با چشمو ابرو به علی اشاره کرد

 ا خطوط بی معنی کشيدماخمی کردمو بی توجه بهش رو ماسه ه
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 باز صدف یه سقلمه بهم زد که پهلوم سوراخ شد

 برگشتم طلبکارانه به علی نگاه کردم که دیدم با لبخند نگاهم ميکنه و ميخونه

 نگاهی به فرناز انداختم که با اخمای توهمش مواجه شدم

 ماسه های کنارشو با خشم تو مشت ميگرفتو ميریخت جلوی پاش

 بغضمو فرو دادم

 

 از هوا پيداست چشمات اشتياق گریه داره"

 "از نگات پيداست عشقم که ميخواد بارون بباره

 

 یعنی داره واسه من ميخونه؟؟باور کنم؟!

 چنتا نفس عميق کشيدم تا قلب بی جنبه ام آروم بگيره و آشوب به پا نکنه

 بعد تموم شدن این آهنگ صدای منفجر شدن یچيزی از دوطرف بلند شد

وقتی بازش ميکنی ميترکه و شرشره از توش ميپاشه بود..دوتا فشفشه آبشاری هم  ازینایی که

 روشن شدن

 با تعجب داشتم به اطرافم نگاه ميکردم که صدای خنده جمعيت بلند شد

 باز به اونا نگاه کردم..اوا بچه ها کدوم گوری رفتن؟؟

 دور اطرافو نگاه کردم دیدم همشون پاشدنو یه کنار وایسادن

 بودم که اون وسط مثل نخود نشسته بودم فقط من
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 سریع پاشدم برم که صدای علی که منو صدا ميکرد بلند شد

 با صداش یه سکندری خوردمو نزدیک بود بيفتم که از بازوم گرفتو مانع افتادنم شد

 باز جمعيت ترکيدن از خنده

 با حرص بهشون خيره شدم که کم کم نيششونو جمع کردن

 از شر خنده های اونا که خالص شدم متوجه دست علی رو بازوم شدم

 با کنایه و تمسخر گفتم

 اشتباه گرفتين حضرت آقا بنده فرناز جان نيستم-

 یه تای ابروشو باال دادو گفت

 عه راست ميگی اشتباه گرفتم-

 اخمی کردمو تقال کردم بازومو از دستش آزاد کنم ولی ول کن ماجرا نبود

 ازومو ول کردو روبروم وایسادباالخره ب

 خواستم برم که گفت

 صبر کن..من هنوز کارت دارم-

 ولی من کارت...-

 هيس آرومی گفت که لب پایينمو کشيدم تو دهنمو منتظر بهش خيره شدم

 با تردید یه قدم عقب رفت..بازم دو دل بود

 حظه آروم بگيرهد المصب دو دل نباش زود کارتو انجام بده بذار این قلب بدبخت من یه ل

 امشب پشت سر هم داری بهم شوک وارد ميکنی
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 همونطور که پوست لبمو ميجویدم نظاره گر کاراش بود

 دستشو تو جيبش کردو از جيبش یه جعبه کوچولوی مخملی دراورد

 خب اینم که دیگه مشخصه چی توشه

 کم کم نيشم باز شد

 ینی اینهمه برنامه منت کشی بود..ینی آشتی...

 بسمتم گرفت جعبه رو

آروم دستمو بردم جلو و جعبه رو ازش گرفتم..چشمم به جيبش افتاد که یچيز دیگه هم توش 

 بود..یچيز قلمبه دیده ميشد

 بی ادب منحرف جيبش بود

 با هزار تا نازو عشوه بازش کردم..علی با هيجان بهم زل زده بود

طنازی از علی تشکر کنمو خودمو  خودمو هيجان زده نشون دادمو خواستم مثل تو رمانا با عشوه و

 ذوق زده نشون بدم که...

 

 با دیدن مارمولکی که تو جبه بود جيغ زدمو پرتش کردم سمت علی

 خودمم در رفتم

 جمعيتی که اونجا بودن از خنده ترکيدن

 با اخم به علی خيره شدم..پسره بيفکر نفهم

 منو ضایه ميکنی؟؟آبروی منو جلوی بقيه ميبری؟!دارم برات

 از همه بيشتر فرناز خوشحال بودو دهنش مثل چاه فاضالب باز بودو کرکر ميکرد
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 دستام مشت شدن

 مارمولکه خودشو به علی چسبونده بود

 علی از دمش گرفتو پرتش کرد رو زمين

یاد مسافرتمون تو جنگل افتادم..وقتی مارمولکو تو کفشم انددخته بود..بعدم ميخواست بندازتش 

 روم

 سمتم..پشتمو بهش کردمو از بين جمعيت بيرون زدمبا خنده اومد 

 هدفش از اینکار فقطو فقط ضایه کردن من بودو بس...

 اخمامو تو هم کشيدمو دستامو تو جيب مانتوم کردم

 دستی رو بازوم نشست

 ولم کن برو گمشو..خيلی وقيحو نفهمی-

 چرا ناراحت ميشی عزیزم؟!شوخی کردم-علی

ود..جلوی اونهمه آدم اینکارت خيلی مسخره بود..ميخواستی ضایه ولی این از نظر من شوخی نب-

 ام کنی یجور دیگه ضایه...

 پرید وسط حرفمو گفت

کی گفته خانومی؟؟من اصال هدفم اینکار نبود..ميخواستم فقط بخندی..نميدونستم ناراحت -

 ميشی خانومم

 کل جمله اش به کنار..اون خانومم آخرش خيلی به دلم نشست

از موضع خودم کناره گيری کردمو منتظر نگاش کردم که دستمو گرفتو باز برد وسط  بنابر این

 حلقه جمعيت
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 ایناهم که انگار دارن فيلم سينمایی ميبينن از صحنه چشم بر نميداشتن

 علی دستشو برد تو جيبش

 تهدیدوارانه گفتم

 اگه بازم...-

 نه این یکی واقعيه-علی

 فتیه جعبه مثل همون دراوردو جلوم گر

 خودت بازش کن-

 سری تکون دادو خواست بازش کنه که گفتم

 نه نه..صبر کن-

 منتظر نگام کرد که با لبخند خبيثی زدمو گفتم

 زانو بزنو بهم تقدیم کن-

 چشم غره ای رفتو گفت

 عمرن اگه جلوی اینهمه آدم همچين کاری...-

 باشه هرجور راحتی..شب خوش-

 عقبگرد کردم برم که گفت

 باشه باشه غلط کردم وایسا-

 برگشتمو خبيث نگاش کردم که نگاهی به اطراف انداخت

 نيش جمعيت باز بود
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 آروم رو زمين زانو زدو جعبه رو بسمتم گرفت

 با اینکارش صدای دستو سوت از هر طرف بلند شد

 بين اون جمعيت معذب بودم..کاش این برنامه هاشو تو ویال انجام ميداد

 ز توجه باشمدوست نداشتم مرک

 ولی خب هرجور بود جلوی شرشر عرق ریختنمو گرفتمو جعبه رو ازش گرفتم

 آروم بازش کردم..حلقه خودم بود..همونی که سر عقد بهم داده بود

و یا بهتره بگم همونی که یه ماه پيش تو کافيشاپ بهش پس دادمو گفتم ميخوام یه مدتی از 

 همدیگه دور باشيم

 م شدهو حاال اون یه مدت تمو

 هرچند کوتاه بود..ولی واسه من به اندازه قرن ها طول کشيد

 دوری از علی واسه من مثل یه کابوس ميمونه

 االن واقعا بهم ثابت شده که دوستم داره

 همون موقع خودشم پاشدو شلوارشو تکوندو آروم گفت

 حاال بهت ثابت شد که دوستت دارم؟!-

 لبخند محجوبی زدمو سرمو انداختم پایين

 لبخند رضایتمندی رو لباش نقش بست

 انگار ستاره ها هم چشمک ميزدنو جشن گرفته بودن..یا امواج دریا که غوغا کرده بودن

 هوا گرم بود یا گرمای عشق علی بود که دلمو گرم ميکردو به آینده اميدوار
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 دستمو گرفتو آروم حلقه رو تو انگشتم کردو گفت

 .ملکه من خوش اومدی به کاخ خودت...قرار بود تو قلبم ملکه باشی دیگه.-

**** 

 

 

 

 

 ای علی..ای بگم تو چيکار بشی..اینا همشون دیوونن-

 خو بشين یکم بخند دیگه-علی

 به اطراف نگا کردم..یه مشت دیوونه دور هم جمع شده بودنو مسخره بازی درمياوردن

 صدای بهاره از کنار گوشم اومد

 توروخدا ببين..مثال این مهمونيو واسه ما گرفتن-

 نميگرفتن سنگين تر بودن-

 االن یه ماه از مسافرتمون ميگذره و منو علی مثل قبل باهم صميمی شدیم

 یا بهتره بگم عاشق ترو وابسته تر از قبل شدیم

 فرناز هم که دید از علی آبی براش گرم نميشه راهشو کشيدو رفت

ه خونه..یه شرکت بزرگ با شرکت علی اینا قرارداد بسته..این مهمونی هم به امشبم اومدیم دیوون

 افتخار همون قرارداده
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 منو بهاره و سارا اومدیم..چون حسين هم شرکتش باالی شرکت علی اینا بود

 دستمو دراز کردم که یه شيرینی بردارم..علی زد پشت دستم

 ای دستم..دیوونه چرا ميزنی؟؟-

 ای اینارو بخوری..چيز ميز داره برات مضرهحق نداری غذاه-علی

 یه گاز گنده به شيرینيش زد

 عه عه..خودت که داری ميخوری-

 من منم..قوی ام..تو ضعيفی..جوجویی-علی

 باز حمله کردم سمت شيرینيا..از شونه هام گرفتو صاف سرجام نشوندم

 گشنمه-

 هيس..دوساعت صبر کنی ميریم-علی

 بهاره رو به علی گفت

 ارین بخوره..من خوردم چيزی نشدخو بذ-

 نه..نباید بخوره-علی

 ميدونستم فقط ميخواد اذیتم کنه..شيکمم یه جيغ بلند زد

 با لبو لوچه آویزون نگاش کردمو روش دست کشيدم

 مامانی آروم باش..مگه نشنيدی..فقط دوساعت..اندازه خوردن چهار تا بستنی صبر کن-

خو چيه؟؟من هر بستنيو تو نيم ساعت ميخورم..نه که ليس بزنم..نخير گشنه گدا خودتی..دندونام 

 زود زود یخ ميزنه..و البته نا گفته نماند که من هميشه مثل الکپشت غذا ميخورم
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 صدای علی دم گوشم پيچيد

 با شکمت حرف ميزنی؟؟-

 بهش اخم کردمو برگشتم سمت بهاره

 با این حسين چالغه همش قر ميدادن..اصال ننشستناین سارای ورپریده که 

 خيلی تو فازن..بهاره و بابک هم حالمو بهم زدن با عشق بازیاشون

 عققققق..بابک یه تيکه کوفت ميذاره دهن بهاره..بهاره یه تيکه زهرمار ميذاره تو حلق بابک خره

 ودماونوقت این گودزیالی بيریخت نميذاره من چيزی بخورم..اونم با دست خ

 اصال صدف جون خودمو عشقه که اهل این لوس بازیا نيسته

 یهو احساس خطر کردم..پاشدم که برم..خودم دیده بودمش تو حياط

 تا خواستم برم مچ دستمو علی گرفت

 وای علی ولم کن..ميخوام برم-

 کجا؟؟-علی

 بتوچه..ول کن دستو شکستيش-

 منم ميام-علی

 کيفمو برداشتم

 اینو کجا ميبری؟-علی

 فضولی؟؟-

 جوجوی بی ادب-علی
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 راه افتادم سمت حياط دیوونه خونه..حياط که نه باغش

یه تونيک سفيد سبز پوشيده بودم..باال تنه اش تا جای کمر سبز بودو دامنش که بلندیش تا روی 

 زانوم بود سفيد..یه وجب پایين دامنش توری بود..آستيناش تا جای مچ بلند بود

 نم یه ذره باالتر باشه؟؟این علی مگه ميذاره استي

تازه تهدیدم کرده عروسيمونو باید مجزا بگيریم..که البته من گفتم نخير باید مختلط باشه و اونم 

 قبول کرد

 از دور دیدمش..خب حاال..باید عليو بپيچونم

 علی یه لحظه ولم کن-

 نچ..مگه ميخوای چيکار کنی؟؟-علی

 وای ریخت..کالفه گفتم

 ول ميکنی یا نه؟؟-

 چرا ول کنم؟گم ميشی..ميدزدنت-علی

 بچه نيستم..اه..دستشویی دارم-

 بی ادب..دارم ميگم ميخوای چيکار کنی؟؟-علی

 منم ميگم دستشویی دااااارم-

 دستمو محکم کشيدم..ولی انگار با چسب دوقلو چسبونده بودنش

 باال پایين پریدم

 وای ولم کن..ریيييخت-

 منم ميام-علی
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 گودزیالاااااا-

 داخم کر

 عه علی اونجارو نگا کن..پسره چه خوشگله-

 کو؟؟-علی

 به پشتش اشاره کردم..برگشت نگا کرد

 دستشو گاز گرفتمو با سرعت نور بسمت تخليه گاه دویدم

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 دستامو خشک کردمو با یه لبخند محو اومدم بيرون از دستشویی

 با یه لبخند کج نگام کرد

 هان؟!-
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 راحت شدی؟؟-علی

 خيييييلی-

 حاال چرا کيفتو برداشتی؟؟-علی

 حاال چجوری توضيح بدم؟؟

 اگرم نگم که ميدونم انقد سيم جيم ميکنه تا بگم

 تند گفتم

 زنانه بود-

 اها..فهميدم-علی

 باد سردی وزید..مثل بيد لرزیدم

 بعدم گرم شدم..علی کتشو رو شونه هام انداخته بود

 وشش ميرسيدم..گونشو بوسيدمبا اون کفشای پاشنه پنج سانت تا جای گ

 خانومی اون داخل خيلی سروصداس..تو همينجا بمون تکون نخور..من برم بچه هارو بيارم-علی

 خوراکی هم بيار..من گشنمه-

 چشم-علی

 نرم گونمو بوسيدو رفت داخل

 نگام به گوشه باغ افتاد..یه دخترو پسر وایساده بودن

 تو پا رو زمين نشسته بودو هاپ هاپ ميکردنه نه..دختره وایساده بود..پسره چهار دس

 خندیدمو رفتم کنار دختره..دختره هم هی ميخندیدو چرتو پرت ميگفت
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 سگ عزیز..پاشو اینو برام بيار-

 یه چوب از رو زمين برداشتمو پرت کردم..پسره له له زنان رفت بيارتش

 دختره هم برگشت سمتمو باز خندید

 زهرمار..تو گربه ای..ميو ميو کن-

دختره بجای اینکه ميو ميو کنه پنجوالشو نشونم دادو پيخ کرد..سمتم حمله کرد..با زانو زدم تو 

 زیر شکمشو در رفتم

داشتم ميدویدم که پسره چوب به دهان اومد سمتم..حاال هرچی من ميدوم اینم دنبالم ميادو هاپ 

 هاپ ميکنه

 عليو از دور دیدم..حواسش به صحبت با بابکو حسين بود

 که رسيدم از شونش گرفتمو دور زدم پشتشو قایم شدم بهش

 سگه..ینی پسره هم اومد کنار پامون وایسادو رو دوتا زانوش نشست

 دستاشو مثل سگا زیر گردنش جفت کردو زبونشو آورد بيرون

 بچه ها خندیدنو علی گفت

 سگ خریدی؟؟-

براش چوب پرت کردم اینم دنبالم افتاد..دوس دخترشم گربه کردم..ولی ازون گربه خيابونيا که -

 تو سطل آشغال ميخوابن

 آخ جون..من ميرم جای اون-بابک

 خواست بره که بهاره با حرص جيغ زد

 یه قدم دیگه برداری تا دو روز باهات قهرم-
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 که به شاخه درخت آویزون شده بود کردبابک وایسادو یه نگا به بهاره..یه نگا به دختره 

 صبر کن ده بيست سی چهل کنم ببينم کی ميفته-بابک

 ایشاال که اون گربه هه بيفته-سارا

 همش تقصير این فاطی ورپریدس-بهاره

 واااا بمن چه-

 علی یه دستشو دور کمرم حلقه کرد

 خانوم من بی گناهه..فقط یکم شيطونه-علی

 یکم نه..خيييييلی-سارا

 ی یره..مثال خودت خيلی آرومی؟؟از اول تا االن داشتين پيست رقصو ميترکوندینبيش-

 ما تحرک داریم..شماها تنبلين-سارا

 داشتيم کل کل ميکردیم که صدای بابک اومد

 با اجازتون من برم-

 برو ولی اگه فردا زیر چشات بادمجون کاری کردم دلخور نشی-بهاره

 ..من گربه دوست دارمولی من ميرم..فشار زیادی رومه-بابک

 بعدم رفت..با چشم دنبالش کردیم..صاف رفت تو دسشویی

 هممون زدیم زیر خنده

 بهاره جان..این بچه گناه داره..زیادی چشو گوششو بستی چنروز دیگه کپک ميزنه-

 نمک بزن نکپکه-سارا
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 ميجنبيدن صدای خنده هامون کل باغو برداشته بود..بيخيال اون دیوونه هایی که اون تو داشتن

 

 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 خاله جون آ کن-

 نميخوام..ميخوای اوفم کنی-پسر کوچولو

 نه عزیز دلم..ميخوام اون کرم کوچولویی که داره دندونتو ميخوره بُکُشم-

 راست ميگی خاله؟؟-پسر

عجب بچه زبون نفهميه..ازونجایی که اصال از بچه های کوچيکو پررو خوشم نميومد دلم ميخواست 

 دستمو تا آرنج کنم تو حلقش
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 آره خاله جون..آ کن-

 دهنشو باز کرد..تا خواستم پَنسو ببرم جلو یه خروس بی محل بنام صدف خره اومدو گفت

 خاله ببند دهنتو ميخواد خونيو ماليت کنه-

 ترس دهنشو بستو دستاشو گذاشت رو دهنش پسره با

 خاله جون به حرف این دختر خره گوش نده..این از دیوونه خونه فرار کرده-

 بعدم صدفو هول دادم اونورو یه لگد حواله پشت پاش کردم

 االغ..یه ساعت زحمت کشيدم تا دهنشو وا کنه..کور شده خير ندیده-

 صدای استاد بلند شد

 چيکار ميکنی؟؟خانوم مظفری..داری -

 نگاش کردم

 ببخشيد استاد..داشتيم اختالط ميکردیم-

 کالس من زمان اختالط نيس..بيمار منتظرن..بفرمایيد-استاد

 آروم بی اختيار گفتم

 ایييييش..نکبت-

 چيزی گفتين؟؟-استاد

 نخير-

برگشتم جای بچه..بهاره سرشو گرم کردو من آروم داروی بی حسی رو با سرنگ تو لثه اش تزریق 

 کردم..مثل دخترا جيغ زدو گفت
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 آی دهنم..خاله خيلی بدی-

 دهنشو بستو سفت گرفت

عه عه..دهنتو باز کن..کرمه رو کشيدم بيرون ولی درش نياوردمو نکشتمش..داره تو دهنت تکون -

 ه دندوناتو ميخورهميخوره..االن هم

 با ترس دوباره دهنشو باز کرد

 به به..عجب کلکی ام من..چه خوب گول ميزنم بچه رو..برم بچه دزد بشم

 خالصه دندونشو کشيدمو با پنبه خونشو کشيدم..بعدم فرستادمش بره دهنشو بشوره

 دندونش خيلی سياه بود..کال پوسيده بودو کم کم داشت به ریشه آسيب ميرسوند

د پرش کنم..هرچند خونوادش هم توان مالی هزینه پر کردنو نداشتن..حدود سيصد هزار نميش

 تومنی خرج برميداشت

از طرفی خودم بهشون گفتم..آخه دندون پسرشون شيری بود و دائمی نبود..یکی دوسال دیگه 

 دوباره در ميومد

 نبهاره هم به جمع منو صدف عزیز تر از جانم پيوست و شروع کرد به زر زد

 صدای استاد بلند شد

 واسه امروز عالی بود خانوم مظفری-

 برگشتم سمتشو با یه لبخند پتو پهن تشکر کردم

 همون موقع بهاره هم گفت

 ممنون استاد..نظر لطفتونه-

 عه..مگه با من نبود؟؟-
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 استاد تک خنده شيطونی کردو گفت

 نه..با بهاره خانوم بودم-

 پنچر شدم

 باشه..با اجازه-

 فتم بيرون..حسابی تو ذوقم خورد..کصافط..از باسن محترمت ميکشم بيرون این کارتواز مطب ر

با حرص رفتم بيرون..چشمم به ماشين شاسی بلند این پسره افتاد..ینی استاد..با خباثت رفتم 

 سمتشو سوهان ناخونمو از کولم دراوردم

آرمين اومد..یکی از باد سه تا از چرخاشو خالی کردم..خواستم بعدیو خالی کنم که صدای 

 دانشجوها

 فاطمه..استاد کارت داره-

 یه اخم خفن بهش کردمو گفتم

 خانوم مظفری..آقای زاهدی دقت کنين-

 از خجالت آب شد..پيروزمندانه رفتم داخل

 استاد روپوششو دراورده بودو کيف به دست منتظر بود

 بله استاد؟؟احتماال کاری داشتين-

 اها بله..ميخواستم بگم کار توهم عالی بود فاطمه..راضی بودم-استاد

 زیر لب گفتم

 ساعته..کی خواست تو راضی باشی?7فاطمه و زهرمار..حناق-

 شنيدمااا-ارمان
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 لبمو گاز گرفتمو سرمو انداختم پایين..آرمان همين استاده

 خندیدو گفت

 لبو نشو..برو دیگه دیرت نشه..خدافظ-

 ه..پسرخاله..ميشونمت سرجاتاین چه پررو شد

 خدانگهدار استاد نهاردانی-

 ایش مرتيکه ایکبيری مرده شور

 با صدف دست دادمو خداحافظی کردیم

 از ساختمون رفتم بيرون..ارمان خره هم دنبالم

مثل غول ميمونه مرتيکه..ولی خب..خدایيش خوش اندام بود..چشم بيشتر دخترا روهم ميخ 

ه ازش خوشم ميومد..نه ميشه ازش خوشم بياد..خو شوور دارم دسته خودش کرده بود..ولی من ن

 گل

 تا دسته گل هس کی ميره سمت دسته بيل؟؟

 خواستم سوار ماشين بهاره بشم که صدای فریاد آرمان بلند شد

 کی ماشين منو پنچر کرده؟؟-

 نشستمو بهاره استارت زد

 نچ نچ نچ..بيچاره رو نگا..پنچرش کردن-بهاره

 رشوایسا کنا-

 کنارش نگه داشت

 با نگرانی ساختگی.گفتم
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 وای استاد خدا بد نده..کدوم ادم بی فرهنگی اینکارو کرده؟؟-

 چميدونم..اگه ميدونستم که همين االن خفش ميکردمو زندش نميذاشتم-ارمان

 اوه اوه..وضعيت قرمزه

 بهاره جان راه بيفت..انگار استاد زیاد حالشون مساعد نيس-

 بهاره راه افتاد..وقتی از آرمان دور شدیم پقی زدیم زیر خنده

 منکه به استادو کار خبيثم ميخندیدم..ولی این چی؟؟

 تو به چی ميخندی؟؟-

 به توی کصافط..منکه ميدونم کار تو بود..تالفی حرف تو کالسش-بهاره

 سال منو شناختی??به به..پس باالخره بعد-

 سالگی شناخته بودم??همون-بهاره

 اوهوووو..خانوم جامعه شناس..تو اینجا داری حيف ميشی..برو جامعه شناس شو-

 بهاره پشت چشمی نازک کردو گفت

 بله دیگه..از هر انگشتم یه هنر ميباره-

 مبارک بابک باشه..یه زن هنرمند گرفته-

 کيه که انکار کنه؟؟-بهاره

 من-

 تو غلط کردی-بهاره

 ن زنگ ميزنم تيمارستان بيان جمت کننتوهم زدی..خواب دیدی خير باشه..اال-
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 گوشيمو دراوردمو زنگ زدم

 عه دیوونه داری چيکار ميکنی؟؟-بهاره

 شماره سارا رو گرفته بودم

 برداشت

 الو سالم عليکم..ببخشيد خانوم یه دیوونه داشتيم ميخواستم بياین جمش کنين..خطر رسونه-

 واااا..دیوونه شدی فاطی؟؟-سارا

 ارتا زنجير با خودتون بيارید که دستو پاشو ببندینممنونم..فقط سه چه-

 فاطی داری هذیون ميگی؟؟-سارا

 مرسی..االن آدرس دقيق هم ميدم-

 بهاره یه مشت زد تو بازوم

 ااااخ..خانوم نجاتم بدید..داره کتکم ميزنه این دیوونه-

 صبر کن قطع کنم..االن زنگ ميزنم اورژانس-سارا

 ر به این آدرسی که بهتون اس ميکنم بيایننه ممنونم نميخواد..فقط زودت-

 قطع کردمو اس دادم با سحرو الهه بياد پارک کوهسنگی

 فرستاد باشه

 فاطی واقعا زنگ زدی؟؟-بهاره

 آره..بدو برو کوهسنگی-

 چرا؟؟-بهاره
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 چون من ميگم..سرورت..پس برو-

 با سردرگمی سرشو کج کرد به معنای باشه..بعد نيم ساعت تو پارک کوهسنگی بودیم

 ظهر بود??ساعت

 رو یه نيمکت تو سایه نشستيم

 یاد دانشگاهو دانشکده افتادم

دوسال عموميم که تموم شد ترم پيش..ازین ترم باید عملی کار ميکردیم..تو یه درمانگاه..فعال 

 م دنيایی داره هااابخش اطفال بودم..انترن بودن ه

 دستمو ميکنم تا حلق بچه های بنده خدا

 تو عالم خودم غرق بودم که بهاره پا برهنه پرید وسط

 ميگم فاطی..چرا گفتی اینجا بيایم؟؟-

 برگشتم سمتشو با لبخند محوی گفتم

ميخوام مثل قدیما که مجرد بودیم اکيپی بيایم بيرون..چنروز دیگه این سحر یه جوجه طالیی -

 دنيا مياره بدبخت ميشيم..دیگه نميشه مجردی بيایم بيرونب

وااای..مرسی فاطی..خيلی وقته باهم نيومدیم بيرون..راس ميگی..درباره حرف دومتم باید -بهاره

 بگم نبابا..عماد فعال بفکر بچه نيس..ميگه سحر خودش بچس

 سحر بچس؟؟-

 نيس؟؟-بهاره

 ت..خيلی هم خانومهنخير..یه سال از منو تو کوچيکتره خاکبه سر-

 وااا..چرا خاک به سر من؟؟خاکتوسر عماد-بهاره
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 بيخيال حاال..بابک چشم عسلی خوبه؟؟-

 مرسی..سالم داره..راسی ميخوایم یه ماه دیگه عروسی بگيریم-بهاره

 جدی؟؟چه زود..یکم بيشتر تو عقد ميموندین-

 چميدونم..بابک اصرار داره زودتر ازدواج کنيم-بهاره

 دبعدم لبو ش

خندم گرفت..این بابک هم عجب بيش فعاليه..طاقت دوری بهاره رو نداره..هعييييی..خداکنه علی 

 هم هویجوری باشه

 ولی من دوست دارم حداقل یه سال تو عقد باشم

خودتون که بهتر ميدونيد دوره عقد یه دوره برنگشتنی و جذابو دوستداشتنيه..مخصوصا برای 

 عروس

 ماه بدون سر خر مثل قدیما اومدیم بيرونو خوش گذروندیم8اونروز بچه ها اومدن پارکو بعد

 

 

 

 

**** 
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 با حرص موهاشو گرفتمو محکم کشيدمو جيغ زدم

 عوضی آشغال..واسه من پاپوش درست ميکنی؟؟واسه من عکس درست ميکنی؟-

 با گریه و جيغ گفت

 تو جای منو گرفته بودی..ولم کن-

 زن اومدو از فرناز جدام کرد یه سروان

 به دستبند تو دستش نگا کردم بعدم به خودش..پوزخندی زدم

 هه..حاال فهميدی که بی گناه باالی چوبه دار ميره ولی اعدام نميشه-

 زیاد به خودت مطمئن نباش..من به همين زودیا ميامو جامو ازت پس ميگيرم-فرناز

 گرفتو گفت باز خواستم برم سمتش که علی از شونه هام

 عزیزم آروم باش..هيچ غلطی هم نميتونه بکنه-

 چنروز پيش فرناز با علی قرار گذاشته بود..علی اینو بهم گفته بود..نميخواست سوتفاهم بشه

 فرناز تهدیدش کرده بود نامزدیشو بامن بهم بزنه..وگرن منو ميکشه

 يثيت کردهعلی هم بعد اینکه یه تو گوشی بهش زده آوردتش پاسگاهو ادعای ح

فکر ميکردم فرناز دیگه دست برداشته..ولی با این اتفاق فهميدم از قبل برای بدست آوردن علی 

 مُسِره
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 &علی&

 آروم نشوندمش رو صندلی

ناراحتی از تک تک اجزاء صورتش مشخص بود..صورتشو با دستام قاب گرفتمو پيشونيشو 

 بوسيدم

 لبخند غمگينی زد

 خانومم ناراحت نباش دیگه-

 سرشو انداخت پایينو با ناخونای بلندش بازی کرد

 جلوی پاش روی زمين نشستمو انگشت اشارمو گذاشتم زیر چونش..سرشو بلند کردم

 چرا غصه ميخوری آخه؟؟-

 با صدای آرومی گفت

 نمی کواسه اینکه کسی که باعث اونهمه دالشوبی واسمون شده اینجاستو من نميتونم هيچکار-
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 عزیز دلم همه چيز تموم شد دیگه-

 با حرصو ناراحتی گفت

 چی چيو تموم شد؟؟تو بخاطر اون عوضی زدی تو گوشم-

 واسه اینکه ازون حالو هوا درش بيارم با شيطنت گفتم

 آها بخاطر این ناراحتی؟؟خب بيا بزن تو گوشم-

 دستشو گرفتمو زدم به گونم

 حرصی نگام کرد

 ستمو دور شونش حلقه کردمو گونشو بوسيدمپاشدمو کنارش نشستم..د

 خب چيکار کنم که تو راضی شی؟؟-

 هيچی..فقط بهم قول بده ازین به بعد هيچيو زود باور نکنی..با دليلو منطق قبول کن-فاطمه

 چشم نفسم..قوله قوله قول-

 انگشت کوچيکمو سمتش گرفتم..با لبخند محوی انگشت کوچيکشو به انگشتم گره زد

 منم قول ميدم هيچوقت بهت شک نکنم..مثل هميشه-فاطمه

 راست ميگفت..تاحاال بهم شک نکرده بود

 شرمنده شدم

 تو خيلی خوبی خانومم-

 صدای سرهنگ سهيلی اومد

 فردا تشریف بيارید دادگاه..واسه تکميل شکایت-
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 باشه ای گفتمو دست فاطمه رو گرفتمو از پاسگاه خارج شدیم

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 @طمهفا@

 وای بهاره..خيلی ناز شدی-

 بهاره یه چرخ زد

 دامن پفيش هم مثل عروسکا چرخيد

 با خوشحالی گفت

 جدی؟؟-

 با شيطنت گفتم

 مثل گور خر شدی..قبال مثل ميمون بودی-
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 با حرص یه مشت زد تو بازوم

 هه هه..من دردم نمياد..انقد تو خونه با داداشام کشتی گرفتم که سفت شدم-

 کرگدن-بهاره

 صدای نينا اومد

 عروس خانوم..اقا دوماد تشریف اوردن-

 بهاره با خوشحالی شنلشو پوشيدو بسمت بابک پرواز کرد..

 منم مانتومو پوشيدم

 الهه و سحرو الهه هم حاضر شدن

 عمادو مسعودو حسين اومدنو االغارو بردن..فقط منه قاطر موندم تو ارایشگاه

صدف و اليکا همون اول رفته بودن..اليکا که یه آرایش دخترونه قشنگ انجام دادو همراه با شراره 

 سوار ماشين امير شدنو رفتن تاالر

 معلوم نيس کجا مونده

 یه ربع گذشت..نگرانش شدم..گوشيمو برداشتمو بهش زنگ زدم

 با سومين بوق برداشت

 علی کجایی؟؟-

 ماشينم پنچر کرده-علی

 ..االن کجایی؟؟وای خدا-

 تعميرگاه-علی
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 کارت چقد طول ميکشه؟؟-

 یه ربع دیگه ميام..از آرایشگاه بيرون نرو-علی

 چشم..فقط زودتر-

 باشه ای گفتو قطع کرد..نشستم رو صندلی..آرایشگاه بزرگو شلوغی بود

 این شلوغی هم بخاطر عالی بودن کيفيت کارشون بود..و البته قيمت های مناسبشون

 آینهرفتم جلوی 

 بلندی لباسم تا روی مچ پام بود..البته پشتش یه چاک تا پشت زانوم داشتو یکم باز بود

شيری رنگ بودو آستين حلقه..یقه اش اسکی بود..پشتش هم تا روی کمرم باز بودو این قشنگ 

 ترش ميکرد

 سانتمو باهاش ست کرده بودم ??کفشای کرمی رنگ پاشنه 

 شدمدهههه..بسه دیگه..خنک شد..خسته 

موهامم جلوشو فرق باز کرده بود..پشتشم چون موهام بلند بود یه بافت کلفت هسته خرمایی زده 

 بود

 یه تاج هم رو موهام گذاشته بود

 تاجمو مرتب کردم که صدای نينا اومد

 خانوم مظفری..همسرتون اومدن-

 ری نگا نکنشالمو جلوتر کشيدمو با یه خدافظی رفتم بيرون..پولشو حساب کرده بودم..اونجو

 چشم گردوندم..ماشينشو جلوی آرایشگاه نگه داشته بود..ولی پياده نشده بود

 در کمک راننده رو باز کردمو نشستم
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 بی حرف راه افتاد

 عليک سالم-

 سالم-علی

 ناراحتی؟؟-

 فاطی گير نده..ماشينه حالمو گرفته-علی

 دیگه تا آخر راه حرفی نزدم مسير تو سکوت گذشت

 جلوی باغ تاالر نگه داشتو پياده شدم..باهم رفتيم داخل..مجلس مختلط بود

 زود بيا-علی

 رفت داخلو منم رفتم تو اتاق رختکن

 لباسامو عوض کردمو کيفمو برداشتم..از اتاق رفتم بيرون

 لباسم بلند بودو نيازی به ساپورت نداشت

 دستی به دامنم کشيدم

 ا نشسته بود..بکس هم بودنعلی رو از دور دیدم..کنار عماد این

 نشستم کنار عليو گفتم

 به به..سالم..جمعتون جمعه..گلتون کم بود که اومد-

 صدف سمت راستم بود و پدرام اونورش..اونور علی هم اليکا با نيش هميشه بازش نشسته بود

 خرمون کم بود که اومد-سارا

 عرعرش هم شروع شد-الهه
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 عرعر؟ عه سارا تازه اومده؟؟شروع کرده به-

 یهو دستم کشيده شد

 بچه ها شروع کردن خندیدن..با تعجب به اونی که منو ميکشيد نگا کردم

 علی بود..یه گوشه رفتو وایساد..بازوهامو گرفتو با اخم گفت

 این چيه پوشيدی؟؟-

 لباسه دیگه-

 همين االن ميری مانتوتو ميپوشی-علی

 با لبو لوچه آویزون گفتم

 لباسام که خوبه..بلنده تازه یقش هم باز نيست-

 علی یه نگا بهم انداخت

 برو شالتو سر کن-

 علی..اذیت نکن دیگه زشت ميشم-

 کالفه نگام کرد

 از کنارم جنب بخوری وای به حالت-علی

 برگشتيم سرجامون نشستيم..یه آهنگ شاد ایرانی پخش شد

 با بکس..ینی صدفو اليکا و سارا رفتيم وسط پيست

 علی دورادور زیر نظرم داشت

 از دومتری هيچ پسری رد نميشدم..وگرن پخ پخ ميشدم
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 بعد سه دور رقص برگشتيم نشستيم

 خواستم شربت بخورم که یه پرتقال پوست شده اومد جلوم

 یه صدا گف آ کن

 دهنمو باز کردمو پرتقالو گذاشت دهنم

 دمعلی بود..مثل هندیا کف دستامو بهم چسبوندمو سرمو خم کر

 این تشکر بود؟؟-علی

 اوهوم-

بهاره و بابک رفتن وسطو با پخش شد آهنگ شروع کردن به رقص..ما شيش تا رفتيم یه کنار 

 وایسادیمو همراه با دست زدن بلند داد ميزدیم

 این کمره یا فنره..اگه کمره قرش بده..اگه فنره ولش بده..بهاره بال-

شون به گند کشيده شدو فيلم بردار با اخم اومد بهاره هم همش خندش ميگرفتو آخرم فيلم رقص

 ما شيش تا انگلو از محل رقصشون دور کردو دوباره فيلم گرفت

 خالصه شامو خوردیمو بعدم نوبت چی بود؟؟

 آ باریکال..رقص تانگو

 برقا خاموش شدو فقط رقص نورا ميچرخيدن

 بهاره و بابک رفتن وسط..اهنگ الیت قشنگی پخش شد

 ورشون جمع شدنکم کم زوج ها د

 یه دست جلوم دراز شدو صدای علی اومد

 افتخار یه دور رقصو به بنده ميدید؟؟-
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 انگشتمو گذاشتم رو لبامو مثال دارم فکر ميکنم گفتم

 اومممم..آره..به شرط پاستيل-

 خندیدمو دستمو گذاشتم تو دستش

 صدفو پدرام..حسينو سارا..عمادو سحر..الهه و مسعود هم رفتن وسط

 اليکا مثل خر رو صندليش تنها مونده بود

وسط پيست رقص وایسادیم..دستشو دور کمرم حلقه کرد..منم دستمو گذاشتم رو 

 شونش..انگشتای یه دستمم تو انگشتاش قفل کردم

 آروم با آهنگ تکون ميخوردیم..سرمو گذاشتم رو شونش

 صدای زمزمه آرومش دم گوشم اومد

 هميشه کنارم بمون-

 ورتوهم همينط-

 نفسای داغش به گردنم ميخوردو باعث ميشد ضربان قلبم اوج بگيره

 چشامو بستمو به صدای ضربان قلبش که محکم خودشو به سينش ميکوبيد گوش دادم

تو عروسکشون هم که بهترین قسمت عروسيه کنار علی نشستم..جالب بود که به مسخره بازیام 

 ميخندیدو گير نميداد

ابکو خودم کندم..گالی دراشم ساراو الهه و سحر کندنو حرص بهاره رو گل جلوی ماشين بهاره و ب

 حسابی دراوردیم

 و البته دسته گلو با صدف تقسيم کردم

 آخر شبم بابا سریع منو از ماشين علی پياده کردو به علی گفت
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 دخترمو ندزدی-

 علی سرشو انداخت پایينو مثل پسرای خوب رفت خونشون

 گه چت ميکردیمنصف شب باهمدی ?تا ساعتای

 فقط خوبه که نزدیکم نبود اصال مشخص بود از حرفاش زیادی دلتنگه...

 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 اون بله ای که چند لحظه پيش دادم ینی پيوندمون جاودانه شد

 محمد دوماه پيش عروسی کردو رفت سر خونه زندگيش با فاطی گاوه

 حسين هم تازه واسش رفتيم خواستگاری..یکم آدم تر شده نسبت به قبل..دیگه خرگری نميکنه..

 با احساس گرمای دست علی به خودم اومدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 573 

 دست سردمو تو دست گرمو مردونش گرفت..آروم رفتيم داخل

 اوه..اینجا چخبره؟؟چقد شلوخه..ینی شلوغه

 يم رو مبال اروم نشستيمبعد اینکه به مهمونای مفت خور سالمو خوش امد گفت

 ماه از عروسی بابکو بهاره ميگذره..امشبم عروسی منو عليه..نهایت آرزوی من?

 برخالف مخالفتای علی مختلط گرفتيم..خودش اینطور خواسته بود

لباسم ازین دکلته هاس که از جای یقش طرحای طالیی نقره ای ميخوره و دور گردن بسته 

 اشق دامن پفيشمميشه..ولی من بيشتر از همه ع

موهای کنار سرمو فر ریز داده و همينجوری ریخته..بقيه موهامو یه گل رز بزرگ پشت سرم 

 دراورده و از زیرش تور بلندم که اکليلی بود اویزونه

 دو روز پيش واسه اپيالسيون رفتم آرایشگاه..چشمت روز بد نبينه خواهر

ورم داشتو سرخ بود..مثالآدمای چاقو چينی سوختم..بدنمو اتيش زدن..تا همين دیروز بدنم یکم 

 شده بودم..چون صورتمم بند انداخت یکم صورتم پف کرده بودو چشام ریز شده بود.

 به مرد زندگيم که اروم کنارم نشسته بود نگا کردم

کت شلوار مشکی براق..پيرهن سفيد صدفيش که دکمه اولشو باز گذاشته بود..و کراوات مشکيش 

 ه داده بودمکه خودم بهش هدی

 چشمم به کفشاش افتاد..همون کفشایی که روز تولدش داده بودم..همچنين کمربندشم همون بود

 همون سرویس چرم..یادته؟؟نيس؟؟

 آه مرد من..اگر انروز در قطار شماره کوپه ات اشتب نميشد..چميشد؟؟

 نميشد..ای نميشد..این وصلت و اون چهار تا وصلت دیگه نميشد
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 ه بشکن..من نميشکنم بشکنحاال بشکن بشکن

 عههههه..چيميگی؟؟منم مثل خودت خر کردی

 داشتم قربون صدقش ميرفتم که مثل االغ نگام کردو دهنش عين گاو ميجنبيد

 الهی الل شم من که به این اقا خوشگله ميگم خر گاو

 عينهو دیوونه ها سرمو بردم جلو و محکم لپشو بوسيدم

 جای رژم رو لپش موند..ناز خندید

 دختر زشته..بذار واسه اخر شب-علی

 لبمو گاز محکمی گرفتمو تورمو از پشت کشيدم رو صورتم

 همون موقع صدای دی جی اومد

 رفتيم وسط..یه اهنگ پخش شد..واااااو اینه؟؟؟

 

 حامد پهالن..علی نجات_فاطی

 

 آی فاطی فاطی فاطی

 یکی یدونم فاطی

 فاطی فاطی فاطی

 آروم جونم فاطی

 فاطی فاطی بذار سرتو رو شونم فاطی
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 فاطی فاطی دیگه بی تو نميتونم فاطی

 

 خندم گرفته بود..علی با چشای شيطونش نگام ميکردو آرومو مردونه ميرقصيد

 

 نميتونه کسی قلبمو اروم کنه

 فاطی دل تو سينه برای تو ميزنه

 

 دستشو گذاشت رو سينشو اروم ضربه زد به سينش

 

 ای فاطی فاطی فاطی

 دل نگرونم فاطی

 فاطی فاطی فاطی

 عزیز جونم فاطی

 

 فاطی فاطی فاطی

 عاشقتم قروقاطی

 فاطی فاطی فاطی

 عشق منی آی فاطی
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 زودی بيا ببينم من چشاتو همون چشم سياتو

 اسيرو خراب عشق توام دوس دارم اخالقاتو

 

 دستم با دست علی باال رفت..چرخيدمو باز پنجه هامو تو پنجه هاش قفل کرد

 ..رقصيدیم"خانومم_چرگری"بعد ازون آهنگ با اهنگ داوود 

 با تموم شدن اهنگ نشستيم سرجامون

 بکس ریختن وسط..گردو خاکی بپا کردن بيا و ببين

 صدف با پدرام اومدن سمتمون

 همو بغل کردیمو دم گوشم گف

 مبارکت باشه خواهر کوچولوی خودم-

 مرسی عزیز دلم..قربونت برم-

 مو گرفت..با تحسين نگاهی بهم انداختازم جدا شدو دستا

 پدرامو علی باهم دست دادن..صدف یه جعبه سمتم گرفت

 دوتا قلب که توهم فرو رفته بودن

 تشکر کردمو گرفتم..اوناهم رفتن نشستن

 کادو رو گذاشتم رو ميز جلومون

 خالااااصه..سرتونو بدرد نيارم..رقصيدیمو رقصيدیم تا اینکه وقت شام ریسيد

 غذا آخ جون-
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 علی لپمو کشيدو گفت

 گشنته؟؟-

 وای خيليييی..از صبح تاحاال هيچی بجز حرص نخوردم-

 رفتيم تو اتاق عقدو علی گفت

 حاال چرا حرص؟؟-

 چون هی موهامو ميکشيد..کال کمرم رو اون صندليه شکست-

 دستشو گذاشت رو کمرمو فشار خفيفی داد

 علیبا خجالت دستشو پس زدمو نشستم..خطرناک شده این 

 غذا رو آوردنو من بی توجه به فيلم بردار که هی زرتو پرت ميکرد دو لپی غذامو با شوشوم خوردم

 و گذشتو گذشت..تا اینکه عروس کشون رسيد..بهتریييين قسمت علوسی..مگه نه؟؟

 صدف هم مثل من عروس کشونو خيلی دوس داشت..اليکا هم شام عروسيو خيلی دوس داشت

 شنل بلندمو پوشيدم..لباس عروسم سنگين بودو یکم باهاش معذب بودم

 آخ خدایا کاش ميشد یه تونيکو شلوار ورزشی ميبود که ميپوشيدم

 به کمک علی نشستم تو ماشين

بنز سفيدشو با گل های قشنگی تزئين کرده بودن..رو در های ماشين اشعار زیبایی نوشته شده 

 بود

 "از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر"ده بودرو در کمک راننده نوشته ش

خالصه راه افتادیم..دسته گلمو از پنجره بيرون ميبردمو هرکس ميخواست ازم بگيرتش زود 

 مياوردم تو
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**** 

 

 

 

 

 گذر زمان حس نشد

 د آخه کی شد اخر شب؟؟

 د آخه تو چرا داری تو شب عروسی من فضولی ميکنی؟؟خدایی چرا؟؟

 اریکی باعث شد سه متر بپرم هواصدای آروم علی از تو ت

 منتظر چی ای؟؟-علی

 از گوشه چشم با ترس نگاش کردم

 مثل گودزیالی گرسنه نگام ميگرد..اصال من گودزیالی گرسنه دیدم تا حاال؟؟

 آره دیگه..پس علی چيه؟؟

 اها بعله..گفتتون متين
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 آروم پاشدمو یهو پا به فرار گذاشتم از تو اتاق

تو که ميترسی چرا این لباس مزخرفو که به زور نيم متر پارچه ميبره رو د اخه دختره ی االغ..

 پوشيدی؟؟که اون بنده خدارو حریص کنی؟؟

 بتوچه فضولی؟!

 دویدمو تو آشپزخونه پشت اپن قایم شدم

یه لباس خواب قرمز کوتاه که حریر بودو جای سينه و پایين دامنش پشمای نرم قرمز ميخورد 

 پوشيده بودم..موهام یکم نم داشت..چون رفتم حموم که تافتارو از موهام بشورم

 خونه تاریک بود..فقط نور مهتاب از پنجره ميومد تو

 وردازونجایی که من تو تاریکی توهم ميزنم یچيزی بنظرم تکون خ

 سيخ نشستم

 چيبود؟؟

 باز یچيزی تکون خورد

 به عادت بد هميشگيم رفتم سمت خطر..دستمو بردم جلو..هيييه این چيه؟؟

 یکم مو داشت

 جنه..وای خاکتوسرم

 یه بسم اهلل گفتمو یه جيغ فرابنفش کشيدم که جنه دستشو گذاشت رو دهنم

 با مشت کوبيدم بهش

 عه عه..نکن دختر..منم علی-جن

 از رو دهنم برداشتمو گفتمدستاشو 
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 عه..من فکر کردم جنه..اخه ميگن جنا پشمالو ان-

 دستت درد نکنه..من پشمالو ام؟؟-علی

 دستشو کشيدمو بردمش تو نور مهتاب

 به شکمشو بازوهاش نگا کردم

 نه..پشمالو نيستی..ولی مو که داری رو بدنت-

 همه دارن-علی

 تاقیهو خم شدو رو دستاش بلندم کردو برد تو ا

 خوابوندم رو تخت

 خودشم کنارم دراز کشيدو بغلم کرد

 علی..باشه واسه یه شب دیگه خب؟؟-

 هيييس..اروم باش-علی

روم خيمه زدو لباشو گذاشت رو لبام..انگشتای ظریفمو تو موهاش فرو کردمو عطر وجودشو با 

 تمام وجودم به داخل ریه هام کشيدم

 يزدبه لبامو گونه هام تا جای گردنم بوسه م

 دست های مردونه اش نوازشگرانه رو بدنم در حرکت بودن

 نجواهای عاشقانه اش کنار گوشم بيشتر از قبل حوایم ميکرد

 شاید به همون اندازه که من حوا شدم اون هم آدم شد

 دستشو برد پشت لباسمو آروم بند های ظریفشو باز کرد
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 باز سرشو آورد جلو

 بوسه نرمو عاشقانه و عميقی روی لب هام زدو...

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 با گریه یه مشت زدم تو سينش

 چشای نازشو باز کردو نگام کرد

 ای..تقصير توعه..ای دلم..اخ-

 پيشونيمو بوسيدو پاشد..پتورو روم مرتب کردو لباساشو پوشيد..بعدم از اتاق رفت بيرون

 نصف شد پاشدمو سریع لباسامو پوشيدم..آی کمرم

 واال هرچی دردو بدبختيه واسه زناس..این مردای لندهور فقط ميخورنو ميخوابن

 باز دراز کشيدم..به اکيپمون فکر کردم
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 بهاره که هيچی..ازدواج کرد دیگه..خبر مرگش..خبر تولدش..حاال هرچی

 سارا و حسين نامزدیشونو دوماه پيش خيلی باشکوه برگزار کردن..همينطور مسعودو الهه

 سحر هم ماشاال هزار ماشاال یه دختر کوچولوی ناز بارداره

منم که دیگه شرکت نميرم..واحد اطفالو خيلی عالی به کمک محمد پشت سر گذاشتمو دانشجوی 

 نمونه شدم

ترم تابستانه برنداشتم..االنم که مرداده..این ترمم من باید انترن باشم با ترم بعدش..خداروشکر 

 صدف تصميم گرفتيم باهم مطب بزنيمبعدش تموم ميشه و منو 

در باز شدو علی با یه ليوان بزرگ اومد تو..همينطور که همش ميزد کنارم نشستو کمکم کرد 

 بشينم..دستشو دور شونم حلقه کردو کم کم کاچيو داد بخورم

 یکم که خوردم سرمو عقب کشيدم..باز اوردش جلو

 اه علی نميخورم..بدم مياد از کاچی-

 عه چرا؟؟کاچی که خوشمزس-علی

 پقی زدم زیر خنده

 مگه خوردی؟؟حتما واسه کمر دردیت نه؟؟-

 براش ابرو باال انداختم که بينيمو کشيد

 نه دیوونه من..االن که اوردم یکم مزش کردم-علی

 پس توهم مثل خودم فوضولی-

 کمال همنشين در من اثر کرد-علی

 بقيه کاچی عسل روهم خودش خورد
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 و با دستم پاک کردمدور دهنش

 سرمو گذاشتم رو شونش..روی سرمو بوسيدو گف

 دوستت دارم خانومم-

 منم دوستت دارم اقایی..هيچوخ تنهام نذار-

 

 

 

******* 

 

 

 

 &علی&

 

 

 

 

 پشت در اتاق عمل نشستم

 سرمو تو دستام گرفتمو چشمامو بستم..ميخواستم تنها باشم
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 ای خلوتو نداشتماز طرفی حوصله و جون اینکه پاشم برم یه ج

 مامان کنارم نشستو گفت

 توکلت به خدا باشه پسرم..آروم باش-

 نگاهش کردم

 مامان..یعنی..سالم از اتاق عمل مياد بيرون؟!-

 معلومه عزیزم..هم خودش هم بچه اتون-مامان

 با این حرف مامان تازه دلگرمی به رگ های بدنم تزریق شده بود

 که همون لحظه با صدای جيغ بلند فاطمه از تو اتاق عمل با ترس از جام پریدم

 بعد ازون صدای جيغ هاش که انگار سعی ميکرد با یچيزی خفه اشون کنه به گوش ميرسيد

باز استرس کل وجودمو فرا گرفت..خواستم در اتاق عملو باز کنمو برم داخل که اليکا جلوم 

 وایسادو با گریه مانعم شد

 شکاشو پاک کردمو گفتما

 تو چرا گریه ميکنی آبجی خوشگلم؟-

 خودشو تو بغلم جا دادو با گریه گفت

 ميترسم بالیی سرش بياد داداش..من خيلی بهش وابسته ام-

 بغلش کردمو پشتشو نوازش کردم

 نه عزیزم حالش خوب ميشه..ازین اتاق عمل سالم بيرون مياد..مطمئن باش-

 ی ها..نياز به سکوتو آرامش داشتمنشوندمش روی یکی از صندل
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 بسمت نمازخونه راه افتادمو بعد اینکه وضو گرفتم واردش شدمو مشغول نمازو دعا شدم...

 

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 صداها تو سرم گنگ ميپيچيد

 و صدای پرستاری که روبروم وایساده بودو با ناراحتی ميگفت بچه به دنيا اومده ولی...

 

 مادرش سر زایمان فوت کرده

 هاجو واج نگاهش ميکردم..یهو پرستاره دوتا شدو جای سقفو زمين عوض شد

 چشمام سياهی رفتنو زانوهام سست..داشتم سقوط ميکردم که تعادلمو حفظ کردم

 بدن بی جونمو به سختی روی یکی از صندلی های راهرو کشوندم
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 صدای گریه زن های اطرافم تو گوشم ميپيچه

 گریه ميکنن؟؟برای عشق از دست رفته من؟؟ چرا

 یا برای اومدن یه نوزاد شوم به خونوادمون؟

 شایدم برای تنهایی من...

 یه قطره اشک از چشمم پایين چکيد و این اشک آغازی بود برای اشک های بعدی

 تو سکوت اشک ميریختمو به در بسته اتاق عمل خيره بودم

ماه تموم عذاب بکشه و اون بچه شوم رو  9خودم که باعث شدم متنفرم از این دنيا..از خودم..از 

 توی شکمش نگه داره و با عشق پرورشش بده

 از خودم که باعث شدم حس مادر شدنو فقط نسبت به جنينش بتونه حس کنه

و بازم از خودم که نتونستم همسر خوبی براش باشم..نتونستم کنارش بمونم تا بچه اشو با عشق تو 

 و بهش شير بدهبغلش بگيره 

 همون موقع یه پرستار سمتم اومد..یه پتوی کوچولو تو بغلش بود

 جلوم وایسادو خم شد

 یه نوزاد کوچولو که چشماش بسته بود الی پتو پيچيده شده بود

 نوزادو گذاشت رو پاهام..چون دستامو برای بغل کردنش بلند نکرده بودم

 دم گفت که یه دخترهیه قدم عقب رفتو با لبخند تلخی تبریک گفتو بع

 کم کم حس تنفر تو وجودم رخنه کرد

 با نگاه کردن بهش باز یاد فاطمه افتادم که االن ساکتو آروم یه ملحفه سفيد روش...

 نوزادو با پتوش برداشتمو خواستم پرتش کنم رو زمين که پرستار با ترس سریع ازم گرفتش
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 رومم کنه ولی آروم نميشدممامان با گریه اومد سمتمو کنارم نشست..سعی داشت آ

 مامان نوزادو از پرستار گرفتو نگاهی بهش انداخت

پاشدم از بغلش بکشمش بيرونو بندازمش رو زمين که باز پرستار مانعم شدو با عصبانيت بهم 

 توپيد

 آقا لطفا به بچه دست نزنيد..انگار این بچه مسبب مرگ مادرشه..واسه ما مسئوليت داره-پرستار

 داد زدمبا عصبانيت 

آره این کثافت مسبب مرگ عشقمه..نميخوامش..بچه شومی که باعث از دست دادن کل دنيام -

 بشه رو نميخوام..بندازش تو آشغال

 پرستار بچه رو گرفتو عقبگرد کرد

 گریه و زجه های خونوادم بهم نشون ميداد که دیگه فاطمه ای در ميون ما نيست

 همون لحظه صدای جيغو گریه صدف تو راهرو پيچيد

 نزدیک ما که رسيد محکموخورد زمين..پدرام کمکش کرد پاشه

 همونطور که گریه ميکرد از بقيه ميخواست بهش بگن چيشده

 با اینکه ميدونست اما نميخواست باور کنه

 دقيقا مثل من

 اونکه دوستشه نميخواد رفتنشو باور کنه

 ه دنيام بود چيه؟پس تکليف منی که هم

 تا نگاهش بمن افتاد اومد سمتمو کنارم نشست..با گریه گفت

 علی..توروخدا بگو چيزی نشده..حالش خوبه نه؟؟بچه اش هم خوبه-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 588 

 سرمو انداختم پایينو چيزی نگفتم که با مشت های بی جونش بهم کوبيد

 پدرام دستاشو گرفتو سعی کرد آرومش کنه

 چيزی نداشتم بگم

 ک رفتنش بودم..بی اینکه ببينمش رفتو ترکم کردهنوزم تو شو

 از جام پاشدمو دنبال پرستار رفتم

 تا منو دید بچه رو تو بغلش سفت گرفت

 نميدونم حالم چقدر بد بود..یا چهره ام چقدر زار بود که بچه رو آروم گذاشت تو بغلم

 چهره معصومش نشون ازین ميداد که من پدر شدم

 رم..یه دختر ناز و خواستنیحاال دیگه من یه فرزند دا

 ولی این دختر مادر ميخواد

 مادرش کجا رفته؟؟من نميتونم هم پدرش باشم هم مادرش

 من هيچوقت نميتونم جای خالی عشقمو پر کنم

 قطره اشک سمجی از رو گونم سُر خوردو چکيد رو لپ تپلش

 محکم به خودم فشردمش

 مردونه ام اوج گرفتهمونجا کف راهروی بيمارستان نشستمو صدای هق هق 

 عشق من دیگه برنميگرده..اون همه امونو تنها گذاشت..چون لياقتشو نداشتيم

 چون من بی احتياطی کردم..اگه دوهفته پيش رضایت ميدادم سزاریَن کنه اون االن کنارم بود

 اگه این زایمان طبيعی لعنتی نبود
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 همه خاطراتی که از اولين روز آشنایی داشتيم تو ذهنم تداعی شد

 مرور خاطرات برام مثل زهر تلخ بود

 از اتفاقات اطرافم دارم بی خبر ميشم

 فقط ميفهمم که ینفر داره دخترمو از بغلم بيرون ميکشه ولی من نميذارم ببرتش

 ارنسرم زیادی سنگينه نفس کم آوردم..پلکام نياز زیادی به خواب د

 سرمو ميذارم رو زانو هامو همونطور که دخترم الی پتو تو آغوشمه چشمامو ميبندم

 خدایا بی صبرانه منتظر یک خواب بی بيداری هستم...

 

 

 

 ادامه دارد...#

 

******* 

 

 

 

 

 &فاطمه&
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 برس کشيدن موهام که تموم شد رو تخت دراز کشيدم

 ش تموم نشده ميجومشیه آدامس هم گذاشتم تو دهنمو تا وقتی مزه شيریني

 مليکا خواب بود..آخيش از دستش راحتم

 تلگراممو باز کردمو نتمو روشن

 عشقم هم آنالین بود..مشغول چت کردن باهاش شدم

 "سالم بر آقا خوشگله"

 همون موقع تيک دوم خوردو جواب داد

 "سالم به روی ماه خانوم خوشگلم..البته روی ماه نشسته ات"

 خندیدمو جواب دادم

 "برعکس رفتم حمومو برگشتم..دلت بسوزه"

 باز جواب داد

 "عه؟!مليکا بيدار نشد؟"

نخير ایشون خواب هفت پادشاهو ميدیدن..بعدشم من یه دوش پنج دقيقه ای گرفتمو از حموم "

 "در رفتم..وگرن اگه بيدار ميشد پدرمو درمياورد

 استيکر خنده فرستاد که نوشتم

 "ز همه توقع دارهبه باباش رفته..بچه پرروعه..ا"

 خالصه بعد نيم ساعت چت کردن پاشدم

 مليکا چشماشو باز کردو نگاهی به اطراف انداخت
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 با دیدن من خندید

 از تو نی نی الی الی برش داشتمو بغلش کردم

 لپ تپلشو بوسيدمو گفتم

 مليکای من بيدار شده؟-

 باز خندید

 با عشق به خودم فشردمش

تم..اینو االنی که همسرم..عشقم..نفسم..دنيام کنارمه و دوستم خدایا ممنونتم..من خيلی خوشبخ

 داره و همينطور من دوستش دارم و دختر عزیزم یک ساله شده حس ميکنم

 پاشدمو رفتم تو توالت..دستمو خيس کردمو به صورت کوچولوش کشيدم

 دستشو دور گردنم حلقه کردو گونمو بوسيد

 آخ مامانی قربونت بره دختر گلم-

 ر وقت کمد..یه مانتوی مشکی عربی بلند دراوردمرفتم س

 جنسش از حریر و ساتن بودو سنگ کوبی های زیبایی روش نقش بسته بود

مليکارو گذاشتم رو تخت همونطور که نشسته بود مثل هميشه صداهای نامفهموم از خودش 

 دراورد

زدنو گریه مشغول حاضر شدن شدم..تا خواستم پشت ميز آرایش بشينم شروع کرد به جيغ 

 کردن

 برگشتم سمتشو بغلش کردم

 جان دلم مامانی-
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 بال بال ميزد..منظورشو فهميدم

 منظورش این بود که اونو حاضر کنم

لپشو گاز گرفتمو از تو لباساش یه لباس قرمز با نمک پرپرکی دراوردمو تنش کردم..هوا گرم بودو 

 نيازی به شلوار نبود

 فقط همون مای بيبی براش کافی بود

 یه تل قرمز که شبيه حلقه گل بود رو سرش گذاشتم

 بعدم خودم مشغول آرایش کردن شدم

 باز شروع کرد به بال بال زدن

 ميگم دیگه..عينهو باباش بچه پرروعه..از همه توقع کمک داره

 اوخی نه که جنابعالی خيلی مظلوم بودی و هستی و خواهی بود

 چيه؟مگه غير از اینه؟!

 زدم..ناخونای کوچولوشم براش الک زدمیه رژ لب قرمز براش 

 داشتم فوت ميکردم ناخوناشو که صدای زنگ گوشيم بلند شد

 بدون نگاه کردن به صفحه مشخص بود کيه..علی بود دیگه

 گفته بود نيم ساعت دیگه مياد دنبالمون

 الکش خشک شده بود

 بغلش کردمو کيفمم برداشتم..از خونه خارج شدم

 ردمو نشستمدر کمک راننده رو باز ک
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 علی مليکارو از بغلم گرفتو بوسيدش

 بعدم گونه منو بوسيد

 عادت داشت وقتی مليکارو ميبوسيد منو هم ميبوسيد

 دیوونه فکر ميکرد من حسودی ميکنم

 مليکارو از بغلش گرفتم

 با این دختر پرروت نزنی بيچارم کنی..من هنوز جوونم آرزو دارم-

 خندیدو چيزی نگفت

 وی یه رستوران بزرگ و شيک نگه داشتبعد نيم ساعت جل

 پياده شدیمو وارد رستوران شدیم..علی مليکارو بغل کرد

 مثال من تيپم بهم نخوره..بعله

 همه بچه ها اونجا جمع بودن..سر یه ميز بزرگ فاميلی

مليکا تا محمدو حسين رو از دور دید باز شروع کرد بال بال زدن..محمد خواست مليکارو بغل کنه 

 ازونور دویدو زودتر بغلش کردو فرار کرد که صدف

 همه به اینکارش خندیدن

 بده اینو دیوونه االن سارینا حسودی ميکنه-

 نميکنه نميکنه نميکنه-صدف

 لپ مليکارو بوسيد

 نکنيد لپ بچه امو..کثيف ميشه-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM سرنوشت ریمس

telegram.me/romanhayeasheghane 594 

 بی توجه به حرفم بين خودشون دورش دادن..هرکسی هم لپشو ميبوسيدو ميداد به بعدی

 با خنده نشستيم پشت ميز..سارینا با دیدن مليکا شروع کرد جيغ زدن

 تا وقتی که مليکا رسيد به گوجه سبز خانوم جيغ ميزد

 صدف گوجه سبزت خوبه؟-

 آره توپه توپ-صدف

چشمای سارینا یه سبز خيلی قشنگو خاص بود..صدف هم وقتی لباس سبز به تنش ميداد دیگه 

 رداین سبزی عينهو گوجه سبزش ميک

 سارینارو بغل کردمو لپشو گاز گرفتم که صدف با حرص تظاهری نگام کرد

 بهاره هم با بچه چاقش اومد نشست پشت ميز

 بهاره یه پسر بدنيا آورده بود..اسمشو گذاشته بود باربد

 این سه تا تا همدیگه رو دیدن شروع کردن به جيغو خوشحالی

 همه برگشته بودن نگامون ميکردن

 ملبمو گاز گرفت

 مليکا..دختر خوشگلم هيييييس-

انگشت اشارمو جلوی بينيم گرفته بودمو هيس ميگفتم که اونم متقابال همينکارو کردو گفت 

 هيييش

 با اینکارش همه زدن زیر خنده

 بچه داداشم محمدو فاطمه سه سالش شده بود..

 حسين داداشم هم که ازدواج کرده بودو یه سالی از عروسيش ميگذشت
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 ن هم عروسيشونو چند ماه پيش گرفتن..هفته بعدش عروسی الهه و مسعود بودسارا و حسي

 سحر هم که تازه باردار بود..هنوز سونوگرافی نرفته بود

 اليکا خواهر شوهر عزیزتر از جانم هم که تازه عقد کرده بود

 ردن ازپسرا باز شروع کردن از کارو پولو اقتصاد حرف زدن..و ما خانوماهم طبق معمول به غيبت ک

 مردم پرداختيم که خيلی کيف داد

 داشتم حرف ميزدم که یهو مليکا برگشت سمتمو گفت

 مامان-

 دهن باز کردم جواب صدفو بدم که با کنجکاوی برگشتم سمت مليکا و گفتم

 چيگفتی خوشگل مامانی؟-

 همونطور که با ناخونای کوچولوش بازی ميکرد نگام کرد

 صدف مثل کار آگاها به مليکا زل زده بود

 ناخونشو تو لپ مليکا فرو کردو گفت

 چيگفتی خاله جون؟؟-

 مليکا نگاهی به نوشابه ام انداختو دستشو آورد جلو

 سریع برشداشتمو اخم کمرنگی کردم

 این جيزه..اوفه نباید بخوری بدمزه اس-

 لبو لوچه آویزون شد

 باز گفت
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 مامان-

 ردم بخاطر مامان گفتنش که نوشابه رو گذاشتم رو ميزو بغلش کردمانقد یهویی ذوق ک

 تو حرف زدی خوشگل من؟-

 و این بود آغازی برای باز شدن زبون پررو خانوم...

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 تو آغوش علی فرو رفتمو سرمو گذاشتم رو سينش

 خدا تورو بهمخانوم خوشگلم تو هدیه خدایی..تو لحظاتی که داشتم به مرز جنون ميرسيدم -علی

 برگردوند

 من خودمم باورم نميشه-

 ولش کن..نميخوام به اون روز سخت فکر کنيم-علی
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 سرمو آوردم باال که لباشو گذاشت رو لبامو

 آرومو بی صدا مشغول بوسيدن هم شدیم

 وقتی لباشو برداشت آروم گفت

 فقط آروم که االن حسود خانوم بيدار ميشه ننشو ازم ميگيره-

 خندیدم که باز با داغی لباش آتشم زد

 دستش رفت سمت بند های لباس خوابم

 پيشونيشو به پيشونيم چسبوندو گفت

 به تماشای مسير سرنوشتمون نشستم..و آخرش به تو و ثمره عشقمون منتهی شد-

اشتباه نکن هنوز تموم نشده این مسير سرنوشت..منو تو تا هروقت که زنده ایم و کنار هم -

 ..هستيم.

 با هم تکرار کردیم

 "این مسير سرنوشت ادامه داره..."

 

 

 

 

 پـــــــــــــــایـــــــــــــان

 نویسنده:فاطمه سادات مظفری
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Faty_M 

1395/6/27 

17:37 

 دوستتون دارم دخيا..دخيا دستا باال..هورااااا

 

 

 

 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه ميباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ ميباشد . 

 جعه کنين .ابرای دریافت رمانهای بيشتر به سایت رمان های عاشقانه مر
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