
 

 

 یکم _پارت #

 دلفریبانه #

 ...قبل سال 7

 جانم در

 زدی

رخنهرسو

 جهانم ای

 از کنیادی

 ماکنای دل

 مهربان

 یارم 

 ی کوله و بیرون لباس با جوری همون خونه برگشتم خسته

 کشیدم خمیازه . کاناپه رو انداختم و خودم دوشم روی

 مربی این با.بودم برگشته باشگاه از تازه بودم شده خسته"واقعا

@romanbook_ir 



 

 

 وجودمباقی بند  بند  توی خستگی همیشه داشتم من که تگیریسخ

 از مامانم که میکردم غرغر داشتم همینجوری .میموند 

 دهنشچشم به خاصی ولع با منم پذیرایی داخل اومد  آشپزخونه

 داشتم رو شنیدنش انتظار که رو ای جمله اون تا بودم دوخته

 همیشه مثل مامانخوشگلم به به :گفتم خنده و شوخ لحن با.بشنوم

 همیشه مامان.میرسه نظر به آل ایده و رسیده خودش به

 که اونقدر بود  براشمهمتر  چیز همه از ظاهرش.بود  همینطوری

 که بودم ندیده رو هیچکس تاحاال میرسید  خودش به مامانم

 اش زنانه و هایظریف حساسیت به.برسه خودش به اینقدر

 روحیات و مبود  مامانم مثل هم کمی کاش ای.میخوردم حسرت

 و سادگی به شدید  کهعالقه حیف ولی بودن زنده ام دخترانه

 خودم ظاهر به نکردم سعی وقت هیچ و داشتم بودن معمولی

 نمیکرد  باور "اصال میدید  کنارهم رو مامان و من هرکس.برسم

 پایان به انتظارم باالخره.هستم مادری همچین فرزند  من که

 کردن نازک و عشوه یکم با اشرو جمله همیشه مثل و رسید 

 .کرد  پرتاب سمتم به چشم پشت

 به میمالونیش باشگاه تو میبریش برشدار ات کوله اون کثیف_

 مامانهمیشه.خونه تمیز مبالی رو میندازیش میاری بعد  جا همه

 های کفش آروم.بود  حساس حد  از زیاد  خیلی خونه وسایل روی

 دست بهم احساسبدی.درآوردم پاهام از رو بلندم ساق آدیداس
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 باید  هم ام داشتنی دوست آدیداس های کفش این اینکه مثل.داد

 دلم "اصال.داغونشده خیلی.میکردم زباله سطل مهمان

 اینکه وجود با.بندازم دور رو راحتی کفش این که نمیخواست

 .برنمیداشتم اینیکی سر از دست ولی داشتم زیادی های کفش

 داغون های کفش به انزجار با نگاهی و نزدیک اومد  مامانم

 نداری قصد  هنوزم:گفت کردو زیبام همواره ولی

 زیرلبی ی باشه و خندیدم میگفت راست دوربندازیشون؟مامانم

 باکاغذ  اتاقم. کنم عوض و لباسام تا اتاقم رفتم بلندشدم و گفتم ای

 ستارهای نقش و بود  شده پوشیده رنگ کرم و صورتی دیواری

 ام موردعالقه رنگ آبی رنگ.بود  شده حک روش رنگ آبی

 مکانی به رو اتاقم مالیم آبی رنگ این که بود  این تر مهم و.بود 

 شادابی اتاقماحساس تو .بود  کرده تبدیل ام ابدی آرامش برای

 به ام چوبی وسایل با من و بود  متر۲۰ نزدیک.میکردم خاصی

 سمت.بودم لعابداده و رنگ اونجا به سوخته ای قهوه رنگ

 کمد  دیگری و هام لباس کمد  یکی بود کمد  دوتا اتاق راست

 کوچیکتر لباسهام کمد  از که دیگر وسایل سری یک و کفش

 .بود 

 همراه به چوبی قدی ی آینه و میزآرایشی با اتاق چپ سمت

 .بود شده پوشیده چوب جنس از ای کاناپه
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 زمین روی به اونها کردن پرت و هام لباس درآوردن از بعد 

 رو رنگم قرمز کوتاه حوله.شدم ام نقلی ای شیشه حمام وارد 

 و حسابی دوش یک از بعد .کردم حموم داخل لباسی آویزچوب

 .دادم رو ام گوشی تماس جواب موهام کردن خشک

 .پیچید گوشی توی بود  نگرانی با کمی که صداش

 کجایی؟  هست معلوم هیچ_

 دچار "واقعا.بیرون بریم سامان با بود  قرار که افتاد  یادم تازه

 همین:گفتم  اضافه حرف بدون.بودم شده رس ودز آلزایمر

 یک.لباسام کمد  سمت رفتم و کردم قطع و گوشی.اآلنپایینم

 قرمز شال و جین شلوار همراه به کوتاه آبی کرپ مانتوی

 و کشیدم صورتم روی هم مالیمی و الیت آرایش.رنگپوشیدم

 اتاق از وقتی .رنگم قرمز دستی کیف تو انداختم گوشیمم

 اصرار داشت میزد  حرف سامان با داشت ن خارجشدم،ماما

 رو خونه تو موندن حوصله "اصال من ولی. تو بیاد  که میکرد 

 ممکنه ما پس جان دایی زن:گفت سامان رسیدم که در دم.نداشتم

 که بود  گرفته حرصم.نباشین دلربا نگران برگردیم دیر کمی

 به کردن خداحافطی از بعد .میده الکی توضیح داره چرااینقدر

 کردم نگاه میکرد  آنالیز رو من داشت محو لبخندی با که مانسا
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 اینقدر که نیستم مریض اآلن من ولی دکتری درسته:وگفتم

 .بودی نگرانم

 .گفت و کرد  ریز رو چشماش

 جواب و زدم زنگ بهت چقدر میدونی ای بچه که حیف_

 .لعنتی بوکس این با کردی خفه رو نمیدادی؟خودت

 یک حتی از دریغ ولی بگیری ماست باهام بود  قرار صبح از

 خندیدم.نیستم که پشمک.میشم نگرانت معلومه خب.پیامک

 وار دیوونه من که میدونی ببخشید  خب سامان باشه:وگفتم

 کرد  زمزمه لب زیر.بوکسم عاشق

 .بودی منم عاشق کاش ای_

 بهم  حسی که کنم باور نمیخواستم بودم خبر با سامان رفتار از

 اینکهسوار از بعد.زدم نشنیدن به رو ودمخ همین برای پس داره

 جین شلوار.کردم آنالیزش زیرزیرکی شدم سامان مشکی پژو

 که ایرنگ قهوه چهارخونه پیراهن یک با تنگ و پررنگ آبی

 قهوه موهای.بود  کرده تا آرنج تا هم آستینش.میومد  بهش "شدیدا

 فوق بود  کهگذاشته ریشی ته و داشت ای تیره "تقریبا  رنگ ای

 با  زیبایی هارمونی رنگش ای قهوه های چشم.میومد  بهش عادهال

 .بود  کرده درست صورتش توی موهاش
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 اآلن و بود  بزرگتر ازمن سال شش و بود  من پسرعمه سامان

 .بود  پزشکی رشته دانشجوی

 دوم_پارت #

 دلفریبانه #

 چرا که بود  آور تعجب برام که دقایقی گذشت از بعد  باالخره

 .کرد  باز دهن کرده سکوت همیشه برعکس سامان

 ...دلربا_

 تو که خاصی لحن از رو ام نگرانی میکردم سعی که لبخندی با

 .گفتم و کردم نگاهش کنم بود،پنهان صداش

 بله؟_

 .بگم بهت چیزی یک میخوام_

 بود رو روبه به نگاهش لحظه همون تا کردم نگاهش متعجب

 به و برگشت کرد  حس خودش روی رو نگاهم وقتی ولی

 .شد  خیرهمن

 .میزنیم حرف اش درباره کافه بریم_

 .نبود  اینطوری وقت هیچ سامان.میشدم نگران داشتم
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 داری اما سامان باشه_

 چیزی میکنی نگرانم

 و داد  تکون رو شده؟سرش

 گفت 

 .میزنیم حرف نیست  چیزی دلربا نباش نگران_

 نگرانی و کنجکاوی حس از بگه؟ترکیبی میخواست چی یعنی

 .نداختمی چنگ دلم به

 .ببرم حالش به پی سامان نگاه از نمیتونستم بار این

 میفهموند  بهم رو احساساتش هاش چشم با داشت عادت همیشه

 .هست چشماش تو چی بفهمم نمیتونستم اینبار ولی

 فرمون روی رو سرش کرد  پارک رو ماشین ازاینکه بعد 

 .گذاشت

 داشتم.میکنه درد سرش میکردم حس.بود  بسته رو چشماش

 دپرسیغیرقابل و سکوت همه این از میشدم نگران حد  از شبی

 .بودمش ندیده اینطوری وقت هیچ تاحاال.سامان باور
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 کنه؟ خراب حد  این تا رو اون حال میتونست چی

 وارد  میکردم شماری لحظه و میشدم دیوونه فضولی از داشتم

 .بدونم رو بگه بهم میخواد  که حرفایی و بشیم کافه

 به رو رنگش ای قهوه خمار های چشم و کرد  بلند رو سرش

 .دوخت چشمام

 بود؟غم؟استرس؟نگرانی؟ چشماش توی چی

 گفتم و شدم بیخیال پس.بود  خارج من توانایی از تشخیصش

 میکنیا  نگرانم سامان؟داری داخل بریم نمیخوای_

 بهم تورو اینقدر ؟چی آخه چیشده

 تا بزنه لبخند  میکرد  سعی که ریخته؟همونطور

 و دستاش تو گرفت دستامو بشه آسوده کمی خیالم

 گفت 

 چیو همه کافه بریم نباش نگران جان دلربا نیست چیزی_

 .میفهمی

 .باشه نیفتاده بدی اتفاق امیدوارم سامان باشه_
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 و بودم روم روبه به خیره هم هنوز من شد  پیاده خودش بعدش

 کنندهای قانع دلیل بتونم تا میکردم کنکاش و مغزم تو داشتم

 اومدم خودم به در شدن باز صدای با.کنم پیدا سامان الح برای

 .شدم پیاده لبخند  با و

 .کردیم حرکت کافه سمت به و گرفت دستمو سامان

 و کشیدم بلندی جیغ روم روبه ی صحنه دیدن و در شدن باز با

 .کردم نگاه روم روبه به خیره

 .میدیدم چی نمیشد  باورم

 رو ام خانواده افراد  بقیه و دوستام از سری یه و بابام و مامان

 .دیدم اونجا بودن داد  و جیغ و دست حال در که

 نبود؟ که هم من بود؟تولد  خبر چه اینجا

 مدت تمام میدونستم که سامان سمت کردم رو خنده پس؟با

 گفتم نکنم شک حتی که بوده کشیدن نقشه درحال

 سکته بزنی؟داشتم حرف من با میخوای اینطور که پس_

 .انسام میکردم

 شیطنت نگاه و میرفت ریسه داشت خنده از که همونطور

 گفت و گرفت بغلم محکم بود کرده زوم من روی آمیزشو
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 داریم  هایی استعداد همچین ما نداری خبر خوشگله خانم دیگه_

 تولدت نبود  سوپرایز اسمش ک میگفتم بهت اگه عزیزم

 .کوچولو خانم هممبارک

 گفتم  و کردم درشت رو چشمام

 ...که است آینده ی هفته که من تولد  امانس ولی_

 جلو سمت به منو و بود گذاشته کمرم پشت دستشو همونطور

 گفت میکرد  هدایت

 زودتر شدیم مجبور پدرت کاری سفر خاطر به ولی درسته_

 .بگیریم

 به و کردم سامان بشاش چهره نثار چشمکی حرف این بعد 

 .دویدم بقیه سمت

........ 

 گفتم  کنان خنده میکشیدم شیکمم روی به دستی که همونطور

 .میترکم دارم سامان_

 گفت کردو نگاه شکمم به باخنده

 معلومه_
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 شکمم به داشت و بود  نشسته کنارم که بازوش به کوبیدم آرنج با

 بودچقدر مشخص هم ام آبی مانتو روی از حتی که میکرد  نگاه

 .پره

 میزنی؟ چرا وحشی_

 شکمم به زدی زل اعتهس یک پررویی که بس از .حقته چون_

 بشه؟ چی که

 تو شکم این حاال بودم زدم؟توفکر زل هان؟من_

 حرص واالبا.بود  چشمم جلو".مثال اس تحفه خیلیم

 اینطوری باهام عمد از میدونستم کردم نگاهش

 .داشت کرم کنه اذیتم تا میزنه حرف

 گفت و خندید 

 چه ببین رو نگاهش .میکنم فرار من نزنی دیگه مادرت جان_

 .نخوردما باباتو ارث غضبناکه

 از.مامانم پشت رفت و داد  صورتش به بامزه حالتی هم بعدش

 .میگه بهش چیزی داره که میدیدم دور
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 .میخارید  بدجوری کردنم اذیت برای تنش اینکه مثل

 برسونم هدفش به اونو و کنم تفریح کمی نیست بد  گفتم منم

 گفتم  میزدم حرف بلند  خنده با که همونطور

 .سامان حالت به یوا_

 گفت و خندید بلند 

 .میبینمت ریز_

 زدم داد  سر خیره ی پسره میکرد  کفریم داشت دیگه

 .....سامانننننن_

 سوم_پارت #

 دلفریبانه #

 و دست دادن بهم دیروز که هایی هدیه بین داشتم که همونطور

 .داد  نجاتم مامانم میزدم پا

 صدای که تممیگش سامان ی هدیه دنبال هام کادو توی داشتم

 .آورد خودم به منو مامان

 غذابخوری؟ نمیای عزیزم دلربا_
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 کجا ندیدی رو سامان هدیه راستی مامان.میام اآلن مامان باشه_

 خودمآوردمش با یادمه دیشب باشم کرده گمش گذاشتم؟میترسم

 .آوردم درش گردنم از خواب موقع شب ولی خونه

 خوشگله خیلی.یدمد  گردنت تو بار آخرین منم عزیزم  نمیدونم_

 اونپسر داره گناه ها گذاشته تموم سنگ برات سامان "واقعا

 .بذار محلش ذره یه میکنی اذیتش اینقدر

 میکردم طی رو آشپزخونه و خواب اتاق بین مسیر که درحالی

 گفتم 

 باهم خیلی درسته نیست اینطوری سامان کن بس مامان_

 ت نیس میگی که اونطوریم ولی هستیم صمیمی

 از من اما نمیفهمی ای بچه هنوز تو جان مامان میکنیفکر_

 .چیه دردش میفهمم رفتارش طرز و نگاه

 چیه؟ دردش_

 میگه  بهت خودش یا میفهمی یا "بعدا_

 اند  درست میدونستم "تقریبا که مامان های حرف به توجه بی

 بزنمو خیالی بی به رو خودم کردم سعی و دادم تکون سرمو

 .نکنم باور خودم هب نسبت رو سامان احساس
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 دیگه حس بهش برادرانه حس از غیر به نمیتونستم من درواقع

 .باشم داشته ای

 کنه اعتراف بهم رو عشقش بخواد  روزی یک اگه نمیدونستم

 بلد رو کردن عاشقی.بدم نشون العملی عکس چه باید 

 تجربه رو شدن داشته دوست و کسی داشتن دوست تاحاال.نبودم

 سمت حاالها حاال نداشتم رو قصدش و بودم نکرده

 .میترسیدم "شدیدا وابستگی از.برم همچینچیزایی

 و شدم خارج سردرگمم و پوچ افکار از در زنگ صدای با

 سمت به و شه بلند  صندلی روی از میخواست که مامان روبه

 گفتم  دربره

 .میرم خودم مامان بشین_

 م گفت و مامان سمت برگشتم میرفتم  در سمت به که همونطور

 نیست؟ هفته یک رفت؟تا  کی بابا ،  مامان راستی_

 نزدیک اینکه مثل بودی خواب تو عزیزم رفت زود  صبح_

 .میکشه طول ماموریتش هفته یک

 نکرد؟اینقدر خداحافظی من با چرا پس گفتم خودم با لب زیر

 .میزدم زنگ بهش داشت؟باید عجله
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 رو روبه شینا و سامان خندان و بشاش قیافه با و کردم باز درو

 .شدم

 توی رو خودش شینا دادنم سالم از قبل و اومد  لبانم روی خنده

 .کرد  پرتاب بغلم

 گفتم  و سردادم ای قهقه

 ندیدی منو که وقته چند  مگه.شد  خورد  کمرم تر آروم دیوونه_

 کردی؟ رم اینطوری

 احساسات ذره یک تو نمیشی آدم وقت هیچ دلربا شو خفه_

 .نیست حالیت

 .میسوزه بدبختت شوهر برای دلم

 خنده.برگشته من سمت سامان نگاه شدم متوجه حرف این با

 بود؟من کجا شوهر وسط این حاال.شد  خشک لبام روی

 "اصال چون کنم ازدواج نیست قرار حاالها حاال مطمئنبودم

 که این به برسه چه نمیکنم فکرهم بهش حتی نیستم اهلش

 برسه چه نمک  جمع نمیتونستم رو خودم زندگی من.عملیشکنم

 . رو غریبه مرد  یک زندگی

 میکردم جدا خودم از رو شینا که همونطور و زدم پوزخندی

 گفتم 
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 .ریشتم بیخ حاالها حاال خانم باطل خیال زهی_

 گفت بالفاصله و دادیم دست دیگه باهم و جلو اومد سامان

 معلوم کجا از "دوما جون بانو سالم علیک "اوال_

 رو خونت در عشق کی خبرنداری که تو

 جانبی به حق قیافه و زدم کمرم به رو میزنه؟دستام

 گفتم  و گرفتم خودم به

 بازنکنم؟  درو من اگه و_

 مگه؟ تو دست_

 کیه؟ دست پس_

 .میفهمی وقتش به_

 گفتم میکرد  عصبیم داشت زدنش حرف طرز این

 نه؟ شه پا به شر میخواد دلت سامان_

 که معلومه_

 میخوادچقدر
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 پررو بشر این

 .خدایا بود 

 گفتم  میکردم کجی دهن سامان به که همونطور

 هی حاال نیستم که نیستم بکن ازدواج من منه آخر حرف این_

 .بکشید  رو خودتون

....... 

 دخترعمه شینا.اینجان سامان و شینا که میشه دوساعتی نزدیک

 بیادتولدم دیروز نتونست.بود  بزرگتر ازم سال یک و بود  من ی

 برام هم بزرگ قرمز خرس یک.دیدنم د اوم امروز همین برای

 .بود  نازی و داشتنی دوست خرس.بود  گرفته

 میکردم حس میزد  حرف داشت سره یک بود  اومده که اولی از

 .میکنه رنده غیبتاش و اش مسخره حرفای با داره رو مغزم

 گیرم هیچی ولی میگشتم سامان گردنبند  دنبال داشتم همواره من

 .نمیومد 

 گفتم  و شینا سمت برگشتم
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 کن کمکم بیا دختر تو میزنی حرف چقدر کن بس شینا_

 .کنیم پیداش کردم گم گردنبندمو

 که گردنبندی که دیدم اتاقم در کنار رو سامان موقع همون

 .بود  گرفته دستش بود  گرفته برام خودش

 میگردی؟ این دنبال_

 بود؟ کجا سامان وای_

 .پذیرایی تو مبل کنار بود  افتاده_

 گفتم  و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 دنبالش دارم چندساعته میدونی سامان نکنه درد  دستت_

 .میشدم ناامید  داشتم دیگه میگردم

 و گردنبند  و برگردوند  منو کرد  طی رو بینمون مسافت و خندید 

 گفت  و بست گردنم به

 .میاد  بهت خیلی شدی قشنگتر حاال_

 کشیدم ود ب پوشیده سفید  های نگین از که گردنبندی روی دستمو

 گفتم و سمتش برگشتم و

 زحمت خیلی سامان مرسی خوشگله خیلی "واقعا آره_

 ...هم دیروز بابت.کشیدی
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 گفت لبخند  با و آورد  باال دستاشو

 بانو ماست های قابلیت از دیگه یکی اینم باالخره دیگه_

 .ماست وظیفه شما کردن خوشحال

 چهارم _پارت #

 دلفریبانه #

 نور و خشکی و کویر غیراز رد میک کار چشم  که جایی تا

 .نمیشد  دیده چیزی خورشید سوزان

 .ایستادم اینجا ساعته چند  نمیدونستم

 رو کسی شاید  تا شدم اطرافم به خیره.اینجام چرا نمیدونم حتی

 .کنه کمکم بتونه که بیارم گیر

 از هامو لباس لحظه همون اگه میکردم حس بود  گرم خیلی هوا

 .میگیرم آتیش درنیارم تنم

 نخی شلوار یک با و رو شالم بعدش درآوردم رو مانتوم اول

 .کردم رفتن راه به شروع رنگ صورتی تاپ و رنگ سیاه

 کویرنوردی؟ بیام میخواستم منکه  نیاوردم همراهم هیچی چرا
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 اومدن برای بودم نچیده ای برنامه منکه عجیبه برام خیلی ولی

 .جایی همچین به

 ی تشنه و خورده ترک های نزمی  از غیر میرفتم راه هرچقدر

 .نمیدیدم چیزی آب

 .میسوختن شدت به پاهام کف

 بهش نگاهی و باال آوردم دستم با رو راستم پای کف و نشستم

 .انداختم

 .میرفت خون ازش داشت

 .بود  شده پاره پاره پوستش

 و میشه جزغاله داره خشکی این تو بدنم چطور میدیدم بااینکه

 .نداشتم آنچنانی درد  ولی میشه متقسی چاک هزاران به لبام

 .نمیدونستم هم رو دلیلش حتی

 .بودم شده کالفه

 به سرم پشت از مهیبی صدای که میزدم پرسه فکرا همین توی

 .کردم نگاه رو پشتم و برگشتم رسید  گوشم

 .افتاده کار از قلبم میکردم حس بود  مقابلم که چیزی دیدن با اما
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 .شد  بریده لحظه چند  برای نفسم

 .ردباد گ

 .بود خزیدن درحال سمتم به سرعت به که عظیم گردبادی

 و بود  وصل آسمون به سرش یک که ابهت و بزرگی اون با

 متصل خاکی های زمین به تهش و میکند  ازجا ابرهارو داشت

 به ای قهوه رنگ میکرد  بلند  زمین از که هایی خاک با بودو

 .بود  گرفته خودش

 شدن دور و دویدن توان پاهام حتی که بودم شده شوکه اونقدر

 .نداشتن رو مکان اون از

 رو دستام که همین  ولی گرفتم کمک دستام از بستم رو چشمام

 دل در من و شد  خالی زیرم زمین زدم تکیه زمین به

 .افتادم سیاهیزمین

 سقوط جایی به تا بودم معلق و میزدم جیغ میتونستم که جایی تا

 .توقف از دریغ ولی کنم

 خدارو.شدید  بودم کرده عرق.پریدم خواب از یکی داد صدای با

 .دیدم خواب که کردم شکر مرتبه صدهزار
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 این از که میشد دوشبی به  نزدیک .وحشتناکی خواب چه

 متوجهنمیشم وقت هیچ خوابم توی ولی میدیدم مزخرف خوابای

 "واقعا چون واقعیته میکنم فکر همش ، میبینم خواب دارم که

 .ست زنده که میکنم حس رو روحم و بدنم

 و سرم.داشتم حضور خواب اون توی زنده صورت به "کامال

 .شدم رو روبه مامانم ترسیده های چشم با و کردم بلند 

 خوبی؟؟.دیدی بد  خواب عزیزم بود خواب _

 ترس  و نگرانی و اظطراب اثر در دیدم کردم نگاه دستام به

 همدرد  بود  شده قرمز هم دستم کف دادم فشار بدجور رو ناخونام

 .میچکید  عرق چیک چیک ازم.میکرد 

 که  زدم جیغ اینکه مثل ولی نبوده واقعی هام زخم آوردم شانس

 ولی  بخیرگذشت که شکرت خدایا .کردم بیدار خواب از و مامانم

 چی وحشتناکم و پی در پی خوابای این دلیل میشم روانی دارم

 کردم  سبو و مامانم نداشتم کردن فکر توان "واقعا هستن؟دیگه

 گفتم  و

 برو مامان دیدم بد خواب نیس چیزی  کردی بیدارم که مرسی _

 .خوبم عزیزم بخواب
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 .رفت و گفت بخیری شب کردو نگاهم نگرانی با مامانمم

 برگردم و بزنم صورتم و دست به آبی و دستشویی برم شدم بلند 

 که  چیه اینمزخرفات ببینم کنم فکر کمی الاقل نشد  اگر بخوابم که

 .میبینم "جدیدا

 پنجم _پارت #

 دلفریبانه #

دلربا_ 

 بیا 

 ببین اینو

 چی ببینم تا انداختم سامان کنار تخت رو رو خودم پرش با

 .بده نشونم میخواد 

 کو  چیه_

 ببینم؟سامان

 و خندید  بلند 

 گفت 
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 خب.پرشت این با هوا پریدم متر شیش دختر  تر آروم_

 بگو بهم رو نظرت بعدش ببین فیلمو این بیا حاال

 .کرد  پلی رو فیلم و دادم تکون اشه؟سریب

 خودتی؟ این سامان واوووو_

 عمته پس نه_

 خودش که حرفی به و کردیم نگاه همدیگه به همزمان هردو

 .خندیدیم گفته چی بود  فهمیده

 .ببرم تورم میخوام دلربا_

 .شم دیده نمیاد  خوشم من سامان نه_

 و کشید  پشت از رو دستم که شم بلند  تخت روی از میخواستم

 .نذاشت

 .کردم نگاهش موشکوفانه و سمتش برگشتم

 این وارد  باهم بیا میتونی تو دارم ایمان بهت من عزیزم دلربا_

 استعدادشو"واقعا تو میکشه انتظارتو خوبی چیزای شیم عرصه

 .داری
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 افزونت  روز موفقیت آرزوی و میکنم دعا تو برای من سامان_

 شممیدونی  دیده میاد  بدم من بکش خط رو من دور اما دارم رو

 بدی؟من  انجام رو ریسک این میخوای چرا داره دردسر چقدر

 اینو بخور بگناینو بهم.بشم آدم چهارتا محدود که نیستم دختری

 چه  هیکلت نه یا بشی دار بچه نکن ازدواج یا بکن ازدواج نخور

 نه یا بکشی سیگار باشه ای اندازه و سایز

 ...و

 کنی؟ جازدوا نمیخواستی که تو_

 بود کرده زیر رو چشماش و بود  گرفته دستمو که همونطور

 .کردم نگاهش متعجب

 با خودش مثل و شدم خم جلو روبه کمی.کرد  شیطانی ی خنده

 گفتم  تعجب

 کنه؟ ازدواج حاال خواست کی_

 گفتی؟ خودت_

 هم ازدواج.بگیرن تصمیم برام دیگران نمیخوام فقط گفتم من_

 .سامان بگیری سوژه ازم نکن یسع بود  موردا اون از یکی

 .خنده زیر زدیم باهم هردو
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 پسش از تو شاید  سامان سختیه کار شدن مدلینگ "واقعا_

 ".عمرا من ولی بربیای

 بیاره باال رو سرش اینکه بدون و کرد  زیرلبی ی خنده سامان

 گفت 

 نه  یا میتونی توهم میبینم حاال_

 یعنی.کنه کارو ینا میخواد  سامان چرا نمیدونستم خودمم "واقعا

 من بهدرد  شغل این هم باشم داشتم؟داشته رو استعدادش من

 .نمیخوره

 برند  چند  لباسهای بود  عالی داد  نشون خودش از که فیلمی

 عکاسی های ژست توش و بود  پوشیده رو معروف

 .ومدلینگمیگرفت 

 تو و نشستم آرایشم میز کوچیک صندلی روی سامان از بیخیال

 .رفتم فرو فکر

 این توی من و میگذشت لعنتی خواب اون دیدن از شبی دو

 "بعدا حاال ببینم نمیخواستمم.ندیدم خوابی هیچ دوشب

 امتحانام دیگه روز دو .چیه لعنتی خوابای اون دلیل معلوممیشه

 .بکشم آسودگی سر از  نفسی میتونستم و میشدن تموم
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 ششم _پارت #

 دلفریبانه #

 .گهدی دار نگه تر محکم ذره یه سامان اه_

 هردو کف میرفت ریسه خنده از داشت که همونطور سامان

 و آورد  باال و سرش و کرد  عمود  زانوهاش روی رو دستش

 گفت و شد  خیره من به بالبخند 

 ماشاءهللا .میگردیم لبان تشنه ما و کوزه در آب میگن که راسته_

 از رو زور همه این.دختر هستی پهلونی خودت برای

 مشتات  توهم نداره جون دیگه چارهبی بوکس کیسه کجامیاری؟این

 .کردیبدبختو الشش و آش زدی داشتنش نگه سخته محکمه

 پرت و چرت الکی داری نگهش نمیرسه زورت بابا برو_

 و کن دستت دستکشامو بیا میگی راست اگه.میدی من تحویل

 .دارم نگهش من بزن تومشت

 گفت و خندید بلند 

 مقایسه  شما با رو خودش خواست کی بانو عزیزم کردم غلط_

 .ا کج ما زور کجا شما زور گفتن زنی گفتن مردی "اصال کنه

 بکس؟ کیسه چرا اینجام من وقتی "ثانیا
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 خیره میکرد  نگام شیطنت با داشت که هاش چشم  به تعجب با

 بگه؟ میخواست چی.شدم

 بزنم؟  کتک تورو میگی داری یعنی_

 شارها چشم با و کشید  بیرون تنش از رو رنگش قرمز شرت تی

 .بودکرد  شده تشکیل خالص عضله تیکه چهار از که شکمش به

 به درونم شیطان هم کمی هم بودم کرده تعجب هم که همونطور

 گفتم  بود  اومده وجد 

 میزنما؟ بزنم؟محکم ضربه شکمت به میخوای پس_

 .حالجی مرده چند  ببینم بزن_

 آروم کردم سعی و اول ضربه و کردم ای شیطانی ی خنده

 .بزنم

 شیطنت و خنده با داشت!نمیشه باورم نخورد  تکون "الاص

 .بمالم خاک به پوزشو تا میزدم محکمتر باید .میکرد  نگاهم

 عقب به سانت یک اندازه به که زدم تر محکم رو دوم ضربه

 .بود  محکم و لجوج بازهم  ولی رفت

 زورت؟ بود  همین همین؟فقط_

 !!!بیچاره میشی ناقص که بزنم محکم اگه آخه_
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 آخه خودش برای موهبتیه توهم دست با شدن ناقص بزن شما_

 .اینو نمیفهمی که تو

 .خواستی خودت خب خیلی_

 الکی اول بزنم رو سوم ضربه خواستم وقتی کنی  گم رد  برای

 همخیلی اون رفتم عقب به دوباره و برداشتم جهش سمتش به

 به شروع خورده رکب فهمید  وقتی ولی گرفت گارد  سریع

 .کرد خندیدن

 بلند سامان داد  صدای کردم وارد و سوم ضربه موقع مونه

 .شد 

 سامان.کردم غلطی چه خدا چیشدی؟خوبی؟ای سامان وای_

 گرفت؟ درد  خیلی

 بود زده تکیه دیوار به دستشو و بود  بسته رو چشماش

 سرش بود  کرده ریز رو چشماش و بود  ایستاده که همونطور

 گفت باالآورد  رو

 نامرد؟ میزنی  نامردی_

 هم خیلی.زدم نامردی من میگفت راست.شد  کباب براش دلم

 .زدم محکم

 گفتم  پشیمونی و دلشوره با
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 بودم مطمئن راستش میشه اینجوری نمیدونستم سامان ببخشید _

 ...خب ولی نمیاری  کم تو که

 گفت  و هام حرف وسط پرید 

 بدی؟ شکست منو خواست دلت بازم ولی_

 اوهووووم_

 .انداخت گردنم ورد دستشو و خنده زیر زد  بلند 

 بود  وجودت تو خباثت تم بچگی از.دیگه خودمی دلربای_

 .میزدی رکب همیشه.کلک

 !!سامان اع_

 و لجبازی میگم؟هنوزم دروغ چیه_

 غیر کنی لج باهام همش داری دوست

 شک_گفتم  و کردم خبیثی ی اینه؟خنده

 .همونم هنوزم که نکن

 سمتشو رفتم.برداشتمش زمین رو از و تیشرتش سمت رفتم

 .کردم تنش تیشرتو و آوردم باال دستاشو
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 درد  هنوزم_

 داری؟دکتر

 به بریم؟شکلکی

 بامزش ی چهره

 گفت و داد

 دکترای نه  شی پرستارم تو کنم تب میخوام دارم درد  آره_

 .مسخره

 گفتم  و گرفتم سمتش به زدن مشت گارد  و خندیدم

 میخواد؟ باز دلت نکنه_

 .کردم غلط نه نه_

 بچه مثل هنوزم ولی سالته دو و بیست.سامان شیطونی خیلی_

 .هایی

 کننده؟ کسل و باشم؟خشک بزرگا آدم شبیه داری دوست_
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 دوست رو سامان همین من میگفت راست.شدم خیره بهش

 بهلطف همیشه میشد  باعث که شاد  و خنده خوش همیشه.داشتم

 .باشه من لبای مهمون خنده اون

 .نشو عوض وقت هیچ.دارم دوستت همینطوری من_

 و شد  بلند  تخت روی از جهشی با و کرد  من نثار چشمکی

 .گرفت سمتم به دستشو

 .شدم بلند  تخت روی از کمکش با

 گفت و آورد  سمتم مشتشو

 .ما ی خونه بریم امشب قراره بپوش زود  بعدشم قدش بزن_

 گفتم  و کوبیدم اش شده مشت دست به مشتمو کنان خنده

 .پایین ممیا زود  منم بیرون بفرما شما پس_

 .بیرون رفت اتاقم از و داد  تکون مثبت عالمت به رو سرش

 حیاتی من زندگی برای بودنش.سامان این دست از خدا ای

 حس از غیر حسی ولی.بودم شده وابسته بهش.بود 

 .باشم داشته بهش برادرانهنمیتونستم

 .میکرد  پر برام رو رامتین جای
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 .کشید  تیر قلبم رامتین اسم آوردن با

 هفتم _ت پار#

 دلفریبانه #

 ام عمه خونه که میشد  دوساعتی.بود  سررفته ام حوصله حسابی

 مثل ومنم بودند  بش و خوش و گپ مشغول همه و بودیم اومده

 های مبل ترین گوشه از یکی روی بودم نشسته بیکار همیشه

 ور هایکوتاهم ناخن با داشتم و م ا عمه خونه رنگ ای سورمه

 چون نخورمشون ته از این از یشترب که میکردم سعی و میرفتم

 .میسوختن "شدیدا و بودن رسیده گوشتم به

 .بود  گرفته گرم ساشا با و بود  شده من بیخیال هم سامان حتی

 دختر.بود  بزرگتر ازمن دوسال که بود  عموم دختر ساشا

 .بود تر جذاب و خوشگلتر خیلی که ازمن حداقل.بود  خوشگلی

 از هم سامان و داشت خاصی گیرایی  "واقعا.میشدن جذبش همه

 .بود نمونده بهره بی قافله این

 کی خب ولی نبود  بازی هوس پسر

 مقاومت ساشا مقابل در میتونست
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 میخورد  بهشون چشمم که کنه؟هرلحظه

 .میکردم ساشا نثار ای غره چشم

 و هیجان با داشت و بود  نشسته سامان روبه و بود من به پشتش

 .میکرد  تعریف چیزی براش عشوه

 ابرو با بلند  و پر های مژه با مشکی درشت های چشم ساشا

 حسابی که داشت قدبلندی.داشت رنگ ی پرمشک و کمند  های

 .میداد جلوه زیباتر اونرو

 البته خودم مثل.پرنبود  خیلی حال این با داشت الغری هیکل

 .بودم اون از تر الغر کمی من نبود  هم من مثل

 .نمیرسیدم ایشون درازی به بگم باید  هم قد  نظر از

 قرمز رژ من برعکس.میکرد  آرایش داشت عادت همیشه

 .میکرد  خودنمایی اش گوشتی لبای روی پررنگ

 .وتمام بود  ای قهوه رژ آرایشم نهایت من

 ابروش و چشم رنگ با بود  پوشیده که رنگی مشکی ماکسی لباس

 عجیب برام.میکرد  توجه جلب حسابی و بود  شده ست موهاش و

 چیزی مدلینگ حرفه درباره ساشا به سامان چرا که بود 

 توجه عاشقجلب شاسا چون.خبرندارم من و گفته هم شاید .نگفته
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 عرصه این تو زود  خیلی میتونست داشت هم رو زیباییش و بود 

 .بود  بهتر که من از.برسه باالیی  جاهای به

 رو ایکبیری ی دختره اون داشتم همش اینکه از بودم شده خسته

 حسرتنصیبم جز هیچی کار این با.میکردم همقایس خودم با

 دوست رو خودم من باشه میخواد که هرکی نی مهم برام.نمیشد 

 اتاق رفتمسمت حرص با شدم بلند مبل روی از کالفه.م داشت

 .بود  اونجا مانتوم چون سامان

 بزنم قدم کمی حیات توی برم و بپوشم لباس بودم گرفته تصمیم

 .بود  وساشا سامان مسخره اداهای دیدن و اینجا نشستن از بهتر

 گفتم  میپوشیدم لباس و میزدم غر لب زیر داشتم که همونطور

 از چطوری پنجش و هشتاد  صدو قد اون با  نیست معلوم_

 ...درازززز ی افتاده عقب ی دختره میشه رد  درا چهارچوب

 دلربا؟ میگی کیو_

 خیره سامان به و برگشتم  تعجب با

 وشگ حرفام به داشت این.شدم

 .داشتم کم میداد؟همینو
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 در خاطر به باید  که افتاد  یادم و دادم تحویلش مصنوعی لبخند 

 .کنم اش مواخذه ورودش برای نزدن

 نباشه؟خجالت تنم لباس وقت یک اینجا من نمیگی تو هی_

 .میشی وارد اجازه بدون نمیکشی

 که همونطور و گرفت شکل لباش ی گوشه جذابی ی خنده

 کردن روشن بدون و بست درو ود ب دستش در دستگیره

 منم و میومد  پنجره از محوی نور.در به داد تکیه چراغاتاق

 .کنم روشن رو چراغ اتاق به ورودم موقع ندیدم نیازی

 !داری که حاال ولی نداشتی کاش ای بهتر چه_

 میگی؟  چی_

 .میگم لباسو_

 از تر پرو ولی میکشیدم خجالت باید  شاید .حرفش از شدم شوکه

 .بودم رفاح این

 .ببینم بیرون برو سامان پرویی خیلی_

 بدون دارم حق که معلومه منه اتاق برم؟اینجا کجا بعدشم_

 .شم واردش اجازه

 .بیرون برو پس اتاقتم تو من که "فعال ولی_
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 گفت و کرد  شیطانی ی خنده

 که تو مشکل کنی عوض لباس دیگه اتاق بری میخواستی_

 .نباشه حرف پس اینجا اومدی

 سرش بالیی یک میخواست دلم و بود  گرفته محرص

 محکم بودم نپوشیده هنوز که رو  رنگم زرشکی مانتوی.بیارم

 مهارش هوا رو بهش برخورد  از قبل ولی کردم پرت بهسمتش

 .برد  صورتش نزدیک و کرد 

 همیشه نمیکنی عوض عطرتو که خوبه...عطری چه همممم_

 .دارم دوستش میدی بورو همین

 نزدیک مشتمو و کردم طی شتاب با و بود  ونبینم  که قدمی سه

 .بردم صورتش

 بودی؟پس گرفته گرم ساشا با که شده؟تو چت امشب سامان_

 هم میخوای؟خودم چندتا چیه؟چندتا اینجا؟دردت میگی چی

 حسادت داشتم من.زدم که هایی حرف از شدم متعجب

 .بودم صمیمی سامان با من داشتم حق میکردم؟خب

 .رد میک نگاهم تعجب با
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 هشتم _پارت #

 دلفریبانه #

 .پایین آورد  و دستش تو گرفت آروم و مشتم دستش با

 بزنی؟ منو میخوای_

 .ه آر باشه الزم اگه_

 .بزن پس_

 نمیتونم "واقعا میدونست هم خودش چون کنه کفریم  میخواست

 .من برمیداشتبرای دور داشت همین برای.نمیومد  دلم.بزنمش

 شده؟ حسودیت_

 وقت؟تو اون ساشا؟چرا و تو به کی به ای حسودی چه نه_

 .ی باش میخوای که هرکی با آزادی

 عطرمو داشت.کشید  عمیق نفس چندبار و کرد  شیطانی ی خنده

 میکردمو استفاده عطرو همین همیشه.میکرد  پر هاش ریه تو

 .ه عاشقش سامان میدونستم

 میاد؟ خوشم ساشا از فکرمیکنی_
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 .ر پولدا و اکالسب هم جذاب هم خوشگله نه؟هم که چرا_

 من چشم به باشه میخواد  که هرخری.نگو پرت و چرت_

 جذاب و خوشگل نفر یک فقط من چشم به.نداره زیبایی "اصال

 .پولدار و باکالس وهمینطور

 گفتم  و کردم ای خنده

 مردی همچین گیر که هستن کی بیچاره خانم اون وقت اون_

 .نگفتی بهم زودتر چرا جدیدته؟نامرد  دختر افتادن؟دوست

 گفت  و کرد ای خنده

 .نداره خبر هنوز هم خودش آخه_

 داری؟ دوستش نگفتی بهش یعنی_

 نوچ _

 نداره دوستت نکنه_

 این نمیگی؟با بهش که

 و کرد  اخمی حرف

 .رفت نگاهش برق
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 .نمیدونم_

 ناراحت که داشت دوستش اینقدر یعنی.بودم شده شوکه

 دار عالقه قدر این نفر یک به سامان میدیدم بود  بار شد؟اولین

 اومده خوشش من از ممکنه میکردم فکر بودم احمق شاید.ه

 و مناسبش کیس خودش برای اون کورخوندم ولی باشه

 و این ترس من.میموندم تنها همیشه مثل من و بود  پیداکرده

 رو این ترس ولی باشه ای دیگه کس با سامان که نداشتم

 برام نمیتونست کسی و میشدم تنها من سامان رفتن با داشتمکه

 داره بهم اون که حسی که خوشحالم.باشه رامتین مثل

 .نیست ای دیگه چیز فامیلی و صمیمی غیرازدوست

 .اش سینه به کوبیدم و مشتم و کردم ای خنده

 میشه مگه آخه پسر نگیر باد  غم سامان_

 عمیقی نیاد؟نفس خوشش تو از کسی

 چشم توی دوباره شادی برق و کشید 

 .زد  موج گشرن ای قهوه های

 .کشیدم دستش از مانتومو و انداختم باال هامو شونه
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 .نشه جذبت که دیدم رو کسی کمتر.سامان میگم جدی_

 چی؟ خودت_

 از دستم.میبستم مانتومو های دکمه داشتم و بود  بهش پشتم

 که دلیلیندیدم پس بود  گیر دیگه جای دلش که اون.ایستاد  حرکت

 .نیست چیزی ما بین بودم مطمن چون بگم دروغ بهش

 نمیبینی؟مگه مگه.آقاهه شدم جذبت وقته خیلی که خودم_

 هیچ که تو باشه؟اونم نداشته دوست پسرعموشو آدم میشه

 پر برام و رامتین جای هرلحظه و نذاشتی کم برام وقت

 ...کردی

 قلبم ضربان.داد  دست  بهم خفگی حس رامتین یادآوری با هم باز

 .شد  کند 

 .شدن زیرسرا اشکام کی نفهمیدم

 یاد  با مگر نمیکردن پیدا و خودشون راه راحت اشکا این

 .رامتین
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 دستامو و کردم بلند  رو سرم رفتم فرو آغوشی در اینکه حس با

 .کردم حلقه سامان بدن دور

 گفتم  لب زیر

 .سامان شده تنگ براش دلم_

 تنهات وقت هیچ و پیشتم همیشه من.عزیزم نکن گریه_

 .بیرون بریم بیا.نمیذارم

 کنی؟ ازدواج نمیخوای چی؟مگه ازدواج پس_

 حاالها  حاال خودت مثل.ازدواج بابای گور. بابا چیه ازدواج_

 و این.کنارتم بازهم کنم هم ازدواج اگه حتی ریشتم  بیخ

 آشپزخونه در از میخوام بگیر و دستم حاال.نکن هرگزفراموش

 .ببیننت اینجوری نمیخواد دلم.نبینتمون کسی تا  بیرون ببرمت

 کسی نذار پس.میمونه صورتت روی اشکات رد  میکنی که گریه

 .بمونی قوی دلربای همون بذار.ی بلد کردن گریه که بفهمه

 .برد  بیرون اتاق از و من و کشید  خودش با و دستم

 .داشته نگه سرپا اآلن تا منو که اخالقته همین_

 .میدونم_

 .پرو بچه_
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 .خودتم مثل_

 .بود  پرو خودم مثل میگفت راست

 .بود  سامان هرکاری انجام برای پایه بهترین

 .نه یا هست آشپزخونه تو کسی ببینم اینجا کن صبر_

 .باشه_

 .سمتش برم که کرد اشاره دستش با کشید  سرکی اینکه از بعد 

 .د  مون جا تو گوشیم سامان وای_

 گفت  میبرد  شلوارش جیبای تو دستاشو که هنونطور

 .جلو ربیا دستاتو.برمیگردیم زود  نی مهم_

 .کنه چیکار میخواست کردم نگاهش متعجب

 .کرد  قفل چپش دست توی سفت و راستم دست

 یخی؟ چه_

 .یخم  همیشه من_

 .افتاده فشارت. میکنه فرق همیشه با یخی این_
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 آلومینیوم روکش با کاکائو تکه یک جیبش از

 سمتم به و کرد  بازش و آورد بیرون

 شربت بهت خونه بریم تا بخور_گرفت 

 .دستمون رو بمونی کنی غش بیفتی میخوامن.بدم

 .زد  بهم چشمکی و کرد  زیرزیرکی ی خنده بعدش

 سرو همه.نمیمونم من بمونه تو دست رو هرکی کردی خیال_

 .برام میشکنن دست

 .زدم جلو ازش و گرفتم دستش از رو شکالت بعدش

 گفت  بلندتری صدای با پشت از

 .کردن غلط همه_

 .حسادتش و تلجاج همه این از گرفت خندم

 نهم _پارت #

 دلفریبانه #

@romanbook_ir 



 

 

 سامان؟_

 جانم؟ _

 دهنم از رو کلمات خروج اجازه بغض.موند  گلوم تو حرف

 .نمیداد 

 گفتم  من من با

 زهرا بهشت ت..بهش بریم_

 غم نگاه. میکرد  درد  شدید  قلبم.دادم بیرون به محکم رو نفسم

 گفت و کرد  اخمی.دوخت بهم رو انگیزش

 سوییچ من داخل میریم اآلن.باشه همیکن آرومت کار این اگه_

 نیستبه الزمم بردار رو گوشیت برو توهم برمیدارم رو ماشین

 باشه؟.میکنم حلش خودم بدی توضیح کسی

 .داخل برگشتیم باهم و دادم تکون حرفاش تایید  برای رو سرم

 گفت و سمتم اومد  باعجله عمه

 .میزنم صداتون دارم ساعت عزیزم؟یک بودید  کجا_

 گفتم و زدم بهش جونی مک لبخند 

 .بخورم هوا سامان با رفتم ممنون خیلی عمه_
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 مامان _

 و برم که کرد  اشاره من به دست با سامان سمت برگشتیم هردو

 .شم حاضر

 .بود  پایین سرم

 عمه خونه پله راه یخ و سرد  آهنی های میله به دستم وقتی

 .شد  سیخ تنم موهای خورد 

 .بود  شده تزریق تنم به ها میله داخل سرمای

 .نشست اندامم تمام به لرز آن یک

 رو سامان اتاق راه.گرفتم بازوهام دور و دستام و کردم اخمی

 .کردم طی

 .بود تختش رو گوشیم

 چیزی  بردارم خواب تخت رو از رو گوشی خواستم وقتی

 .بیرون بود  زده سامان بالشت زیر از که کرد  جلب رو ام توجه

 ...منه عکس اینکه

 .اینکه مثل شده یوونهد  سامان عجب

 .انداختم پشتم عکسو و شدم هول شنیدم رو کسی پاهای صدای
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 .میزدم نفس نفس.بود شده تند  قلبم ضربان

 در سمت رفتم سرعت با و قاپیدم تخت رو از رو گوشی سریع

 . کردم برخورد  سفتی چیز یک با که

 دماغم اخ_

 چی از کوچولو خانم اهای_

 میکردی؟دماغتو فراری

 و کردم مصنوعی ی خندهببینم؟

 گفتم 

 بیام زود  خواستم سامان چیزه میگم راستش خوبم نشد  چیزی_

 .بخوریم شام برگردیم میخوایم دیرنشه که پیشت

 .بریم بیا کردم روشن رو ماشین باشه خب خیلی_

 .میام اآلن همین من برو تو سامان چیزه امممم_

 .کردم نگاهم تعجب با

 فتگ و انداخت باال رو اش چونه

 !ها بیای زود _
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 گفتم  و زدم لبخندی

 .باشه باشه_

 جهش پشتم به نداشتم سراغ خودم از که سرعتی با بعدش

 .گشتم عکس دنبال به و برداشتم

 .بالشت زیر گذاشتمش همونطوری و کردم پیداش

 سامان ماشین سمت به و تکوندم دستامو روی فرضی خاک

 .رفتم

...... 

 تمام داشت ای خوره مثل نرامتی فکر.بودم فکر تو مسیر کل

 .میکرد  تمومم و میخورد  و وجودم

 بوی.هاش نوازش دستاش دلتنگ.بودم دلتنگش.بهش داشتم نیاز

 .تنش

 گرفتیش؟چرا ازم چرا خدایا

 چرا؟قطرات آخه نیست؟چرا
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 گونه روی هم سر پشت اشک

 .میرقصیدن روحم بی های

 .کردم نگاه دستام کف به

 .همیشه از تر روح و رنگ بی

 پریده رنگم.م شد  خیره ماشین بغل آینه از صورتم به

 .بودم مظطرب.بود 

 ور غوطه فکر توی من مثل هم اون و بود  کرده سکوت سامان

 .بود 

 لبش باالی رو دستش بود  فکر تو و عصبی وقتی داشت عادت

 .بذاره

 من بد حال متوجه حتی که افکارش توی بوده شده غرق اونقدر

 .بود  نشده

 خودم برای رو هاش دلسوزی و سامان که بودم خوشحال

 .داشتم احتیاج بهش.داشتم

 .میکرد  تیمار رو من عاشقانه و منت بی سامان
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 به اومدم بیرون تهم سرو بی افکار دنیای از ماشین ترمز با

 .کردم نگاه شده خیره بهم وقته خیلی انگار که سامان

 .رسیدیم_

 .نبود  حواسم ببخشید _

 کردی؟ گریه چرا_

 .کرد  باز رو در و من سمت اومد و شد پیاده

 و شدم پیاده

 به_گفتم 

 نظرت

 چرا؟

 کرد  فرو هاش جیب داخل رو دستاش اش همیشگی عادت طبق

 وگفت داد  هاش لب به حالتی انداخت باال رو هاش شونه و

 .اونه برا شدی عاشقم شاید  نمیدونم_

 .زدم ضربه آروم بازوش به مشتم با و خندیدم

 گفت و آورد  باال رو دستاش
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 .نداره زدن که بچه نزن .تسلیم من آقا_

 دهم_پارت #

 دلفریبانه #

 .باشم تنها میخواست دلم

 .بود  گرفته اندوه و غم رو هام سلول تک تک

 .میشد  بیشتر قلبم تپش برمیداشتم قبرش سمت به که هرقدمی

 تن یک زیر رفتی چرا رامتین رفتی چرا

 کنی ترکم تونستی خاک؟چطور

 خاک از انبوهی زیر قبرش.چطور؟رسیدم

 .بود 

 .بود شده کمرنگ اسمش

 .نایابی رامتین
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 قبرش باالی

 رو

 و پسر_خوندم

 فداکار برادر

 نبردی؟ خودت با رو خواهرت چرا رامتین

 این تو و من و رفتی چرا عزیزترینم بردارم

 گذاشتی؟درسته تنها بدبختی و غم بار زیر دنیا

 وقت هیچ ولی میکردیم اذیت همدیگرو خیلی

 .نداشتیم رو همدیگه دوری اقتط

 چقدر که میدونست خدا فقط ولی بودیم دعوا و جنگ تو همش

 .داریم دوست همدیگرو

 و میکردیم آشتی دوباره و میشد  تموم دقیقه ده بعد  دعواهامون

 .نمیگرفتیم دل به ازهم ای کینه هیچ

@romanbook_ir 



 

 

 رامتین های دخالت و غیرت خاطر به دعواهامون بیشتر

 نداشتهیچ طاقت که داشت دوستم و میداد  همیتا بهم اونقدر.بود 

 .کنه نگاهم خودش و بابا از غیر ای دیگه مرد 

 .بود  شیرین ولی خودخواه بردار یک بگم بهتره یا مرد  یک

 .هست هنوزم

 ...رامتینم

 تا کردم سپر و دستام و افتادم زانوهام روی اسمش ازگفتن بعد 

 .ه نیفت خاک به غم از ام شده سنگین ی تنه باال

 .ضعیف خیلی.شدم ضعیف من

 .نشد  سابق دلربای دیگه دلربا رامتین بعد 

 .نپروند  رو هام مزاحم کس هیچ دیگه رامتین بعد 

 شرم بهم بازش هوس نگاه از مردی هیچ دیگه رامتین بعد 

 .نکرد 

 .بره ام صدقه قربون که نبود  کسی دیگه رامتین بعد 

 دیگه.نرسیدم خودم به دیگه.نرفتم  آینه سمت دیگه رامتین بعد 

 .نکردم خوشگل رو خودم
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 لذت هام زیبایی از و کنه نگاهم که نبود  کسی دیگه چون شاید 

 .کنه تعریف ازم و ببره

 .نمیپیچید  یخونه تو صداش دیگه

 جودی برم قامتت قدو قربون.عزیزم شدی خوشگل چه دلربا_

 ...من ابوت

 .کردم تلخی ی خنده

 .بودم رامتین ابوت جودی همیشه

 تا میشد  باعث الغرم و کشیده اندام.دراز پا و دست ردخت یک

 .بده بهم رو لقب این

 .رفته آب خواهرت ببینی که کجایی رامتین

 .کوچولو خانم شدم اآلن.نیستم ابوت جودی دیگه

 .شدم تنها ی تنها رامتین بعد 

 .شدم فلج رامتین بعد 

 پذیرفتم؟  می رو برادرم مرگ چطور

 و میسوزم نبودت در دارم.تینرام نمیشدم ات وابسته کاش ای

 .میشم نابود 
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 .بودم گذشته چقدر نمیدونم

 دنبال چشمام با و کردم بلند  رو سرم اونجام؟تازه که ساعته چند 

 .گشتم سامان

 .بودم کرده فراموش رو اون کل به

 .دارم نیاز تنهایی به بود فهمیده خودش اینکه مثل

 شد  حلقه کمرم ردو دستی پشت از بشم بلند  بخوام اینکه از قبل

 .شد  جفت بازوم دور ای دیگه دست و

 نیشابوری فیرزه انگشتر روی از و کردم دستاش به نگاهی

 .شناختمش بود  راستش دست توی که رنگش خوش

 .شم بلند  تا کنه کمکم دادم اجازه و زدم لبخندی

 یک و کردم پرت آغوشش توی رو خودم شدن بلند  محض به

 .کردم گریه سیر دل

 .میکرد  نوازش رو پشتم آرومی به فقط و گفتنمی هیچی

 .کردم زمزمه لب زیر

 ...شد  دوسال_
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 رو خودت این از بیشتر نمیدم اجازه دیگه بسه دیگه..هیس_

 .بدی آزار

 بیا حاال.آوردمت قراری بی خیلی دیدم چون بود  زیادت همینم

 .بشورم رو قبر من تا بشین صندلی این روی اینجا

 کار ترین سخت پاهام روی ایستادن.نشستم حرفی هیچ بدون

 .بود  ممکن

 فاتحه لب زیر.کشید دست و کرد  خالی قبر روی رو آب بطری

 به اش سبابه انگشت دوم بند  با چندبار و کرد  زمزمه ای

 .زد  ضربه سنگقبر

 قبر روی های نوشته بازنویسی ترتیب میارم و نفر یه فردا_

 قبر باالی هم درختچه یک.کنن تروتمیز اینجارم میگم.بده رو

 .بکارن توباغچه

 .خدایا بود  خوب مرد  این چقدر

 .میکردم حس رو رامتین نبود  کمتر بودم سامان با که وقتایی

 .تشکرکردم نشنیدم خودم یکه طور لب زیر دادم تکون سری

 ...خداحافظت ام شده سپرده خاک به برادر رامتین_
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....... 

 هست؟ کسی_

 حضور کسی اینجا "الاص که کردم شک.نمیومد  صدایی هیچ

 .باشه داشته

 گرفته دربر رو وجودم مخوفی ترس اینجا مطلق تاریکی از

 .بود 

 ولی داره حضور اونجا در من از غیر کسی میکردم حس

 .نمیدیدمش

 .بود  تاریک چون شاید 

 .ایستادم جا یک و شدم خسته رفتن راه از

 .میشد  بیشتر لحظه به لحظه ترسم

 .ردمک حس سوزنده گرمایی پشتم

 که میتابه من به داره بیرون از نوری کورسوی دیدم و برگشتم

 .نیست زیاد  مقدارش

 راه نور امتداد  در کردم سعی و نور دیدن از شدم خوشحال

 .برم
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 یک فقط و میشد  تابیده باال از نور نبود  راهی هیچ متاسفانه اما

 .میتابید  اونجا به نور که بود  قسمت

 و میدادم دست از رو رنو میکردم عوض رو جام هرچی

 .میگرفتم فاصله باهاش

 .ام رفته فرو عمیق غار یک داخل گویی

 و نشستم میتابید  زیرپاهام سنگ روی که نور پهنه در کالفه

 .زدم حلقه بازوهام دور رو دستام

 .میخورد گوشم به آشنایی صدای

 دیده صدا صاحب ولی میاورد  زبون به رو اسمم که صدایی

 .میکرد دوچندان رو من ترس این و نمیشد 

 چه اینجا

 خبره؟داد 

 زدم

 .بیرون برم کن چیکارمیکنم؟کمکم اینجا هستی؟من کی تو_
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 فقط ولی میخواستم کمک که بلند  و ممتد  فریادهای هم بعد  و

 خودمداده از غیر جوابی هیچ و میشد  اکو که بود  خودم صدای

 .نمیشد 

 یازدهم _پارت #

 دلفریبانه #

 شدت از ولی شه خارج ازشون یچیز تا میکردن حرکت لبام

 و صدا بی کلمات میدیدم که چیزی شوک و ترس

 .میشد  خارج گلوم درون از صداهایمحوی

 ....ا...ا _

 .بود  رفته هزار روی قلبم تپش.میلرزید  شدت به پام و دست

 .میترسیدم خیلی.بودن افتاده شمار به هام نفس

 رد  نور سرعت به چشمام جلوی از رنگی سیاه های هاله

 .میشدند محو بعدش و میشدند 

 تونستم نمی رو فرقشون حیوون یا اند  آدم هستن چی نمیفهمیدم

 .بدم تشخیص درست
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 .انداخت می اندامم بر لرزه هاشون خنده صدای

 .میکشیدند  جیغ و میدویدند  سرعت به

 .میکنند  بازی دنبال دارن یا بودند  شاد  گویا

 بودم ها حرفا این از تر سمج و کنجکاو ولی میترسیدم اینکه با

 .هستن انسان که شدم متوجه و بهشون کردم  دقت بیشتر

 توی ولی میکردم دنبالش چشمم با و بودم زده زل یکیشون به

 ترسناکشغافلگیرم نگاه با و برگشت سمتم و ایستاد لحظه یک

 .کرد 

 .بستم رو چشمام و کشیدم بلندی جیغ

 .کردم دویدن به شروع و برداشتم عقب سمت به پاهامو "فورا

....... 

 از کشون کشون و کنان خمیازه و مالیدم رو چشمام آلود خواب

 .کردم پاتند  تلفن سمت و کندم دل راحتم خواب تخت

 بده رو مونده صاحاب بی این جواب نبود  حاضر کس هیچ گویا

 .مینداخت خط من مخ روی داشت فقط صداش و

 جواب صحر با کردم غرشی و سابیدم هم روی رو هام دندون

 .دادم
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 بله؟_

 گفتم  بلندتر میدادم فشار دستم توی رو تلفن که همونطور

 ..هستما تو بزنییی؟با حرف نمیخوای_

 .نشو عصبی باشه باشه_

 دادم قورت زور به رو دهنم آب کردم باز رو چشمام متعجب

 ...ویبره روی رفتم.شد  حبس ام سینه در نفس

 رامتین؟...رامتی...رام...ر...ر_

 دوازدهم_پارت #

 دلفریبانه #

 .چشمام جلو گرفتم و کردم بلند  رو تلفن

 .پیشونیم به کوبوندمش محکم رو تلفن و کردم جمع لبامو

 رامتین.رفته شدم روانی .منگل ی دختره.بهت لعنت..آخ...آخ_

 کشیدن؟از تلفن خط بزنه؟اونجا زنگ چطوری.مرده که

 یآب و سفید  سقف روبه رو دستام و گرفت خندم فکرخودم

 گفتم  و  گرفتم پذیرایی
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 و پیشت اومده اآلن که رامتین با که ببخشید .بده شفا منو خدایا_

 .نداشتم منظوری کردم شوخی مرده

 .دادم ادامه لب زیر

 اون.ام داده دست از رو عقلم پاک ببینی بیای کجایی رامتین_

 حتیشماره که تلفن از اینم پرت و چرت و لعنتی خوابای اون از

 بیش توهمی همش.میشد شنیده توش تو صدای و نیفتاده روش

 هم اآلن البد  خودمگفتم پیش میدیدم بد  خوابای که اینقدر.ه نبود 

 ...میبینم خواب دارم

 .وضعیتم کردن نفرین به کردم شروع دریغ بی

 شده گیرم دامن زا توهم لعنتی خوابای این باز بهت  لعنت.لعنتی

 .د دنمیکر مغشوش رو اعصابم داشتند  دیگه بودند 

 که همونطور.میگرفتم پاچه سگ مثل ها صبح من هم طرفی از

 رنگ شیری پارکت روی رو ام برهنه پاهای کف

 زدم داد  خونهمیکوبیدم

 ماااامااااان؟؟؟کجایی؟ _

 خونه هیچکس که بود  این از نشون این .نیومد  صدایی هیچ

 .تنهام من و نیست
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 تار فاصله این از چشمام ولی انداختم دیواری ساعت به نگاهی

 .میدید 

 شدن؟ ضعیف چشمام نکنه.میبینم  تار دارم باره اولین عجیبه

 ساعت ی شیشه اینکه مثل بود  اثر بی ولی مالیدم رو چشمام

 .دید درست رو هاش عقربه نمیشد  و بود  کرده بخار

 برخورد با راه حین در ولی برداشتم قدم ساعت سمت به تعجب با

 .هوارفت دادم مبل کنار لیمیزعس با چپم پای کوچیکه انگشت

 توهم و ها بال این نمیرم تا اینکه مثل امروز .بهت لعنت آآآآخ_

 .برنمیدارند  سرم از دست ها

 .کردم طی رو راهم ادامه و کردم میز نثار فحشی

 دیوار روی از رو ساعت و ایستادم پاهام ی پنجه نوک روی

 .برداشتم

 .نرفت اش تاری ولی کشیدم اش شیشه روی  رو پیرهنم

 .کنم حفظ رو آرامشم کردم سعی و کردم ریز رو چشمام

 افتادم ساعت ی شیشه جون به کنان تقال و مبل رو نشستم کالفه

 .بیارم درش تا

@romanbook_ir 



 

 

 به .دراومد  شیشه باالخره فراوان زدن زور و تالش از بعد 

 .انداختم نگاهی شیشه پشت

 کنه؟ بخار داخل از باید  ساعت چرا که اینه سوال حاال خب

 به و آوردم باال رو سرم و کردم تعجب خودم سوال از ودمخ

 .شدم خیره روم روبه

 .نداشتم رو چرندیات این به کردن فکر توان دیگه

 خیره هاش عقربه به و برگشتم و شدم ساعت ی شیشه بیخیال

 .شدم

 .میداد نشون رو صبح پنج ساعت

 سال از بیشتر اطالع برای.مدرسه میرفتم باید  امروز وای ای

 هفتاونجا ساعت باید  که بودند گذاشته جلسه هاش درس و آینده

 .میبودم

 سیزدهم _پارت #

 دلفریبانه #
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 خوابای اون دوباره.بخوابم تا میبستم رو چشمام که هروقت

 .میشدن تداعی چشمام جلوی لعنتی

 قرص و میزنم خود  به خود  خودم من که هایی توهم این یعنی

 ای چهمعنی چی یعنی خب .هکن ایجاد  تنهایی به نمیتونه ایکس

 خوابا؟ این دارن

 یه باید.بود  زده قفلی مغزم.بردارم و هدفونم برم که شدم بلند 

 هام درد  مسکن آهنگ همیشه.میکردم بازش جوری

 رو پلی دکمه .گوشم رو گذاشتم و برداشتم و سریعهدفونم.بود 

 .گوشم توی پیچید  خواننده صدای و فشردم

.... 

 رهخاط بری میخوای خودت

 میسوزهتظاهر دلت اما شی

 بازی این عاشقمی میکنی

 رفتن دم نترسآدم روزه هر

 روز دو میگره دلشور همش

 از دلشورها این بگذره
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 میدم قول میرهبهت خاطرت

 برای الاقل نیست سخت

 و تو از دورم باش توراحت

 کس باشهیچ راحت تو دنیای

 دارم دلشوره تو جای نمیاد 

 قول توبهت فردای واسه من

 الاقل نیست سخت میدم

 از دورم باش توراحت برای

 باشهیچ راحت تو دنیای و تو

 دلشوره تو جای نمیاد  کس

 تواز فردای واسه من دارم

 میشناسم که چیزی هر عشق

 مونده باقی گرفتیتو من از و
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 گرفتی من از و احساسم

 یادت و باشی من ومیخوای

 دارهخودت وجود  مایی بره

 ترست رفتنی ی آماده

 ذارهنمی

 من بی برو راحت نترس "اصال

 یادش رو تو من جز به هیچکی

 خبر من از کی کردی نیستفکر

 حواسش هیچکی برو راحت داره

 نیست سخت میدم قول نیستبهت

 از دورم باش توراحت برای الاقل

 کس باشهیچ راحت تو دنیای و تو

 من دارم دلشوره تو جای نمیاد 
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 میدم قول توبهت فردای واسه

 توراحت برای الاقل نیست سخت

 راحت تو دنیای و تو از دورم باش

 دلشوره تو جای نمیاد  کس باشهیچ

 .تو فردای واسه من دارم

 چهاردهم_پارت #

 دلفریبانه #

 سفید  گندمیم صورت.بود پریده رنگم کردم نگاه خودم به آینه تو

 وخمیر برداشتم و مسواکم.میلرزیدن دستام هنوزم.بود شده

 .مالیدم روش رو سیبم طعم با دندون

 .بود  خنک

 صورتم و دست.زد یخ معدم و مری  تا الاقل که بود  این خوبیش

 .بیرون اومدم آروم و شستم و
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 شروع و برداشتم و صورتم کننده سفید  کرم و اتاقم تو برگشتم

 ازاون کمی حداقل تا میمالیدم کرم کیلو کیلو. مالیدن به کردم

 صورتم گچ مثل گرن و خوابی بد  اثر در چشمام زیر سیاهی

 بمالم اگهبازم دیدم و کردم نگاه آینه تو خودم به ذره یک.بشه کم

 .شدم بیخیالش همین برای میشه ضایع خیلی

 .بودمش جویده که بس از بودم کرده تیکه تیکه و لبم پوست

 .لب برق فقط درمانش گفتم خودم پیش

 لبم رو که همین شدم آینه نزدیک و برداشتم و ماتیک در

 در دستگیره دیدم آینه از بکشم ردشو لبم روی تا مگذاشت

 .میخوره تکون داره پشتسرم

 .شدم خیره در دستیگره به متعجب

 دستگیره از چشم.در سمت برگشتم سریع.میکردم سکته داشتم

 چند  توی اینا همه.برنمیداشتم بود  شدن باز حال در که

 .مدید  رو نیال در چهارچوب توی دفعه یک.افتاد  ثانیهاتفاق

 .شد  راحت خیالم.کشیدم عمیق نفس یه آسودگی سر از

 شدم روح قبض بزنی در نیستی بلد  نیال روحت اون تو اه_

 .عوضی
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 داری وقت اون داریم جلسه صبحی اول بابا ای_

 بندم یه برات بشین میخوای.میکنی آرایش

 گفتم  و بندازم؟؟خندیدم

 مداشت. ترسوندی و من نداری زدن در فرهنگ. چلمن نکبت_

 گفت و خندید  .نه یا کردم خیس و خودم آیا که  میکردم شک

 پریده؟؟ نداشتت رنگ صبحی اول چته _

 معلومه؟؟ خیلی..ا...ا_

 .فهمیدم کردم دقت چون من نه_

 میومد  صبحا "اصوال بودیم صمیمی باهم خیلی.بود دوستم نیال

 دادهبودم بهش هم رو خونه کلید .مدرسه بریم باهم تا خونمون

 نیال.اومده کارش به امروز شد  مشخص که مبادا زرو برای

 همینتعجب برای نمیومد  میشد  امتحانات نزدیک که مواقعی

 .اومده ساعته دو ی جلسه یک برای امروز که کردم

 کردی؟ گم راه امروز.اومدی اینورا عجب چه_

 برگه از خبر بریم باهم دنبالش اومدم بودم کرده گم و عشقم نه_

 !!بوده چطور آمیزیون رنگ ببینم مبگیری امتحانی های
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 .خنده زیر زدیم هردو

 گفتی اگه _

 چه

رنگی؟؟همزم 

 ان

شکالااا_گفتیم 

 .ااتی

 آشپزخونه میز سر رفتیم و کردم تنم لباس نور سرعت با

 .کنیم حاضر رو صبحانه بساط تا نشستیم

 نیستن؟ اینا مامانت_

 صبح پنج ساعت من چون.رفتن زود  صبح اینکه مثل نه_

 من نامردا.نوردی کوه رفتن "احتماال نبود  هیچکس شدمبیدار

 ...ونبردن

 گفت  کنان خنده نیال
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 .گذرونی خوش بریم باهم جلسه بعد  بهتر_

 گفتم و خندیدم

 مخته؟ تو چی کلک آی آی_

 بپوسیم خونه تو نمونیم بگردیم بیرون بریم فقط گفتم  بابا هیچی_

 .باستانی آثار جزء موزه تو ببرمون تا

 رنگ خوش آبی های فنجون توی رو چایی و دیدمخن بلند 

 .ریختم ولعاب

 پانزدهم _پارت #

 دلفریبانه #

 بود خونمون از تر اونور کوچه دوتا نبود  دور همچین ام مدرسه

 .داشت فاصله خودمون خونه با خونه دوتا اینام نیال خونه

...... 

 .شد  سبز زیرپام مزرعه اومدی_

 درباره داشتم خورد  و زممغ خانقاهی آقای این ببخشید  وای_

 .میکردم سوال ازش امتحانا

@romanbook_ir 



 

 

 خب؟_

 خب؟  که خب_

 شدیم؟ چند  شد  چی اش نتیجه خب_

 .بیاید  ها کارنامه روز گفتش فقط نگفت سر آخر  بابا هیچی_

 ...مسخره_

 چیه؟ نظرت بازار بریم بیا کن ولش حاال_

 ...نیاوردما پول من ولی خوبیه فکر_

 گفتم کنان خنده

 .میکنیم نگاه فقط میریم ندارم منم نیست مشکلی_

 گفتم و نیال به کردم رو خرید  بعد 

 دلخسته؟ بریم_

 بازه؟ اآلن مگه_

 .شده دوازده.نگاه و ساعت بابا آره_

 چی؟ پول پس _
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 و دادم تومنی پنجاه تراول یک بهش من رفتیم که قبل سری_

 .کنیم تسویه میتونیم اآلن بده "بعدا گفتم نداشت خرد  چون

 .داد تکون موافقت ی نشونه به رو سرش و زد  چشمکی

 و دنج جای .بودم کوچیک و نقلی کافه اون عاشق همیشه

 روزی یه اگه که کردم فکر این به یکدفعه.بود  رمانتیکی

 .بیایم کافه این به عشقم با عاشقشدم

 گفتم  لب زیر.گرفت ام خنده ام مسخره فکر از

 ...نداره امکان "عشق؟اصال و من_

 کافه خیالی فضای به دوباره و کردم خالی افکارم از رو سرم

 کهشده هم کالسش خاطر به مردم "معموال .برگشتم ذهنم توی

 درحالی میده سفارش اسپرسو میره من مثل یکی یا میرن کافه

 کمکنی رو خاطر به ولی بخوره نمیتونه که تلخه اونقد  که

 .میخوره دوستش

 جات شیرینی فقط بخورم تلخ های چیز نتونستم وقت هیچ

 .داشتم دوست

 شانزدهم_پارت #
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 دلفریبانه #

 مارو میومدیم ما که بس از کافه صاحب دیگه. شدیم کافه وارد 

 اینبار من.نشستیم مون همیشگی میز سر رفتیم.میشناخت

 .داد سفارش گالسه کافه هم نیال.دادم سفارش گالسه شکالت

 گفتم  و کردم نگاه نیال به

 .شمال بریم میخوایم ماینا عمه با غروب امروز_

 واقعا؟تفریحی؟ _

 .خوردم ام گالسه شکالت از ای جرعه

 اهوووم_

 روز؟ چند _

 ...هفته دو شاید _

 .که میشه تنگ برات خبره؟دلم چه_

 .ن بگرد  رو شمال جای همه میخوان اینکه مثل بگم چی_

 .گرفتیم پیش رو خونه مسیر بعد  و نشستیم ساعتی نیم حدود
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 یکی دوتا رو خونه های پله راه منم نیال با خداحافظی از بعد 

 .برسم در به تا کردم طی

 باز زیاد  ظرافت با رو در و آوردم بیرون کیفم از رو کلید 

 .کردم

 .نمیومد  صدایی هنوز

 .برنگشتن یا خوابیدند  و برگشتن یا

 .دادم لم و مبل رو انداختم رو خودم خسته

 روش ام یکهت چهل ای پارچه دفتر که کردم نگاه میزعسلی به

 .میدرخشید 

 .کنم خالی رو ذهنم کردم سعی و برداشتم کنارش از رو قلم

 بهش حتی هنوز که موضوعی از آگاهی بدون و بیخیال پس

 ...نوشتم ام نکرده فکر

 تا خیالت با شبی

 سر صبح

 خیالت با کردمشبی
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 زنده و دادم جون

 شدم

 ار دلتنگی خیالت با شبی و شد  روانه اشکام خیالت با شبی

 .کردم تجربه

 ...رامتینم (دلربا دارت دوست)

 .کردم نگاه رو دفترم قبل صفحه چند  و زدم ورق

 ...بود  شده نوشته

 برگزار والیبال مسابقات مدرسه تو که روز یه بودم که دبستان

 دوستصمیمیم به چشمم که حیاط تو میرفتن داشتن ها بچه میشد 

 گفتم  بهش میکرد  عجیبی کار داشت نظرم به که خورد 

 چی بشه؟؟ چی که گذاشتی لبت رو و دستت و وایستادی اینجا _

 میکنی؟؟ زمزمه خودت با داری

 میگم که رو دعا این بده انجام هم تو و بگیر یاد  من از و ببین_

 سمت کن فوت بعد  و لبت رو بذار رو دستت و بخون و

 . بشن موفق تا میدن مسابقه دارن که بچههایی

 لبم رو از و دستم که وقتی و دادم مانجا کارو همین هم من

 تصادفی صورت به "کامال ، میکردم فوت داشتم و برداشتم
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 روبه بود، هم جوونی مرد  قضا از که دوستانم پدرای از بایکی

 کردن فوت حال در کرده غنچه لبای با و من و شد  سبز روم

 و شد گرد  چشاش. میفرستم بوس براش دارم که کرد  فکر دیدو

 ...کالس تو رفتم و دویدم خجالت شدت از منم

 و افتادم موکت و فرش جون به افتاده یادم که اآلنم بخیر یادش

 ...خنده از میرم  ریسه دارم

 هفدهم _پارت #

 دلفریبانه #

 روی رو راستم پای و بود  اتاقم تو که ای چوبی مبل رو نشستم

 .انداختم چپم پای

 .زدم ورق بازهم

 ....بودم نوشته ودوچهارن سال ماه اردیبهشت۲۳ تاریخ در

 که دیدم خوشتیپی و هیکلی و ورزشکار مرد  یک خیابون تو

 مردتو آخه گفتم خودم پیش.میکنه فروشندگی خیابون کنار داره

 و خیابون کنار بیای میتونی جوری چه گندگیت و ابهت این با
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 قیافه و هیکل به کاروکاسبی کنی؟مگه فروشی دست

 .خیر "هست؟مطمئنا

 و خوشگلی خاطر به رحم بی دنیای این توی .نیست عار که کار

 .نمیدن پول بهت پرتا و چرت این از نمیدونم و بودن باحال

 .متقابله چی همه اینجا.بخوری بازوتو نون و کنی کار باید 

 این "جدیدا که جالبه و.بدی قبال در بدی. خوبی قبال در خوبی

 چقدر.بدی برابر ده قبالش در و بدی.بدی قبالش در خوبی.شده

 اشرف مارو اسم چرا پس.میشه سنگ از داره آدما دل بده

 خوب ازش چرا داریم عقل گذاشتن؟اگه مخلوقات

 هرآدمی برابر ده سگ مثل حیوونی یه اآلن.استفادهنمیکنیم

 میگیره؟چون قرار ها انسان ظلم مورد  همیشه چرا ولی.وفاداره

 نمیشه این شده؟نه آفریده اینجوری "ذاتا چون عقلنداره؟یا

 پس آفریده وفادار و مهربون هم آدمارو ما خدا که اونجوری.

 ...مبهم نیستیم؟پایان اینجوری چرابیشترمون

 .فشردم هم به رو هام چشم و بستم دفترو

 اونم داشت بدی عواقب یه برام چیزا این به کردن فکر همیشه

 .بود  سردرد 
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 رو خودم باید  ولی میگذره خونه برگشتم اینکه از چقدر نمیدونم

 .میکردم آروم

 گرفتم پیش رو حموم راه و درآوردم رو هام لباس

...... .. 

 و نداشتم رو گرسنگی تحمل.میاورد  فشار بهم داشت گرسنگی

 .کرد  می عصبیم همیشه

 از تر حوصله بی.کردم اطرافم به نگاهی و آشپزخونه تو رفتم

 .بودم موقع هر

 تلفن سمت هاش سختی و غذا کردن درست فکر از پشیمون

 چهار در واقع که ای پیتزایی شماره و بردم هجوم

 .گرفتم  تماس بود، راهخیابونمون

 کردم قطع رو تلفن آمریکایی، مخلوط پیتزای یک سفارش بعد 

 .شدم راهی اینا مامان اتاق سمت و

 ضربه در به بار دو راستم دست ی اشاره انگشت دوم بند  با

 .زدم

 خوابیدید؟ باباااا مامانننن_

 .نمیومد  صدایی یچه
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 .کردم باز رو در آروم

 .افتاد  تخت به چشمم دوباره ولی گذروندم نظر از رو اتاق تمام

 زور به.بود  ابر انگار.دیدم رنگی مشکی ی هاله یه تخت روی

 .بستم رو در سریع و دادم قورت رو دهنم آب

 نوا بی من سر از دست نمیخوان ها توهم بود؟این چی دیگه این

 بردارند؟

 در سرعت ب نبوده بیش توهمی اینکه از اطمینان برای بار این

 .زدم زل تخت به و کردم باز رو

 ...نبود 

 .گرفتن رو چشمام جلوی مسخره تخیالت بازم پس خوبه

 .شنیدم پذیرایی تو از و تلفن صدای

 .شدم بدبخت خب

 .نره برقا فقط

 .میاد  پیش برام ترسناک فیلم سانحه وگرنه

 هجدهم_پارت #
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 ریبانه دلف#

 .شد  قطع برسم تلفن به من تا

 چک رو شماره آخرین و آوردم هارو کال میس لیست

 .بود  مامانم ی شماره.کردم

 ...گرفتم  رو شماره

 ممتد  بوق تا شش بعد.نداشت دادن جواب قصد  اینکه مثل ولی

 .شد  قطع

 مامان از کمی دست هم اون ولی.گرفتم رو بابام ی شماره کالفه

 .نمیدادند وابج کدوم هیچ.نداشت

 .ندارند  آنتن و هستن کوه هنوز "احتماال

 ام خفه داره غربت کردم حس.گرفت دلم لحظه یک

 مرگ از بعد  مخصوصا بودم فراری تنهایی از همیشه.میکنه

 .رامتین

 البته داد  دست از رو جونش تصادف ی صانحه یک توی اون

 من و داشته دلیل هم اون که کرده سکته میگن دکترا

 .میدم حق بهش"کامال
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 .نمیره یادم رو روز اون وقت هیچ

 .میدونم مرگش مقصر رو خودم هنوزم

 دوستام با من و بیرون بودند رفته سامان با رامتین روز اون

 .بودم گرفته خونگی  مهمونی

 به اما دنبالش بود  اومده دوستام از یکی برادر مهمونی آخر

 وت اومد  هم اون دوستام و دخترا شدید  اسرار خاطر

 رو جدید  های آهنگ از ای دی  سی تا اتاقم بودم منرفته.خونه

 پشت رو در و شده اتاق داخل دوستم برادر دیدم که بردارم

 من و پروروند  می سرش در شومی فکرهای اون.سرشبست

 بدم تشخیص بتونم که بودم اون از تر لوح ساده و احمق

 .کنه غلطی میخوادچه

 خیلی (دوستم برادر )نیما یمهمون به ورودش از قبل بار چندین

 اونروز.نبودم دوستی اهل "اصال من ولی بده نخ بهم کرد  سعی

 از رو من میخواهد  چی بفهمم نتونستم که تابش بی نگاه اون با

 .میگذروند  نظر

 .گرفت رو جلوم ولی بیرون برم اتاق از خواستم بیخیالی با

 بیشتر من و میشد  نزدیک بهم قدم به قدم.داد  هل عقب به رو من

 .م میترسید 
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 میگفتم  و میخندیدم که بودم احمق اونقدر

 میکنی؟ اینطوری میخوای؟چرا نیما؟چیزی شده چی_

 به و کنه طی من با رو اش قدمی دو فاصله بتونه اینکه از قبل

 .شد  باز رامتین لگد  با در برسه من

 با و شد  جدا در باالی قسمت لوالی از کنم عرض چه که باز

 .موند  هوا در معلق لوال یک

 .بود  موقع هر از تر عصبی و خشمگین رامتین های چشم

 .میزد دو دو چشماش تو خروش و جوش

 .بودم ترسیده خیلی.م بود  ندیده شکلی این رو رامتین تاحاال من

 لگداش و مشت زیر و کرد  مهار رو نیما رامتین ثانیه یک توی

 نیما اونقدر.گذاشت باقی خونی غرق الجون جسم یک فقط

 .رفت هوش از "کامال که روزد 

 .میزدم زار و اتاق ی گوشه بودم رفته ترس از من

 بر بالیی چه بود  قرار که فهمیدم رامتین های نگاه با تازه شاید 

 .بیاد  سرم

 .میکردم گریه و میلرزیدم
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 سفت منو داره رامتین که کردم حس ولی گذشت چقدر نفهمیدم

 .میده فشار آغوشش به

 .میلرزیدم و میکردم  گریه فقط و فقط همیدمنمیف هیچی من ولی

 .نمیکنم فراموش رو حرفش این وقت هیچ و گفت چیز یک فقط

 رواز من همیشه برای بعدش و زد  بهم که بود  حرفی آخرین

 .کرد  دریغ صداش

 بهت دستش _

 خورد؟میون

 با هام هق هق

 فقط_گفتم ناله

 و داد  هولم

 رو بعدش

 .دیدی خودت
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 بعدش و کرد  حل آغوشش در رو من ارب آخرین برای اون بعد 

 اتاقمافتاده کف هوش بی حاال که نیما ی شده پاره پاره ی یقه از

 .بیرون سمت به کشیدش و گرفت بود 

 نفهمیدم  دیگه که گرفتن رو دورم دوستام و مامان اونقدر بعدش

 .کرد  چیکار نیما جون بی جسم با رامتین

 ...کشتش شاید 

 رو خودش و میکرد  داد و یغج بردارش وضع دیدن با دوستم

 .بوده چی برادرش پلید  ی نقشه که نمیکرد  باور و میزد 

 .د  نکر باور هم وقت هیچ شاید 

 که میگه سامان.شد  خراب همه حال.شد  خراب روز اون

 تا بازم و کرد  ول کوچه تو زباله سطل کنار برد  رو نیما رامتین

 .زدش جاداشت

 نتونست هم انسام حتی که جوری میزد  رحمانه بی میگفت

 لگدمال رو نیما خورد  که جایی تا سامان هم شاید . بشه مانعش

 .کرده

 .گیره می درد  قلبم روز اون یادآوری با

 .دشوار کشیدن نفس و میشه تنگ  بهم عرصه
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 اجازه و شد  ماشینش سوار اتفاق اون بعد  رامتین میگه سامان

 .بره باهاش سامان که نداد 

 پدال روی رو پاش زیادی سرعت با رامتین که گفت سامان فقط

 .تنهاگذاشت نیما نخور بدرد الجون جسم با رو اون و فشرد  گاز

 زورهدایت به رو ماشین و میداد  گاز فقط که بود  عصبی اونقدر

 .میکرد 

 لورده و له داشت که بود شده مال لگد  وغیرتش غرور اونقدر

 .میشد 

 رتشغی تمام.من روی اونم.بود غیور العاده فوق من برادر

 یا من همراه شب اون رامتین.دلرباش روی میشد  خالصه

 رو شکستنش صدای.شکست و شد  خرد  من از بیشتر شایدهم

 لرزش من فقط.شنیدم همه از بیشتر من شاید.شنیدن همه

 فشرد  آغوشش در بار آخرین برای که ای لحظه اون اندامشرو

 .کردم حس

 .دیدم رو رامتین ضعف بود  بار اولین

 تپش از غصه و غم و فشار شدت از رامتین قلب ود ب بار اولین

 حرکتماشین بعدش و کرد  سکته رامتین.نزد  وقت هیچ و ایستاد 
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 شد  کشیده مخالف الین سمت به ماشین و شد  خارج کنترلش از

 ...بوم و

 فقط که متقابل و شاخ به شاخ تصادف یک شدید  انفجار یک

 ...بود من رامتین اش قربانی

 .شدم دیده داغ من.شدم عزادار من

 ...پشتوانه و حامی بی.شدم برادر بی من

 .کرد  مادری و پدر بیشتر مادری و هرپدر از برام رامتین

 ...کردم پاک بود  شده روانه ام گونه از که هام اشک قطره

 نوزدهم_پارت #

 دلفریبانه #

 سنگینی از کمی بود  تونسته بودم کرده که ای حسابی ی گریه

 .کنه کم هام شونه روی از رو روز چند  این فشار

 به گازی مادرم و پدر ی شده خاموش های گوشی از بیخیال

 گفتم خودم پیش و زدم ام مزه خوش پیتزای

 تنهایی به نیاز اونام خب.خوشگذرونی دوتایی رفتن البد _

 .دارند 
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 ...بود  رامتین اگه اما

 سد از رو پیتزا تونستم زور به و بست رو گلوم راه بغض

 .بفرستم ام مری به گلوم ی شده شکسته بغص

 .بود شده زهرمارم هم پیتزا دیگه حاال

 اشک نباید  حاالم پس کنم گریه نمیذاشت وقت هیچ رامتین

 لباس سمت به و کردم فراموش رو گرسنگی.میریختم

 .میخورد  ام کله به تازه هوای باید .هامرفتم

 چشمم بردارم میز روی از رو کلیدم خواستم وقتی رفتن از قبل

 .ببرم خودم با رو اون نیست بد  گفتم.خورد هدفونم به

 ...فشوردم رو هدفون پلی دکمه و زدم زورکی لبخند 

 تو شدم تنها و رفت

 خودمدلهره با شبا

 خودم از و دارم

 دیر بیخودماونکه

 قلبم به زود اومدو
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 با و نشسترفت

 رو من قلب رفتنش

 شکست

 و هم از فاصله قسمت انگاری

 دستم نکن ول برو میری جا هر

 حقمه رفتنت کنم باور ونذار

 از خودم از خدا از شم دور نذار

 زمین که نکن ول و همهدستم

 آدما همه از بری میخورمتو

 میدونی خوب خودت میبرمتو

 هر  با بمونی من با آرامشیباید  که

 از فاصله قسمت خواهشیانگاری

 و هم
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 ونذار دستم نکن ول برو میری جا هر

 از شم دور ذارحقمهن رفتنت کنم باور

 و بردی دل که همهتو از خودم از خدا

 که خستممن و افسرده که من رفتی

 چشمای همه رو بودن کنارت واسه

 با شبا تو شدم تنها و بستمرفت و خیسم

 خودم از و دارم دلهره خودم

 قلبم به زود اومدو دیر بیخودماونکه

 رو من قلب رفتنش با و رفت نشست

 شکست

 آشوان_آهنگ#

 بیستم _پارت #
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 دلفریبانه #

 نشون رو شب نه ساعت ها عقربه.م کرد  ساعت به نگاهی

 .میدادن

 هوا تاریکی و زمان گذر که بودم شده غرق افکارم توی اونقدر

 .م بود  نکرده حس رو

 به و کردم می طی رو انتهاست بی که ولیعصر خیابون مسیر

 .م کرد  می نگاه اطرافم

 .نزدند  زنگ بهم و اند  فتهر کجا که شدم می نگران داشتم کم کم

 روشن رو اش صفحه و درآوردم مانتوم جیب از رو گوشیم

 .کردم

 .پیام یک و زنگ یک حتی از دریغ

 .نگرفته  رو سراغم سامان چرا که برام بود  عجیب

 یک ی شده ظبط صدای بازهم ولی گرفتم رو شمارشون دوباره

 خاموشی اعالم که کرد  می پر رو گوشی توی غایب زن

 .داد  می رو هاشون شیازگو

 .گرفتم رو(پدرمادرم )پدربزرگم ی شماره و کردم اخمی
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 رو گوشی دوباره و کردم وصل هدفون به بلوتوث با رو گوشی

 .انداختم جیبم داخل به

 خوبی؟ دخترم سالم_

 خوبی؟ شما شکر بابایی سالم_

 ماهم به سری یک بیا عزیزم ندیدمت وقته خیلی دخترم آره_

 .بزن

 گفتم و کردم شرمندگی روی از ای خنده

 ام مرگی روز زندگی درگیر چقدر بابایی که میدونی_

 هم رو خودم حتی که شم می غرق اونقدر گاهی.هستم

 .فراموشمیکنم

 .کنی تنها خودتو اینقدر نیست نیازی_

 از که کنی دنیایی غرق رامتین یاد  از رو خودت نیست نیاز

 .خبری بی فرداش

 ...درسته_

 .اس گرفته ترم؟صداتدخ شده چیزی_

 .خبرم بی مادرم و پدر از صبح از راستش و گرفته دلم_

@romanbook_ir 



 

 

 باز دلت بخوریم باهم ای چایی و من پیش بیای دلت قربون_

 یعزیز نوه و رفتند  کجا مادرت پدر ببینم بگو حاال عزیزم میشه

 پنج ساعت از بابایی نمیدونم_کردن؟ ول تنها رو من

 گوشی.برگشتن شاید  البته. نبود  خونه هیچکس اآلن تا صبح

 .میزنم خونه به  زنگ یک باز حاال نمیدن جواب که رو هاشون

 هم زنگی یک باشن داشته خبری ازشون سامان و عمه هم شاید 

 .م میزن ها اون به

 اآلن؟ کجایی.بزن زنگ حتما آره.عجب_

 .بابایی بیرونم_

 .گردن می بر زودتر شاءهللا ان خونه برو عزیزم دیروقته_

 .میرم اآلن ...هللاشاء ان_

 .بزن زنگ منم به گرفتی هرخبری_

 .خدانگهدار بابایی باش خودت مراقب".حتما_

 .خداحافظت.دخترم باش خودت مراقب توهم_

 یکم_بیستو_پارت #

@romanbook_ir 



 

 

 دلفریبانه #

 جواب هم اون که گرفتم رو سامان ی شماره تماس قطع از بعد 

 .نداد

 .بود  اشغال هم اونجا که زدم زنگ خونشون به

 .گرفتم پیش رو خونه مسیر و کردم پوفی

...... 

 کردم روشن رو پذیرایی وی تی و کردم پرت مبل رو و گوشی

 کاناپه روی وزن بی و سبک پری مثل رو خودم هم بعدش

 .رهاکردم

 چی پس ولی مسافرت بریم بود  قرار امروز که بود  عجیب برام

 ...مسخره شد؟چه شد؟کنسل

 .من پدر درما نه سامان نه میده جواب عمه نه

 .نزدم زنگ مامانش و شینا به که افتاد  یادم دفعه یک

 .نبود بد  میزدم ساشا به هم زنگی یه اگه البته

 .بودم صداش شنیدن منتظر هیجان با و گرفتم رو شینا شماره

 .داد جواب بوق تا سه بعد 
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 عزیزم؟  جونم_

 چطوری؟ خله شینا سالم به_

 .عمته خل_

 و خندیدم

ماما _گفتم 

 میشه نت

 .. .ها

 .کرد  نثارم آبدار فحشی و خنده زیر زد  بلند 

 امروز؟ مسافرت چیشد  کجایی ببینم بگو خب_

 .سامان با بیرونم منکه واال نمیدونم_

 ...شده کنسل مسافرت گفت  بهم مامانمم

 .شدم مقابلم وی تی به خیره شینا حرفای از متعجب

 کی کردن؟با کنسل کردن؟کی هماهنگ چطوری چی؟اینا یعنی

 شینا که بود سوال جای برام همه از گرفتن؟بیشتر صمیمت

 اند؟باورم همدیگه پیش میکنه؟چرا چیکار بیرون باسامان
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 پیش رفته و نگرفته خبری ازمن سامان نمیشه

 ...میشه شینا؟اونمدوتایی؟مگه

 .لعنتی

 .دراومد آخم صدای و کوبیدم میز روی حرص با رو مشتم

 با وقت اون نمیداد  منو بجوا سامان.چیشده نمیفهمیدم "اصال

 جوابمرو که کاراشه درگیره میکردم  فکر بود؟من بیرون شینا

 .نمیده

 رو گوشی میکرد  الو الو که شینا های جیغ جیغ به معطلی بی

 .گرفتم رو(ساشا پدر)عموم ی خونه ی شماره و کردم قطع

 سالم؟_

 هست؟ عمو_

 شما؟_

 بهم  رو امه دندون حرص  با که همونطور و رفتم ای غره چشم

 .کردم پرتاب سمتش به رو کلماتم الشون البه  از میفرشدم

 .ساشا؟دخترعموتم نشناختی_

 گفت و کرد  ای مسخره ی خنده
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 دلربا؟ خوبی.....آهان...آ_

 .. .عمو به بده رو گوشی مرسی آره_

 و گفت ممکن لحن و حالت ترین چندش با رو(ایش) ی کلمه

 .زد  صدا ادا و ناز هزارجور با رو باباش

 دخترم؟ بله_

 خبر؟ چه عمو سالم_

 خوبی؟ سالمتی دخترم سالم_

 شده؟ کنسل سفر چرا میدونید شما عمو ممنون بله_

 ان کرده کنسل همگی گفت و زد  زنگ بمن ات عمه دخترم نه_

 .د 

 دارید؟ خبری من بابای و مامان از بعد  آهان_

 شده؟ چیزی  دلربا نه_

 .ممنون نه_

 .کردم قطع معطلی بی

 .کردم قالب سرم به رو دستم هکالف
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 دوم_بیستو_پارت #

 دلفریبانه #

 ...حال زمان

 هفت خاطرات خوندن از و بستم رو رنگم ای قهوه چرمی دفتر

 .کشیدم دست پیشم سال

 و برداشتم میز روی از رو رنگش ای سورمه قاب با موبایلم

 .گرفتم رو بهروز ی شماره

 بهروز؟ چخبرا_

 شما؟ خوبی رئیس سالم_

 خبر؟ چه تو نیستم بد  ای_

 تو بدون مزون کجایی تو هست معلوم هیچ عزیزم رئیس_

 .نداره رو و رنگ

 هان؟ داده آب به گل دسته ایهام باز البد  چیشده_

 چیز همه اینجا هست چیز همه به حواسم من رئیس بابا نه _

 جابه اشتباه پارچه تیکه یه حتی نبودت در نمیدم اجازه مرتب
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 خاص مشتری بیا زودتر بگم خواستم فقط.نباشه غمت بشه جا

 .داریم

 .برمیگردم تا کن ردیف کارارو اوکی_

 .برگردم زود  باید اونم که تفریح اومدم خوبه قرن یک بعد  حاال

 هم عنوان به باهام و لندن اومدم تحصیل ادامه برای که وقتی از

 .میشناختمش بود  شده آشنا کالسی

 .رسیده انقضاش اریخت االن و گذروندم لندن ای هفته یک

 .اینجا اومدم فهمیده جوری چه نشدم متوجه "اصال

 .نیست که نیست کنم ول

 بودم رفته فرو ذهنم توی افکار و تخیالتم توی خیلی کنم فکر

 .بود  دراومده صداش گفتن الو دوبار بعد  بهروز که

 تفریحم . ایران برمیگردم زود  من نگی بگی "اصال بهروز_

 تو ایران میام میگیرم بلیط دیگه روز سه دو یه بکنم که رو

 .نباشه دیگهغمت

 سوم_بیستو_پارت #
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 دلفریبانه #

 .بپرسم و سامان حال که افتاد  یادم یهویی

 نمیده،نگرانش جواب میزنم زنگ هرچی اآلن تا دیروز از

 .شدم

 داری؟ خبر سامان از بهروز_

 میره وگفت زد  زنگ صبح دیروز من به نباش نگران رئیس_

 یه اینکه مثل جدیدش مادلینگ شرکت کارای دنبال

 تو بدم خبر دلربا به نتونستم من گفت بسته جدید  قراردادخارجی

 .نمیده جواب گوشیشو روز چند تا بگو بهش

 .بهروز کردی راحت رو خیالم چقدر آخیییش،نمیدونی _

 اتفاقی چه اآلن یعنی که بود  کرده مغشوش و ذهنم بدجوری

 .یدهنم جواب که براشافتاده

 حرف مزون کارهای درباره بهروز با دیگه ذره یه خالصه

 .کردم خداحافظی و زدم

 مربوط که کاغذایی گرم سرش هم میتو کافه، بودیم اومده میتو با

 و تلفنم کهدید  همین.بود  ، میشد  پدرش موادبهداشتی شرکت به

 گفت  کردم قطع
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 جشن یک تو برگشت خاطر به من امشب دلربا میگم_

 اآلن پس باشی صددرصد  خودتم میخوام که گرفتم کوچولویی

 اوکیه؟ دنبالت میام8ساعت واسه شو آماده بریمتو

 توی. کردم نگاهش بیرون میزد  حدقه از داشت که چشمایی با

 پارتی و ها جشن این از من برای دانشجوییمونم دوران

 به بخواد اینکه ولی میگرفت زیاد  من خوده مثل هایدوستانه

 یک موقت صورت به همیشه برای نه اونم برگشتم خاطر

 .بود  عجیب بگیره خانوادگی هم دوستانه جشنهم

 الزم ولی نکنه درد  دستت "واقعا نبود  نیازی میتو ممنون نه_

 چندان من بندازین زحمت تو مهموناتو و خودت نیست

 روز دو تا برنگشتم همیشه برای که من درضمن مایلنیستم

 .ایران برمیگردم دیگه

 باحالتی.دید  اش چهره توی میشد  و عصبانی "تقربیا حالت

 گفت دلخور

 دعوت مهمونا نداره نه "دوما حاال بودی میری زود  چه "اوال_

 مشکلت دیگه.مادرم پدرو با خودمونن دوستای شدن
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 هیچی گفت که  بگم چی میتو درجواب بودم مونده "چیه؟واقعا

 .شو حاضر بریم پاشو نگو

 گفتم  ناًچارا

 .بای ممنون میام خودم دنبالم بیای نکرده زمال ولی اوکی_

 رو  رنگم سلطنتی آبی (انگلیسی رنوی اتومبیل)ی داچیا سوییچ

 میخواد آیا که میتو به دادن امون بدون و برداشتم میز رو از

 .شدم ماشینم سوار و بیرون اومدم نه یا کنه مخالفت

 بودیم اینجا وقتی . بود  من به سامان یادگاری عروسک این

 .زد  من نام به و خرید  رو این سامان

 لعاب و رنگ خوش داچیای این که روزی نمیره یادم وقت هیچ

 ماشینسامان بود  قرار اول خوشگل داچیای این.داد  هدیه بهم رو

 های اتوبوس از خودش و دادش من به دریغ بی اون ولی بشه

 ویا لندن تندروی ی ،مترو(Routemaster)مستر روت

 رو من لندن های خیابون توی رانندگی.کرد  می استفاده تراموا

 ازگذشته فرار و تحصیل ادامه برای تازه که پیش سال چهار یاد 

 .میندازه بودم اومده لندن به تلخم ی
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 ترین سخت برام انگلیسی به تکلم.نبودم بلد  جارو هیچ که اوایل

 کسی سامانبا غیر به نمیتونستم دیگه اینکه بازهم اما نبود چالش

 .بود  دشوار و سخت برام کنم صحبت ام مادری بانز به

 چهارم _بیستو_پارت #

 دلفریبانه #

 زد  می زنگ داشت رگباری میتو.بستم رو در و خونه رسیدم

 .د  نبو هم کن ول

 تا شدم منتظر و کردم لمس رو گوشی سبز ی دکمه عصبی

 .بزنه  حرف میتو

_Why you upset girl? 

okay Come on alone. 

Do not miss. I'm waiting at eight o'clock in 

London's Roofing Villa. 

 ناراحت چرا)

 میشی

@romanbook_ir 



 

 

 دختر؟باشه

 خودت "اصال

 .بیا تنها

 .(باش لندن بام ویالی هشت ساعت .دیرنکنی

_this is good.OK Bye 

 .(بای باشه.خوبه این)

 چون نشه مزاحمم دیگه که کردم خاموش و گوشی مکالمه بعد 

 میزنه زنگ دیگه دفعه شصت حاضربشم من تا میدونستم

 ت بدبخ من مخ رو بره ومیخواد

 .بود  لندن های گنده کله از میدونستم من که جایی تا میتو پدر

 گفتم همین برا نداشتم بندوبساطارو این و آرایشگاه حوصله

 .کنم آرایش و خودم بشینم خودم

 گویا هستن دار حالت خودشون دیگه باشه میذارم ساده و موهام

 از امادریغ ام داده حالت موهام به و ام نشسته ها ساعت انگار

 به و آینه جلوی رفتم.موهام روی بر کشیدن شونه یک حتی

 .پیشافتادم سال هفت یاد  دوباره انداختم نگاهی یک خودم
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 .بود  بد  و تلخ خیلی

 .کنم فراموش نمیتونم وقت هیچ

 مثل مباز. کردم تحمل خوب ولی بودم کرده بغض بدجوری

 باز وگرنه نیاد  اشکم تا دادم قورت و بغضم قبلی های دفعه

 .ام قیافه به میشد گندزده

 نوری هیچ زمان اون.بود  فالکت و بدبختی از پر ام گذشتم

 میدیمخیلی که نورایی همیشه.بدم ادامه و راهم بخوام که نمیدیم

 .سراب بودن سراب داشتن فاصله ازم

 پنجم _بیستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .شدم حاضر بود  پوچ افکار پراز ذهن و بدبختی هر با خالصه

 شده درست چرم از که براق رنگ مشکی ماکسی لباس یک

 بود  شده زیبایی طراحی ریز های نگین با اش سینه دور و بود 

 دار چین میرسید  دست مچ به وقتی و داشت بلندی های وآستین

 .کردم تن به میشد  گشاد  و

 .د  میوم پاهام نوک پایین تا.بود  عالی لباس بلندی
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 و چرم از ترکیبی طرح و بود  لباس با همراه که ای دستی کیف

 .برداشتم تخت روی از رو داشت گاو پوست

 پا به رو اش سانتی پنج های پاشنه  با رنگم مشکی های کفش

 .زدم آینه جلوی چرخی و کردم

 دنباله و بکردم مرت  سرم روی رو ضخیمم رنگ مشکی شال

 .کردم پهن ام سینه یرو رو اش

 .کردم صافش و کشیدم رو لباس پایین

 و فیت "کامال.نبود هم ،گشاد  باشه زننده که نبود تنگ اونقدر

 .بود  تنم اندازه

 .نشست می دلم به داشتم که مالیمی و الیت آرایش

 مالیده صورتم به  که رنگی جیگری رژ با رنگ کم مشکی سایه

 .میومد  بهم حسابی بودم

 برداشتن از بعد  و نشست هام لب بر رضایت روی از لبخندی

 .کردم حرکت در سمت به سوئیچ

 هتل اتاق های چراغ و برداشتم سرجایش از رو اتاق کارت

 .شد  خاموش خود  به خود 
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 رو خونه سامان برگشتیم ایران به لندن از که موقع همون

 .کرد اجاره خونه جفتمون برای ایران توی پولش با و فروخت

 و بزرگ بسیار ویالی یک تقریبا داشتیم اینجا هک ای خونه

 .بود  شیک

 بود  آورده گیر خرپولش مادر طریق از رو پولش اکثر هم اون

 مشغول توش که مادلینگی ی حرفه طریق از رو مابقیش و

 .بود  شده بهکار

 هفتادوپنج "حدودا ساختمون هردونفرمون ایران توی حاال ولی

 .داریم متری

 ی گوشه مصرف بی و افتاده کار از اینکه برای هم رو ماشینم

 اون که دوستانم از یکی به بودم داده اجاره نشه پارکینگ

 و بود  کرده سفر تحصیل برای لندن به ایران از خودم هممثل

 .نداشت راهی روبه مالی اوضاع اون قضا از

 چند  این تو که باشم گرفته دستی و باشم کرده کمکی گفتم هم من

 .کردم استفاده ازش خودم و گرفتم ور ماشین ازش روز

 .بود شب هشت نزدیکای ساعت
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 دوسه بعد .کردم روشن و گوشیم بشه نگران میتو که اآلن گفتم

 حدسمیزدم که همونطور کردم روشن و گوشیم که ای دقیقه

 .زد  زنگ میتو

 .میتو میام دارم توراهم_

 بلدی؟ که رو آدرس خب خیلی_

 بگو؟ دیگه بار یک_

 بلگراویا میدان در نایت خیابان_

 .میشم ویال وارد دیدم پالک روی رو اسمتون فهمیدم اوکی_

........ 

 .شدم ویالشون پارکینگ وارد  ماشین با

 آپارتمان توی میبرد  همیشه رو من.داشتن ویالیی عجب اوف_

 .بودم نیومده اینجا حاال تا متریشون دویست

 و باال مدل ماشینای با دوستان دیدم کردم دقت که قشنگ

 .کردن آماده من ورود  برای رو زمینه قشنگشون

 به رو ماشینم سوئیچ بتونم اینکه از قبل و شدم پیاده ماشین از

 کهروی لبخندی با رو میتو بدم بود  منتظرم مشتاقانه که نگهبان
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 به و گرفت ازم سوییچو .میومد  سمتم به که دیدم داشت لب

 .داد  راننده دست

 سفت سرم روی رو شالم زدم لبخندی

 و کرد  دراز سمتم به رو دستش.کردم

 _Hi honeyگفت

 (عسلم سالم)

_Hi 

 (سالم)

 ششم_بیستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .گشود  رویم به رو در خاصی ظرافت با

 با دارم که دادم فحش خودم به دلم تو و زدم طاقت بی لبخندی

 م مید امیدواری میتو به کارهام این
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 من هستند؟ جا این چی برای آدم همه خبره؟این چه اینجا میتو_

 نبود  قرار "اصال مگه ببینم.نمیشناسم اینارو بیشتر که

 نباشه؟ کسی دیگه مادرت و پدر و مشترکمون غیردوستای

 هارو سری یک البته ام خانواده هم هستن دوستامون از هم_

 کنم بقیهمعرفیت به هم کنیم سالم هم میریم اآلنم نمیشناسی هنوز

 باشه؟؟ عزیزم، نکنی  غریبی که

 دنبال که ها جوجه مثل و گفتم لب زیر ای اوکی حوصله بی

 .رفتم دنبالش میفتن راه شون مادر

 پام ساق و مچ تو شدیدی درد  و خورد  پیچ راستم پای راه بین

 .کردم حس بود  رسیده استخونم مغز به که

 رو پیرهنم و گرفتم پام مچ به رو دستم سریع و گفتم بلندی آخ

 .دادم باال کمی

 کفش لبه برخورد  اثر در پام مچ پشت.بود  هام کفش خاطر به

 .بود شده قرمز "شدیدا

 کنار رو بلند  پاشنه های کفش پوشیدن که بود  سال چندین

 دشواری با که بود  شده موجب عادت ترک و بودم گذاشته

 .حرکتکنم
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 مستفیزش  رنگم رنگا های فحش با رو میتو دلم تو تونستم تا

 گفتم  الش البه و فشردم بهم حرص زور از موها لب و کردم

 .نمیومدم کاش....اه.افتاده عقب مسخره_

 مچ روی نگاهش و برگشت من سمت من غرش صدای با میتو

 .خورد  سر پام

 گفتم  خودم به دلم تو

 که چلمنی و عرضه بی اینقدر.پاچلفتی و دست_

 راه سانتی پنج پاشنه کفش یک با نمیتونی

 یکرد  ط رو بینمون قدم یک سرعت با بری؟میتو

 بریم خورد؟بیا پیچ خوبه؟پات حالت_گفت و

 .بشینیم

 .موافقم آره_

 صندلی به رو خودم خرامان خرامان هم من و گرفت رو دستم

 .کردم ول روش رو خودم و رسوندم سالن گوشه

 آخیش_
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 رو؟ پات ببینم_

 .کشیدمش پایین و کردم صاف رو  پیرهنم سریع

 .خوبه حالم نمیخواد  نه_

 مطمئنی؟ _

_yessss 

 (بله)

 گفت و داد  تحویلم جذابی ی خنده

 .میام اآلن_

 من شخص به بهونه یک به فقط مهمونی این که میزدم حدس

 .شده حل اونم که داشت نیاز

 .نمیفهمیدم جشن این توی رو آدم همه این حضور دلیل

 فک همه این ساده گویی آمد خوش یک برای آدم آخه

 ؟؟؟مشخصه میکنه دعوت اآشن و دوست و فامیل و

 اینکه یا . باشن داشته همی دور یه میخواستن "کال

 .هست دیگه چیز یه جریان "کال
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 میاره؟ جا رو حالت بخور بیا_

 نوشیدنی حاوی که دستش توی ای شیشه گیالس به تعجب با

 .کردم نگاه بود  قرمزی

 چیه؟ این_

 .میده تسکین رو دردت بخور.شراب_

 شراب من دیدی کی تاحاال تو.راونو ببرش.نمیخوام_

 بخوام که نخوردم وقت هیچ ها سال این تمام بخورم؟توی

 .بخور خودت.اآلنبخورم

 .دیگه شرابه ذره یک که نیست میخوری؟چیزی حرص چرا_

 .کافیه برام آب لیوان یک من نوش_

 هفتم _بیستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .بود آورده سرجاش رو حالم حسابی خوردم که خنکی آب

 و برگشت سمتم نگران میتو بقیه با پرسی احوال و سالم عد ب

 گفت 
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 دکتر؟ بریم بهتره؟نمیخوای پات مچ_

 .شدم بهتر خیلی ممنون نیست نیازی میتو نه_

 مرد و زن و شد  کشیده اطراف به که بود  هامون نگاه اون از بعد 

 .گردوند  می نظر از رو بودن کاری مشغول هرکدام که هایی

 دست دست و معذبه ولی بزنه حرفی اد میخو کردم می حس

 گفتم  و کردم راحتش همین برای میکنه

 میتو؟ شده چیزی_

 گفت  خوشحالی با و زد  چشمک هاش چشم توی شادی برق

 دلربا؟ میرقصی من با_

 .ندارم رو حالش "اصال راستش میتو خب_

 رها رو خالصی تیر جمله این گفتن با و کردم کج رو سرم

 کردم

 .نداره اشکالی باشه_

 صورتش که همونطور

 میکردم آنالیز رو

 باغ تو بریم بیا_گفت
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 بده رو دستت.دارم کارت

 .من به

 روی از کرد  کمک اینکه از بعد .میکردم نگاهش  تعجب با

 .شم بلند صندلی

 .کردیم طی رو باغ مسیر

 های جیب توی دستاشو ، بود  کرده سکوت راه طول در

 .بود  کرده فرو شلوارش

 .بود  زیبا و دیدنی "واقعا ویال پشت فضای

 سفید  و کرم حصیری  های کاناپه با همراه بزرگشون استخر

 باالی که رنگ کم ای نقره و روشن آبی های پرده و رنگ

 درست ای رویایی و رومانتیک فضای بودند شده مبلمانکشیده

 .بودند  کرده

 .شدم استخر زالل آب به خیره و نشستیم ها کاناپه از یکی روی

 میکنی؟ فکر چی به_
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 یا آروم و راکد آب دیدن داره خاصی آرامش اینجا _

 آرامش این غرق که میکنه آرومم اونقدر دریا صدای

 .میشم

 .شدم خیره مظطربش صورت به برگشتم میتو سمت

 .کرد  فرو جیبش توی رو دستش و داد  قورت رو دهنش آب

 .شدم شوکه رنگ زرشکی  مخملی ی جعبه دیدن با

 .فشردم هم روی رو هام چشم و د ش زیاد  قلبم تپش

 .کرد  می رو کار این میتو نباید .نمیخواستم رو این من

 .شد  نمایان داخلش وزیبای ساده ی حلقه و کرد  باز رو جعبه

 .آوردم جلو سمتم به رو جعبه و انداخت انگشتر به نگاهی

 من با دلربا_

 می ازدواج

 کنان من کنی؟من

.می....میت_گفتم 

 میتو.
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 و بودم منتظرت که وقته خیلی من.بدی جواب ناآل نمیخوام_

 .میمونم بازهم

 پیش میتو دل.میفرستام لعنت بارها و بارها خودم به دلم توی

 !!!اصال من دل ولی بود  گیر من

 .میکردم تمومش اآلن همین باید  بذارم منتظرش نمیتونستم من

 کسی به عالقه بدون نمیتونم....من....من.نیست زمان بحث_

 .بشم مقدس پیمان یک وارد 

 تورو مطمئنم خودم از چون باشی داشته دوستم نمیخوام_

 .میکنم خودم عاشق

 بعد  و بشم عاشق اول میخوام.بشم عاشق ازدواج بعد  نمیخوام_

 .کنم ازدواج

 و  بیزارم عشق از "کال من نیست عشق من بحث هم بعد 

 .بدم عشق بهت عشقت جواب در نمیتونم من.ام فراری

 داری؟ دوست رو کسی_

 .شد نگاهش به خیره من نگاه حرف این با

 .ندادم جوابی هیچ
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 .گفتن بهم چشمات.بگی چیزی نیست نیازی فهمیدم خودم_

 گفتم 

 .منفی همیشه من جواب میتو نمیتونم من_

 کنی؟ فراموشش نمیخوای_

 باتو؟_

 .بسازی ای تازه عشق میتونی میکنم کمکت آره_

 معذب این از بیشتر ور من "لطفا میتو نکنی اصرار میشه_

 .نکن

 دوست  رو کسی بودم مطمئن اگه شاید  باشه_

 ....حاال اما نمیشدم بیخیال ها راحتی این به نداری

 گفت و گذاشت کمرم پشت رو دستش و برخاست و زد  لبخندی

 تو؟ بریم سرده_

 .آره_

 ویال وارد  وقتی

 شدیم
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 سرویس_گفتم 

 کجاست؟ بهداشتی

 .بیا بامن_

 .بده نشون رو راه بهم بگو خدمت شپی به چرا تو نه_

 نیست قرار که رو رفاقتمون ولی شنیدم رد  جواب که درسته_

 !!بذاریم کنار

 .دادم تکون رو سرم و زدم رضایت با لبخندی

 درسته_

 هشتم_بیستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .کرد  راهنمایی باال طبقه سمت به و من

 برام درو

 و کرد  باز
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 راحت_گفت

 باش

عزیزمخود 

 .رفت ش

 گفتم خودم پیش

 .بود  بعید  پسر این شکلیه؟از این چرا اتاق اتاقشه؟این این واو_

 .راک موسیقی عاشق میتو نمیدونستم

 برام بود  جالب خیلی.معروف راکرای عکسای از بود  پر اتاقش

 .میزنه ساز نمیدونستم

 تا ده از بیشتر و بود کرده درست ساز کلکسیون اتاقش تو

 ترین معروف از بزرگ پوستر یه.داشت رنگارنگ گیتارای

 پینک معروف گروه عاشق که نمیدونستم.داشت و راکرجهان

 .فلویده

 .میزنه ساز قشنگ خیلی "حتما پس
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 عکس پوستر روی کردم نگاه نزدیک از پوسترو و جلوتر رفتم

 .بود نیروانا و متالیکا اسم به ای دیگه گروه

 بود؟ پرست شیطان میتو یعنی

 از خیلی آنجلس لس توی چون نداره ربطی آخه نکنم فکر

 .بودن مسیحی که دیدم متالیکارو

 مسلمونا از خیلی ایران خود  توی حتی ندارن مشخصی دین

 .پروپاقرصشن طرفدار

 .کردم می دیدن اونجا از و کلیسا میرفتم وقتا خیلی میتو با خودم

 نزدیک یعنی.بود  پروتستان میتو.بود  جالب خیلی برام

 یکه چندسال این توی.پروتستانن پیرو انگلستان درصد۷۱

 مسلمون درصد ۳ از کمتر تنها که فهمیدم کردم اینجازندگی

 ... داره

 که بود  امضا و نوشته یک یکوچیک خیل پوستر پایین

 .بود  ای دیگه زبان یک به آخه بخونمش نمیتونستم

 .بود نشده نوشته انگلیسی ولی بودم بلد  خوب خیلی انگلیسی

@romanbook_ir 



 

 

 بودم دیده جایی و زبان این

 بوددد؟؟اممممم؟؟؟؟ چی اسمش

 یادم چرا خدایا

 رفته

 .عه؟؟؟اهااان

 ...زبان باشم نکرده اشتباه اگه خودشه ایول

 حرفم

 قطع

 شدیکی

 گفت 

 آدیغه_

адыгэбзэ. چ
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 از داشت شمام

 .درمیومد  کاسه

 .میومد  صدا پوستر تو از انگار بود  روم روبه از صدا

 زبان اون اسم.گفت درست دقیقا

 بود  یکی ول.بود  همین

 بود  کی یعنی خدایا.گفت؟؟؟؟ترسیدم

 گفتم  و برگشتم "فورا

 کی_

هستی؟ه

 یچ

 صدایی

صد.نیومد 
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 انگار اش

 .بود مرد 

 .کردم نگاه پوسترو پشت و دیوار به چسبوندم رو سرم

 .نبود هیچی ولی

 .شدم توهمی "احتماال

 .نرم و گرم تخت رو انداختم و خودم و شدم صدا اون بیخیال

 ششآخیشش_

 میخواست دلم بود شده کوفته بدنم خیلی بهم داد  حال چقدر

 .....بخوابم

 .پاشو دلربا،دلربا_

 .کن ولم بخوابم چی؟کیه؟بزار_

 .مادرت منم پاشو عزیزم دلربا_

 .بودم گرفته قلب تپش بود  بالشت رو سرم

 زدم داد  و کردم بلند  و سرم سریع
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 .ماماننن_

 کجاست؟کوش؟ پس

 مگ همینجا_

 هنبودی

 امان؟؟؟عههههم

 بهم اعصابم

 .بود  ریخته

 .میکرد  صدام داشت بود  کی

 . نیست دیگه که وقت خیلی من مامان

 .ندیدم خوابشم دیگه حتی

 .بود  توهم باز اینم

 .ببینم و خوابش حتی که نداشتم لیاقت اونقدر

 کالفه و عصبی و  زمین رو کردم پرت و بالشت

 .کردم نگاه عصبیم ی قیافه به آینه تو و شدم بلند 
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 .میبره دل "واقعا.دلربایی عجب

 :گفتم خودم به

 .خیلی عزیزم خوشگلی خیلی_

 یه سر کاش بودم زشت کاش ای سوخت خودم حال به دلم

 .میخورد  بدردم قیافه این سوزن

 .زدم فریاد  بلند 

 .کاشششش_

 کردم حس که میشدم خارج اتاق از داشتم عصبی و باشتاب

 .میخوره تکون داره پشتم چیزی

 پشتم سمت به یکدفعه بعدش.کردم تیز و گوشام فقط رنگشتمب

 کمدهداره سمت گوشه اون که دری دستگیره دیدم برداشتم خیز

 .میخوره تکون

 اتاقه؟ تو اتاق چیه این.واااااااااا_

 .داره راه بهم اتاقاشون ها خونه این دیگه آره
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 داره دستیگره چرا

 میخوره؟کی تکون

 پشته؟ اون

 .میده تکونش هی و؟؟؟فقطت نمیاد  چرا پس

 .میکردم نگاه دستگیره به داشتم و بودم ساکت ولی بودم ترسیده

 .زدم جیغ یهو منم شد  متوقف تکونش

 چرا اینجا خدایا

 اینطوریه؟آروم

 رفتم آروم

 .در سمت

 .دستگیره رو گذاشتم و دستم

 نهم _بیستو_پارت #

 دلفریبانه #
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 و شد  باز تاقا ورودی در کنم باز درو خواستم که لحظه همون

 .تو اومد  میتو

 چیزه میتو ببین اممم_ و کردم جور و جمع و خودم شدم شوکه

 ....دنبال من ببخشید 

 :گفت و خندید 

 بریم بیا نیست دستشویی حموم اونجا دلربا باش راحت_

 ی باال؟خنده بیارم برات نیستی راحت اگر یا شام وقت پایین

 گفتم  و کردم مصنوعی

 .بریم  ممنون نه_

 .بیرون رفتم اتاق از خواسته خدا زا و

 چی اتاق اون تو که بدونم میخواست دلم خیلی ولی

 .میفهمیدم میکرد؟باید  خودش جذب و من که بود 

......... 

 .خبره چه پایین ببین اوووه
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 که هم آهنگ صدای رقصن، می همش اینا نشدن خسته. .اه

 .آور سرسام حسابی

 .خبره چه ببین بیا بدو زد  داد  میتو

 :گفتم خندیدم

 .خبره چه میبینم دارم بله_

 میتو

_گفت

 بشین

 عزیزم

 . 

 .میکرد  نگاهم داشت نشستم

 :گفتم و دادم تحویلش ای خنده خودش مثل
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 میکنی نگاه و چی میتو_

 شده؟آرایشم چیزی

 :گفتم  خودم ریخته؟پیش

 هارو رفتار و ها نگاه این تحمل که خوردم زخم اونقدری

 .نداشتم رو بدبختی هیچ طاقت دیگه "اصال.ندارم

 بهش "اصال من.نه کنم قبولش نخوام اینکه نه.میشد  بدبخت میتو

 نمیذارم... دیگه کس هیچ نه و میتو نه "کال ولی.نداشتم عالقه

 خیلی خودش ساده های دوستی همین.بشه زندگیم وارد  کسی

 برگردم کردهبودم هوس.بود  گرفته بدجور دلم طرفی از.بودن

 هرچی ولی میدادن آزارم اینکه با کنم مرور و خاطراتم کمی و

 .کنم فرار واقعیت از نمیتونم باشه

 .شدم بزرگ چقدر سالمه 22 دیگه اآلن

 .شدم بزرگ جوری چه نفهمیدم "اصال

 سیم _پارت #

 دلفریبانه #
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 اون مفهوم و معنی سال همه این بعد  اآلن که میکردم فکر داشتم

 منمعنی ولی نداشت دلیل همشون. میفهمم و مزخرف خوابای

 .نمیفهمیدم رو کدوم هیچ

 .بود  شده خیره بهم میتو

 بد  حالم.کردم نگاهش.میداد خفگی حس بهم نگاهش سنگینی

 به خیلی"جدیدا اینکه.بیفتم لرزه به دوباره بود مونده کم بود  شده

 میذاره تاثیر روانم و روح روی داره خیلی میکنم فکر ام گذشته

 .ولینمیتونم کنم فراموش رو لعنتی روزای اون بود  قرار

 حس که بود  کرده رو مامانم هوای دلم اونقدر هم طرفی از

 .کرد  نمی ولم ای لحظه تنهایی و غربت

 .میرفتم باید  میشد  کننده کسل داشت مهمونی این خیلی دیگه

 گفتم  میتو روبه

 بیدارم زود  صبح از ام خسته خیلی میتو میرم زود  شام بعد _

 .گرفتم بلیط فردا پس برای که مبکن و کارام برم فردام

 .شد  می تر گرفته لحظه به لحظه میتو غربی ی چهره

ko_لبخند

 زدم ی
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thankگفتم

s good 

boy_پیش 

 گفتم  خودم

 هست که هرچی ولی هستم؟نمیدونم مهم میتو برای "واقعا_

 یکیبهم اینکه از میده دست بهم خوبی حس نیست بدی حس

 .باشه داشته عالقه

 بودم میتو توجه مرکز همیشه لندن تو ام جوییدانش دوران توی

 باهمبه "اکثرا .بودم کرده سپری رو خوشی لحظات باهاش و

 .رفتیم  می گردش

 هوا.زدم باد  رو خودم راستم دست با و شدم خارج  افکارم از

 این جلو که معلومه ها اسپیلت این بیچاره بود  گرم خیلی

 .میارن کم همهجمعیت

 گفت میتو.بود  هم غذاهای چه .بود سرویس سلف شام
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 ولی بود  گشنم راستش_ بیارم؟ برات میخوری چی جان دلربا_

 نوعیپیش) اردور ذره یه برام زحمت بی افتادم اشتها از اآلن

 .بیار (اروپایی غذای

 شام بریم گفتی پیش دقیقه چند  همین تا توکه دلربا  چی یعنی_

 همهغذا این اینجا اآلن دیگه آدمیزاد  خب جان میتو_بخوریم؟

 همین نیست نیازی شدم سیر بهم خورد  که همشون بوی هست

 خودمبلند  اآلن نداره عیبی بیاری  نمیخوای اگه کافیه اردور

 کاریه؟  چه میشم

 .میام اآلن راحتی هرجور.بشین نه_

 .کردم نگاه زرد  موهای اون با میتو رفتن به و کردم پوفی

 .داشت ای بامزه ی چهره

 و مهربون مرد .رنگ پر زرد  هایمو با روشن آبی های چشم

 .بود  خوبی

 نزدیکم داشت دست در هارو شراب از ای سینی که گارسونی

 گفت و شد 

 .بفرمایید _

 .انداختم رنگ قرمز شراب های گیالس به نگاهی
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 از  یکی و بردم دست شک و لرزش و ترس با.بخور گفت دلم ته

 لچندسا این توی.بخورم نمیتونستم من نه.برداشتم هارو اون

 پس  نمیخورم گفتم میتو به که هم حاال نخوردم و کردم مقاومت

 دستم تو ازاین بیشتر رو گیالس این که نیست صالحم به "اصال

 رو گیالس آن یک که بودم شده وسوسه اونقدر ولی.دارم نگه

 .داشتم نگه دست دوباره و کردم هام لب نزدیک

 همه نای زیر از شده هرجوری میخواستم.بودم فشار تحت من

 .بود  چیز یک فقط ام رهایی راه و شم  خالص فشار

 ...شراب

 زنده ذهنم توی کرد منع نوشیدن از رو من سامان که روزی یاد 

 .شد 

 و اصالتت نباید  تو.بخوری شراب نداری حق تو:سامان

 این با که اینجا نیاوردمت.بدی دست از رو خودت و غرورت

 هر تو باشی بلد  که آوردمت شه بدتر حالت و بشی چیزاسرگرم

 میخوای خودت تو اگه.کنی زندگی شرایطی و محیط

 وقتی تا حداقل نمیدم اجازه من ولی کنی نابود  رو میتونیخودت

 .نمیزنی شراب به لب تو هستم من

 مسلمون اینکه یا حرامه اینکه برای نه نخور شراب گم می

 به تبدیل خودت برای رو این نمیخوام که اینه دلیلش هستی
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 آروم این با اآلن اگه تو.کنی آور اعتیاد  و آور عادت نیکمسک

 همیشه تا و بکشی دست ازش نمیتونی وقت هیچ دیگه شی

 نابودی و فساد  به رو تو این و میبری  پناه بهش شدنت برایآروم

 اآلنهم ولی نیستی قوی یا ای اراده بی تو گم نمی من.میکشونه

 میدم قول.گمب بهت من که وقتی تا حداقل نداری رو شرایطش

 و شرابمیارم شیشه یک صالحته به خوردنش دیدم وقت هر

 اراده بی من.میگفت درست سامان.میخوریم رو کلش دیگه باهم

 ...ام

 یکم_سیو_پارت #

 دلفریبانه #

 و خورد  سر دستم از شراب گیالس خاطراتم آوری یاد  با

 .شد  زمین پخش ای ثانیه عرض در داخلش محتویات

 دهن بهم بدجوری زمین روی زندهلع و رنگ سرخ قطرات

 .کردن می کجی

 بی و ناتوان حد  چه تا من که بدن نشون میخواستن انگار

 .ام عرضه
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 جلوی از ای محدوده ای شیشه گیالس ی شده خورد های تکه

 .میزدن چشمک بهم سالن نور زیر و بود کرده اشغال رو پاهام

 .شدم کردن جمع به شروع و زمین رو نشستم

 رو شده شکسته ی تکه بزرگترین که برداشتم رو اول ی تکه

 .داد  می تشکیل ها تکه بقیه بین

 بین عمیقی اخمی و چرخوندم دستم توی رو شده خرد  تکه

 .گرفت شکل ابروهام

 .داشتم خوبی ی میونه شکسته های شیشه با من پیش سال هفت

 .بود پریشون و نداشت خوبی روان و روح حال که دختری

 .شکست می و زد  می فقط که دختری

 .کردم نمی رحم اطرافیانم به  حتی هم گاهی رو خودم گاهی

 .پیچید  گوشام توی دختری های زدن جیغ صدای

 می شدت به آور سرسام و کرکننده های فریاد  شدت از گلویم

 .سوخت

 اینکه یادآوردی از قلبم

 به دستمرو های مچ
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 تیر بستند  می تخت

 .کشید 

 داخل به رو بخش آرام های قرص زور به که هایی مشت

 .کردند  می سکوت به وادار رو اون و بردند  می فرو حلقش

 .بیمارستان توی غریب های شب و تنهایی

 به که هایی ناخن.توخالی های زدن زجه و ها ناله و گریه

 گاهی.عصبی های شدن جویده شدت از بودند  رسیده گوشت

 خون به که گرفتم می گاز رو دستم کف گوشت هماونقدر

 های بیمارستان تخت رو من ی شده خرد  غرور.شد می آغشته

 یک از تنهایی از که هایی سیلی شدت از بود  مونده تهرانجا

 قبل روز از رو من خوردم می روانی و احمق پرستار مشت

 .آورد می در پا از و کرد  ترمی داغون

 از دست و کردم پاک رو ام گونه روی مزاحم اشک قطره

 .کشیدم دستم کف به شیشه دادن فشار

 هارو شیشه و کرد زدن حرف به شروع و ایستاد  کنارم مستخدم

 .شنیدم نمی رو صداش حتی من ولی گرفت ازم

 .بودند  شده کیپ هام گوش انگار
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 دور و گرفتم دستش از و بود  داشته نگه سمتم به که دستمالی

 .پیچیدم دستم

...... 

 آرامش شام حین مردم که بودن گذاشته مالیمی و الیت آهنگ

 سال از روزی ده بهاربودیم فصل اول.باشن داشته

 یک باید .لندن اومدم عید  تعطیالت برای منم تحویلمیگذشت

 دست سپردم اونم که یکی به سپردم می هارو کار سری

 .بهروز

 همیشه از پوکم مخ تو میفته لعنتی گذشته فکر که هایی وقت

 بودننمیدونستم کرده خستم "واقعا.شم می تر کوفته و تر خسته

 از یکی که افتاد یادم .کنم فرار دستشون از میتونم جوری چه

 زندگی کهاینجا وقته خیلی س عمه لقبش که فامیالمون

 سال هفت ازهمون منم بدبختی.پیش سال هفت از "دقیقا.میکنه

 خواستن فامیل یهوکل شد  چی نفهمیدم.دیگه.شد شروع پیش

 "کال موضوعی هچ سر و چرا حاال كنن زندگی خارج برن

 به شون ازهمه هرچیهحالم ولی.کردن رابطه قطع ما باخانواده

 فامیل حتی کس هیچ به وقت هیچ که خداروشکر.ممیخوره

 بخوام و بپرسم سریچیزارو یک بایدازشون ولی.نشدم محتاج
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 که غلطایی تمام دلیل ....و چی همه .. بدن توضیح برام اونا

 ...و کردن

 تشکرکنان  و مشد  بلند  شام خوردن بعد 

 و اومد  دنبالم میتو .در سمت افتادم راه و برداشتم  رو کیفم

 نیستا کن ول بابا ای.درآورد جیبش از رو ماشینش سوییچ

 کردم دراز و دستم و برگشتم بودیم باغ وسطای کنم فکر بینراه

 .میکنه نگاهم داره دیدم .برم و بدم دست باهاش تا

 با گذشت وشخ خیلی دردنکنه دستت جان میتو خب_

 .کردم خداحافظی مادروپدرتم

 .برسونمت میام دارم برو گفت داد فشار و دستم

 اومدم؟ خودم ماشین با که رفته یادت آقا هی_

 نداره عیب خب خیلی: _گفت و افتاد  یادش تازه بعد  کردو کپ

 .میام خونت تا باهات منم خودت ماشین با برو

 .کردم تعجب

 برگردی؟ میخوای چیبا وقت اون خوبه حالت میتو_

 .برمیگردم خودم داری چیکار من برگشتن با تو_
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 دلش میخاره تنش. نیست ما کن ول روانی این گفتم دلم تو

 دستخودش اختیارش چه من به "واقعا .بیاد  اضافه راه میخواد 

 .بود 

 دریااکبری _قلم _به#

 دوم_سیو_پارت #

 دلفریبانه #

 کی از این.میکنه نگاهم داره میتو دیدم و آوردم باال رو سرم

 مسخره افکار توی خیلی اینکه من؟مثل به زده زل همه این

 .فهمیده که میکردم امسیر

 هفتاد  و صد  به رو ماشین سرعت و کردم عوض رو دنده

 .رسوندم

 حس داشت ترس انگار هم تعجب حالت یه هم میتو نگاه

 حواسم فهمیده که همین ولی بگه چیزی میخواد  میکردم

 .آورده کم میکنم نگاهش دارم و اومدهسرجاش

 .پایین انداخت رو سرش

 .شده زیر به سر چه
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 .شد  تبدیل بلند  ای قهقه به  ام زیرزیرکی ی خنده صدای

 میخندی؟ چی به_

 :گفتم رسید  می پایان به ام خنده که همونطور

 .هیچی_

 که وقتی از.بودیم ساکت هردو.بودیم راه تو که بود  وقت خیلی

 سکوتلذت.نزدیم حرفی هم کلمه یه حتی نشستیم ماشین تو

 ماشین تو تهران آهنگ محمودی یاسر صدای.بود  بخشی

 با داشتهم من با هم که زیادی آمد  و رفت خاطر به میتو.میپیچید 

 همین برای بود  بلد  خوب رو فارسی شغلش خاطر به ایرانیا

 رفته خاطرمنم به کنم فکر حتی میخونه چی یاسر  که میفهمید 

 حرف فارسی باهام میدیم که میشد  وقتی ند چ چون کالس بود 

 یاسر آهنگ داشتبا.کنم کار باهاش که میخواست ازم و میزد 

 .میکرد  خونی لب و میگرفت انس

 همون از.بود  طرفه  یک عشقش چون میسوخت میتو برای دلم

 دستداده از زن یک عنوان به رو احساساتم تمام سالگی پانزده

 بچه مثل نمیخواستم .بیارم ندستشو به نخواستم هم دیگه و بودم

 این برای.شکنندهباشم نباید .باشم احساساتی و ضعیف گیهام

 که میمونه سیانور یک مثل براش احساسات ساختم که دلربایی
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 مردم  که بار یک بمیرمهمون هنوز نمیخوام منم و میکشه اونو

 بودم ساخته دلربایی یک احساساتی دختر اون از. بود  بس برام

 میکرد  هرکاری عشق اصلضد  در نبود  بلد  شقیعا دیگه که

 دیگه چون.نمیشد  عاشق وقت هیچ که بود شده سخت اونقدر

 .کنه خرج برایکسی بتونه که نداشت احساسی

 .بود  بس پشتم هفت برای کشیدم که هایی سختی

 و خودم برای کمی درون از.کشتم خودم تو بود  احساس هرچی

 با خاطراتبچگی این.بینهن کسی اونم که بودم داشته نگه وجدانم

 اون سری صدقه از هرچیه چون میشدن مرور باید  حال این

 .خوبه حالم دوباره اآلن که تلخه لحظات

 :میگه همیشه سامان

 شاد  که اینه برای میاد  پیش زندگیت توی ناراحتی اینکه دلیل_

 خوشحالی هر و شادیه ناراحتی و غم دلیل "اصال .بشی

 دشمنن باهم دوتا این کنه راحتتنا که میاد  پیش وخوشبختی

 .بزنن زمین و هم میخوان

 .میتو اتاق پیش رفت فکرم افکار این بیخیال

 .باشه در اون پشت میتونست که،چی میکردم فکر داشتم

 .میگذره چندساعتی ماجرا اون از
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 .بودم کرده فراموشش کل به من ولی

 .کنم پیدا براش جوابی شاید  تا بگم میتو به کاش ای

 .ندارم زدن حرف حوصله یخیالب نه

 .کرده مشغول خودش به و فکرم خیلی

 .بوده افتاده گیر بغلی اتاق تو یکی "احتماال

 نمیزد؟ جیغ چرا پس البته

 کنم؟ کمکش نزد  داد  چرا بیرون بیاد  میخواست اگه

 دریااکبری _قلم _به#

 سوم_سیو_پارت #

 دلفریبانه #

 شده؟ چی دستت_

 لباسم دامن الی البه و رداشتمب فرمون روی از رو دستم آروم

 .م کرد  پنهان

 چین ابروانم بین که وحشتناکی اخم با و دادم قورت رو دهنم آب

 گفتم بود  انداخته
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 .هیچی_

 .ببینم رو دستت بده_

 .نشده هیچی گفتم_

 .نبود  زخم دستت اومدی که اولی تو_

 شده؟ چی گفتم

 گرفت  دستم رگ نشده هیچی گفتم منم_

 .بستمش و گرفتم پارچه مستخدم از

 خوبی؟_

 .افتاد دردش بهتره خیلی آره_

 رگش چرا_

 می گرفت؟همیشه

 گیره؟پوزخندزنان

 :گفتم 

 .گاهی نه که همیشه_
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 رفتی؟ چرا؟دکتر_

 .لطفا شو بیخیال میتو_

 .عزیزم میشی عصبی چرا خب خیلی_

 .نیستم عصبی_

 بلند  رو آهنگ صدای و نشدم میتو بعدی حرف منتظر دیگه

 .کردم

...... 

 گی می نه

 اگه بموننه

 برم بخوام

 میذارینه

 میدونم

 عاشقینه

 ازم میدونم
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 بیزارینه

 دلونه میدی

 نباشمم اگه

 میتونیمن

 هنوزم

 عاشقمتو

 و نمیفهمی

 یمن نمیدون

 تو مثل هم

 سردرگمم 

....... 

 .م کرد  خاموش رو ماشین ظبظ کارم از پشیمون

 .د  میکر گوش آهنگ به داشت ای فاتحانه لبخند  با میتو
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 فرار واقعیت از چرا_

 ها ایرانی میکنی؟همه

 بهش تعجب همینطورین؟با

 .شدم خیره

 گفتی؟ چی_

 فراری ازشون بشنوی؟چرا رو حقایق نمیخوای چرا گفتم_

 میده؟ آزارت هستی؟چی

 .هیچی_

 نیستی؟ بلد ای دیگه چیز کلمه این غیر_

 میگم وقتی کنی  می اذیتم میدی؟داری گیر اینقدر چرا میتو_

 اینسوال دلیل دیگه ، نیست هیچی واقعا یا بگم نمیخوام یا هیچی

 .نده ادامه دیگه لطفا نکن اذیتم.چیه؟نمیفهمم کردنا پیچ

 و حوصله و صبر به و کردم فوت بیرون به رو نفسم کالفه

 .خوردم حسرت میتو مهربونی
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 آرامش مرد  باشه؟این آروم و ریلکس اینقدر میتونست چطور

 .وخروش جوش بی و آروم و ساکت شب توی دریا مثل خالص

 و خشم و پرخاش هیچ دوستی اندی و سال سه این توی

 .کنه اخم میومد  پیش کمتر حتی ندیدم ازش عصبانیتی

 اش گی همیشه ی چهره  توی شیطنت با همراه خاصی آرامش

 .بود  نمایان

 .مشرب خوش و رو خوش و بامزه

 .دیدم که اروپایی ترین مهربون

 خیره و بود  شفاف و زالل و عمیق دریایی لمث هاش چشم

 .کننده

 ی دره به و کرد  می خودش مسموم رو هرکس که ای خنده

 .کرد  می  پرتاب مرگ

 .دلربا دوستتم من_

 ناپسندی فحش هرنوع خروج از تا گزیدم محکم رو پایینم لب

 .باشم کرده خودداری کنم میتو حواله میخواستم که

 فرمون روی رو سرم و کردم پارک سمتی به رو ماشین کالفه

 .گذاشتم
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 به ولی بود؟نمیدونم شده گرم هوا یا بود  رفته باال بدنم دمای

 .میسوختم داشتم شدت

 گذاشته جا گذشته توی که ای زندگی های شعله توی داشتم

 افتادهبود  جونم به و بود  شده زنده آتشش دوباره حاال و بودمش

 .سوختم می

 اما ای پوسیده ی خونه هام کسترخا از و شدم خاکستر و سوختم

 .ساختم محکم

 زیر آتیش اینطوری که لنگید  می کارم کجای نمیدونم

 جدیدم ی خونه داشتند  و بودند  شده روشن خاکسترهام

 .رومیپوسوندن

 توی دارن حاال و نبودند  محکم هام ستون باید  که اونقدر شاید 

 .میریزن فرو سرم فرق

 مثل.بود  آورده هجوم متمس به ام زندگی ی گذاشته جا دختر

 .کنم فراموش هارو روز اون خواستم کردم اشتباه اینکه

 رو باهاشون آخر بار برای شده حتی باید  کردم اشتباه من آره

 .نکنم فرار ام گذشته از و بشم رو در

 های صندلی رو و کشیدم سرم روی از رو شالم عصبانیت با

 .کردم پرت ماشین عقب
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 دریااکبری #

 چهارم _سیو_پارت #

 دلفریبانه #

 گفت و کرد  باز رو من سمت در

 .پاشو_

 .خوبم_

 .بلندشو بگو دروغ کمتر_

 سرجای و زدم دور رو ماشین و شدم بلند  جام از ازخداخواسته

 .م نشست میتو

........ 

 دستت هنوز که چی بهروز؟؟یعنی میگی  چی؟چی_

 به حواست نبود  قرار مگه.نبودم ایران هفته یک نرسیدن؟من

 چیباشه؟ همه

 دستت به ها پارچه هنوز که چی یعنی حرفت این اآلن خب

 نرسیده؟

@romanbook_ir 



 

 

 کتم توی رقمه هیچ "اصال نمیشم متوجه و نمیفهمم طوری هیچ

 دزد  ایهام اون کار دوباره نکنه ببینم کن صبر.نمیره

 هرت شهر کرده فکر.نیست کار تو بخششی دیگه هان؟ایندفعه

 تو مگه بهروز ینمبب.بکنه میتونه خواست دلش غلطی هر که

 متوجه که میشه جوری چه باشه چی همه به حواست قرارنبود 

 گفت؟  چی زدی زنگ شرکت باشی؟به نشده

...... 

 که میزدم حرف جادو وروره عین رون یک داشتم همینجوری

 کرشده گوشش اینکه از غیر بدبخت بهروز اون افتاد  یادم تازه

 همینجوری .دمندا زدن حرف امون بهش "اصال هم من هیچ که

 و زد  کهزنگ پیش ثانیه چند  همین از.میزدم نفس نفس داشتم

 دستمون به هنوزم و دادیم سفارش که هایی پارچه اینکه خبر

 بود مونده چهساکت بیچاره.شدم عصبی "شدیدا داده رو نرسیده

 .بشم آروم و بشه تموم حرفام من تا

 بازم ندارم شک مطمئنم وضعیتیه چه این بگه نیست یکی آخه

 این از ما که چندم بار برای که ایهام دختره این نقشه

 یا میدن ما به اشتباهی های پارچه  یا و میگیرم شرکتسفارش

 .دستمون میرسه دیر
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 داری؟ و ملکی شماره_

 خوش. خوبم منم خوبیت به ممنون سالم علیک عجب چه به_

 دیگه بذارببینم کردی؟؟ تازه نفسی یه عجب ما؟؟چه بدون میگذره

 حرف من میدی امون حاال خداروشکر نمیزنی؟؟خب نفس نفس

 قراره؟ چه از نچیه جریا بدونی "اصال بزنم

 شدن کر گوشامم رفت سرم. وضعشه چه دختر تر آروم خب

 باش آروم میزنی داد  اینجوری که جالیزه سر مگه چیه

 خوب من حرفای به اول خانم نکن خرد  رو الکیماعصابت

 حل؟ کن گوش

 ببخشی هیچ جای دفعه این دیگه ولی بدبخت داشت حق خب

 برای من.کنم تحمل و یکی این نمیتونستم "واقعا نبود 

 واسه که نکشیدم سختی و زحمت همه این که مزونمالکی

 بره بین از امل دختر یه بازی بچه و پارچه تیکه چندتا خاطر

 پرز مثل آخرشم و کنه رشته رشته کردم پنبه نمیذارمهرچی.

 چند  پای نمیدونه سر خیر ی دختره .هوا کنه فوتش فرش روی

 پول همه این که الکی شده بسته داد  قرار این توی میلیونتومن

 متاسفانه که شرکت یک باهمین مشکلم هم فقط.ندادم

 خوب های شرکت با من. داره همین هم هارو بهترینپارچه

 مقدار بایداین شده مشخص زمان طی که بستم داد  قرار زیادی
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 دادم پاش پول چقدرهم بفرستن رو نیازم ورد م پارچهی

 همین جنسارو بهترین با ترین معروف و ها پارچه گرونترین

 این.داشتن بودم بسته داد قرار باهاشون که شرکتایمعتبری

 و نبودم کلونش پول اون محتاج روزاکه اون اگه ایهام دختر

 با من که مزونی این.میموندم لنگ نمیکردم دخیلش تویسهامم

 و  بیشترینسهام که داشت دار سهام دوتا زدم خودم تالش و تهم

 داره دادم رو بهش خیلی اآلن که عفریته این باقیشم داشتم من

 و کنه وبدبخت من ، من از دزدی با میخواد میکنه درشتی

 از که من خبرنداره ولی.بخره و بکشه باال و سهام باقی خودش

 دوبل میتونم اشکهباه برمیگردم خوبی پول با برگردم لندن

 .بخرم رو ایهام سهام

 .رسید  می بهم باید  پیش وقت خیلی که ارثی من حق این

 که بود این بود  رسیده بهم غریبانه "کامال که ارثی از تر عجیب

 مرد  یک به رو من ارث پدربزرگم چرا

 دستم به اون که کرد  وصیت و بود  سپرده(انگلیسی)بریتانیایی

 .برسونه

 به زودتر و بخشیده اش نوه تنها به رو ارث که اینه ترش جالب

 .نداده خودش های بچه

 .برگشت ایهام سمت فکرم میراث و ارث افکار از بیخیال
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 .آورد خودم به رو من تلفن پشت از بهروز های شکایت صدای

 بهم.نیست خوب حالم "اصال ".لطفا کن صبر بهروز ببخشید _

 ؟منداری و ملکی شماره گفتم.کردی وارد بدی شوک

 تو هام شماره نیست همرام ایرانمم خط.خریدم موبایل اینجاخط

 .خطمه یکی اون

 شاید  چیشده ببینم کنم تحقیق باید  من. کن گوش.باش آروم دلربا_

 باررو نتونسته هنوز که شده مشكلی دچار راه تو کامیون

 .برسونه

 ایهام شماره هم اآلن نمیدونم من ولی.بکن و تحقیقت تو باشه_

 .بفرس برام و ملکی هم

 .باشه خب خیلی_

 پنجم_سیو_پارت #

 دلفریبانه #

.......... 

 که شدم متوجه شرکت مدیر ملکی آقای با زدن حرف از بعد 

 تاخیرداشته بار تحویل کامیون و زدن بارهارو دیر کارگرها
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 بهروز.بهروز دست رسیده دیر که بود  شده آماده دیر دراصل

 این خب ولی.گفت زدو زنگ بهم کرد  تحقیق که خودش هم

 باشه نکرده اون کارم این.گناهه بی ایهام بگم من که باعثنمیشه

 کرده دیگه ی اضافه غلط تا ده عوضش دارم شک البته که

 و سهامش رسیدم ایران اینکه محض به همین خاطر به.ومیکنه

 میندازمش شرکت از میشه ِراحت خیالم.میخرم

 خداحافظی باهاش دیگه کافه رفتم میتو با امروزغروب.بیرون

 شب گفتش برده رو از هم رو کنه اون که جایی از ولی کردم

 غم گردم برمی دارم گفتم بهش که دیروز از.میادفرودگاه باهام

 .گرفته باد 

 .میتو دل ور بمونم عمرم آخر تا نمیتونم که من چیه چاره

.......  

 بر که رقم خوش زین

 می رخسار گل

 و صحیفه بر کشیخط

 کشیبا  می رگلزا و گل
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 چه تو ابروی و چشم

 زین کنموه دل تدبیر

 بیمار من بر کمال

 کشی  می

....... 

 می سقم به زبونم و شد  خشک دهنم آب.میلرزید  هام دست

 .چسبید 

 و استرس.اومدند  می بیرون دهنم دریچه از سختی به هام نفس

 .گرفت فرا رو وجودم تمام اظطراب

 رو اون نمیتونستم هاینک مثل ولی کردم پاک سریع رو پیامک

 .کنم پاک ذهنم توی از

 .م بود بر از و بودم کرده حفظ هارو خط تمام گویا

 مایع شعر اون زمزمه هربار با و میشد  مرور ذهنم توی هی

 مثالسید  رو وجودم تمام و ریخت می فرو قلبم درون از غلیظی

 .خورد  می

 ترس؟
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 .بود کرده یخ رو بدنم تمام ترس

 .رفت می گیج سرم و بود بد  حالم

 .چرخیدند  می سرم دور عالم تمام

 .شدم بیدار خواب از خودم جیغ صدای با

 چی دیگه این

 بود؟کابوس؟یعنی

 پیامک؟همه اون

 بود؟ خواب اش

 به وقت هیچ خواب این توهم و خیال از خارج.خواب آره

 .شد  نخواهد و بود  نشده تبدیل واقعیت

 ...نخواست رو من وقت هیچ اون

 شمش_سیو_پارت #

 دلفریبانه #
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 و گذاشتم در دم چمدونامو چقدرگرمه  کردم باز رو درخونه

 سریع و پذیرایی اسپیلت کنترل سمت رفتم  راست یک

 کنم روشن چراغارو میخواستم تاریکی تو حاال.روشنشکردم

 که آباژوری بیرون یا مسافرت میرفتم وقتی همیشه که من.

 یادم دفعه نای شاید  عجب.میذاشتم روشن رو بود  تویپذیرایی

 داشت دم خونه توی ولی بود خوب هوا بیرون .بود  رفته

 داشت تاخیر پروازم ولی افتادم راه هشت ساعت منشب.

 بود  نشده روشن كامل هوا هنوز رسیدم دیرتر همین برای

 ها ساعت این پیش  هفته یک تا بخیر یادش.بود  صبح ساعتچهار

 .یدممیدو ام خونه کنار  پارک میرفتم و میشدم بیدار

 چه بخیر یادش.میکردم زندگی مسکونی مجتمع یک توی من

 .نریختیم سامان با خونه این خرید  بابت  که اشکایی

 سمیرا به نبودم که هفته یک این توی گرفته خاک چقدر

 رو خونه کل اینجاو میومد  بار یه ای هفته. بودم داده مرخصی

 .تمیزمیکرد 

 ب خورد  چشمم که بردارم در جلو از چمدونارو برگردم اومدم

 شدهبود  منعکس سرم پشت میز توش از که خاموش تلوزیون

 که من.هست نوشته یک میز روی شدم متوجه کردم که دقت

 "چیکارمیکنه؟حتما اینجا این پس.بودم نذاشته کاغذ  اینجا
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 خب ولی.داره و من ی خونه کلید  فقط اون چون گذاشته نگهبان

 بهم چرا.بهممیگفت پارکینگ دم همونجا که داشت کارم اگه

 خط خواستم که همین برداشتمش و برگشتم سریع.نگفت چیزی

 نگاه و من داره تعجب وبا در دم اومده حامد .دیدم بخونم و اول

 گفتم و در دم رفتم سریع و کردم اوفی.میکنه

 ...اینجاس کی ببین به به_

 هفتم _سیو_پارت #

 دلفریبانه #

 دیر من چون کرده کپ کمی اولش بود  مشخص.بود  گرفته خندم

 رو نمیكردمجوابش وقت منم میزد  زنگ همش اونم و برگشتم

 :گفت.بود شده نگرانم کنم فکر همین برای بدم

 یه این هست معلوم هیچ دلربا_

 گوری کدوم رو هفته

 :گفتم  و بودی؟خندیدم
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 کردن سوال اینکه دیگه بودم نامزدم پیش معلومه اینکه خب_

 .خوشتیپ نداره

 مجرد  و بود  بزرگتر ازم سال سه.بود  روییم وبهر همسایه حامد 

 .میزد ذوق تو اش انگلیسی ی لهجه هم هنوز بود 

 پارسی ی لهجه که کرده زندگی ایران از خارج در اونقدر گویا

 .داده دست از رو اش

 رو حرفش.....کرد  غلط:گفت  عقب کشیدم که کنه بغلم جلو اومد 

 :گفت لبخند با و خورد 

 هیچ.نندازا راه نامزد  نامزد  من برا کن خر رو دیگه یکی برو_

 نمیدادی؟خندیدم تلفنامو جواب دلربا؟چرا کجایی هست معلوم

 :گفتم 

 .اینجام که حاال. دیگه باره کارو_

 .بود  دستم هنوز کاغذ 

 بیشتر  اینکه برای.د بو باز کشیدنم آغوش به برای هنوز دستاش

 .مفشرد  رو دستش و جلو بردم دستمو نباشیم معذب این از
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 :گفت کنان قهقه

 میگیری؟ رو ما از تو میشن هوایی خارج میرن همه_

 .م ای اینجوری ما اصالتم با من دیگه_

 رقص براش بعدش

 و اومدم ابرویی

 نیست درش شکی_گفت

 .اصالتتم همین عاشق

 .بود  دستم هنوز کاغذ 

 اپن رو گذاشتمش.بود  شده مچاله تودستم الکی که چیشد  نمیدونم

 :گفتم و

 .تو بیا_

 بیارم هردومون برای خنک لیموناد یک تا یخچال سراغ رفتم

 پیشش رفتم سریع تو میاره و چمدونام داره حامد  دیدم که

 :گفت و نذاشت کنارکه بکشم دستش از چمدونارو وخواستم
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 و سنگین چمدونای این موندم من.بیاد باد  بذار بچه کنار برو_

 توشپاره نکنه نمببی کن ؟؟صبر آوردی راه همه این چجوری تو

 ریختی؟ آجر

 کم اون آخرشم مینداختیم کل باهم همیشه.خندیدیم دوتایی

 شاید  یا میاورد  کم عمد  از شاید .میشدم برنده من میاوردو

 :گفتم .میکنم هماشتباه

 رو پله چندتا اون و بود آسانسور نخیر "دوما .چه تو به اوال_

 سوغاتیجوری همین سوما.آورد  برام بیچاره ساجدی آقای هم

 دیگه کرده سنگین و چمدونام دیگه غول نره چندتا و تو های

 کردم هزارتاخرید  و تعطیالت خودم  برای رفتم کردی فکر چی

 و دوقورت وگرنه دیگه بخرم هام شما برای باید  و عوضش

 .باقیه نیمتونم

 .بود  زده زل بهم درشتش های چشم با و ماسید  لبش روی خنده

 .پرسید  جدی خیلی و ورد آ خونه داخل به چمدونارو

 آوردی؟ سوغاتی من غیر دیگه  کی برای_

 جانم؟ _

 کنم؟ تکرار دوباره_
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 .بودم ندیده اینطوری رو حامد  تاحاال

 :گفتم لبخند  با و کردم عوض رو حرف

 نره یادتم بذار الیت آهنگ یه و کن روشن و دستگاه اون برو_

 نیازبه حاال؟یا ملطفتی.لطفا مرسی کنار بکشی هارو پرده اون

 .نمیدم من که مجدد  شرح

 .خندیدم بلندتری صدای با حرفم بعد 

 میداد  تکون و سرش میزدم حرف من که مدت این تمام تو

 :گفت.میخندید 

 .نشم ملطفت بکنم غلط دیگه؟من امر چشم_

 و کرد  تا کمر تا رو بزرگش ی تنه باال احترام نشونه به بعدش

 نشروش دستگاه سمت رفت و آورد  پایین رو سرش

 سینی با من.داد  لم مبل روی رفت ها پرده بعدکشیدن.کرد 

 میز رو بذارم و سینی اومدم که همین سمتش رفتم لیمونادها

 تو .میزنه صدام در دم داره یکی شدم متوجه .رویحامد  روبه

 که دیدم.شد خشک در به چشمام بودم مونده خمیده حالت

 .بود  عصبانی چشماش.میکنه نگاه درو دم حامدمداره

 :گفتم خودم پیش
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 میکنی  تو که سوال اینم آخه میخواست چی اینجا این خدا ای_

 . اومد  بدم خیلی. اینجاس اش خونه چون معلومه خب

 و توش که بشه باعث بود  باز هردری که شهرهرت اینجا مگه

 .کنه نگاه

 دلفریبانه # هشتم_سیو_پارت #

 زدم داد

 .اینجا از برو گمشو_

 بیفتم راه خواستم.وایستادم صاف میزو رو گذاشتم و سینی

 رفت شتاب با و شده بلند  عصبانی حامد  که در سمت

 رو گذاشتم و دستم و وایستادم جلوش همونجا سریع.سمتدر

 گنده هیکل اون با ماشهللا.دادم هلش عقب به کمی اش سینه

 کردم غضبناک و عصبانی حالت و چشمام.عقب رفت قدم اشیه

 سمتشو گرفتم و ام اشاره انگشت و باال دادم و ابروم تای یه و

 :گفتم 

 .میام اآلن من.حامد  بشین_

 جلوشو اگه بود  عصبانی خیلی نمیکرد  نگاه من به "اصال حامد 

 : گفتم میکشتش و میرفت  نمیگرفتم
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 .تو نه من نه وگرنه میشینی اآلن همین "...لطفا حامد _

 و نشست م آرو بعدش کرد  زوم من روی و عصبانیش نگاه

 :گفت

 خواست دلش که هرغلطی که بفهمه باید  این دلربا ببین_

 .بکنه نمیتونه

 .میکنم حلش خودم بشین باش آروم!نیست شکی این توی_

 الی گذاشت و پاش که ببندم خواستم محکم درو و در دم رفتم

 .در

 دلربا_

 .زدم داد

 .اینجا از گمشووو_

 خاک در دم.لرزید خونه کل که کوبوندم همچین درو بعدش

 تا  پیشحامد  رفتم خندون و شاد و دادم تکون و لباسم یرو نشسته

 با و بود  نشسته مبل روی عصبانی خیلی آقا.برنداره غم فاز

 پاشومیکوبید  عصبانی و تند  تند  بود  گرفته ضرب محکم پاش

 :گفتم .زمین روی

 .نیستا بابات مال چته_
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 ...من بذار نمیکنی؟الاقل کاریش هیچ چرا_

 .بده ادامه نذاشتم

 و کردن غلط اظهار درضمن میشد  که بود بشو آدم گها اون_

 :گفتم و خندیدم. شدن آدم صدد در یعنی کرده خوردن چیز

 .خندید .نکن خرد  و قشنگت اعصاب الکی تو سامان قول به_

 .بگیریا غمبرک نبینم بخندی باید  منی با باریکال،...آ_

 دلربا؟_

 .هوم_

 .نگو هوم گفتم صددفعه درد و هوم...اه_

 .بزن و مربوطه؟حرفت چه تو به دارم تدوس_

 .گوشش تو بزنیم آوردم خوفناک فیلم یه ببین_

 کورن پاپ اآلن منم ببینیم بذار پس.خودم خوراک ایول_

 .میکنم درست

 نهم_سیو_پارت #

 دلفریبانه #
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 حامد؟_

 حامد؟ جان_

 چیه؟  فیلم اسم میگم.بال بی_

(Hush_) مع

 و ترین روف

 جدیدترین

 خوب تو، به ایول. _2016 آمریکایی فیلم ترین ترسناک و

 .میکنی عوض ورژن

 ترسناک  که کنم اعتراف باید .شد شروع فیلمش. خندید 

 و میکرد اذیت و من هی که حامدم.....بود 

 دیدم.بودم خسته خیلی.کشیدم خمیازه.منممیخندیدم.میترسوند 

 و کشیدم دراز مبل رو منم میکنه جور و جمع و هال داره حامد 

 :گفتم 

 امروز بابا بخواب بگیر بیا نداری خواب تو حامد  هوی_

 بیخیال زدی خوابت از هم الکی.نذاشتم من بدویی بری خواستی
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 فیلم مرسی راستی.بخواب خونتون برو نزن دست بهچیزی

 .بود  توپی

 همینجا بعد  کنم جمع اینجارو بذار "دوما.خواهش "اوال_

 .میخوابم

 جااااان؟_

 من رفتن از زودتر خوایمی. ترسیدی نفهمیدم کردی فکر_

 خندیدم.نترسی که ببره خوابت

 مدرسه کدوم تو شما ببخشید  آقا.هوش تیز چه گاد  مای اوه_

 "اصال راستش نه خب میکردین؟؟ولی تحصیل نخبگان

 .نترسیدم نیست هماینطور

 .خندیدیم باهم

 تختت روی برو اینجا نه ولی بخواب.مشخصه میدونم آره_

 کاناپه روی میام کنممی جمع اینارو منم بخواب

 .نگرانمنباش.میخوابم

 رو من روی روبه اینجا بیا.نزن هیچی به دست بابا برو :گفتم 

 میره اآلن نیست کن ول خیر نه دیدم.بخواب کاناپه

 رو کردم پرتش و کشیدم و دستش شدم بلند .ظرفارمبشوره
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 و برداشتم نازک پتو دوتا مهمون اتاق کمد  تو از رفتم. کاناپه

 رفتم خودم برای گذاشتم یکیم اون حامد  دست دادم و کیآوردمی

 بخوابیصب خوب گفتم. کشیدم دراز و رویی روبه کاناپه روی

 .بخیر

 چهلم _پارت #

 دلفریبانه #

........ 

 کاناپه رو کی آخه ها احمق این عین. شد  خشک کمرم وای

 برم سر یه حتما باید  امروز.خوابیدم من که میخوابه

 اینجاس حامد  هنوز که افتاد  یادم تازه.مشد  بلند  ازجام.مزون

 بود؟ رفته کجا.نبود . کردم نگاه روم روبه کاناپه  به برگشتم

 شرکت میرفت  باید  اون وای ای. دیدم کردم ونگاه ساعت

 شرکت توی حامد .خوابیدم چقدر .بود  بعدازظهر دو ساعت.

 .میکرد  اداریشو کارای یعنی.میکرد  کار وسایلورزشی واردات

 .گذاشته نوشته یه دیدم و میز روی

 بودی خسته نکردم بیدارت خودم شرکت میرم من جان دلربا_

 .حامد.باش خودت مراقب. میبینمت شد  اگه شب.
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 افتاد  یادم.زباله سطل تو انداختم کاغذو رفتم.باشه خب.عجب

 سریعبرگشتم.وای ای.بودم گذاشته نوشته یک اپن روی دیشب

 گذاشته همینجا که من ااااوا.نیست دیدم گشتم و اپن روی هرچی

 حامد  که صبح ببینمنکنه بزار.بود  شده مچاله کمی البته بودمش

 .دور انداختتش آشغاله کرده فکر میکرد  جور و جمع داشت

 چی آخه... ی اهپسره.باشه نکرده کارو این امیدوارم خدایا وای

 میکنی مرتب و من خونه میای که چه تو به بگو آخه بهش بگم

 پاپکورن ظرف دوتا و لیوانلیموناد  دوتا حاال ود ب مرتب خودش

 با کرده غلطی چه ببینم بزنم زنگ بهش باید  .نداره شستن که

 به خواستم که موقع همون.موندهباشه یادش اگه البته کاغذ  اون

 .بود  بهروز.خورد  زنگ تلفنم بزنم  زنگ حامد 

 بهروز؟ شده خبر چه.سالم_

 دلربا؟_

 بله؟_

 کجایی؟ اآلن_

 .خونه_
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 سامان از_

 خبر

 داری؟نگران

 .دادم جواب

 و گوشیش گفتی خارج رفته داره کار گفتی توبهم بار آخرین نه_

 .میزنه زنگ بهت خودش دیگه روز دوسه. کرده خاموش

 میکنی؟؟ سوال چقد  چته بگو حاال خب

 دریااکبری _قلم _به#

 یکم_چهلو_پارت #

 دلفریبانه #

 آروم قطف.میگم چی کن گوش خوب.باش آروم رئیس ببین_

 دوازده ساعت امروز راستش من پیش اآلن سامان.باش

 خوب فقط .شده قلبی حمله دچار اتفاقی یه طی. رسیدایران

 خداروشکر اآلن ولی شده چی میشه مشخص "بعدا کن گوش
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 اآلن. باشی اینجا باید .داره نیاز بهت ولی شده بهتر حالسامان

 ...و بهتر خیلی حالش

 اشک.نمیشنیدم صدایی هیچ دیگه.مشد  کر .نفهمیدم هیچی دیگه

 ؟ من؟چراسامان چرا عالم این توی خدا .شد  جاری  چشمام از

 و اون دیگه حاال.داشتم دوست وجودم تمام با و سامان من

 اتفاقا بایداین چرا پس داشتم دوست ام مرده برادر از بیشتر

 هان؟ بیفته من برای

 میخوای بدی ادامه نشده؟میخوای تموم هنوز.من چرا خدا چرا

 از میخوای چی چرا.کنی داغونم دوباره

 صدای دیگه.بخورم شکست میخوای.میخوایبمیرم.جونم

 و اپن به دادم تکیه افتادم زمین رو اپن کنار نمیشنیدم بهروزو

 تازه.نمیفهمیدم هیچی.بود  بد  خیلی حالم.گریهمیکردم صدا بی

 نم بفهمه تا میکشه و خودش داره و خط پشت بهروز افتاد  یادم

 .اومده سرم چهبالیی

 :م گفت لرزون

 بیمارستان؟ بگوکدوم فقط شو ساکت هیس_

 جماران خیابان.بود  نزدیک.گرفتم و آدرس سریع بهروز از

 و ماشین جوری چه م نفهمید  "اصال.میرسیدم زود  خیلی.بود 
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 مث.بماند  میکردم رانندگی جوری چه.بیرون آوردم ازپارکینگ

 وایخدا.بدم دست از و سامان عموق یه نکنه که بودم ترسیده چی

 داشته حقیقت که برسه چه دیگه میکرد  دیوونم داشت فکرش

 پرستارپرسیدم از بیمارستان رسوندم و خودم جت مثل.باشه

 گفت بهم اتاق کدوم

 .۲ ۵۴ شماره اتاق_

 آروم دیدمش در دم رسیدم. کنم پیدا و اتاق تا رفتم دو حالت با

 روی  دستدیگش و بود نارشک دستش یه تخت روی بود  خوابیده

 نفس آروم.بود نوسان در آروم منظم هرنفس با که اش سینه

 نایی دیگه ودید من برگشت سریع بهروز.شکرت خدایا.میکشید 

 کنم  بیدارش نمیخواستم بشینم کرد  کمکم نداشتم رفتن راه برای

 هم  بهروز نشستم رویمبل بغلش میپریدم اول ثانیه همون وگرنه

 گرفتم و سرم و زانوهام روی گذاشتم و دستام دوتا.نشست کنارم

 .دستم توی

 دریااکبری _قلم _به#

 دوم_چهلو_پارت #

 دلفریبانه #
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 وارد  استرسی یا شوک بهم وقتی همیشه مثل.بود  گرفته درد  قلبم

 دیدم.اومد نمی باال حسابی و درست و میگرفت نفسم میشد 

 تمرف شدم بلند  جام از سریع. میده تکون و دستش داره سامان

 ثابت دوبارهدستش.کردم نگاه بهش و وایستادم تختش کنار

 این و نمیکرد  باز رو چشماش. بود داده تکونش کمی فقط موند 

 یه بهروز گفتم.فشاردادم و دستش.میکرد  عصبی و من بیشتر

 .تخت کنار بزارم و سرم و بشینم  کنارش بیاره برام صندلی

 بهروز؟_

 رئیس؟ بله_

 چیشده بود  کجا شده بد  سامان الح فهمیدی جوری چه بهزوز_

 داده دست بهش قلبی حمله که چی یعنی آخه

 یعنی.بده؟هان دست بهش قلبی حمله که هان؟مگهچندسالشه.

 بوده؟ کجا نمیفهمم من.آخه اینا چی

 خوبه حالش میبینی که اآلن شکرخدا.واال نمیدونم من رئیس_

 وبرات چی همه اومد  هوش به خودش.نکن خرد  اعصابتو الکی

 .میکنه تعریف
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 کجا بگو.نمیشه میشم دیوونه دارم بهروز نمیشه_

 افتاده؟منتظر براش اتفاق این جوری چه و چرا بوده

 .بزنه حرف و کنه وا دهن تا میکردم نگاهش

 دریااکبری _قلم _به#

 سوم_چهلو_پارت #

 دلفریبانه #

 حالشم زد  زنگ بهم ایران رسید  که وقتی سامان.رئیس ببین_

 کهزنگ  بود  اینا یک ساعت کنم فکر حدود  لیو.بود  خوب خیلی

 خونشه نزدیک اس زعفرانیه که گفت بهم و بده حالش گفت زدو

 ازفرودگاه آژانس با. بره راه نمیتونه و میکنه درد  قلبش ولی

 همین منم.دنبالش برم منم نذاشت .اس خونه ماشینش و اومده

 من وقتی رسوندمبهش و خودم سریع که میزدم چرخ برا دورو

 داشتم  نمیدونی.بود شده بیهوش و زمین رو بود  افتاده رسیدم

 باقی  از دیگه بیمارستانهمین رسوندمش جلدی.میکردم سکته

 دست بهش قلبی حمله که شده چی و چرا که ندارم خبر ماجرا
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 حرف  باهاش پیشداشتم ساعت یه همین تا میگم بخدا.داده

 چش بعدش نمیدونم ولی بود  خوب خوب حالش.میزدم

 مجبور که.تو دیدن داشتممیومدم رسیدم زود  که خداروشکر.شده

 .بدم بهت خبرو این و بزنم زنگ شدم

 کجاس؟ دکترش_

 .راهرو همین ته اتاقش_

 .زدم در.بود  راهرو ته که اتاقی به رسوندم و خودم عجله با

 .بفرمایید _

 شد  بلند نیمه تا میشناخت و من دکترش.کردم سالم و شدم داخل

 .نشست اص صندلی روی من بفرمایید  تنگف با دوباره و

 .بشینید  بفرمایید  هستید؟ خوب نایابی خانم سالم_

 قلبی حمله بهش سن این تو چطوره؟چرا سامان حال.مرسی_

 باشدختر آروم_چرا؟ بگید  چندسالشه؟میشه اون داده؟مگه دست

 .بدم توضیح رو چیزایی یه برات بشین.جون

 .زدم زل یریبش دکتر چشمای به و نشستم صندلی روی

 یه.میکشه سیگار خیلی ما سامان آقا که "اوال دخترم ببین_

 مدلینگش کار توی این گفتم بهش حتی من.اینه دلیلش
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 باید  بکشه سیگار که نمیدن رو اجازه این بهش اونا. تاثیرمیذاره

 هم روی زندگی جدید  و  قدیم فشارهای "دوما.کنه ترک

 خیلی چیزی یه اینکه ثلم.میفته براش اتفاق این بشن کهانباشته

 ببینچقدر.شده قلبی حمله باعث که کرده ناراحتش و عصبی

 تا باشی صبور باید .شده اینجوری که بوده زیاد  روش فشار

 واندوهش غم نذار.بزن حرف باهاش.بده توضیح بهت خودش

 .بیاره فشار بهش اینجوری تا هم روی بشه انباشته

 دلش توی چیزای رهدربا باهام نمیگه بهم هیچی اون دکتر_

 تا .کنم چیکارش میگید  کنه ناراحت رو من نمیخواد  نمیگه

 اما ببرینش اومد هوش به وقتی میتونین_ باشه؟ اینجا کیباید 

 .باخودتونه تصمیم ولی باشه اینجا امشب بهتره

 این ...گیرودار این توی آخه خدایا.بیرون اومدم و کردم تشکر

 کرم مخلص داجونکردی؟خ من نصیب که بود  اتفاقی چه

 کی؟ هان؟تا کی تا خدا ازت دارم گله یه ولی.وبزرگیتم

 دریااکبری _قلم _به#

 چهارم _چهلو_پارت #

 دلفریبانه #
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 سامان بدون و زندگی نمیتونستم.زیاد  خبلی بودم پکر خیلی

 ماهستمام به حواست خدا .بود  بدتر جهنم از" .اصال.کنم تصور

 زیرچشمی نگاه از تمبندها خوده که میدونی.هستیما ات بنده

 زمینفاصله از که بود  وقت خیلی.خدا بیفتم نذار.میاد بدشون

 .زمین بخورم مخ با که نمونده چیزی اآلن ولی.بودم گرفته

 و سرش و مبل رو نشسته بهروز دیدم سامان اتاق تو رفتم

 .داشت حق.بود  خسته.بسته چشماشم. دستاش تو گرفته

 .میایم مام اومد  هوش به هستم خودم خونه برو بهروز_

 ...که گفت دکتر دلربا؟ولی میگی چی_

 .حرفش وسط پریدم

 کار تو بایدی ولی باشه شب تا که بهتره گفته دکتر میدونم_

 همونجور.هست حواسم.نمیشه چیزیش نباش نگران.نیست

 نمیخوام. هست سامانم. متنفرم و فراری بیمارستان از کهمن

 درک "خواهشا پس.هبش بدتر حالش و بیمارستانه تو ببینه

 خیلی غروب که کن استراحت خونه برو توام ای خسته.کن

 این با.جوره چه اونجا اوضاع ببینم.مزون بریم باید . کارداریم

 اونور از شبم.بخرم سهامشو میخوام بزنم حرف باید  ایهامهم

 بابت ممنون راستی نکنه درد دستتم.برو. دارم کار خیلی
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 نه اآلن.میکنم جبران کردی حساب و بیمارستان اینکهحساب

 .نیست همراهم گوشیم جز به هیچی.کارتم نه کیفم

 میرم من باشه. نداشتیم حرفارو این که ما.دلربا حرفیه چه این_

 و کم  چیزی بیای تو تا مزون میرم.نمیرم خونه ولی

 نگران.باشن نداده آب به گل دسته ها بچه موقع یه.کسرنباشه

 .افظخداح. باش خودتم مراقب.نباش

 .رفت و برداشت صندلی پشتی رو از و ژاکتش

 .خداحافظ همچنین_

 دیگه.کردم نگاه سامان مظلوم صورت به. بهروز  رفتن بعد 

 باالیی اون فقط بکشم درد  باید  کی تا.شدم خسته

 .بده بهم و صبرش خودتم میدی عذاب خداخودت.میدونه

 هی.ناهار نه بودم خورده صبحونه نه چون.بود  شده گشنم خیلی

 ازآسانسور که همین.بخورم که بخرم چیزی یه تا پایین سررفتم

 کیسه توی که دیدم و بهروز روم روبه یهویی شدم خارج

 .هست غذا پرس یه دستش

 گفتم دلم تو

 .خودمونه قهرمان بهروز بابا_
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 .نگرانمونه میکنه کار عقلش خوبه گرفت، خندم

 مگه بهروز_

 نرفتی؟غذا

 گرفت رو

 .جلوم

 .رفتم من جان نوش.ندم بهت و این تا نه_

 و کشید  و راهش همینجوری.بزنم حرف من نداد  اجازه "اصال

 خب  میکنی؟ فرار چرا میکنی خوبی.....عجبااا.رفت

 هرچی  هرحال به.میشد  چیزیش یه این.دیگه بشنو بمونقدردانیشم

 .میکردم تشکر ازش "بعدا.بود  گرسنگی تحمل از بهتر بود 

 دریااکبری _قلم _به#

 پنجم _چهلو_پارت #

 دلفریبانه #
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 خوردن به شروع و مبل رو نشستم سامان اتاق تو اومدم

 با جوجه برام.گرسنگی از میشدم تلف داشتم وای.کردم

 دوست چی میدونه خوب.گرم دمش نه ایول.بود  برنجگرفته

 .بزنم لیس ظرفم بود  مونده کم خوردم تهشو تا.دارم

 جت عین.خورد  ونتک سامان.نخندم بلند  نبود  حواسم ولی خندیدم

 وباز  چشماش.وایستادم باالسرش رفتم  و شدم بلند  جام از

 نگاهش داشتم زده بیرون حدقه از چشمای  با همینجوری.کرد 

 بهمزل  همینجوری بعد .کرد  تعجب اولش.دید  و من که میکردم

 رو پریدم و کشیدم خفیف و کوتاه جیغ یه خوشحالی از.بود  زده

 .خندیدیم مونهردو.کشیدمش گرمم اغوش به و تخت

 دوباره "حتما نمیشدم بلند  روش از دیگه دقیقه چند  تا اگه بدبخت

 .میشد  قلبی حمله دچار

 شده؟ بد  حالم من فهمیدی جوری چه تو دلربا_

 بشم باخبر نباید  غریبم من نکنه ببینم.نکنه درد  شما دست بله_

 کردیکه غلطی چه ببینم کن صبر.خرابه نوام بی عمه پسر حال

 المصب نمیدی حرف به گوش داده؟چرا دست بهت قلبی حمله

 ننت.مردم من نمیگی؟مگه بهم هیچی چرا.میکشی سیگار چرا

 رو نپخته چغندر نقش اینجا من.خوب بابات خوب

 تو مگه شده؟ببینم بد  حالت بشم باخبر نباید  دارم؟هان؟چرا
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 دیگه باره؟چرا میده؟چندمین دست بهت قلبی حمله که چندسالته

 یادت و من شدی عاشق چیشده؟نکنه.میزنی زنگ کم

 نمیگی مرگته لعنتی؟چه نداریم و کسی هم غیر رفت؟ماکه

 حرف سرهم پشت داشتم وروره عین نگرانتم؟همینجوری

 ا :زد داد  که میزدم

 من؟ به بستی رگبار چته شدم کر.دیگه شو ساکت اه_

 بودو شده عصبانی که بود  سامان این.شد گرد  تعجب  از چشمام

 آمپر.رفتم تند  خیلی.داشت یزد؟حقمم داد  سرمن

 .کرده داغ اونم.چسبوندهبودم

 دریااکبری _قلم _به#

 ششم_چهلو_پارت #

 دلفریبانه #

 چی همه "بعدا.باشی ساکت میشه دلربا_

 خانمی؟آروم باشه.میدم توضیح برات رو

 .دادم تکون راست و چپ به و سرم
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 دمبو منتظر فقط مرخصی.خونه بریم بپوش لباساتو پاشو.پاشو_

 .اومدی که بیای هوش به

 .بیزارم اینجا  از موافقم_

 من که شانسی تنها .مختلف های شیوه به ولی.بود  یکی دردامون

 اینفشار از چیزی ای قلبی حمله ای سکته که بود این آوردم

 که نمیکنم انکار چرا خب ولی.نداده دست بهم زندگی لعنتی

 .ساخت سوختو باید .چیه چاره ولی.میکشید  تیر قلبم وقتا بعضی

 تلو ذره یه اولش.پایین بیاد  ازتخت که کردم سامان کمک اروم

 درست بتونه تا شونم رو گذاشتم دستشو که خورد  تلو

 از بره راه تونست خودش بهترشدو حالش .کردم کمکش.راهبره

 .بشه ماشینم سوار کردم کمکش.شدیم خارج بیمارستان در

 گشنته؟ سامان_

 .خیلی اره_

 .بریم بزن پس_

 سامانم که خدایا ممنونم.بودم خوشحال خیلی.خندیدیم هردومون

 .برگردوندی بهم و
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 با.داشتم نگه ماشینو نایب رستوران در جلوی نزدیکی همون

 .نبودم میل بی همچین خب ولی بودم خورده غذا تازه اینکه

 .شه پیاده کردم کمکش و شدم پیاده زودتر

 بدی توضیح رو چی همه برام باید  بعدا ولی هیچی که االن_

 فهمیدی؟ 

 دیگه؟ امر خانم چشم روی به ای_

........ 

 .....سامان

 و نازک دل دروغ؟چجوری.میگفتم بهش باید  چی.کردم نگاهش

 خوبه حالش که میکرد  ادعا اون بشکنم رو دلربا شکننده

 قابل من برای این و بود  محکم چرا.نبود  ولی استواره کهخیلی

 .زن یک اون باالخره ولی بود  تحسین

 .نرمی و لطافت جنس از زنی

 .باشه مقاوم میتونه حدی یه تا زن یک

 :گفت  براقش رنگی های چشم با و کرد  باز دهن

 .مدیونی نگی اگه ولی بال بی چشمتم دیگه باشه_

 :گفتم 
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 .کنم غلط_

 حس پاهام.میلنگیدم هنوز. رستوران داخل بریم که کرد  کمکم

 تسخ برام رفتن راه همین برای.نداشتن

 سمت به کرد  گارسونراهنماییمون.بود 

 ضعف.بود شده گشنم خیلی.نشستیم هردومون.دونفره میز یک

 :گفت و زد  صدا رو گارسون.بودم کرده

 میخوری؟ چی جان سامان_

 .میخورم همونو منم بخوری تو هرچی  نمیدونم_

 .بیارین نایب ویژه فیله کباب چلو پرس دو لطفا خب_

 نوشیدنی؟:گارسون

 دلستر:گفت. دارم دوست چی میدونست کرد  هنگا من به

 .تا دو استوایی

 :میکنید؟گفت میل چی غذا با همراه یا و دسر:گارسون

 .نمیخوام دسرم.ماست دوتا_

 کرده انتخاب هم رو غذا ترین گرون بهترینو کردم نگاه منو بهِ 

 اهلدسر زیاد  منم میدونست.درمیومدم خجالتش از باید بعدا.بود 
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 عجیبی  طور.میومد  خوشم اخالقش این زا. نیستم خوردن

 ولیدوستش.بود  حسی چه نمیدونم.خاص بودخیلی خاص برام.بود 

 یه  برام همیشه ایا  که میشدم دوگانگی این دچار وقتا  بیشتر داشتم

 از  فراتر یاچیزی داشتنیه دوست و خوشگل دایی دختر

 داشتم  اونو که وقتی تا.دلربا داشتن خوبیه حس ولی هرچیه.اینا

 .بودم امیدوار زندگی به.

 به فقط رو اون من میزدم گول خاطر به رو خودم همیشه من

 عشقدست چشم به اون به من نداشتم دوست دایی دختر عنوان

 .میکردم نگاه ام نیافتنی

 طور چشماش.میرفت ور گوشیش با داشت.کردم نگاه بهش

 میدید  رنگیو هر چشماش بلکه.نداشت رنگ یک بود  خاصی

 .طوسی و ابی سبزو بین چیزی.میکرد  رنگعوض

 .خودش برای بود  کمانی رنگ

 همون از.بودم وابسته بهش خیلی.بود کننده خیره هرچیه ولی

 حرفایمامان روی میدیدم وقتی ولی.داشتم دوستش بچگیشم

 هیچ دیگه.بیارن اسمش کنار منو اسم نداره دوست و حساس

 یه چشم بهشبه همیشه نشه متنفر منم از اینکه برای نزدم حرفی

 .کردم نگاه کوچکتر خواهر
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 .عشقش از میشدم خاسکتر و مسوختم دلم تو که صورتی در

 .نمیاوردم روش به رو این و بودم عاشقش بار دیوونخ من

 .میدادم دستش از میگفتم بهش اگه بودم مطمئن چون

 تصور دلربا بدون و زندگی نمیتونستم.بدم دستش از میترسیدم

 کردوسرشو حس نگاهمو سنگینی ات کردم نگاهش انقدر.کنم

 :وگفت زد لبخند یه کردو نگام کرد  بلند 

 دلت خارج رفتی هفته یه میکنی؟نکنه نگاه پهلوون شده چی_

 .شده تنگ برام

 :گفت خندیدو.بود شده تنگ خیلی براش دلم میگفت راست واقعا

 کنی مالی ماست و کنی سرهم چی فکری تو.ساکتی چیه_

 بدی؟ تحویلم

 به نسبت موهبتی همچین از بزنیم گول هرکیو ما رید دا اختیار_

 هیچیداشتم.تره باریک مو از شما پیش گردنمون ما.غافلیم شما

 مگه میکردم نگاه گلم دایی دختر وصف غیرقابل زیبایی به

 .میکنم نگاه دارم دوست چه تو به بده؟اصال

 :گفت .خندیدیم باهم هردو

 .میدونید  قابل رو ما شما ممنون نه_
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 دریااکبری _قلم _به#

 هفتم _چهلو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفت

 گشنته؟؟ خیلی_

 .نباش نگران تو میشم سیر تو به کردن نگاه با زیاد  نه ای_

 میکرد  سعی ولی خیلی.بود  مهربون.خندیدم منم.زد  لبخند 

 نمیخواستنابود دیگه.داشت حقم.بده نشون ای دیگه جور خودشو

 درکش.داشت دوست یشترب همه از اینو و.بود  استوار اآلن.شه

 کم منم.کمنیست سختی همه اون با ساختن و سوختن میکردم

 رو که فشاری اون. نیست شدت این با که حال این با آوردم

 ببین.بودم کمآورده بد  من.منه رو فقط پنجمش یک هست دلربا

 هممون.کشیده سکته به کار که شده داغون چقدر وضعم دیگه

 بودیم شده باشن خطکشیده قوچا یه با روش که ماشینی مثل

 که کسایی  کیا؟از از اونم .خورده زخم.خطی خط و دار خش

 روزی یه اینا که نمیکرد  مغزمونخطور به هم درصد  یک حتی
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 تا شدم روانی معنا تمام به من.بکنن کاری همچین باهامون

 شده شدید  افسردگی اوندچار کنم سابق مثل دلربارو بتونم

 وقتی میکرد  گریه روز و شب.کشیدم زجر پاش به پا منم.بود 

 دلربا هیچ که نشد  تر کم گریههاش بردمش روانپزشک پیش که

 .شد  درونگرا آدم یک به تبدیل

 و زد  می رو خودش.میکشید  فریاد  کشید  می جیغ اون از قبل

 .انداخت می من جون به آتشی

 روانپزشک پیش رفت اینکه بعد  اما

 منم.میکرد  هق هق.میکرد  گریه بفهمه کسی اینکه بدون شبا

 شد  متوجه وقتی.میکشه داره دردی چه که فهمیدم یواشکی

 دختر شد .کرد  مخفیش میکشم عذاب افسردگیش از مندارم

 بود  غصه.بود  بغض همیشه خندونش چهره اون پشت.نقابدار

 که دوسال تا برنمیداشت شو خنده نقاب ولی.بود  درد .گریهبود 

 روانیکرده پاش به پا منم.بود  اینجوری بیاد  کنار خودش با بتونه

 خیلی بودم مغرور من.نداشتم اون افسردگی از کم منم.بود 

 اما افسردهشدم اون افسردگی از همین برای دلربا از تر محکم

 . زندگیم بدبختیای خاطر به نه

@romanbook_ir 



 

 

 کسی غیرهمدیگه یعنی.بود  من زندگی دلربا.میمردم دلربا بدون

 :فتگ و انداخت نگاه یه ساعتش به.نداشتیم رو

 .گشنگی از مردم نمیارن غذارو چرا پس اه_

 :گفتم 

 .میزنم صدا و گارسون اآلن کن صبر_

 :گفت و پاشد  سریع که شم بلند  خواستم

 پای این با حاال.میرم خودم من سرجات بشین تو نه بشین نه نه_

 .میاد  قپی داره من واسه چالقش

 رو نشوندم و هام شونه دو هر رو گذاشت دستشو

 گشنگی کنم فکر میکرد  درد  خیلی  سرم. رفت خودش.صندلی

 نشست دوباره.میاد داره دلربا دیدم.خفن بهم آوردهبود فشار

 :گفت و روم روبه

 یه میارن اآلن که شده حاضر دیر کمی شلوغه چون گفتن_

 .میکرد  عذرخواهی داشت ساعت

 :گفتم و خندیدم

 از افتادن مرز در که شالی به چشم هست؟با حواستون خانوم_

 .کردم اشاره بود  رشس
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 :گفت

 بیفته "اصال بذار گیرمیدیا چیزایی چه به هایی موقع چه توام_

 چهفرقی راحتم لندن تو که من میکنم سرم دوباره چیه مگه

 :گفتم و کردم کج و سرم منم داره؟؟هان؟؟

 لندن اینجا ولی نمیشم حریفتون که بحثا جور این توی بانو بله

 .نیست حواست د شای گفتم. ایران اینجا نیست

 :گفت زدو لبخند  یه

 .نبود حواسم "واقعا که میدونی خودتم خوبه گفتی که مرسی

 سه ساعتای حدود  کردیم خوردن به شروع و آوردن غذاهارو

 من نداد  اجازه.بیرون زدیم رستوران از که بود ظهر بعداز

 :گفت خودم برمخونه

 ولی کردم اصرار خیلی.باشی تنها "فعال نمیتونی بده حالت

 ازتو لباسامو من حداقل بریم بابا باشه: گفتم.نمیداد اجازه "اصال

 .بردارم خونه

 و من برداشتیم من خونه از لباسامو اینکه از بعد .کرد  قبول

 بود  واجب مزون تو کارش خودش چون و خونه رسوند 

 باشه گفتم منم.برمیگرده زود  گفت. مزون رفت.بایدمیرفت

 .پیشم بیاد  کردم صدا محامد  نباشم تنها اینکه برای
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 دریااکبری _قلم _به#

 هشتم_چهلو_پارت #

 دلفریبانه #

 مبل رو شدم ولو شدم خونه وارد  که همین.بودم خسته خیلی

 دروباز برم که شدم بلند  شنیدم درو زنگ صدای دقیقه دو بعد .

 خبر بی بابا چطوری حامد  سالم بههه: _گفتم  دیدم حامدو. کنم

 و و مرام؟؟خندید  تبی هس امانیمس رفته ت یاد  مارو میذاری

 :گفت و.داد دست باهام محکم

 چقد  که خودت میدونی موال به برادر داری اختیار بابا_

 چشم روی به. بشه خلوت سرم کمی منتظرم بذار.درگیرم

 شدیم نگرانت چقد  میدونی تو میکنی  کار چی راستی.داداشگلم

 هکول و کج مبت لب ببینم بذار برادر کردی سکته چرا.

 :گفت بلند  الکی و پهلوش تو کوبیدم آرنج با نشده؟؟محکم
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 عوضی کشتیم آآآآخ_

 باهم مگه؟؟بلند دریله

 :گفتم.خندیدیم

 میزنی؟؟ اکشن_بساطت؟؟ تو داری چی  فیلم بابا بیا_

 .میزنیم چی همه ما بیار تو جون_

 .بیاره و فیلم خونش از بره که شد  بلند  خندیدو

.......... 

 ...دلربا

 دیر دارید  نگه باز و مزون امشب گفتم بهروزو به مزد  زنگ

 و مزون رسیدم.بره نباید  ایهامم باشه حواسش گفتم میبندیم

 بچه همه مزون داخل رفتم و برداشتم و کیفم شدم پیاده ازماشین

 کهبوش اینجور و بودن نشسته مبال روی اصلی سالن تو ها

 ازم همه. کردم بلندی سالم و واردشدم.بودن من منتظر میومد 

 کارتون  ها بشینیدبچه گفتم.دادن رو سالمم جواب و کردن استقبال

 :گفتم .نیست ایهام بینشون دیدم کردم نگاهی یه ها بچه به. دارم

 بهروز؟_
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 فهمید  بهروز خود  که میگشتم دنبالش چشم با داشتم که همینطور

 باهاتمیاد  فردا گفت رفت داشت کار نگرد  دنبالش: _گفت و

 و بزنه زنگ  قبلش گفت فقط.سهمش ید خر برای محضر

 .باهام کنه هماهنگ

 :گفتم بیرون میزد  حدقه از داشت چشمام

 سهمشو کرد  قبول اون_

 باور بخرم؟میگی

 شاخ تعجب از کنم؟داشتم

 :گفت میاوردم در

 پول وقتی ولی بود  مخالف کمی اولش زدم حرف باهاش آره_

 .قبولکرد  هوا رو دادم پیشنهاد  رو بدی بهش میخوای که کلونی

 این زودتر. داشتم پول اینقدر اولم از کاش ای خداروشکر_

 .میفتاد  اتفاق

 دریااکبری _قلم _به#

 نهم _چهلو_پارت #
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 دلفریبانه #

 فروشتون و خرید  و مشتری آمار ها بچه خب .عالی هم خیلی_

 بود؟؟ جوری چه هفته یه این توی

 وپوالر سری یه و دادن بهم آمارو ها بچه که ساعت یک بعد 

 هامونشدیم خونه راهی و کردیم تعطیل و مزون کردیم جا جابه

 :گفتم میکرد  قفل و مزون در داشت که بهروز رفتن موقع.

 بهروز؟_

 بله؟_

 مرسی _

 بابت؟ _

 اداره کارارو خوب نباشم من ممنون خیلی هستی اینکه بابت_

 .بوده چی همه به خوب حواست.میکنی

 :گفت زدو لبخند 

 سامان حال بگو حاال اس وظیفه که نکردم کاری رئیس نه_

 چطوره؟
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 بیای توام میتونی.خودم خونه آوردمش شد  مرخص خوبه_

 میخوای؟ نباشه تنها که بمونی پیشش

 یادم لحظه یه.شد خوشحال جورایی یه و شوکه دیدم لحظه یه

 چهغلطی بمونه سامان پیش اومده حامد  غافل دل ای که افتاد 

 :گفت.کردما

 :گفتم  و زدم زورکی لبخند  نیست؟؟یه حامد  مگه_

 :گفت .بزنم و حرفم نذاشت دیگه...توام خب ولی هست چراااا _

 نموند  حامد  اگه نکنم فکر نه_

 باشه؟آروم بیام بزن زنگ

 راست و چپ به و سرم

 :گفت زدو لبخند.دادم تکون

 من؟ مهمون رستوران بریم میخوای داری ماشین_

 رو خونه مانسا و حامد  وگرنه خونه برم باید  ممنون نه_

 .خداحافظ نباشی خسته.سرشون رو میذارن
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 تکون براش خداحافظی برای و دستم و شدم ماشینم سوار

 :گفت و وایستاد  ماشین شیشه کنار اومد .دادم

 .رئیس باش خودت مواظب_

 سرجاش هنوز.روندم خونه سمت به و دادم تکون و سرم

 لبغ آینه از میکرد  نگاه منو رفتن داشت بودو وایستاده

 در کنار رسیدم.برم من که بود  منتظر اینکه مثل.دیدمش

 داد  تکون سریم یه کنه باز درو نگهبان تا زدم بوق پارکینگ

 پارک ماشینو.زدم لبخند  و دادم تکون و سرم نشونهسالم به منم

 درو. شدم خارج که آسانسور از باال رفتم آسانسور با و.کردم

 شوکه دیدم رو خونه تیوق.کردم سالم وبلند تو اومدم.کردم باز

 تخمه پوست از پر تلویزیون روی روبه زمین کف.شدم

 نشنیدن که منو صدای بیرون میزد  حدقه از چشمامداشت.بود 

 کسی "اصال کیه دزده ببینن برنگشتن حتی. هیچ

 داشت گوشم که بودن کرده زیاد  اینقدر اومده؟صدایتلویزیونم

 وقت اون دارم آبرو ها همسایه درو جلو من.روانیااااا میشد  کر

 درست کنم اذیتشون میخواستم.میدادن هوا باد  به داشتنهمشو اینا

 فعالشده درونیم کرم بیشتر خیلی نه ولی بودم شده عصبانی که

 رو خونه برق "کال و برق فیوض سراغ رفتم همین برای.بود 

 از کهبود  نوری تنها.شد خاموش تلویزیونم حتی کردم خاموش
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 اتاق توی رفتم خودمم آروم.بود  خیابون ورن اونم میومد  پنجره

 فیوض نکنهریموت ایجاد  صدا که طوری دروبستم و کوچیکه

 گیر اتاق این توی فقط شمع میدونست سامانم.بود  دستم برقم

 رفته برقا فکرمیکردن البد  خب.کنه روشن بتونه که میاد 

 عاشق بچگیم از.بترسونمشون میخواستم.بود  گرفته خندم.دیگه

 .بودم کار این

 دریااکبری _قلم _به#

 پنجاه _پارت #

 دلفریبانه #

 :گفت شنیدم و سامان داد  صدای که بود  شده تاریک جا همه

 کو کنترل ببین حامد  پاشو پاشو.رفت برررقا لعنتیییییی  اااااه_

 اه اه.غلطیمیکنن چه دوباره دارن نیست معلوم مرگشووون خبر

 اینارو تا برق اداره برم باید  فردا نکنین کار نیستین بلد 

 .که نمیکنن کار نترسونی

 خبر داشتیم.کردن رنگمون خوش شکالتی قشنگ:حامد 

 داری مگه.هاااا تو تقصیر همش ببین .میدیدیم فیلم مرگمون
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 میشکنی تخمه سرهم پشت همچین میکنی  فوتبالنگاه

 .جنبه بی سر بر خاک.بیشعور

 امد ح کنم فکر شنیدم و سامان گفتن آخ صدای.بود  گرفته خندم

 .کلش پس زد 

 میترسم تاریکه میبینی و من تو نمیبینم تورو که من میگم:حامد 

 .روت برم نبینمت تاریکی تو

 داد سامان .دلقک دوتا این دست از خنده از بودم مرده خدا وای

 :گفت و زد 

 مرتیکه آخه.نکردم نصفت وسط از تا حامد  رو گاله اون ببند _

 تاریکی به چتلو چشمای اون باشی آدم اگه کوری مگه

 .میبینی منو عادتمیکنه

 اونقدر عمویی گرفتی اشتباه دخترات دوست با منو درضمن

 باشی کور اینکه مگه. نبینی منو که نیستم  میزه ریزه

 کوچیک اتاق از شمع یه برو پاشو چالقم که من منگل.کههستی

 شبکوری نکنه ببینم.ببینی منو کورم توی تا کنیم روشن بردار

 داری؟؟

 .دارم آره کنم وا دهن منم دادی اجازه عجب چه:حامد 
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 کمکم بیا من با پاشو پس.کوری که سرت تو خاک پس:سامان

 .کنیم روشن کنیم پیدا شمع چندتا کن

 آروم دیدم صندلی یه گوشه یه اتاق توی شنیدم پاشونو صدای

 نشستمروش بافاصله کمی البته در جلوی گذاشتم و برداشتمش

 برای باال بودم داده آماده ابرومم یه امپ رو انداختم و پام و

 .ازشون بازپرسی

 مجبورشون حاال.نمیکشن خجالتم ترکوندن و من خونه زدن

 اتاقتو تو اومدن من شمارش با کنن تمیز خودشون همشو میکنم

 کردن باز که درو 1. 2. 3 گفتم دوتاشون صدای با هماهنگ دلم

 ازنظر اقات وسط از غیر جارو همه چون ندیدن و من اولش

 :زد  داد  سامان دیدم دفعه یه بعد .گذروندند

 .جن جن بدووو یاعلی_

 به هردوتاشون زد  بلندزنونه جیغ یه و دید و من حامد  بعدشم

 تو و کردم روشن برقارو شدن خارج اتاق از دو حالت

 گرفت خندم کردم نگاه خودمو بود  اتاق تو که آینهکوچیکی

 یه با بود تنم شکیم مانتو یه.بودم شده ترسناک خداییم

 بود  پریده رنگم بودم کشیده امروز که استرساییم از شالمشکی

 .بترسن داشتن حق میت عین بودم شده
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 :زدم داد  بلند 

 بدم نشونتون اینجا بیاین .میریزین بهم منو خونه حاال نامردها_

 بود  خندممگرفته نیستم، جن دلرباااا منم بیاین بزدال  میرین کجا

 .درنمیومد  اونا از صداییم هیچ میگفتم خنده با اینارو تمام

 دریااکبری _قلم _به#

 یکم _پنجاهو _پارت #

 دلفریبانه #

 از داشتم اینکه وجود  با کردم سعی.کردم عوض و قیافم حالت

 نباید .نشونبدم عصبانی و کنم کنترل و خودم میشدم منفجر خنده

 دیگه روز دو تا وگرنه میدادم دست از رو ام جذبه

 .ببرن حساب ازم همیشه مثل میذاشتم ید با.میتازوندن

 و بود  نشسته روش که خاکی و کشیدم مانتوم روی دستی

 رفتم و باال دادم و هام شونه و کردم صاف و صدام.تکوندم

 :زدم داد  توپذیرایی

 بهم وقت اون خونم به زدین گند اومدین بیشعورا رفتین کجا_

 .انید خود  حاال الکاتبین کرام با جن؟حسابتون میگین
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 از یکی پشت رفتن دیدم وایستادم روشون روبه پذیرایی رسیدم

 .ولیوایستادن شدن قایم س پنجره نزدیک و پذیرایی ته که مبال

 نشون ترسیده قیافشو حامد .حامد  پشتشم بود  وایستاده جلو سامان

 .میداد

 چیز من ولی.بخور خواستی و این نخور و من خدا تورو:حامد 

 من بخوای گودزیال تلخ گوشت توی آخه حیفه ام لذیذی

 .وبخوری

 :زدم داد .شد  چهارتا چشمام

 .حامد _

 نشونه به و درآوردم پام از هامو روفرشی دمپایی از یکی بعد 

 :گفتم.گرفتم سمتشون شتاپ با تهدید 

 سامان.میخورین کتک وگرنه کنین تمیز اینجارو پاشین دو هر_

 پایچالقت ناو با پاشی حقته نمیشم قائل تبعیضی هم تو برای

 اونم کنی جمع ریختی و کردی کوفت که هایی تخمه پوست این

 حامد  هی .بدونجاروبرقی اطالعتون جهت دونه دونه و دست با

 هیچ زدی حرف خیلی.کن عذرخواهی هم تو باش زود 

 هرکاری و منی دربستدرخدمت بعدشم ننشست دلم به کدومشون

 :زدم داد .میدی انجام بگم که و
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 ملطفتینن؟_

 :گفت کردو گریه حالت شو قیافه انسام

 و پاشم فلجم پای این با من میاد  دلت.کردم غلط موال به بخدا_

 ماروترسوندی تازه. خداست حبیب مهمون کنم؟ تمیز اینجارو

 داشت بودو داشته نگه پایین سرشو حل؟ شد  برابر حسابت

 .میکرد  نگاهم زیرچشمی

 :گفتم.خدا ای

 کرده پهن لنگ خرسم ولسوس بچه بکن کارتو. سامان بسه_

 .پیشت

 :گفت و خندید  حامد 

 میتونی خودت فقط و سوسول بچه این حال دلربا آفرین_

 ازت چی مثل این میگم بهت  چیزی یه دلربا ببین.بگیری

 مردگی موش به و خودش نبین و اآلنش قیافه ببین.حسابمیبره

 آبم یه میده قورت منم نباشی تو اینجوری تو پیش.زده

 .روشنمیخوره

 :گفتم و خندیدم
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 همچین وگرنه بزن حرف درست من پسرعمه سر پشت هوی_

 .خوردی کجا از نفهمی میزنمت

 :گفت سریع سامان

 .تو نزن زر دیگه حامد  شد  حالیت حاال_

 :گفت حامد 

 دلربا اوه اوه_

 جنی واقعا

 :شدی؟گفتم

چیییییی _

 ؟سامان

 سریع

 :گفت
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 شدی وییهاپ ترسوندی مارو که وقتی از میگه راست واال_

 میگم هی نمیکنی ولشم گرفتی لذیذه مام پاچه دیدی عزیزم

 .دارم دوست خوشمزس نه میگی ولکن

 خونم به زدن گند  داشتن هم رویی چه میکردم هنگ داشتم

 :گفتم.بود  باقی نیمشونم و دوقورت

 قشنگمم روی اون میخواین نکنه هااا باشه حواستون اهای_

 :گفت ببینین؟؟حامد 

 شدی اآلن کن صبر شدی جنی فهمیدم.کن رصب نه دلربا_

 .دلربا جن یا.جنی دلربای

 :گفت بودو پشتش که حامد  روبه برگشت سریع سامان

 "کال داشته کار سرو زیاد  ها جن با بچگیشم از این ببین نه_

 .بوداده جن و دلربا میشه.داشته عالقه

 دهنم با و من و برمیگشت نیمه تا هی میزد  حرف که همونطور

 اینمیگفت یکی.میکرد  نگاه بودو مونده باز اینا پرروگی از که

 :گفت حامد.اون یکی

 جن.جنی دلربای.جن و دلربا یا دلربا و جن میشه ببین_

 :گفتن  باهم همزمان بعد .دلربایی
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 .زدهههه جن دلربای_

 دقیقا منم.کردن نگاه و من برگشتن و زدن لبخند باهم هردو

 :گفتم مجسمه مثل بود  شده قیافم

 .کردم جمع خودم دور دلقک مشت یه.بابا یرینبم_

 کوبیدم درو محکم و اتاقم تو رفتم و پایین انداختم و دمپایی

 دروکوبیدن پشت اومدن دو حالت با اومد  پاهاشون صدای.بهم

 .رباااا دله. دلربااااایی.دلررربا: _گفت حامد  در به

 مبه.نمیکردم قهر خنده با وقت هیچ داشتم حامدو این من خدایا

 :گفت دوباره.ربا دله میگفت همیشه

 هست ایا قهوه چیز.خوردم چیزا این از من دلربا چیزه ببین_

 بگو بیا خب؟حاال و خوشمزش نوع از ببین اونا نه ولی

 هیچی که خونه کار میکنم سوهان پاتم ناخن من"اصال

 :گفت سامان.نیست

 هزدن حرف طرز چه این نفهم شد  بد  حالم حامد  و دهنت ببند  اه_

 :گفت دلقک؟؟ داریم خوشمزم ایه قهوه چیزه مگه

 .واال.بخور هست میز رو برو نمیبینی تو کورم من اره_
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 سامان نگرفت سامان ولی بود  چی حامد  منظور فهمیدم من

 :گفت

 میز رو که میگی؟ما و چی_

 نداریم؟؟حامد  ای قهوه چیز

 :گفت

 اون فتیر بیرون بیا دلربا. داداش شوتیا گفتم رو کاکائو اسکل_

 .شده نفهم افتاده داداشم فشار تو

 .زد  قهقه بلند  حامدو حرف گرفت اینکه بعد  سامان

 :زدم داد

 تمیزو ترو رو خونه کل میشین بلند االن همین.نیشاتونو ببندین_

 تخمههاتونو اشغال اولم میکنین جمع ظرفارم میکنین گردگیری

 ریزاشو خورده بعدم میکنین جمع دست با میکنم تاکیید .دست با

 و میامباالسرتون میگیرم دوش یه منم.کنین تمیز برقی جارو با

 میدم زمان بدویید.هست بهتون حواسم.میکنم چک کاراتونو

 خوددانی حاال وقتدارید دقیقه 20 شما. ربعه یه من حموم بهتون

 .میکنم چیکارتون که میدونید  وگرنه
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 دریااکبری _قلم _به#

 دوم_پنجاهو _پارت #

 دلفریبانه #

 در  از.شنیدم و سامان گفتن یاعلی و حامد  گفتن بدو بدو ایصد 

 .کردن تمیز به کردن شروع  کنم فکر و شدن دور اتاقم

 .بود حقشون

 لباس جلدی گرفتم دوش ای دقیقه ده بیرون اومدم حموم از

 .عادتداشتم.بستم اسبی دم کش با خیس خیس موهامم و پوشیدم

 غیر نبود  کسی چون .نمیکنم خشک و موهام که وقته خیلی

 آتیش های شراره اون کن خشک بگه بهم که سامان

 .توله وسرمامیخوری

 از.پوشیدم دمپا ای سرمه جین یه با آبی مردونه پیرهن یک

 در گل دسته شده خونه.به به دیدم و بیرون اومدم اتاقم

 .کردن کار نور سرعت به بودن ترسیده همچین ربع عرضیک

 برقی جارو با کارش مانمسا.دیدم شستن ظرف درحال حامدو

 همه داشت بود  برداشته کهنه و سرجاش گذاشت بود  تمومشده

 خدایی.سوخت براشون دلم جانم ای .میکرد  تمیز جارو

@romanbook_ir 



 

 

 بود  اتاقم نزدیک که پذیرایی ستون پشت.ام خونه به دیگهنمیان

 دفعه یه میکردم نگاه کارهاشون به داشتم و بودم وایستاده

 حامد  از بود  قرار دیروز از وای ای آره.افتادم کاغذ  یاداون

 و ساعت.باشه نشده نابود  امیدوارم.اه رفت یادم ولی بپرسما

 .نگاهکردم

 حس لحظه یک.شب دوازده ساعت گذشت زود  چقدر دیدم

 .میاد  غذا بوی کردم

 نه وقت هیچ سامان چون داره مهارت آشپزی توی فقط حامد 

 یرونب غذای همیشه خواست نه یادبگیره آشپزی تونست

 .ومیخورد 

 :گفتم دلم تو

 پختش دست اینقدرم میخوریم و حامد  غذای امشب آخجون_

 درستکرده چی که بفهمم نتونستم بوش از.نگو که بود  خوب

 و بستم و چشمام و کردم بلند  و سرم.بود خوب بود  هرچی ولی

 رفتم دادم خودمحرکت بدن از جلوتر و صورتم دادم چین بینیمو

 :گفتم آشپزخونه سمت
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 فناتم حامد  جون_

 چی(خندیدم.)برادر

 کردی؟؟ درست

 کنم؟  خرید  منم نگفتی نکردی خرید چرا تو روحت تو دلربا_

 چطور؟_

 بوده هرچیم نبودی خونه بود  هفته یک بود  خالی یخچال بانو_

 میزنداشتم چیز زیاد  میکردم خرید  باید  منم بردی یا خوردی یا

 .خونم

 کردی؟ درست چی حاال_

 .بخوری امیدوارم ولی نداری دوست تو متاسفانه_

 حاال؟ هست چی اه_

 قاطی داشتی یخچال تو هرچی بگم چیشو آخه قروقاطیه_

 .کردم

 .دادم دستام و صورت به آور چندش حالت یه
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 هرچیه ولی کردی  قاطی باهم چیارو حاال اااایش. ااایییییییی_

 وخوب کنی درست چیزی یه تو نداشته سابقه شده خوب بوش

 .نشه

 خرد  زمینی سیب ذرم یک.داشتی هویج ببین.قربونت جانم ای_

 .چیشد  نمیدونم حاال.ریختم تره کمیم.توش کردم

 از بیشتر من قیافه بیرون میومد  حامد  دهن از که ای هرکلمه با

 از داره حالم که میزد  داد  قیافم از میشدو چندش قبل

 از. اه میخوره بهم میگه داره حامد  که ای پخته اینسبزیجات

 وقت هیچ.بودم متنفر پخته میوهای و سبزیجات از بچگیمم

 .لبنمیزدم

 از حاال میکردی سرخ زمینی سیب من برای الاقل حامد  وای_

 بریزم؟ سرم به گلی چه گرسنگی

 درست اآلن نبود  حواسم "اصال ببخش میگی راست آخ_

 .میکنم

 :گفتم و زدم بهش گشاد  لبخند  یه

 .من نجات فرشته مردم_

 :گفت پیشونیم رو زد انگشتاش دوتا با ومآر خندیدو
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 تورو وقت اون گشنمه منم چون نکن لوس خودتو اونور برو_

 .میخورم

 :زد  داد  یهو میکنه نگاه مارو داره سامان دیدم

 کن صحبت درست ها باشه حواست یالقوز مرتیکه یارو هوی_

 .دلربا با

 :گفتم و خندیدم

 .سامان باش آروم_

 :گفت و زد  داد  حامد 

 .دیگه تعطیله شام امشب پس داداش امانس_

 :گفت خندیدو سامان

 کن رعایت توهم دیگه ولی کردم غلط دادا شرمنده دشمنت_

 ...سرویس دهنتو میزنم  حساسم دلی روی من دیگه

 :گفت و کرد  اهومی حامد 

 بذار بدی نشون هم ما به رو لغتت دایره حاال نمیخواد  میگم_

 ...بکن خواستی هرکاری دهنمو خوابید  دلربا وقتی

 .شد  منفجر خونه توی بمبی مثل مون سه هر خنده صدای بعدش
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 اون با خسته و شده تموم سامانم کار بیرون رفتم آشپزخونه از

 :گفتم.مبل رو افتاده چالقش پای

 خوبی؟؟ سامانم_

 تمیز که حاال کوفت_

 شدم کردم

 .سامانت؟خندیدم

 که بشور تاتودس پاشو حاال نزنی گند  خودت میخواستی بیخیال_

 درست چیزایچندش این از(گفتم اه یک چندشی حالت با.)حامد 

 .بخوری کرده

 .خندید 

 اس؟ پخته سبزیجات  نکنه_

 .بدو همون دقیقا_

 :گفت شدو بلند 

 .دلی باشه عافیت_

 .مرسی_
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 حوصله "اصال بکشه منو غذای زحمت حامد  تا مبل رو نشستم

 درستمیکنه دشخو گفتم مشغول حامد  دیدم نداشتم پزو و پخت

 ...دیگه

 دریااکبری _قلم _به#

 سوم_پنجاهو _پارت #

 دلفریبانه #

 کاغذ  اون یاد  دوباره که بودیم نشسته آشپزخونه تو سرمیز

 .بود  میز رو صبح امروز که افتادم

 من بود؟؟بعد  اپن روی کاغذ  یه میاد  یادت صبح امروز حامد _

 ؟؟؟ کردی چیکار اونو میکردی وجور جمع تو خوابیدم که

 .داد نشون متفکر قیافشو و باال داد  ابروشو یه

 میگی؟؟ بودو شده مچاله که اووووم؟همونی_

 .خودشه آباریکال_

 اون تو اونجا آباژور بغل هست کوچولوهه صندوقچه اون_

 .گذاشتم
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 .دور ننداختیش که مرسی آهان_

 .دور نمیندازمش نباشه اشغال اگه چیزی من "اصوال_

 نگاهش ساکته سامان دیدم.کردم قدردانی ازش لبخند  یه با

 خیلی .زدن چرت حال در میزو رو گذاشته سرشو.کردم

 .بیچاره داشت حق خستهبود 

 که سامان به کردم اشاره سر با. کن ردیفش خودت حامد _

 .بود خواب

 .اآلن باشه جانم_

 کنار میز سراغ رفتم.شدم بلند  سرمیز از و کردم تشکری یه منم

 مچاله همونطور کاغذ  کردم باز رو صندوقچه و آباژور

 دیدم.نکرده بازش حامد  که بود  معنی این به این و بود  شدهتوش

 یهتخت بخوابه کوچیکه اتاق تو بره که کرد  سامان کمک حامد 

 بخیر شب منم.خوابید  می همونجا خودشم بود  اتاق تو دونفره

 کردم وشروع کردم باز کاغذو بستم درو و اتاقم تو رفتم و گفتم

 ... نوشته خوندن به

 شبگرد  خراب من ترک کن رها مرا تنها بالین، به بنه سر رو

 کن مبتال
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 ببخشا، بیا تنهاخواهی روز به تا شب سودا، موج و ماییم

 کن جفا برو خواهی

 ره ترک سالمت، ره بگزین نیفتی بال در هم تو، تا گریز من از

 کن بال

 سنگ صد  ما، دٔیده آب بر خزیده غم کنج در دیده، آب و ماییم

 کن آسیا

 ..خوندم وار زمزمه

 :نگوید  کسش بکشد، خارا چو دلی دارد را، ما است کشی خیره

 کن نبها خو تدبیر

....... 

 .فرشید  دارت دوست

 .نمیومد  باال بود  گرفته نفسم.نمیکرد  کار دیگه قلبم

 دریااکبری _قلم _به#
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 چهارم _پنجاهو _پارت #

 دلفریبانه #

 زمین  رو در کنار سرخوردم.سموای پاهام روی نمیتونستم دیگه

 قرار روبهروم دقیقا بودو اتاقم تو که ای پنجره به و بودم نشسته.

 نمیشد  باورم.میکشیدم نفس تند تند .بودم زده زل داشت

 .باشه داده نامه من به من به فرشیدم من فرشید .فرشید 

 خونه اومدم وقتی چرا که میفهمم اآلن.کنم عرض چه که نامه

 .ود ب خاموش آباژور

 و من ساختمون کلید  حتی اون جوری چه ولی اومده خودش

 .اجازهنمیده کسی هیچ به وقت هیچ من اجازه بی نگهبانم نداره

 چه دیگه این خدایا.ممکنه.چرا باشه زده وگول نگهبان اگه ولی

 داشتمفراموشش من کردی اضافه زندگیم به که جدیدی بدبختی

 چرا گذاشتی اینجا ذوکاغ این چرا لعنتی برگشتی چرا میکردم

 .کنم و زندگیم نمیکنی ولم چرا میکنی تعقیبم
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 من و زباله سطل مینداخت و لعنتی کاغذ  این حامد  کاش ای

 اوناغریبهشدم با چندسالی که هایی اشک.نمیفتادم یادش دوباره

 .بودن باهام هرکسی از تر آشنا دیگه و شدن سرازیر

 چی همه دوباره منمیخوا خدایا برگشتن دوباره.میشناختمشون

 درستو راه اینکه جای به چرا کن کاری یه خودت بشه تکرار

 بکشم؟ عذاب داری دوست خدا.میکنی ترم گیج بدی نشون بهم

 دستم تو خوردهاشو کردم پاره وسط از حرصم از و کاغذ 

 .دادم فشار و کردم مچاله

 شدم عوض دیگه اآلن من.نمیدم اجازه نمیذارم نداره امکان نه

 محکم دلرباس این منم این آره میکنم فراموشش مدار من

 .واستوار

 تقصیر همش.بشی زندگیم وارد  نمیذارم.نمیذارم دیگه نه فرشید 

 منکه چی همه به زدی گند  کردی خراب و چی همه خودت تو

 .نداشتم کاری باهات
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 دریااکبری _قلم _به#

 پنجم _پنجاهو _پارت #

 دلفریبانه #

 همسن دلم پیرم

 نیستیک رویم

 در عمر

 کم افسردگی

 مکن نیستتندی

 عشق ای

 کافرکیشخیزاب

 ی گردابه غم

 آیه تشویقمن
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 دفترت های

 خدا بودمعمری

 پیغمبرت

 مرا بودمحاال

 ناچیز

میبینی؟دیوانگ

 ریز را ان

 آن میبینی؟عشق

 می که باشد  اگر

 های گوینددل

 ساده و صاف

 میخواهدعشق
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 که باشد اگر آن

 دیدم من

 ....میخواهد  العاده فوق انسان

.... 

 استرس نمیدونم.ناراحت هم شاید  بودم نگران و عصبی

 .میزدم نفس نفس هنوز میلرزید  دستام.داشتم

 .ام افتاده گیر فرشید  جنس از حصاری تو کردم می حس

 .برید  می رو امون داشت خفگی حس

 که کاغذایی خورده اون محکم پاهام با و شدم بلند زمین رو از

 ازدست و کنترلم.میکردم پرت نوراو و اینور و بودن زمین رو

 .بودم داده

 .هزار رو بود  رفته فشارم کنم فکر

 میرفتم اینور از اتاقم کردن متر و رفتن رو قدم به کردم شروع

 سرمبود  کف به دستم استرس زور از بودم شده کالفه اونور به

 . بکنم و موهام ی همه میخواست دلم و
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 کنار درگیرم فکر اب نتونستم آخر.گذشت اینجوری چندساعتی

 .کردم نگاه و ساعت بیام

 .داد  می نشون رو صبح چهار ساعت

 خوابم دیگه مگه بخوابم نمیتونستم.کن کمکم خودت خدایا

 .میبرد 

 من کرده فکر.نمیشه اینجوری میکردم  حجت اتمام فرشید  با باید 

 .بازیم اسباب

 با بود  قرار خیرسرم بزنم زنگ ایهام و بهروز به رفت یادمم

 .محضر بیاد  ساعتی چه کنم هماهنگ هامای

 فردا که برسونه  خبر ایهام به که دادم پیام بهروز به سریع

 .محضر کدوم میدونه خودش باشه محضر در دم 9 ساعت

 دستم  کف ریختم و برداشتم زمین رو از و فرشید  کاغذای خرده

 .آشغال سطل تو بریزمشون برم تا

@romanbook_ir 



 

 

 خطش دست حتی و کاراش و حرفاش و خودش از دیگه حالم

 .میخورد  بهم

 راه اینه آره.کنم نابودش واقعیتم تو باید  کشتمش قلبم و ذهنم تو

 .اصلی حل

 اآلن.خوندمش نمی وقت هیچ کاش ای که میکردم فکر داشتم

 از و رفتم.بود آهنگ کنه آرومم میتونست که چیزی تنها

 آهنگ ولی زدم و پلی برداشتم و هدفونم پاتختیم میز توکشوی

 هنوزمیلرزیدن دستمام و بود  داغون اعصابم که منم نشد  پخش

 .اتاق گوشه کردم پرتش و و آوردم درش گوشم از

 .شکست

 از و گوشیم سمت بردم شتاب سریع.البد شده خراب.بهتر چه

 وصل بهش و هندزفریم و برداشتمش تخت رو

 یا باشه قدیمی آهنگ که نداشت فرق برام"معموال.کردم

 کنه آرومت که آهنگی باشه قشنگ بیادو مخوش که اینه جدیدمهم

 .کردم پلی.باشه چی نداره فرق حاال.آرامشبرسونتت وبه

 .بردم هجوم رنگم ای قهوه چرمی دفتر سمت به همزمان
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 ...نوشتم و برداشتم رو قلم

 قلب داری که بازم تو

 میشکنیدوباره و من

 باهاش دست تو دست

 میزنییادته قدم

 همیشه میگفتی

 نم با میمونی

 اشکای ی همه تو

 میبینیاما و تنهاییم

 میگی میخندی باز

 به نیستیکی چیزی
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 و این اومد  جات

 نه یا میدونی

 کی هر من بعد 

 که بگو اومدبهش

 دلش بدجوری

 این شکستشبگو

 حقش نبود 

 بی بگو

 خداحافظی

 همه رفتشبگو

 تالششو

 من کردشبعد 
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 یا خوشحالی

 نه

 هیشکی دل

 واست

 نمیسوزهبساز

 دو عشقای با

 روزهکارات

 نرفته  یادم

 هنوزهتو که هنوز

 گریه به میخندیدی

 وقفمحاال بی های

 شدی دلتنگ

@romanbook_ir 



 

 

 میخوای

 اونو برگردممگه

 اونه درگیر ندیدی

 قلبم 

 مهم هستی کی با حاال

 با واسمهرچی نیست

 اون با خواستم تو

 عاشق میسازمبازم

 نمیکردم فکرشو شدم

 .بود  شده اشکام از خیس دفتر

 بعد  من.سمبنوی دروغ نتونستم

 .نشدم کس هیچ عاشق فرشید 
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 .کس هیچ

 ....نوشتم دوباره

 کی هر من بعد 

 که بگو اومدبهش

 دلش بدجوری

 این شکستشبگو

 بی حقشبگو نبود 

 خداحافظی

 همه رفتشبگو

 کردشبعد  تالششو

 یا خوشحالی من
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 هیشکی نهدل

 واست

 با  نمیسوزهبساز

 دو عشقای

 یادم روزهکارات

 نرفته 

 که هنوز

س#هنوزه

 اسی

........... 

 دریااکبری _قلم _به#

 ششم_پنجاهو _پارت #
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 دلفریبانه #

 ...خدایا

 گرفتی را کودکیم 

 جوانی من به

 گرفتی را دادیعقلم

 عشق من به

 گرفتی را دادیعشقم

 تنهایی من به

 را هایم دادیخنده

 غم  من به گرفتی

 را دادیآرزوهایم
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 من به گرفتی

 دادیخدایا حسرت

 .برگرد 

 .مکش می نفس هنوز من

......... 

 عمرم  توی.میومد  بدم اشک از دیگه.مرورشدن دوباره خاطراتم

 .میخوره بهم اشکا این تمام از حالم که ریختم اشک اینقدر

 .کنم زندگی باید .بخندم باید  همیشه من .نمیذارم دیگه

 .کردم نگاه و ساعت

 ...صبح شش

 .بودم مونده بیدار و شب کل.بود  شده روشن هوا
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 و واقعیم قیافه آینه.کردم نگاه خودم به و آرایشم میز جلو رفتم

 .میداد  نشون

 .بود  کرده ورم بدجور خوابی بی و گریه اثر در چشمام

 داشتم و بودم بیدار و شب کل که میفهن همه اآلن میکرد  درد 

 .میکردم گریه

 لِورآلم پودر کرم سمت خورد  سر دستم

 بخش مدست کف تو مایع پودر کرم زمان از ثانیه عرض در و

 .شد 

 سفیدم و روح بی صورت روی و مالیدم بهم رو دستم دوتا

 .کشیدم

 .اومدم هام لب پایین تا پیشونی از

 .بودن تر حالت بی و تر روح بی همیشه از چشمام
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 من و زد  می دو دو توشون غم هم شاید 

 .باشم داشته بهش ای توجه نمیخواستم

 .داشتم خودم زدن گول به عادت بچگی از

 .کرد  می آرومم کار این

 .بودم گرفته سردرد 

 هیچ ندارن تاثیری میدونم خوردم مسکن دوتا و آشپزخونه رفتم

 .بود  هیچی از بهتر خب ولی نداشتن وقت

 در الی از و کردم باز اینارو سامان اتاق در رفتم اروم

 .بودن خواب کردم نگاهشون

 هی تا تراس تو رفتم و زدم لبخند  یک.میکرد  خروپفیم چه سامان

 .بخوره ام کله به هوا ذره

 کرده الله و رز گالی از پر و توش بودم ام خونه تراس عاشق

 .بودم

 کافی همینم من برای ولی نبود  بزرگ خیلی.بود دایره نیم

 .بود  خوب هوا.بود 
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 .دلچسب و خنک

 .نه اآلن ولی بودم تابستون عاشق بودم که بچه

 فقط اآلن شیدمچ و تابستون مزه که نمیفهمیدم چیزی وقتا اون

 .میکرد  بازی روانم و روح با بارون.بودم پاییز عاشق

 گرفته آسمون دل نمیاد  بارون پس چرا نیست هوا این حیف

 .بیاد  بارون امروز قراره که بود مشخص.بود 

 مختل رو مدتم کوتاه آرامش و اومد  اتاق تو از گوشیم صدای

 .کرد 

 . داده پیام بهروز دیدم کردم نگاهش و برداشتمش رفتم

 که مشکلی میام باهاتون منم کرد  قبول گفتم ایهام به دلربا سالم_

 نداری؟

 چرا صبح وقت این راستی نوشته دیدم که بدم جوابشو خواستم

 بیداری؟

 .نبرد  خوابم.نداره اهمتی_
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 .شده چیزی یه شده؟میشناسمت چیزی رئیس خوبی_

 ختنمیشنا بود  زاییده و من که اونی.نمیشناسه منو کس هیچ_

 .منتظرتم نه ساعت نباش نگران.تو به برسه چه

 .بای باش خودت مراقب_

 .بدم و جوابش نداشتم حوصله دیگه

 .کشیدم جارو همه های پرده.بود  خفه خونه هوای

 صبحا که .بود  شده تنگ آژیرکشیدنام برای دلم بود  گرفته خندم

 .شدهبود  حامدم نصیب حاال.میکردم بیدار اینجوری و سامان

 حاال کردم ولرم و آب کردم باز و شیرآب شپزخونهآ رفتم

 .بهتره

 .برداشتم بزرگ تقریبا قابلمه یه

 ...خب ولی بود  شده سنگین کردمش آب از پر

 .نبود ای چاره
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 میشکست داشت دستم.کوچیکه اتاق تو رفتم آروم و برداشتمش

 .سرشون باال رفتم آروم.بود سنگین خیلی

 :زدم جیغ

 ....لوهاآ خواب پاااااااااشید _

 روی رو داخلش محتویات و آوردم باال رو قابلمه همزمان

 .کردم خالی هردوشون

 باالتنه با هردوتاشون لحظه همون زمین انداختم رو قابلمه

 .تخت رو نشستن و پریدن جاشون از جت مث که بودن برهنه

 :زد  داد  حامد 

 .بیژژژن زاده امام یا_

 زد  می داشت حدقه از چشماش و گفت بلندی هین سامان

 .بیرون

 .روحت تو دختر.دهنتو دلربا:سامان

 .کردیم کوب سنگ

 .شدن جزغاله هیچ که ریختن هام چربی تمام
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 رو کشید  و روتختی سریع لخت که افتاد  یادش سریع حامد 

 :زد  جیغ و بدنش

 .المصب داره صاحاب نکن نگاه هیز کصافت بده مرگم خدا_

 چشمای با داشت االح تا موقع اون از.شد کج دوزاریش تازه

 و من و دراومد  شوک از تازه که میکرد  نگاه روشو روبه باز

 کردو نگاه بودم وایستاده کمر به دست گشادو گله لبخند  کهبا

 :گفت

 که نندازم گیرت کن دعا فقط.دلربا کندی و خودت قبر خودت_

 ازدستم جوری چه ببینم میخوام که بدو .الکاتبین کرام با حسابت

 .کنی رفرا میخوای

 براش ای گانه بچه شکلک با همراه رو زبونم و خندیدم

 .درآوردم

 قطع آب..زااااارت_

 و پرید  تخت رو از یکدفعه .دوخت چشم بهم شیطنت با خندیدو

 .برداشت خیز سمتم به و نشست
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 تخت رو از .کردم ترک رو اتاق نور سرعت با و کشیدم جیغی

 .د بو شده بلند 

 :گفتم خودم پیش

 .میشم بدبخت اآلن شد  وحشی خدا وای_

 .بودم گرفته قرض دیگه دوتا داشتم پا دوتا منم

 قفل درو و اتاقم تو رفتم پا جفت من و زدیم مبال دور دور یه

 .کردم

 :میگفت درو به میکوبید  مشت

 جرات اگه تو امن جات اآلن.بیرون بیا دلربا حالت به وای_

 .میکنم کارت چی ببین بیرون بیا داری

 :گفتم و خندیدم

 پاش پول اصل درا این که نیست بابات ماله وحشی چته هوی_

 .دیوونه رفته

 دریااکبری _قلم _به#
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 هفتم _پنجاهو _پارت #

 دلفریبانه #

 :گفت درو به کوبید  محکم بار آخرین برای

 .خوددانی اینطور وحشی؟که_

 :گفت خندید  و زد  داد پشت اون از سامان

 روحی تخلیه.بود نداده عذاب وقت خیلی.خرو کره کن ولش_

 .بیچاره شد  روانی

 .بیرون برم شم آماده که لباسام کمد  سراغ رفتم و خندیدم

 .میزدم گول و میکردم سرگرم و خودم داشتم فقط ولی

 .نمیرفت  بیرون مخم از هم لحظه یک فرشید  فکر

 :گفتم  وار زمزمه

 .فرشید  میاد  بدم ازت_

 :میگفت که و سامان داد صدای

 کردی عصبی منم دلربا میگه تراس حامد  دفعه این_

 .اون دست  میسپارمت
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 :گفت خندیدو سامان.برس دلربارو حساب منم طرف از داداش

 .عزیزم باشه حواست دلی_

 :زدم داد و خندیدم

 .برسه بهم دستتون "عمرا باشه_

 چیکار حاال خب.برداشتم و کیفم و پوشیدم لباس سریع خیلی

 بهترینکار آره ندارم کل کل وقت اآلن بیرون برم کنم؟نمیتونم

 .همینه

 پله ازش فاصله با کمی که بود  کوچیک تراس یک اتاقم توی

 متر نیم و یک حدود  کنم فکر داشت قرار اضطراری های

 .اش بودفاصله

 ولی ها پله رو رفت و پرید  روش از میشد بود  بلند هم تراس لبه

 ای داشتمچاره عجله چون ولی ترسیدم کمی بود  خطرناک خب

 .نبود 

 کردم پرت طرف این از و کیفم تو رفتم و کردم باز و تراس در

 .وایستادم تراس لبه رفتم  و ها پله رو

 و بیست طبقه از و خودم اومدم انگار ندونه هرکی واااایی_

 .پایین کنم پرت پنجم
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 مثل بودن پهن خوشبختانه ها پله که بود  این داشتم که شانسی

 نداشت نرده اریاضطر های پله دور خداروشکر.پله راه

 که نداشت طرفش یه فقط داشت میخورد  کوچه به که ولیطرفی

 بگیرم درد بدن کمی بود  ممکن خب .بود  من سمت اونم

 .آهنی های پله رو کنم پرت قراره و چونخودم

 .میکنن نصفم وسط از بفهمن پسرا اگه

 .ندارم بدی نیت من کن کمک خودت خدا

 :میگفت بهم مامانم  همیشه ای آیه شد  تداعی ذهنم توی آیه این

 »یری هللا بان یعلم الم_«

 یبیند؟ م را اعمالش همه خداوند  که یداند نم انسان آیا

 { ۱۴ علق }

 دستم با سریع و کردم پرت و خودم سه و دو یک شمارش با

 .گرفتم بودو کوچه سمت که هایی نرده

 .شد  ببند  نهادم از آه

 بود کوچه توی هک هرکسی گفت میشه تقریبا گفتم که بلندی آخ

 .شد جذب من سمت به نگاهش من بلند  صدای با
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 مانتومو و شدم بلند  آروم.بودم افتاده زانوهام روی

 از کیفمم میشد  داغون وگرنه بود  کالج کفشم خداروشکر.تکوندم

 .پلهبرداشتم رو

 مردم متعجب های نگاه جواب در و شدم خم نرده سمت به

 خوب ی نشونه ب ور سرم و زدم نگران،لبخندی و کنجکاو

 .دادم بودنمتکون

 کم داشتم دیگه.رفتم  پایین هارو پله دقت با ولی سریع هم بعدش

 رو طبقه وپنج بیست که نبود  کم خدایی.بودم شده خسته میاوردم

 .بیای پله با بخوای

 .بودم افتاده نفس نفس به آخراش

 گوشم تو و هندزفریم میخوره زنگ داره گوشیم شدم متوجه

 .زدم پلیشو مهدک و کردم

 بله؟_

 :زد  داد .بود  سامان

 تو مگه شده در دربه هستی گوری کدوم هست معلوم هیچ_

 هرچی چرا رفتی ای دره جهنم کدوم نبودی اتاقت

 نمیکنم؟  میگردمپیدات

@romanbook_ir 



 

 

 .بود  شده نگرانم بد  خیلی بیچاره

 :گفتم و کردم کنترل رو ام خنده

 نداشتم حوصله رفتم در دستتون از زرنگی خیلی کردی فکر_

 به میام وقت دیر هم شب دارم کار کنم کل کل باهاتون

 حسابم میخواد  جوری چه ببینم میام بعدا بگو برسون حامدسالم

 .برسه و

 :کشید  فریاد 

 تو؟ کردی غلطی چه دلربااا_

 اآلنم بری میخوای کجا شب تا اصال روانی؟ رفتی  جوری چه

 میری؟  کجا صبح هفت که

 .یستن مربوط تو به اونش دیگه_

 .کنم می دارم چیکار میدونم خودم

 :گفت کردو ناله حالت صداشو

 نمیذارم دیگه بخدا باشی پریده تراس از اگه حالت به وای_

 مگه پریدی؟ بدبخت میکنم قفل و درش تراس بیای

 روانی خدا وای.داده دست بهت بودن ببری؟حسپلنگ

 میبینم تورو که من ببین دیوونه؟ سالمی نشکستن استخوانات
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 فرار اینجا از دوباره داری جرات.دیگه بهتمیرسه دستم

 برگرد  زود  پاشو پاشو.که نداشتیم کاریت ای؟؟ بچه مگه.کن

 .شدن پودر استخونات ندارم شک بریمبیمارستان خونه

 .میزد  حرف چقدر میشدم کالفه داشتم دیگه

 ماجرارو این قال و باشم کرده راحت رو خیالش اینکه برای

 :گفتم باشم کنده

 دارم هان؟دوست.تو دست مگه خودمه خونه دیگه سامان بسه_

 .سالمم آره بکنی نمیتونی کاریم هیچ میپرم دیگم صددفعه

 .میکشه نفس هنوز درونمم کودک درضمن

 روانی میری؟ببینم پله با رو طبقه پنج و بیست داری دلربا_

 خدایاحالت رفتی؟وای گشنه میخوردی صبحونه الاقل میموندی

 .قرآن به میکنم دادی؟خفت دست از عقلتو.تو خوبه

 چیزی یه بیرونم نه نمیاد  باال نفسم میمیرم دارم خدایی آره_

 .میخورم

 وایسا ذره یه نزن حرف زدناتو نفس نفس صدای میشنوم بله_

 نردهنداره طرفش یه باش مواظب برو آروم بعد  کن استراحت

 .پایین نشی پرت
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 :گفتم و خندیدم

 .بابایی هست حواسم_

 دکتر؟ نریم دنبالت بیام نمیخوای نکنی دیر  شب کوفت_

 .نباش نگران خوبه حالم نه_

 .دنبالت میام بهت میزنم زنگ بودی هرجا شب_

 دیگه.کردم قطع و خندیدم.کرد قطع من به دادن امون بدون

 تا کشید  طول ربعی یه حداقل کنم فکر.میرسیدم داشتم

 یه کوچه به سیدمر پایین میومدم دو حالت با داشتم برسمچون

 .به برسم تا داشتم روی پیاده ذره

 دریااکبری _قلم _به#

 هشتم _پنجاهو _پارت #

 دلفریبانه #

 .بردارم و وماشین پارکینگ

 تو نگهبان دیدم درپارکینگ دم رسیدم.بود  جلوتر متر چند 

 :گفت بلند  شدو بلند  صندلیش رو از کوچیکش اتاقک
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 لبخند .فتخر پیرمرد  هستید؟ خوب نایابی خانم سالم_

 :گفتم و زدم مصنوعی

 خوبید؟ شما ممنون. سالم علیک_

 .درخدمتم خانم بله_

 .منتظره انگار کنه باز و حرف سر میخواست بود  مشخص

 میارید؟ تشریف لحظه یه_

 .وایستاد  پیشم اومد  سریع و بیرون اومد  اتاقکش از دیدم

 بفرمایید؟ خانم جانم_

 کی بودم سفر وقتی من که دارین خبر شما. بال بی جونتون_

 خونم؟ اومده موقع خونم؟چه اومده

 .عقب داد  سرشو کردو تعجب

 مگه؟ شده چیزی.خبرم بی وهلل به خانم نه خدا یا_

 فقط.ندارم کاریتون نترسید  نخورید  دروغ قسم "خواهشا_

 خونم یدک کلید  کی شما غیر مگه درضمن.بگید  رو واقعیت

 وداره؟
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 گفتم و دادم نشونش و رآوردمد  پول مقداری کیفم تو از همزمان

 .اینمدستمزدتون میکنید  تمیز اینجاهارو نکنه درد  دستتون

 :گفت.کردو دستم تو پوالی به نگاهی یه

 محترمین برام چون ولی نگم شما به گفتن ایشون خانم راستش_

 ازمخواستن کلیدتونو و اومدن فرشیدخان.صالحی آقای میگم

 ...میدونستم اگه بخدا خانم

 دریااکبری _قلم _به#

 نهم _پنجاهو _پارت #

 دلفریبانه #

 دادم پیرش صورت تحویل زورکی لبخند  یه باال آوردم و دستم

 :گفتم و

 . خدانگهدار.نشه تکرار دیگه ولی نیست مهم ندین ادامه بسه_
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 و ماشینم سمت رفتم و ندادم بهش زدن حرف امون بعدشم

 که ردشدم جلوش واز دادم گاز همچین شدم سوارش

 .شد  پلی آهنگ و کردم روشن و ظبط.کرد  سکتهبیچاره

 برابر دو و ماشین سرعت و میکردم خونی بلندهم صدای با

 .کردم می

 .میداد  آرامش بهم همیشه علیشمس و جهانی مهدی های آهنگ

 باید .بخورم چیزی یه داشتم وقت بود صبح هشت دیدم و ساعت

 فکر نمیذارم. باهرچیزی حاال آره کنم شاد  و خودم

 لوکس پزی کله یه روی روبه و ماشین.کنه درگیرمفرشید 

 .قدیم روزای یاد  به شدم پیاده و کردم پارک

 که هستن خوبی های خودشیفته،واژه و عجول و عقل کم

 که روزا اون یاد  به.کنن توصیف دوران اون توی و من میتونن

 .طباخی میومدیم مامانم بابای همون بابابایم

 تنگ خیلی براش دلم.بدن بر بزنیم ای پاچه کله یه  باباییم قول به

 بهم عشقیکه سبزش چشمای توی که نبود  بابایی دیگه.بود شده

 .ببینم و داشت
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 اون.شدم تنها  فهمیدم وقتی شدم داغون.بهش داشتم احتیاج

 ای. کاش ای.بود  نفر یه کرد  ترم داغون همه از که چیزی

 ساحسا مگه المصب چرا آخه. چرا بگم.بیارم گیرش. کاشمیشد 

 نوازشنمیکردی باعشق و من مگه نداشتی دوستم مگه نداشتی

 .گذاشتی تنهام و رفتی چرا

 نفس حس دیگه. کردی نابودم تو نبود  دلربایی دیگه تو بعد 

 واقعیت دونستن بدون دارم جوری چه اآلن.نداشتم کشیدنم

 تو از.داغونم هنوزم.نمیکنم زندگی اآلن.میکنم هازندگی

 گرفتم آتیش. شدم جزغاله سوختم.منساخت ولی سوختم.داغونم

 ........شدم وپودر

 متحرک مجسمه یک به شدم تبدیل شیطون و شر دختر یه من

 فایده رسیدی؟چیشد؟چه پولت به شد  راحت خیالت چی که خب.

 نمی ارزید؟نه می.نداری احساس نداری خانواده وقتی داره ای

 اون سرنوشت مسیر تو فقط خواستم؟من پول من مگه ارزید 

 .گرفتم قرار لعنتی

 .میکنم داغ فرشید  به کردن فکر با
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 .ضعیفه ولی میشه سرخ و داغ قلبم

 و کنن بغل هارو شونه این دست صدتا اگه.شد تنها وجودم

 .نمیشه نفر یه اون کس هیچ بگیرن

 .شده تنگ دیدنش برای دلم

 موقتی همه من زندگی تو چرا.رفت زود  اومد هرکی چرا

 و میشم وابسته که اونایی به راچ.نیستن ثابت چرا.ان

 میذارن؟ تنهام دوستشوندارم

 برم  هرجا که شنیدم خیلیا زبون از چرا.میکنم چیکارشون مگه

 .آخه انصاف این.میارم دوری.میارم جدایی.میارم بدشانسی

 دنیا به ماهه هفت که روزی اون کاش ای.نیستم آدم من مگه

 .میمردم اومدم

 .بودم ضعیف و کوچیک خیلی

 میده؟ سواالمو همه این جواب کی
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 دلم به چرا آخه.میکنی کارو این من با چرا بزرگیت قربون خدا

 برات بکشم خودمم نیستی کنم فکر که میندازی شک

 نه ولی باهاته خدا میگن همیشه.نمیکنی کمکم چرا.مهمنیست

 ویادش من خدا آره.نیست من با که میکنم پیدا یقیین دارم.نیست

 این از شدم خسته.الکی داشتنای دوست این از شدم خسته.رفته

 این از خستم.برایچی کی برای.کی تا آخه کی تا الکی های خنده

 چقدر.کنه تحمل میتونه چقدر دختر یه مگه آخه.الکی امیدای

 .باشه داشته کشش میتونه

 گفتم_بگیر_تصمیم _حاال# گفتند _گرفتندو_را_دلم_قاب #

 میگیرد _تصمیم_وقتی _عقل#

 _کند _اهاشتب_قلب _که#

 دریا#

 .میومدن قوس و کش ذهنم توی بلند  و کوتاه شعرهای

 یاد  به هارو اون آخر تا هم گاهی میشدن رها نیمه  نصفه گاهی

 .آوردم می

 بودم نشسته طباخی تو.شدن سرازیر اشکام دوباره کی نفهمیدم

 .میکنن نگاه و من دارن همه که دیدم.و
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 حالیم که کشیدم چی ببین نداره عیب.مرد و بودن مسن اغلبشون

 .چیشده و کجام نیست

 .سمتم اومد  طباخی خدمتای پیش از یکی

 پاک و اشکام و برداشتم کاغذی دستمال یه گرفتم باال و سرم

 :گفتم و کردم

 داغ چایی استکان یه با مغز یه و پاچه یه.نیست منو به نیازی_

 .همین

 :گفت و کرد  نگاهم متعجب خدمت پیش

 خوبید؟ خانم_

 ولی بگیرم سفارش ازتون میخوام و میام که سومه ارب برای

 ...که کردم فکر من.نمیشنیدید  و صدام قبل های سری

 فکری؟  چه_

 .برس کارت به برو نبود  حواسم آقا نخیر

 .چشم_

 .رفت
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 .نشستیم می گوشه همین بابائیم با.بخیر یادش

 .بابایی کجایی نشستم صندلیت روی اآلن بابایی

 دوسال تا لعنتی روز اون از بعد.شده تنگ خندهات برای دلم

 خودمنیاوردم، با و کسی و اومدم تنها اومدم وقتیم نیومدم اینجا

 ...سریه اینجا

 با کنم فکر ساعتی نیم یه بابائیمه و من های دلتنگی گاه مخفی

 طباخیگذروندم داخل بودم ور غوطه توشون که خیاالتی فکرو

 .ضرمح رسیدم میشه ربع یه.بیرون اومدم بعد 

 خریدم سهمشو کاغذبازی و مدارک سری یه امضای بعد  ایهام

 .الخالص و

 پول از پر جیبش وقتی بود  دیدنی اش قیافه.شدم راحت که شکر

 .مکار دختره.بود شده مهربون عجیب.بود شده

 :گفت  خداحافظی موقع .نداشت روباه با فرقی

 .خانومی باشی موفق گلم بود  خوبی دلرباشراکت_

 :گفتم .میشدم ماشینم سوار که ونجورهم و خندیدم
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 خوشحالم.نبود  خوب "اصال باتو شدن شریک من برای اتفاقا_

 .خدانگهدار نیستی شریکم دیگه که

 بخیر.تنهاگذاشتم ماشینم دود  با اونو و رفتم گاز تخته بعدشم

 .گذشت

 دریااکبری _قلم _به#

 شصتم _پارت #

 دلفریبانه #

 .دیدم رو بهروز ماشینم بغل آینه تو

 راهنما با.نیست کنم ول این گرفتاری کارو همه این با حاال اه_

 .کنار بزنم که داد  عالمت بهم

 و بودم توراه کرج  میرفتم باید  چون.داشتم نگه اتوبان گوشه یه

 .منه دنبال اینم نگو
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 داشت کارم خودش.بیاد  خودش بلکه نشدم پیاده ماشین از

 .میومد  باید  خودشم

 :گفتم  ینپای دادم نصفه تا رو شیشه

 میای؟ دنبالم داری بهروز؟چرا شده چی_

 این با کجا خانم_

 کرج؟با چرا. عجله

 به اشاره دست

 .کردم اتوبان

 کارو این ندارم عادت "اصوال میدونی که بدم؟تو توضیح باید _

 داری؟ کار چی. شده دیرم.بهروز دارم کار .بدم انجام

 میام  باهات منم_

 .ممیر تنها.نکرده الزم بشه چی که_

 باخبرم  سامان دادی آب به صبح که گلی دست از نزن حرف_

 میری اآلن نیست معلوم.کال امروز  نی خوب حالتم.کرد 
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 بازم  نمیگفت سامان اگرهم.میام باهات نکن شک  چیکارکنی

 .سرتم پشت من برو.آخه نگرانتیم رئیس.میومدم

 :گفتم  و زدم پوزخند 

 بپا.چندیم چند میدادم نشونت وگرنه ندارم حوصلتو اآلن_

 .میرم بد  که نکنی گمم باشه حواست

 سوار هنوز بهروز بودکه درحالی این دادم گاز موقع همون

 .میزد  حرف بامن داشت .بودو نشده ماشینش

 .رفتم و دادم فشار گاز روی و پام

 تو اینکه برای دررو بشم کرج نزدیک کنی پیدام میتونی ببینم_

 .زیاده کنی تعقیبم نتونی

........ 

 .بودم سعادت آقای منتظر  کافه توی

 مشکوک چیزای سری یه کرده پیدا مدارک سری یه بود  گفته

 عکسنشونم سری یه.کنم پیدا و میخوام که اونی میکرد  کمکم که

 چرا؟ نبود  اون بازم ولی داد
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 ای حیف.نبود  بازم چرا خدا وای.نکردم پیداش بازم نبود  بازم

 .میشناختش سعادت سرهنگ کاش

 : گفتم دلخوری با.بود  بیشتر کردنش پیدا احتمال اینجوری شاید 

 من.بگردید  بازم نشید  پشیمون میکنم خواهش سرهنگ  جناب_

 .نشین ناامید  خواهشا.میشم دیوونه

 نباش نگران.میدیم ادامه جستجو به داریم هنوزم ما. دخترم_

 میکنیدیگه نابود  داری خودتو اینجوری ببینم اگه.پریده رنگت

 .نمیدم مهادا

 میکنه؟ کار باهاتون هنوز فرشیدم.خوبم نه نه_

 دیگه که کرد  قبول باالخره خودت گفته به ولی آره دیروز تا_

 چون کنم اخراجش نمیتونمم.نباشه پروژه این توی

 .کشید  کنار تو مکرر اصرار به باالخره.کارشخوبه

 .عالیه_

 دریااکبری _قلم _به#

 یکم _شصتو_پارت #
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 دلفریبانه #

 دیگه نیستم حاضر اآلن که شد  شد؟چی چی دارین خبر شما_

 آخهشما. میرین قاضی به طرفه یه چرا. نمیدونین ببینمش؟نه

 و میببینید  و فرشید  اآلن شما.کشیدم چی من که میدونین چه

 کرد؟چرا ولم کرد؟چرا طردم چرا.ناراحتید  براش

 نه اون.باهام همیشه نمیگفت مگه گذاشت تنهام ترکمکرد؟چرا

 پاچید  نمک قبلیم های زخم روی بلکه نکرد  بهتر و حالم تنها

 نو از بیا بگم و ببخشمش من انصاف؟حاال این حق؟ آخهاین

 کرد  ترم داغون بودم داغون نمیشه بکنیم؟؟نه شروع باهم

 که چه من به.ببینم صدمه باید  من همیشه چرا.بشه حاالداغون

 بستهمیخواستوا.نشه عاشق میخواست. نیست مساعد  حالش اآلن

 اتفاقا این وقت هیچ کاش ای.نکنه عاشقم میخواست.نشه

 ...کاش ای.نمیفتاد 

 درست چی همه که مطمئنم میدونم.تظاهر از خستم دیگه

 من شما سعادت آقای.نمیدونم زمانشو.نمیدونم کی، اما.میشه

 برگردم دوباره که نداشتید اسرار میکردید  اگه.نمیکنید  ودرک

 .ببخشمش و فرشید  پیش

 دیگه باشه.دلخورببینمت و ناراحت نمیخوام شده چی دخترم_

 .نیست تو بخشش الیق حتما نبخشش. نمیگم چیزی
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 .خوش روز بهتون میزنم زنگ برم باید  من .ممنون_

 باال نفسم.بیرون زدم کافه از و شدم بلند  صندلی رو از

 سرم و شدم ماشینم سوار.بودم گرفته نفس تنگی دوباره.نمیومد 

 .ونفرم رو وگذاشتم

 .میکردم آزاد  و درگیرم فکر کمی باید 

 :گفت زد  زنگ سامان که گذشت ای دقیقه  ده کنم فکر

 دلربا؟ رفتی گوری کدوم_

 زنگ دیگه بار یه اگه.میام یعنی خونه میام شب گفتم.چه تو به_

 .میکنم خاموش و گوشی بزنی

 چه اون چه.میزنه زنگ دوباره میدونستم.کردم قطع بعدش

 رو کردم پرت و کردم اموشخ و گوشی بهروز

 گمم و پیچوندمش کرج رسیدم اول همون بهروزوکه.صندلی

 .کرد 
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 افتادم راه و کردم روشن و ماشین.ندادم جواب زد  زنگ هرچیم

 بیشتر اینجا هوای انگار تهران برم شب تا نداشتم قصد 

 ای هفته یه.میکرد  عصبیم نمیرفتم  که باشگاهم.بهممیساخت

 .میرفتم باید  حتما تهران برگشتم نرفتم که میشد 

 .کرد  حرکت ماشین و چرخوندم سوئیچو

 .ماشینم به چسبیده بدجور پشت از ماشین یک شدم متوجه

 .سعادت آقای دیدم کردم نگاهش

 .ماشین کنار اومد 

 :گفتم و پایین دادم رو شیشه

 آقای شده چی_

 سعادت؟همونطور

 رانندگی که

 :گفت.میکرد 
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 صحبت باهات نمیتونم ریاینطو خطرناک کنار بزن دلربا_

 .کنم

 :گفتم.شدم پیاده و کنار زدم

 شده؟ چیزی_

 چیزیایی یه که گفت زدو زنگ ها بچه از یکی ببین آره_

 .شده دستگیرشون

 :گفتم و کشیدم شادی روی از بلندی جیغ

 چیییی؟؟؟_

 .میکردم گریه داشتم خوشحالی از

 :گفتم دوباره

 چی؟؟کی؟؟چه_

 چی موقع؟؟وای

 عادتس شده؟؟آقای

 :گفت و خندید 
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 مطمئن ببین باش آروم کردی خاموش گوشیتو زود چرا دختر_

 توی.خبرمیدم بهت.بشه میخوای که اونی که کن دعا ولی نیستم

 هفته یه این گوشیتو.میگم چی کن گوش.میزنم زنگ  هفته همین

 فهمیدی؟.نکن خاموش

 بمونم؟ کرج من ببینم.میکنم روشن اآلن از.حتما چشم_

 اومدی تنها "اصال چرا. تهران برو وندخترج نه_

 .بیای کجا بعد  سری میگم بهت باشه حواست.خطرناک

 .باشه شنیده و صدام زود  اینقدر خدا نمیشد  باورم.بودم شده هول

 بهم فقط نباشید  نگران دسترسم در شد  هرجا.حتما.باشه.باشه_

 :گفت.بدید  خبر

 .افتادم راه و کردم خداحافظی.برو زود  حاالم. باشه_

 خداجون.آسمونا یا زمینم رو نمیدونستم.نمیفهمیدم و حالم "اصال

 وروشن گوشیم.باشن خودشون دفعه این فقط مرسی عاشقتم

 .ویبره رو گذاشتم و کردم

 فراری غصه و غم از همیشه.بود  عالی این و میخندیدن لبام

 مزون رفتم سر یه.بود  ترافیک بودم راه تو دوساعتی.بودم

 به و اتاقم تو رفتم خونه اومدم اینکه از بعد  خونه بعداومدم
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 و میزد  حرف خیلی.نکردم توجهی سامان پرتای و چرت

 این چرا .بشنوم و تکراری حرفای این نداشتم دوست "مناصال

 ...و نیست خودت به حواست.میکنی  کارهارو

 برام  زدم زنگ.بودم خسته خیلی.دیگه های حرف عالمه یه اوه

 .نمیکرد  نگاهمم حتی برگشت شب دوباره حامدم.بیارن پیتزا

 .دلخوره دستم از آخی

 جوابشو اومدم وقتی از.نمیداد  محلم دیگه سامانم دیدم کردم دقت

 حاال.قهرکردن باهام خوشتیپ آقای تا دو .اتاقم تو رفتم و ندادم

 ولی.سامان همینطور میزد  حرف سامان با حامد .کنم چیکار

 :گفت  حامد  تواتاقم برم اومدم که همین و گرفتم و پیتزام.نه بامن

 .دیوونشی که کردم درست سبزی قورمه برات.سامی عزیزم_

 این به چی اآلن مرتیکه.بودم من منظورش وای وای

 :گفتم و برگشتم شد  تا شش چشمام.بگم

 .چییییی_

 دریااکبری _قلم _به#

 دوم_شصتو_پارت #
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 دلفریبانه #

 .حااامی وایی_

 من؟ کردی؟برای درست سبزی قورمه

 و چشمام.پایین انداختم و سرم و کردم خودم به اشاره دست با

 .کردم مظلوم و درشت

 کار چی ببین بیا.میشه سرد  غذا دیگه پاشو عزیزم سامی:حامد 

 کم گوشتم تازه.داری دوست که هموناس از.کردم

 دوست توش پیاز میدونستم.ریختم زیاد  سبزیشو ریختمعوضش

 .افتاد  نده از که بیا هست آبدارم.ریختم برات داری

 :گفتم دلم تو

 من موردعالقه سبزیه قرمه های ویژگی داشت دقیقا خدا وای_

 .میکرررد  دیوونم داشت.میگفت و

 نگاهش و وایستادم پذیرایی وسط میز رو گذاشتم پیتزارو

 :گفت بود  نشسته مبل رو که سامان.کردم

 .الکردار داره بوییم چه اوووم.برم قربونت اومدم جوونم_
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 عذاب منو میخواستن اینا اآلن کن رحم بهم تخود  خدا وای

 .بخورم و سبزیم قرمه باید  ولی کنن تیکه تیکه منو بدن؟وای

 :گفتم 

 جووونم؟ حامی_

 ام گریه داشت نکرد  نگاهمم حتی مرتیکه.نداد جواب عوضی

 :زدم داد .میگرفت

 .یارو هوی.حاااامد_

 ای چندثاینه نگاه یه برخوردو بهش یارو گفتم بهش وقتی انگار

 بلندشدو هم سامان.داد  ادامه میز چیدن به زود  و کرد سرد  و

 :گفت  سرمیز نشست رفت

 .نره یادت کلم گل ترشی حامد _

 داد  صدا همچین.ام معده به زدن و تیرخالص آخرین قلبم آخ

 .ام معده

 دوست کلم گل ترشی سبزی قرمه با میدونستن دوشون هر

 روانی روحی عذاب داشتن خدایا.دارمااا

 .کنم نمیتونستمتحمل.ادنممید 

@romanbook_ir 



 

 

 دراصل.وایستادم حامد  کنار و آشپزخونه تو رفتم دو حالت با

 :گفتم و کردم نگاه چشماش تو بهش چسبیدم

 فهمیدی؟ میریزی منم برای اآلن همین_

 .زد  پوزخند  یه کردو نگاهم

 می تالفی بدجوری داشت.میداد حرصم داشت مرتیکه اه

 .نبینه خوش روز ایشاال.کرد 

 .ساله چهل مشک داغ

 :گفتم و برگردوندمش و گرفتم و دستش مچ

 .االن همین_

 ناز با سرشو درآوردو دستم از دستشو مچ.بود  ناراحت مثال

 .داد  تکون موهاشم همچین برگردوند 

 صورتش روی و بودن شده لخته لخته موهاش جدید  مدل این با

 .بودن پراکنده

 بهش ابیحس و رسید  می هاش چشم پایین تا موهاش طرف یک

 .اومد  می
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 .بود  شده دخترکش حسابی

 .بود  کرده بلند جلوشو بود  زده کلشو پشت

 :گفتم خودم پیش وار زمزمه

 سه میدونم خودم فقط که موهاشو اون کلش پس بزنی.عووضی_

 بشه حالیش.کنی خراب میکنه درست وایمیسته آینه جلو ساعت

 .کیه دست دنیا

 :کشیدم داد

 .حاااااااامد _

 :گفت دادو نشون عصبی خودشو کیال و برگشت

 .شد  کر گوشم سرجالیزی مگه بیشور چته_

 کج ها گربه بچه عین سرمم کردم نگاهش و کردم ریز و چشمام

 .کردم

 دوست سبزیم قورمه.دارم دِوست میدونی توکه جووونم حامی_

 .دیگه بکش منم برا دارم

 .خیلیه میدم جوابتو که همین بابا برو_
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 .کنی رفتار درست آدم با شهبا گشنت اینکه مگه

 ما حرفای به داشت بودو نشسته صندلی روی ما پشت سامان

 .میخندید 

 :گفتم و شدم سامان روبه

 .خب بگو چیزی یه تو سامان_

 تکون راست و چپ به سرشو و داد  باال هاشو شونه دوتا سامان

 .داد

 :کردم زمزمه

 .السافلللللین اسفل درک به_

 :گفتم و شدم حامد  روبه

 برای میاد؟پس بمونم؟هان؟دلت گشنه من کنی تحمل میتونی_

 دلت.کردی درست عشق همه این با سبزی قورمه کی

 میدونستی.دخترکشی جیگری توکه خوشگلی توکه میادحامی

 چشمک کنم؟یه بوست میخوای خدا تورو دارم؟حامی دوستت
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اگه از قرمه سبزیت بدی بخورم هر کاری بخوای



 

 

 تو چی هر اصال.کردم غنچه کوچولو یه لبامو و زدم بهش

 یعنی باال دادم و سرم و زدم حامد  به دیگه چشمک  بگی؟یه

 :گفت و باال داد  ابروشو تای یه چیه؟خندیدو نظرت

 اینه؟یا گفت و لپش رو گذاشت دستشو بوس از منظورت اوووم_

 ...یکیه اون گفت چرخوندو صورتش دور انگشتشو بعد 

 .کرد  توقف لبش روی انگشتش هم سر هااان؟آخر

 .زد  چشمک یه کردو غنچه ولباش.حله که آخریس این اگه:گفت

 :داد  ادامه سر آخر

 ولی شکمشون طریق از ها مرد  به رسیدن راه شنیدم_

 اگه.داره صحت هم ها زن توی مورد  این نمیدونستم

 .میکردم درست زودتر میدی زیبایی پیشنهاد  میدونستمهمچین

 :گفتم و کردم ریز و چشمام

 طغل من بدبخت منحرف گمشو برو عوضی بیشعور  کثافت_

 .نمیخوام "اصال کنم ماچ تورو بکنم

 :گفت بلند  و سریع سامان حین همون توی

 .فقط نشم بلند  حاااااااااااامد_
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برات میکنم.لطفاااا...خواهش...حاااامد...




-هر چی بخوام دیگه؟ مطمئن؟ بعدا پشیمون نشی...

با اخم جوابشو دادم:

-واقعا که...خیلی بیشعوری...

بلند خندید و گفت:

-مثلا شاید بخوام تخم مرغ خام بریزی توی کله پاچه و همینجوری سر بکشی.

از تصورش حالت تهوع بهم دست داد و با انزجار

 صورتمو جمع کردم.



 

 

 :گفتم و شدم سامان روبه کنان خنده

 سامان؟

 .بخور غذاتو بشین.هان:سامان

 .نمیخوام.بخورم غذا بکنم غلط من "اصال_

 گرفت و مدست مچ حامد  بیرون بیام آشپزخونه از اومدم که همین

 :گفت و

 فقط غذارو این من میشه مگه بشین بیا.جون دلی کردم شوخی_

 بود  شوخی همش.کردم درست خودت خود  برای

 .میکردم اذیتت داشتم.ماچمنمیخوام

 :گفتم 

 .بخواه خدا تور نه_

 ور داره غذاش با دیدم سامان سمت سرخورد  نگاهم نشستم

 .عمیقیه فکر تو که بود  مشخص خب.میره

 دریااکبری _قلم _به#

 سوم_شصتو_پارت #
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 دلفریبانه #

 تو و من میدونن همه...حاال برندار غم فاز سامی بیخیال_

 نباشم من برعکسش وحاال نابودم من نباشی تو.همیم زندگی

 .باشیم هم پشت جا همه داریم؟باید  و کی غیرهم مگه.تونابودی

 موقع همون.زد  قشنگ لبخند  بهم و شدن وا سامان اخمای دیدم

 :گفت.کرد  تصنعی سرفه همراه به اهومی یه د حام

 نقش منم.باشین راحت هست اینجا کسی نکنین فکر "اصال_

 .میکنم ایفا دارم رو نپخته چغندر

 :گفت و دربیاره و من زدن حرف ادای کرد  سعی بعد 

 من عزیزم میمیریم هم بدون ما. باهم ما .من و تو.تو و من_

 .بوس بوس. عاشقتم من سامی وای هیچم تو بدون

 .بود  نظیر بی صدا تقلید  و و بازی لقک توی کارش

 :گفتم.صداش اون با میزد  حرف خودم عین داشت دقیقا

 کتک حامد _

میخوای؟خند

 :گفت یدو
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 .بکنم غلط من اوه اوه_

 :گفت خندیدو هم سامان

 بوس اون عاشق حامد _

 ولی.آخرشم بوس

 و خندیدن کو؟هردوتاشون

 :گفتم من

 هاتون خونه کنم  پرت شماهارو باید  من امشب اینکه مثل نه_

 .که نمیشید  آدم

 :گفتم و زدن قهقهه دوباره

 .کوفت_

 :گفتم  دقیقه چند بعد .شدن ساکت و خندیدن زیرکی زیر

 هم مرد  آخه کردی دیوونم که پختت دست این با حامد  به به_

 کاریکن یه زنی؟میگم مگه ببینم.میکنه درست غذا خوب اینقدر
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 خببب؟خندیدو کن درست غذا برام و باش من خونه همیشه تو

 :گفت

 درضمن.باشم گفته بدی ماغذا به باید  شما فردا خانم بابا نه_

 خوب پختش دست که باشه زن حتما باید  آدم مگه

 .خانم نگیر کم باشه؟مارودست

 :گفتم و خندیدم

 .میبینم دارم نیست درش شکی صدالبته_

 بخیر شب و شدم بلند  سرمیز از.کردم خودش به اشاره دست با

 .اتاقم  رفتم و گفتم

 یاد.داشتم دوستش. کنم انکار نمیتونستم بود شده تنگ براش دلم

 .خرید،بیرون،گردش میرفتیم باهم که روزایی اون

 چرا.گذاشت تنهام یهو شد؟چرا کنم،چی گریه یا بخندم نمیدونم

 .افتاد  اتفاق جدایی این

 .مخوابید  درگیرم فکر با.بده صبر بهم خودت خدا

 لباس.دو برای پارک برم که شدم بلند  شش ساعت صبح

 و مشکی ورزشی شلوار یه با سویشرت یه پوشیدم ورزشیمو

 .بودم قرمزپوشیده
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 نکردم سرم چیزی دیگه بود  خوب سرم کردم سویشرتمم کاله

 .کردم جمع کالهم تو و بودم بسته اسبی دم موهامو

 نمیومد  اینا د حام اتاق از صدایی.جیبم داخل انداختم گوشیمم

 .بود  خونم نزدیک پارک.بودن خواب یعنی

 به بودم کرده شروع که میگذشت ای دقیقه بیست کنم فکر

 و کشید  و گرفت پشت از و دستم محکم یکی که دویدن

 داشتم و عقب سمت شدم کشیده شتاب با بودم دویدن چوندرحال

 و گرفت و هام شونه محکم آدم همون که میفتادم

 فریما با کردمشونو باز چندثانیه بعد  بود  بسته مامچش.نذاشتبیفتم

 .شدم رو روبه

 جونم از چی میکرد  غلطی چه اینجا باز عوضی این

 عقب دادم هلش و درآوردم دستش از و دستم محکم.میخواست

 :دادزدم

 .کنار گمشو میفتادم  داشتم میکنی غلطی چه_

 .نگم و کارم تا نمیری جایی دارم کارت_

 .بسالمت.ندارم اریک تو با من اما_

 زد داد  که میشدم دور ازش داشتم و کردم بهش و پشتم

 پشت از یهویی که کردم دویدن به شروع و نکردم گوش.دلربا
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 و بود  همراه ناله و آه با که شنیدم و میانسال مرد  یه سرمصدای

 وسنگین آهنی چیز یه انگار که بلندی تقریبا صدای بعد 

 یه دیدم و برگردوندم و سرم رسید  گوش به.زمین افتادهباشه

 جوب تو افتاده بود  نشسته داخلش که ویلچری یه با پیرمرد 

 بین بود کرده گیر خودش بودو شده چپ نصفه کامل نه البته.آب

 بتپیرمردو مثل داره و شده شوکه فریما دیدم.ویلچر و جوب

 درد دستم.لطفا کن کمکم دخترم: _گفت پیرمردم میکنه نگاه

 .گرفته

 زمین رو نشستم پیرمرد  کنار رفتم دو حالت با شد  چی نفهمیدم

 گفتم 

 .میکنم کمکتون اآلن کنید  صبر خدا تورو.اآلن وای ای_

 ویلچرو طرف کدوم از.کنم چیکار نمیدونستم بودم شده هول

 ولی.بود  کم جوب آب خداروشکر.بیرون بکشمش و بگیرم

 مبکش ویلچرش با پیرمردو اون بخوام که نداشتم زور مناونقدر

 :زدم داد .بیرون

 .کنه کمک یکی کمک_

 پر پرندم.نبود پارک تو کسی فریما غیر منم گند  شانس از

 :گفتم  گرفتم پیرمردو دست.نمیزد 
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 تورو دخترم باشه:پیرمرد  نکیند  ول و بگیرید  و دستم سفت_

 نمیتونمتکونش میکنه درد  خیلی یکی اون دستم.کن کمکم خدا

 .کرده گیر بدم

 کنار جوب لبه ویلچرو چرخ بین دستش ییک اون خدا بنده وای

 .بود  جاری ازش خون بودو کرده گیر زمین

 :زدم داد

 .میکنم آقا این کمک منم کن بلند  ویلچرو.بیا فریما_

 جوب تو از ویلچرو اومد  سریع دراومدو هنگی از تازه فریما

 کردم پیرمرد  کمک منم زمان هم زمین گذاشت کردو بلند 

 محض به بیرون بکشمش بگیره درد  دستش اینکه کهبدون

 دستش یه با روش نشوندم پیرمردو جوب از ویلچر درآوردن

 .نیفته تا من رو افتادهبود 

 از زیادی خون.بود  وخیم دستش حال.درمیومد  داشت اشکم

 :گفتم .بود داده دست

 آسیب جاییتون دیگه دستتون غیر خوبید  بگید  خدا رو تو آقا_

 .ندیده

 :گفتم.بود  قلبش رو شدست میزدو نفس نفس پیرمرد 
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 قلبتون؟_

 .میکنه درد  میگفت و بود  گرفته باال و دستش که همینجوری

 :گفت و خندید 

 :گفتم.شکسته کنم فکر دستم.نه قلبم دخترم نه_

 .بریم بیمارستان میبرمتون اآلن چشم_

 دریااکبری _قلم _به#

 چهارم _شصتو_پارت #

 دلفریبانه #

 چرخ روی تشودس که ببرمش خواستم ویلچرشو پشت اومدم

 :گفت و گذاشت

 فکرشم "اصال چی:گفتم .نیست الزم دخترم کن صبر نه.نه_

 :گفت.نکنید 

 .میاد  خودم دختر اآلن دخترم،_

 .بکشی زحمت شما نمیخواد 
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 .دخترتون پیش میبرمتون بعد  میبرمتون من نمیشه نه_

 .میکنی گناه خودت نباشم راضی که نکن اصرار_

 .آخه:گفتم و کردم نگاهش بالتکلیف

 سیب و پرتقال کمی توش که نایلونی و آب جوب به نگاهش دیدم

 :گفتم.بود  رفتن، جوب آب با یا شدن له یا زمین ریخته

 مهم.براتون میخرم اآلن نداره عیب خب اونایید  نگران آقا_

 :گفت  نیست

 و باشه راضی ازت خدا.دخترم ازت ممنونم.نمیخوام.نه_

 .خانم شما همینطور

 .بود شده الل  فریماهم این

 :گفت  پیرمرد 

 ولی داری کمک قصد و پاک نیتت میدونم. نمیرم منت زیر_

 :گفتم.میکنم جبران خودمم.خریدم و دادم پول خودم.نمیتونم

 کنیم کمکتون ما که نمیذارین بخرین دوباره خب چیه مگه آخه_

 بیادوشما بزنم زنگ بهش من به بدین و دخترتون شماره الاقل

 :گفت.بیمارستان ببره رو
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 ای میوه چندتا اون میشه میگم.ممنونتم میزنم زنگ خودم اآلن_

 :گلم؟؟گفتم دختر کنی جمع برام رو مونده سالم که

 سالمتی  برای نیستن خوب.شدن کثیف و خراب اونا "اصال نه_

 :گفت.بدید  پول خودتون الاقل بخرم براتون نمیذارین. تون

 تومن هزار یس کال اینجاست دخترم خونه.ندارم پولی دیگه_

 ذرهمیوه یه این خرید  و آژانس کرایه پول خرج همش که داشتم

 .شد 

 .حرفش این با کرد  دلخورم

 چشمامو.گرفتم  دهنم جلو و دستم و کردم پیرمرد  به و پشتم

 .درنیاد  اشکم تا بستم محکم

 .میکرد  زندگی اینجا دخترش وقت اون نداشت پول

 و فقیرش پدر یدختر س؟کدوم بیچاره این دختر حیوونی کدوم

 : گفتم و برگشتم.میکنه ول

 .میام اآلن کنید  صبر_

 معدنی آب یه ازش رفتم بود پارک روی روبه مارکت  سوپر یه

 سریع.ای پارچه دستمال بسته یه و گرفتم ولرم تقریبا

 با بعد .داشت حق میسوخت.شستم آب با پیرمردو اومدمدست
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 نکنه ریزیخون  بیشتر تا بستم دستشو محکم دستماال از یکی

 دادزدم

 فریمااا_

 که جایی به ببر آقارو این ویلچر زود  باش نداشته و هویج نقش

 .میام منم اآلن میکنه زندگی دخترشون میگن

 گفت سریع بود کرده هنگ افتاده عقب این دوباره

 پشت رفت سریع آقام این حرف شک تو هنوز ببخشید  باشه_

 :آقا گفت پیرمردو ویلچر

 ببرمتون؟ کجا_

 و آدرس اورژانس زدم زنگ منم رفتن و داد  و آدرس رمرد پی

 کهپدری بشه حالیش دخترش بلکه بیان تا موندم منتظر و دادم

 .میکنیم کمک و رسیدگی بهش داریم ما اون جای به داره هم

 دریااکبری _قلم _به#

 پنجم _شصتو_پارت #

 دلفریبانه #
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 .دخترش خونه به رسیدیم که گذشت ای دقیقه ده حدود  فکرکنم

 :گفتم .قسمتی چه عجب...مال که خونه این

 چندم؟ زنگ عموجون_

 .چنده زنگش نمیدونم ولی دهم طبقه.ده کنم فکر_

 :گفتم دلم تو

 .میشه مگه وااا_

 .واحدس دو که افتاد  یادم بعد 

 :چند؟گفت واحد  پرسیدم

 بودم اومده پیش ماه سه نیست یادم دخترم واال دیگه نمیدونم_

 .اینجا

 .کنه باز درو دخترتون بزنید  زنگ خب_

 :گفت.کرد  باز درو دخترش تلفن به زد  زنگ

 .کشیدید  زحمت برید  دیگه شما دخترم ممنون_

 بعد  میسپریم دخترتون دست شمارو اول ما حرفیه چه این_

 مشخصه .بود  پایین سرش بودو ساکت فریمام میریم

 :گفت کردو فریما و من به نگاه یه پیرمرد .بود  توفکرعمیقی
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 قدر فریما خانم.بشین خوشبخت دخترا هستین خوبی یدوستا_

 .مهربون خیلی بدون گلتو دوست

 که همین زدو مصنوعی لبخند  فریما دیدم.شد  متورم چشمام

 باال دادم ابرومو یک و کردم نگاهش بزنه حرف خواست

 :وگفتم

 .بهتره حالتون که خداروشکر عموجون_

 :گفتم و گرفتم ویلچرشو پشت رفتم

 .بریم بیاین_

 :گفتم بلند  میرفتم داشتم

 .بیار و بخر و گفتم که چیزی اون برو .داخل نیا تو فریما_

 بخره میوه بره گفتم فریما به آروم پیش دقیقه چند .رفت سریع

 آسانسورباال تو بذاره بعد .قبلیا از بیشتر شدولی هرچی حاال

 .بیاد 

 :گفتم.دهم طبقه رسیدیم و شدیم آسانسور سوار
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 باز درو چرا پس بیداره دخترتون فتیننگ مگه جون عمو_

 .روئیش روبه یا اس خونه کدومه؟این اآلن نکرده

 گفتم  خودم پیش....خونه این من خدای وای

 :گفتم همین برای.یکیه اون "احتماال نداره امکان بابا نه_

 خواستم که همین . بودن هم روی روبه در دوتا .اینه کنم فکر_

 هست مرد  این دختر خونه بودم مطمئن که اونی در زنگ

 صدای.آره.صداشو شنیدم شدو باز روییش روبه در دیدم.وبزنم

 :گفت ایهام بود  در به پشتم هنوز من.بود خودش

 چیکار اینجا صبح وقت این آخه.نیا اینجا بگم چندبار اه بابا_

 میخوای؟؟ چی داری

 رو روبه ایهام ژولیده و پریشون قیافه با و برگشتم انزجار با

 بیچارهاش سربابای داره اآلن که بوده خواب بود  مشخص.شدم

 .میکنه پارس

 من وایستادو سیخ مالید  چشماشو سریع.گرخید  دید  منو تا ایهام

 :گفت کنان من
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 س س_

 تو دلربا.سالم

 اینجا؟؟پیرمرد 

 :گفت

 ماهه سه میدونی نکن ناراحتم نزن و حرف این دخترم_

 نمیگی رینمیا خودت پیش  منم نمیزنی سر بهم ندیدمت

 سراغ میکنم زندگی جوری چه.برم راه نمیتونم تنهامفلجم

 شده تنگ برات دلم اومدم خودم آخر نمیزنی زنگ نمیگیری

 ام زنده که من.زیرخاک مادرت.نیست آدم مگهپدرت.ایهام

 .دختر

 اون جای من بگیره ام گریه ایهام  پدر حرفای از بود  مونده کم

 بودبه زده زل من به دوبو شوک تو هنوزم ایهام.شدم شرمنده

 :گفت و پیرش پدر روی داد سر نگاهشو زور

 .تو بیا اومدی خوش بابا نداره عیب خب. بابا ای_
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 تکون براش تاسف نشونه به و سرم و کردم نگاه و ایهام

 بعد  اللخصوص میبرد  خوبم.میبرد  حساب ازم ایهام.دادم

 اب.زدیم بهم و شراکت و دادم بهش و کلون پول ازاینکهاون

 :گفتم و کردم نگاهش انگیز نفرت و چندش حالتی

 .داخل میارمشون خودم نمیخواد _

 منتظراورژانس چون.بخوره پدرش ویلچر به ایهام دست نذاشتم

 نمیبره بیمارستانکه پیرمردو این دختر این که نداشتم شک.بودم

 که نمیذاشت نباشم منم اگه میکنه بیرونش خونش از هیچ

 پولدوست و پلید جادوگر این از.کنن کمکش و بیاد  اورژانس

 فکرشو باید  زدم گول و خودم الکی آره.برمیومد  هرکاری

 اونوقت بذاره تنها  پیرشو فقیرو پدر میتونه جوری چه.میکردم

 منال و مال و امکانت همچین با جایی همچین توی خودش

 میزنه بال بال داره من مثل یکی وقت اون. کنه زندگی

 شبا من.نمیدونه قدر.باشه داشته اش دهخانوا با ای کهزندگی

 دیدنپدرشه اش غصه و غم این.وقت اون.میکنم گریه چی برای

 شریکم روزی یه که تاسف جای برام.نیست کم ماه سه.

 دیدمدوباره کردم نگاه پیرمرد  دست به و مبل رو نشستم.بوده

 درو زنگ دیدم شدم بلند  که همین میکنه خونریزی داره

 :گفتم.رسیدن موقع به.ودنب خودشون آره.زدن
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 قند  آب یه بیرون بیا کن تنت چیزی یه اتاقت تو برو ایهام_

 .کن درست

 .زدم داد.میکنه نگاه منو بر برو داره هنگه هنوز دیدم

 .اآلن همین_

 باز درو رفتم. اتاق تو رفت دادو هیکلش اون به تکونی یه تازه

 و آتلببندن و پیرمرد  دست تا کشید  طول ای دقیقه بیست یه.کردم

 پولشونو و در دم رفتم شد  تموم که کارشون. کنن پانسمان

 .رفتن و کردم حساب

 دست دادم بودو کرده درست ایهام که قندی آب خونه تو برگشتم

 :لبخندگفتم با پیرمردو

 خودتون مواظب بیشتر بعد  به این از "خواهشا جون عمو_

 ازشعکس باید  اول ولی بشه گرفته گچ باید  دستتون دوباره.باشین

 .بگیرین

 :گفت کردو بهم محبتی  با نگاه یه

 .ممنون حتما چشم دخترم میکنم دعات_

 میکنه درست و چی همه  دخترم ایهام
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 ندارم شک.داره دخترش این از خوشی دل چه بیچاره پیرمرد 

 .بیرون میندازتش برم من که همین

 :گفت پیرمرده

 میشناسید؟ رو دیگه هم شما_

 ی دریااکبر_قلم _به#

 ششم_شصتو_پارت #

 دلفریبانه #

 تعریف من برای شما از همیشه خانم ایهام میشناسیم که بله_

 .میکنه

 در دم. کردم خداحافظی ازش کردو تشکر دوباره پیرمرده

 :گفتم و وایستادم

 . بیا لحظه یه ایهام_

 .اومد

 کردی؟ دفاع ازم چرا_
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 ییچیزا نمیخوام.معنایی تمام به حیون یه تو.باش ساکت فقط_

 میدونیکه خودت وگرنه شن تکرار دوباره شنیدم و دیدم که

 :گفت آوردو پایین میکنم؟سرشو چیکارت

 .نمیرسه گوشت به  چیزی دیگه_

 میوه آسانسور داخل از رفتم و دادم تکون و تاییدسرم برای

 :گفتم .برداشتم هارو

 حتی ات بیچاره پدر که بدون و این ولی نیستی محتاج تو_

 که چیزینیست این.بدون قدرشو.خونت بیاد  الیخ دست نتونسته

 .بدم یادت من

 نفهمه فقط.میگه بهت و چی همه خودش شده چی بپرس ازش

 .خریدم اینارو من

 .میدیدم چشماش تو رو پشیمونی .شدم آسانسور سوار بعدشم

 .نبود  بدی دختر ایهام

 .شمیشد   سرک و چموش خیلی اوقات گاهی ولی

 .بود خودم دست افسارش ولی
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 ...بود رمن پد  پیرمرد  این اگه

 .کشید  تیر قلبم

 .بود دراومده آهم

 دلم تو مهرو این یکه مرس ولی نیستین پیشم دیگه میدونم

 .کنم  کمک دیگران به تا گذاشتین

 دریااکبری _قلم _به#

 هفتم _شصتو_پارت #

 دلفریبانه #

 .خونه برگشتم که بود  شب نزدیکای

 که  وقته خیلی.باشگاه رفتم برگشتم ایهام خونه از که صبح از

 .میکنم انرژی تخلیه و میرم گاهی از هر.میکنم کار بوکس

 .پذیرایی تو کاناپه رو شدم ولو اومدم که همین بودم خسته خیلی

 اس خونه سامان نه که سرجاش اومد  حواسم دقیقه چند  از بعد 

 ...سامان پای ولی.دارن زندگی و کار اونام.خب.حامد  نه

 کهچی؟
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 دیگه شده بهتر خیلی سامان پای که افتاد  یادم دمکر فکر ذره یه

 ؟؟.بیخداحافظی خبر؟ بی چرا ولی.رفته البد  خونش بره باید 

 شهر  از که نوری پذیرایی قدی پنجره از فقط بود  خاموش چراغا

 .بود  کرده روشن کمی اونم رو خونه میومد 

 نور چه

 قشنگیچه

 شهر

 چراغونی

 .ای

 .داره کم منو شهر این

 .داره کم و من وجود .رهدا کم آره

 .داد  دست از پیش سال هفت و من

 .گرفته خاک طمع شهر این

 .منتظر دالی پراز.غباره پراز

 گفتم  و کردم پاک و ام یگونه رو اشک انزجار  و تنفر با
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 .شو خفه فقط دلربا شو خفه_

 .میکردم پرت رو حواسم باید 

 .بخورم چیزی بود  بهتر

 و دلم رو گذاشتم و دستم.گرسنگی از میشد  پاره داشت معدم

 و بهخورد  اصال "جدیدا.بود شده بدگشنم خیلی.خودم به پیچیدم

 حامد  و سامان نگران هم طرفی از.نمیکردم توجه خوراکم

 من از بدونخداحافظی نداشته سابقه رفتن؟ کجا رفتن چرا.بودم

 دیدم. سامان گوشی به زدم زنگ.بابا ای.برن جایی

 .نمیده جواب نماو دیدم حامد  زدم زنگ.خاموش

 و وایستادم حامد  خونه در دم رفتم بیرون زدم خونه از جلدی

 بازکنه درو موندم منتظر دقیقه پنج قیقه دو دقیقه  یه .زدم در

 موبایلش به حتی خبر بی اونم.کجاست آخه نبود خونه.نکرد 

 میکنهشایدم بازی فیلم داره س خونه ببینم شاید  تا زدم زنگ

 شده نگران خیلی نمیاد  صدایی نخیر دمدی گذاشته جا موبایلشو

 لحظه یک.غیببشن باهم دوتاشون میشه جوری چه آخه.بودم

 .شدن تداعی چشمم جلو پیش سال7 تلخ های لحظه اون دوباره

....... 

 ....دلربا
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 .....من دلربای

 ...نمیذارم تنهات وقت هیچ.....من دلربای

...... 

 .دلربا نده ادامه نه

 .نشو غرق فکرات تو

 نمیخوام دیگه.میکردم تهی احساس.شد  خالی دلم ته انگار

 کدوم اه احمقا.شه تکرار چی همه دوباره نمیتونم

 .لعنتیا قبرستونیرفتین

 دریااکبری _قلم _به#

 هشتم _شصتو_پارت #

 دلفریبانه #

 خونه از زدم دوباره و برداشتم و موبایلم.خونه رفتم کالفه

 اینکه امید  به و درآوردم پارکینگ از و ماشین.بیرون

 کردم شروع کنم پیدا خونه نزدیک خیابونای تو و حامدوسامان

 زنگشو سامان خونه رفتم گشتم جارو همه ماشین با.گشتن به
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 نشد  ازشون خبری کدوم هیچ زدم زنگ دوباره.نداد  زدمجواب

 خبری اونم سامان صمیمی دوست به زدم زنگ نشد  که

 .ازشوننداشت

 آخرین.میمردم دلشوره از تمداش نداشت خبر ازشون کسی هیچ

 متنفر ازش که کسی به زدم زنگ کردم امتحان راهمم

 .داد  بودمجواب

 بله؟:عرشیا

 و سامان از_

 خبر حامد 

 حالت داری؟با

 :گفت چندشی

 صبح که دادم اس بهت.کردی ما از یادی عجب چه خانمی به_

 .میشی متوجه بخون پیشت بودم فرستاده رو فریما چرا

 نه؟ یا داری خبر شد  چی بخونم کن کرف درصد  یه:گفتم 

 خواهش نکن بامن کارو این دلربا.بدونم چه من عزیزم نه_

 ...چرا.شدم عوض من.میکنم
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 .زدم داد  حرفاش بین

 دوست حساب شماره شدی آدم جوری چه میبینم دارم.شو خفه_

 چیزیعوض. حسابش به ریختم رو ها میوه پول داشتم دخترتو

 اگرهم حتی کنی رنگ نمیتونی دیگه و من.کن بس.عرشیا نشده

 ...مرتیکه.بمیر برو.پشیمونی کارت از

 حتی.کردم قطع و گوشی زود .کردم مبارک سرتاپاشو فحش با

 بااعصاب.کجان دوتا این پس اه.بود  انگیز نفرت برام صداشم

 صدای.کردم باز درو که همین.ه خون برگشتم دوباره داغونم

 خوب که شنیدم خونهدونفرو به اووومدی خوش_

 .بودن خودشون.میشناختمشون

 کفریم بد.بود  در دستگیره رو دستم هنوزم بود بهشون پشتم

 اومدهبود فشارمم. بودم کرده داغ. بودم شده عصبی.بودن کرده

 حدقه از داشت چشمام عصبانیت از.بترکم اآلن کنم فکر.باال

 .میدادم فشار هم روی دندونامم بیرون میزد 

 طی درو و پذیرایی بین اهرویر و برگشتم یواش یواش

 دادم ابرومو تای یه باال آوردم و کردم کج و سرم آروم.کردم

 آدمم آخه.بود سامان به نگاهم بیشتر.کردم ونگاهشون باال
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 پرت و گوشیم حرص و عصبانیت با.بچه اینقدر.احمق اینقدر

 ی کله با کمی دقیقا که حال وسط ستون به وکوبیدم کردم

 آروم.شکست و شد  خرد  گوشی.داشت فاصله سامان مبارک

 :گفتم و شروعکردم آروم

 داشتین؟ تشریف جایی خوشتیپ آقایون به به_

 کرده کنترل و خودم خیلی نداشت حد  که بودم عصبانی اونقدر

 اآلننمیخوام.میچسبونم آمپر آخراش اولش تازه مونده حاال بودم

 آره.بود مظطرب حالت یه و متعجب دوتاشون قیافه.بشن شوکه

 :گفتم .شدهبود  ترسناک خیلی قیافم چون بترسن بایدم

 هاتون خونه بفرمایید .شده کج خونه سمت راهتون عجب چه_

 درازکردم در سمت و دستم.بفرمایید  "خواهشا.نمیشم مزاحمتون

 و کنه تر لب اومد  حامد  که همین.برن که کردم اشاره سرم با و

 عاقل نهبابا .پهلوش تو کوبید  آرنج با محکم سامان بزنه حرف

 غره چشم یه بودن عصبانی بد  بلدی؟چشمام کارام این از شدی

 کمی روشونوایستادم روبه و برگشتم دوباره و رفتم بهشون ای

 کرده قالب هم تو بدنم جلوی پایین دستامم .شدم نزدیک بهشون

 .بودم

 دریااکبری #
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 نهم _شصتو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفتم 

 مگه.برین میکنین نگاه و من منتظرین؟چرا چرا. خب_

 دلشوره میفهمین برگشتین؟هیچ برین؟؟چرا نمیخواستین

 چی؟ یعنی چی؟استرس یعنی یعنیچی؟نگرانی

 میفهمین هیچ.نبود  این من اوضاع که میفهمیدین اگه دیگه نه

 خدایا  گفتمکجایین کردم سکته.میمردم گشتم؟داشتم دنبالتون چقدر

 گوشیاتونو گتونمر خبر چرا اصال.شدم اذیت چقدر.باشن سالم

 .نمیدادین جواب چرا.بودین کرده خاموش

 .میدادین خبر احمقتون دوستای اون به الاقل

 .نمیفهمین نه.شدم زنده و مردم

 .نداشتم انتظار تو از سامان

 نفسامون.ایستادم صورتش از متری نیم فاصله با دقیقا و رفتم

 .میخورد  بهم

 :گفتم 
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 خوب خودت که تو عوضی آخه میدونی رسمش؟توکه اینه_

 دستدادن از ترس کردم تجربه بار چندین نه بار یه من میدونی

 شه؟دوست تکرار دوباره میخوای.دارم و داشتم و عزیزانم

 سالپیش هفت های صحنه داری بکشم؟دوست عذاب داری

 بشن؟ تداعی

 .کردی رو بچگانه و احمقانه کار این چرا

 های محلی بی طرخا به بخوای که باشی بچه اینقدر نمیکردم فکر

 خودت بهقول و کنی تالفی  اینجوری رفتنام  بیرون خبر  بی و من

 خبر بهتون بعدشم.داشتم دلیل البد  من.کنین ادب و من آقا همین و

 .بعد  ساعت دو "اصال نه لحظه ندادم؟همون

 خودم بشه؟یعنی چی که "مثال .بودسامان کااااری چه این ولی

 .اشتباه دوبل که تو کار اشتباااهه من کار نمیدونم؟اگه

 داده دست از و کنترلم دیگه باالتر میرفت داشت صدام

 :گفتم.بودم

 مدیگه فهمید  و جریان تمام شنیدم صداتونو و تو اومدم وقتی_

 .نهتو من نه.سامان میدی دست از و من وگرنه.نکنین کارو این

 قفلش بعدش کوبیدم بهم محکم درو و اتاقم تو رفتم شتاب با

 .میخورد  بهم داشت حالم.کردم
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 رفتم سریع میداد دست بهم تهوع حالت میشدم عصبی وقت هر

 .اتاقم دستشویی توی

 میگفت میکردو صدام آروم میومد  در پشت از سامان صدای

 نه سامان با نه فعال نداشتم قصد  که منم.بده جواب خوبی دلربا_

 غلطی هر گذاشتم بزنم حرف روز چند  تا اونم حامد  با

 .شد  تر آروم اعصابم.بکنن خواستمی کهدلشون

 پرت و چرت میزدو داد  حامد  هی یا نیستن کن ول اینا نخیر

 کردیم غلط میگفتن بار یک چندثانیه هر.سامان  یا میگفت

 .وببخشید 

 دیگه ربع یک از بعد 

 و آرامش روی کی و من وضع خدا تورو کن نگاه شدن ساکت

 میبینم؟ 

 .بخرم یکی برم باید  فردا نداره عیب.پر که گوشیمم

 تو از پتو دوتا با و بالش یه.خوابید  نمیشه اینا سروصدای با

 هوا تراس سمت افتادم راه و برداشتم کمدام از یکی

 .بود خوب نبود همچینمسرد 
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 .نبود سرد  من برای شاید  البته.خوابید میشد 

 پر توشم.بودم عاشقش داشتم اتاقم تو کوچولوئی باصفاو تراس

 من عالقه مورد  گل چون زرد  رز ربیشت.بودم کرده گل از

 .رززرد 

 تراس زمین روی خوابمو رخت و کردم پر گال بوی با و مشامم

 .بخوابم مغشوشم فکر با کردم سعی و کردم پهن

 دریااکبری #

 هفتادم _پارت #

 دلفریبانه #

 زیر کردم و دستم.شدم بلند  خواب از بدی درد بدن با صبح

 .شوخوندم فاتحه دیشب د افتا یادم که بردارم و گوشیم تا بالشت

 چنده؟ ساعت یعنی

 .بزنه زنگ الاقل که بود  گوشیم کاش ای
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 رخت و پاشدم جام از آلودگی خواب با

 ساعتده.اتاق تو رفتم و برداشتم و خوابم

 .بود صبح

 بیاد  بود  قرار مشتری یه شد  دیر مزون میرفتم باید .موندم خواب

 .شد  زشت چه.ببینه و خودم

 لباس  جوری چه  نفهمیدم اصال.یاد ب نه ساعت گفتم  بهش

 متاحمق و پت دوتا اون یاد .کنم باز درو خواستم که همین.پوشیدم

 دوباره کردم نگاه تراس به و برگشتم.شدم دلخور دوباره. افتادم

 درحدفکروگمان  فقط نه ولی.کرد  خطور ذهنم به پریدن فکر

 بازم.کنم اذیت و خودم نباید  که من اونا خاطر به چی یعنی.بود 

 عجیبه.نمیاد  دیدمصدایی در به چسبوندم و گوشم بگیرم درد  بدن

 پذیرایی تو.بیرون رفتم و کردم باز درو قفل آروم.کپیدن البد .ها

 زدم دید تراسم داخل ازپذیرایی نکردم که پیداشون آشپزخونه و

 در به چسبوندم و گوشم خوابیدن خودشون تواتاق احتماال.نبودن

 دست بهم بدی احساس یهویی بازم.صدایینمیاد  دیدم اتاقشون

 شدن ادب خوب شد راحت خیالم دیشب اتفاقات یاد با ولی.داد

 .خوابن "احتماال.کنن کاری همچین"عمرا دیگه
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 .بیرون زدم خونه از

 که میگفت بودو اومده پیش روز چند  خانمی یه مزون رسیدم

 نبودراه اولم کار.بدم من و دخترش عروس لباس طرح میخواد 

 مزون امروز دخترش با گفتم بهش و کردم قبول منم.ودمب افتاده

 :وگفتم کردم دخترش به نگاهی یه مزون رسیدم.باشه من

 .پشت اون اونجا لباس پرو قسمت بری میشه_

 من کنه پرو اول بدین لباسو این و برین دخترتون با شمام خانم

 بریم  بکنیمو فکری یه بعد  بیاد  دستم دخترتون هیکل فرم و سایز

 .دخترتون بدن مختلف های اندام سایز غسرا

 با معمولی کامال صورتی.زشت نه خوشگل نه نبود  بدی دختر

 دوخت خوش لباس یه براش میشد .متناسب هیکل

 بود  خوب کنه امتحان دادم بهش جذب ماکسی یهلباس.درآورد

 میخواست دختره که چیزیایی طبق بر منم.تنش تو

 تا جذب و باشه لندب عروسش لباس میخواست.طرحاشومینوشتم

 خب.میشد  خوب.نشه کشیده زمین روی ولی پاش پایین

 که چیزیایی از طرحی یه.اومدن کسی خوب پیش معلومهچون

 برن گفتم اومد خوشش کشیدم براش کاغذ  روی میخواست

 پارچه یه روی ولی مدل همین از امتحانی .بیان آینده وهفته
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 دیگه ههما یک عروسی گفتن .میکنم آماده براش معمولی

 .لباس دوخت برای داشتیم وقت خیلی اسیعنی

 .شد  تداعی برام مزون اولیه خاطرات

 . بود  کرده پیدا برام سامان بار اولین و مزون این بخیر یادش

 گفتم دلم تو کردم دختره ملیح لبخند  به نگاهی یه

 .بحالش خوش_

 دخترش برای بود  اومده.بود  باهاش مادرش شد  حسودیم بهش

 .بگیره سعرو لباس

 .تر تلخ هم زهرمار از که خندهایی اون از ولی گرفت خندم

 اومدم مزون از بعد  دوساعت.میسوخت خودم برای دلم

 : دادم جواب.بود ناشناس شماره خورد  زنگ گوشیم.بیرون

 الو؟_

 خیلی بود  عجیب .نیومد صدایی بازم ولی کردم صبر ثانیه چند 

 .نداشتم مزاحم که بود  وقت
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 گفت زدو زنگ سامان که بودم راه تو شدم خونه راهی بیخیال

 .دلخسته کافه بیا_

 داد ترمزو رو زدم

 زدم_

چی؟خن

 و دید 

 :گفت

 اینجا اسم که نباشی تو اصال.کرده هواتو بد  اینجا که دلربا بیا_

 وقتهنفس خیلی اینجا بیا.سربزن قرن یه بعد  بیا.نیست کافه

 .منتظرتیم زود .نکشیدی

 برم سال هفت بعد  بودم شده شوکه گیرهب ام گریه بود  مونده کم

 .عالقم مورد  کافه

 دریااکبری #

 یکم _هفتادو_پارت #
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 دلفریبانه #

 دستام.کردم می هدایت رو ماشین کافه سمت به چی مثل

 به بود  سالم 15 وقتی.بود  سخت و تلخ برام چقدر.میلرزید 

 .میرفتم اونکافه

 دارم خدا شدم بزرگ که جایی به گذشته به برمیگردم دارم اآلن

 .کن کمکم خودت.میشم دیوونه

 .میلرزید  پاهام شدم پیاده ماشین از ترسان و لنگان

 .کرد  می سنگینی پاهام به وزنم

 .میزد  داشت پمپ مثل قلبم.چرا نمیدونم داشتم استرس
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 .دیدم اینارو حامد  کافه تو رفتم

 .نشستم اونا سرمیز رفتم

 .بشین بفرما آوردی صفا عزیزم سالم دلربا به:حامد 

 :گفت و سامان به کرد  رو

 کردی؟ باخبر روتو خوشگله خانوم این_

 :گفت زدو حامد  به گردنی پس دونه یه سامان

 .نیست خوب حالش دلربا اآلن و فک اون ببند _

 و جونش به بودم افتاده خوره مثل که کرد  اشاره من لب به

 خاطراتم بودم درگیر خودم با.میکردم تیکش تیکه داشتم

 آوردن اینجا و من چرا اینا.بابا با مامان با نیال با.نمرورمیشد 

 اون فراریم گذشتم از من بدن عذابم میخوان هی چرا آخه

 سامان به کردم رو.میکنن اذیتم دارن چقدر انصافه؟ آخه.وقتاینا

 میشدم عصبی هروقت کنم  کم عصبانیتم از کردم سعی و

 مخم رو بد  تداش "جدیدا بشر این میشد  پایین باال سینم بدقفسه

 .میرفت لی لی
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 :گفتم بهش محکم ولی زیرلبی.دادم فشار بهم و دندونام

 .روانی میدی آزار و من هی میخوای؟چرا کتک سامان_

 اینجا؟ بیام گفتی چرا

 .کردن نگاهم مظطرب حامد  و سامان

 .میفهمی بذار جیگر رو دندون و بشین دقیقه  یک:سامان

 :د دا ادامه و کشید  عقب برام رو صندلی

 بشین_

 دریااکبری #

 دوم_هفتادو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفتم 

 .میشنوم.ا بفرم_
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 :سامان

 فکر.شو رو روبه ها واقعیت با.بکشی عذاب نمیخوام دلربا_

 که میکردم فکر.میکنه آرومت کافه این به اومدن میکردم

 بزرگ.کردی زندگی اینجا تو.بد  نه بیفتی خوبت یادخاطرات

 .بره یادت و این نمیخوام.شدی

 :گفتم 

 یادم نداره امکان "اصال. جوری چه.یادمه.یادمه لعنتی خب_

 .بره

 چی بودم چی بره یادم که دارم مشکلی.خنگم.خرم مگه آخه

 .شدم

 تمام از ذهنم بذار همین .مسافرت میرم نیستم روز چند  سامان

 .بشه پاک اتفاقا

 .تنها کنم می تاکیید 

 .باشید  شده منظورم متوجه امیدوارم باهردوتونم

 اومد  حامد 

 من_بگه
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 گناهی چه

 کردمکه

 سامان

 .نذاشت

 لبخند  کافه در ساکن خفقان فضای شدن عوض برای هم بعدش

 :گفتم و زدم تلخی

 .شده تنگ همشون برای دلم اینجا آوردیم که مرسی_

 !!تو حتی ،نیال بابا ، مامان برای

 .د  کر نگاهم ساکت و کرد  اخمی

........... 

 میگذره حامد  و سامان با کافه رفتم که زیرو اون از روز سه

 روز سه این توی خداروشکر گفتم که همونطور و

 .نشدن مزاحمم هیچکدومشون

 .بود  ساخته بهم شمال هوای
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 .آورد  می وجد  به رو درونم کودک اش بارونی و ابری هوای

 .داشتم احتیاج بهش اآلن ولی نداشتم دوست رو تنهائی خیلیم

 کردم طی رو تهران تا شمال مسافت  ندگیران ها ساعت از بعد 

 تو بودوآباژور خاموش همیشه مثل چراغا خونه رسیدم خسته و

 .بود  روشن پذیرایی

 .بودم کرده عادت تاریکی به

 .داشتم عالمی باهاش

 .روش انداختم و خودم و کاناپه رو کردم پرت و کیفم

 گفتم خودم پیش. بودم جاده تو همش شدم خسته خیلی امروز

 .بزنم چرت یه مبل رو همینجا اربذ 

 .سرم به زد  فکری یه که گذشت ای دقیقه  ده کنم فکر

 درست چیزی یه باید .کردم عوض و لباسام و پاشدم جلدی

 کردم روشنش و ظبط سمت رفتم چی؟اول حاال. میکردم

 مشغول و آشپزخونه رفتم منم شد  پخش امیرتتلو از کن آهنگبغلم

 .شدم

....... 
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بعد رفتم تو آشپزخونه و مشغول شدم.



 

 

 سوم_وهفتاد _پارت #

 دلفریبانه #

 .نشست دلم به آهنگش "اصال نه

 روئیم روبه همسایه شاید  کنم زیادشم.بذارم شاد  آهنگ یه باید 

 .بشنوه

 آهنگ  سری این.ظبط سمت رفتم دوباره و خندیدم

 زیادش آخر تا و گذاشتم رو (mgo) آرش

 .شد  حاال آهان._کردم

 .زدم تلنگر خودم به و خندیدم

 .دارم مهمتری کار نیست رقص وقت اآلن_

 درست الزانیا.شد آماده غذا کنم فکر که بود  ساعت یک بعد 

 .بودم کرده

 .بود  کرده دیوونم.داشت هم بویی چه المصب

 . خونه در سمت رفتم و سرم انداختم شال یک رفتم

 .زدم و حامد  خونه زنگ و گذاشتم باز درو
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 از صداهایی .نداد جواب.زدم بار دو.نداد جواب.زدم بار یه

 پشتچشمی اومده حامد  که بود  معنی این به این و اومد  در شتپ

 .میکنه نگاه منو داره و در

 .نزدم زنگ دیگه.در به چسبیدم.نبینه و من تا شدم خم سریع

 .بودم مونده دوال همونطور منم.کرد  باز آروم درو.بود  عجیب

 .ترسوندمش و کشیدم بلند  جیغ یه کرد  باز کامل درو که همین

 و داد دست از رو تعادلش بود  ترسیده و شوکه که راینقد  بدبخت

 .زمین روی افتاد 

 وا زود  که این.باشه ول و شل و جنبه بی اینقدر نمیکردم فکر

 .نمیرفت

 گفتم و خندیدم

 .نری حال از ژله پاشو_

 پایین باال هی که فهمیدم سینش قفسه از اینو.میزد  چی مثل قلبش

 .میشد 

 :گفتم 

 آبروی نیستی ورزشکار مگه تو بکش خجالت.پاشو پاشو_

 موهای.داریم ما اس همسایه اینم آخه.بردی پسره هرچی
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 سمت و سرم و دادم تکون. بیرون بود  ریخته شال از جلوموکه

 انگشتشستم با.باال انداختم سرهم پشت ابروهامو.چرخوندم خونم

 چشمامو و معدم رو گذاشتم و دستم یه و کردم اشاره خونم به

 به ها واطوار ادا این میدونست خودش.چرخوندم سرم دور

 .گشنمه که اینه معنای

 گفتم و جلو آوردم و دستم

 یاعلی بگو.میزنه چشمک بهت داره غذام.پنبه پهلوون شو بلند _

 .پاشو

 :گفت.شد بلند  و گرفت و دستم خندیدو

 تو. تو برو میبینتت؟اه یکی نمیگی.اومدی جوری این باز تو_

 .نمیشی آدم

 .دبو شده خیر بهم

 .بود  ژولیده خیلی.میزد  تند  قلبش هنوزم

 ادا این برای دلم.بوده بد  حالش بیام من اینکه از قبل انگار

 :گفتم  و خندیدم...بود شده تنگ مسخرش اصوالی

 .کن پارس کمتر هاپو.خب خیلی_
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 .وایستاد  در دم و برداشت خونشو در کلید  رفت و خندید 

 .ایستاد  سینه به دست و در به داد  تکیه کردم تعجب

 :گفتم دلم تو

 واااا؟این

 چش

 :شد؟گفتم

 .دیگه بیا چته_

 خوب حالش.داد نشون بهم و نیمرخش.جلو آورد  و صورتش

 .نبود 

 عقب کشیدم و سرم.بود دست کف یک اندازه به باهام فاصلش

 :گفتم و

 بودم دیده قبال که و نیمرخت.میکنی چیکار حامد  مرگته چه_

 .روانی

 :گفتم  .قبل سری مثل جلو اومد  دوباره

 .بابا تو بریم حامد؟بیا وااااااا؟خوبی_
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 :گفت

 دلربااااا؟_

 هوم؟_

 .ببین اونجارو_

 کجا؟_

 .کرد  اشاره بود  رومون روبه که پله راه سمت و دستش

 .نبود  چیزی ولی دیدم

 :گفتم  و برگشتم

 .....که اونجا وا_

 و متعجب راستم سمت ی گونه پوست زیر به خون هجوم

 .د  رک ام زده خجالت

 .بودم عصبی بود  پایین سرم

 چشمای با.کردم ونگاهش برگشتم و گونم رو گذاشتم و دستم

 .باز دهن با و متعجب

 .میخندید  اونم.کردم نگاهش تعجب با ذره یه

 .کنم می چیکار نفهمیدم که بودم عصبی اونقدر
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 و اومد  باال راستم دست ناگهانی خیلی العمل عکس یک طی

 .دخوابی حامد  ی گونه روی

 :گفتم 

 مونده یادت روز اون از نه؟هنوز کردی و خودت آخرکار_

 غلطی همچین باشه آخرت ی بودم؟دفعه بدهکار بود؟نکنه

 .و ت نه من نه بعد  سری کردیوگرنه

 .کرد ولی.میکرد  کارو این نباید 

 .شد  زنده دلم تو فرشید  یاد 

 .هاش بوسه یاد .دستاش یاد 

 .نبودم هیچکس به متعلق من

 نمیدادم اجازه.دونستم می فرشید  همسر رو مخود  هنوز من

 .بزنه دست بهم نبودش در کسی

 .بود کرده تر دراز گلیمش از رو پاش

 .بود  شده خیره بهم متعجب

 سراغش خاصی خوشحالی باشه ناراحت اینکه جای به انگار

 .داشت کردنش پنهان در سعی که بود  اومده
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 :فت گ پشیمونی با و برداشت اش گونه رو از رو دستش

 .دارم کار جایی برم باید  من.عذرمیخوام

 ساختمان ی راهرو های پله نور سرعت به و بست خونشو در

 .کرد  طی دوان دوان رو

 دریااکبری #

 چهارم _هفتادو_پارت #

 دلفریبانه #

 زدم زنگ.نگیرم ازش و بوس این انتقام اگه نیستم دلربا من

 .اینجا بیاد  گفتم بهش. سامان

 تعجب اولش

 ده_فتگ ولی.کرد 

 دیگه دقیقه

 .اینجاست
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 زدن رو در زنگ

 .بود  نمایان حامد  در چشمی از

 .بود  گرفته خودش به ساری شرم ی قیافه و بود  پایین سرش

 .تخت رو نشستم اتاقم  تو رفتم و نکردم باز رو در

 .بودم عصبی

 .بود  برگشته باز داشت رویی عجب

 .رفت می لی لی اعصبام روی داشت در زنگ صدای

 .سوخت شبرا دلم

 .در سمت برداشتم قدم آروم

 .نزدم حرفی ولی ایستادم در پشت

 :گفت و در به چسبوند  رو دهنش

 ببخشید .کردم جا بی.کردم اضافه غلط.دلربا عذرمیخوام_

 کردیو ولم بیخیال که بودم عصبی.بودم تنگت دل چیشد  نفهمیدم

 ....بخدا....بخدا.رفتی

 .کردم باز رو در آروم
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 .آشپزخونه داخل تمرف و نکردم نگاهش

 .شنیدم رو صداش دقیقه چند  بعد 

 یادش نه؟هعییی شدیم قدیمی خانم؟دیگه شدی بلند  من دست رو_

 .بودی خودم غذاهای عاشق فقط بخیر

 و نیستم بلد  غذاهارو از خیلی من.بدی آموزش بهم باید  "اتفاقا_

 .کنم درست خوشمزه تو مثل نمیتونم

 مقایسه در شما البته.ائیمشم شاگرد  ما.نفرمایید  نفسی شکست_

 ...من با

 راست و چپ سمت به و باال آورد دستشو

 یک(نیست بد  ای معنی به)داد  تکونش

 پرت حالت و عقب گرفتم بود  دستم قاشق

 چی:_گفتم و سمتش گرفتم کردن

 :کشیدوگفت  عقب و گفتی؟خودش

 دست آهنگم کنترل بشین جلو شما "اصال.تک شما.عالی شما_

 .شما
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 :فتمگ و خندیم

 .شد  حاال_

 کنی؟ درست و گوشیم میتونی حامد _

 چیکارکنم؟_

 برات؟ بگم یافرانسوی فهمیدی.کنی درستش خب.گوشیم_

 که اپلی نمیشه؟همون پیدا هم اش الشه دیگه اآلن که همونی_

 !!!کردی؟آره؟همونننن؟؟؟ داغونش بودی؟زدی خریده تازه

 سرم دور و چشمام و برگردوندم و سرم حوصلگی بی با

 .چرخوندم

 :گفتم 

 .خریدم تازه جدیده.نخیر_

 وضعت توکه بابا.مبارک.مبارک.هست نیو پس.یسسسس اوه_

 جدید  یکی میترکونی گوشی زرت و زرت خوبه

 چرا راستی.همونه هنوز خریدم منپارسال.میخری

 هت ب کافه تو خواست.خرید  برات شب همون خریدی؟سامان
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 چشم یه زدی نهردوتامو به ضدحالی چه.خودتمیدونی که بده

 :گفتم.و رفتم بهش غره

 .نخریدم من_

 :گفت متعجب

 خریده؟ کی پس_

 .بهروز_

 باشن؟ کی خریدن؟خر گوشی من دوست برا جانم؟ایشون_

 فقط.خوشگله گوشیش خیلیم.چه تو به همکارم فرهنگ بی_

 .نتونستم.کنم فارسی منوشو جوری چه نمیدونم

 :گفتم. اپن به ود ب داده تکیه.بود  آشپزخونه تو من پیش حامد 

 .کن درست و گوشیم.نکن نگاه_

 .برداشت اپن رو از و گوشی خندیدو

 دریااکبری #

 پنجم _هفتادو_پارت #
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 دلفریبانه #

 :گفت حامد 

 دلربا؟_

 هوم؟_

 .میاد بدم هوم نگو گفتم صددفعه_

 شد؟ چیشد؟درست بگو خب_

 .اومده مسیج یه برات ببین.نه_

 .کیه ببین.خب  کن بازش_

 تو کردم بازش که اآلنم کیه از ننوشته یعنی.ارهند  نام دلی_

 !نیست توش پیامی هیچ.خالیه مسیج.خالیه

 .ببینم بده میشه مگه وا_

 آخه؟ میشه مگه وا.میگه راست دیدم کردم نگاه یک

 :گفت و دستم داد  و گوشی چیه؟ شمارش چی؟ببین شماره_

 چی؟ یعنی مخاطبه بدون "کال نداره شمارم دلربا_
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 فرستنده؟مگه بدون اونم سفیده و خالی پیام یه فتمگ خودم پیش

 .زدن درو زنگ لحظه همون.داریم چیزی همچین اصال

 :گفتم 

 .اومد  سامانم باالخره سرمیز بشین_

 به  شروع من از خواهی معذرت و پرسی احوال بعد  اومد  سامانم

 .بود  شده خوشمزه خداروشکر.کردیم الزانیا خوردن

 جعبه یه رفت شدو بلند  میز سر زا سامان.بود  نسوخته حداقلش

 :گفتم  میز رو گذاشت

 سامان؟ چیه این_

 .ببین  کن بازش_

 گفت حامد  که ای گوشی همون وای.بود  گوشی. کردم بازش

 ذوقش تو بزنم نیومد  دلم.بود  ایم گوشی عجب.خریده برام

 اشاره حامد  دیدم.اپن رو گذاشتم و کردم تشکر همین بهخاطر

 چشمو با سامان چشم از ریدی؟؟دورخ گوشی بگم یعنی که کرد 

 خندیدو.تووو و میدونم من بگی یعنی که کردم اشاره بهش ابرو

 کردمببینم نگاه.رفت برقا یهو که بودیم سرمیز.خورد  و غذاش

 کرم هوس شاید نیست دوتا این از یکی دست چراغا کنترل
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 اومدپشت و زد  جیغ حامد  دیدم یهو.زده سرشون به ریختن

 :گفتم و مخندید .من صندلی

 .بیارم شمع یه میرم اآلن سرجات بشین حامد  روحت تو اه_

 دریااکبری #

 ششم_هفتادو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفت و خندید  سامان

 آفریدی مردیه چه این خدا ای.میزنه هم ای زنونه جیغ چه_

 .میترسه بیشتر زنم یک از کن نگاه

 گفتم 

 .دیگه سرجات بشین حامد _

 و دستم یه بهم چسبید  و دستم بغل اومد شدم بلند  که همین دیدم

 :گفتم و خندیدم.کرد  حلقه دستش تو گرفت

 :گفت .دیگه بشین خوبی؟روانی حامد _

 :گفتم  دارم کوری شب من بابا برو_
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 واقعا؟_

 میام  باتو ریخت کرم دیدی یهو نمیشینم سامان این پیش من آره_

 .بریم

 :گفت و خندید خودشم

 .نمیبینم و جایی من ی کن لهم نزنی ها باشه حواست_

 :گفتم کوچیکه اتاق تو رفتیم حامد  اصوالی و ادا تمام با خالصه

 .کنم روشنش من وبگیر شمع حامد _

 و شمع تو میکنم روشن من بده میزنی آتیشمون بابا من بده_

 .دار نگه

 اون میدادم و شمع من هی نمیدید  اونم بود  گرفته خندمونم

 .میخواست کبریت

 :زدم داد

 کور توی کبریت،آخه این بیا.باش  ساکت دقیقه یک.اااامد حاااا_

 کنی؟ روشنش میخوای

 .ام چلفتی پا و دست توی از بهتر_
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 بلندی آخ یه.پاش رون به زدم محکم دونه یه زانوم با

 خندیدم.گفت

 .ببینم بگیر حقته_

 زد داد دراومد  سامان صدای.دادم بهش و کبریت

 رفت یادمم.گذاشتین تنها تاریکی تو و من رفتین خبره چه_

 نیست معلوم برقا به زدن گند  بازم اه.برق اداره بزنم زنگ

 .میکنن چهغلطی

 .میایم اآلن_

 فتیله سمت گرفت و کرد  روشنش و زد  و کبریت حامد 

 دیدم شمع فتیله سمت گرفت و زد  دیگه یکی نشد روشن.شمع

 نگه دستش تو روشنو کبریت بازم این ولی شد  شمعروشن

 منو داره دیدم کردم نگاه قیافش به.نبود  وبخ حالش.داشته

 نگاه و من وقت اون بسوزه دستش که اآلن خنگ.نگاهمیکنه

 و شمع.میاد  بویی یه دیدم.بزنم حرفی اومدم که همین میکنه

 حامد  دست سمت داره کبریت شعله روشنه دیدم نگاهکردم

 :گفتم  مظطرب میره

 .نمیاد  بویی یک.حامد  دستت حامد؟دستت_
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 جیغ یه کردیم نگاه هم به و آوریدیم باال سرمونو باهم همزمان

 :گفتم و زدم بلند 

 میدی؟  کززززز و من موهای داری حاااااامد _

 و دستش تو گرفت پائینشو حامد  میسوخت داشت موهام پایین

 موهامرو پایین سریع خیلی العمل عکس طی.کرد  خاموشش

 .شد  خیره  بهم بز مثل و دهنش تو کرد 

 اسکل ی پسره.میکردم جیغ جیغ سرش و ادممید  فحشش داشتم

 کنارفتیله نفهمیدم مشکیه چون میسوزونه منو موهای داره کور

 مونده حاال حامد .میسوزن دارن عزیزم و خوشگل موهای شمع

 :گفت.کنه چیکار بود 

 خوبی دلربا_

 که؟داد  نسوختی

 :گفتم و زدم

 میکنی غلطی چه سوخت موهام خنگ توی خاطر به احمممق_

 .اه سوخت خودتم دست میکنی نگاه و من عتهسا یه

 دریااکبری #
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 هفتم _هفتادو_پارت #

 دلفریبانه #

 :میگفت  هی بود  کرده هول تاریکی تو حامد 

 .نسوختی خودت خوبی کردم غلط ببخشید _

 :گفت و اتاق تو اومد  سریع اومد  در سامانم صدای باالخره

 که چیه؟اینجا بوی خوبی دلربا_

 زدم یغداریم؟؟ج نداریم گوسفند 

 :گفتم و

 .ساااماااان_

 .خندیدن هرهر هردوتاشون.کلش پس زدم محکم بعد 

 وقت اون میزنم آتیش کبریت با و هردوتاتون اآلن زهرمار_

 .گوسفنده کی میفهمین

 شمع چندتا یه حامد  و من جیغای جیغ و کل کل کلی بعد  خالصه

 منیادم.کردیم پخش خونه مختلف جاهای تو و کردیم روشن
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 خونه ی دیگه جای چند  و شومینه دور آماده شمع که د بو رفته

 جوریپیدا چه و کجا از رفتم وقت اون هست دکور برای

 . بزرگتر و بودن بهتر اینا نداره عیب.کردم

 کم نور با بود  گرفته خندم بود  شده رمانتیک شاممونم خالصه

 .مرد  دوتا با من. شمع

 خیانت تبه  ببین بیا بگم ندارم پسرم دوست یه سرم خیر

 .میخورم شام دیگه نفر دو با دارم.کردم

 به خیانت همیشه کاش ای.گرفت خندم خودم مسخره فکر از

 دادنشم انجام میرسه فکرت و زبون به که ای اندازه

 به آخرشم چنگال سامان.من برای حداقل نیست ولی.آسونباشه

 :گفت زدو الزانیا

 الزانیا تاحاال بودم ندیده بود شده محشر.دلربا کردی چیکااار_

 داده؟؟ یادت باشی؟کی کرده درست

 نگاه یه منم.گفت چی فهمید  خودشم.کرد  قطع و حرفش لحظه یه

 .کرد  ناراحتم.پایین آوردم و سرم دوباره و کردم بهش

 .نبود  خودش دست میدونم ولی

 :گفت کردو نگاهمون حامد 

@romanbook_ir 



 

 

 شد؟ چی_

 .نبوددلربا حواسم....ببخشید :سامان

 :پرسید  دوباره کردو یفتعر غذام از حامدم

 چی مگه_

 گفت؟چی

 آخه؟ شده

 :گفتم و شدم بلند  سرمیز از

 .خوش شب شدم سیر من میکنم خواهش_

 دریااکبری #

 هشتم _هفتادو_پارت #

 دلفریبانه #

 .شدم دپرس بدجوری.گرفت دلم

 .بود  کرده رو فرشید  هوای دلم خیلی
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 وزر از زیاد  خیلی ام خسته خیلی.خستم میشه؟ تموم کی خدا ای

 .میگذرونم که بالتکلیفی های

 .کنم می فرار ازش که ای گذشته از

 .خبرم بی ازش یکه ا آینده از

 رو من ندیدنش از تاب بی طرفی از دیدنش ترس این طرفی از

 بهدامن آتش و داشته نگه فرشید  عشق جنس از برزخی توی

 .زنه می ام زندگی خرمن

 رفت  تنم توی جون تمام لحظه یک عرض در

 پشت سایه حتی.کنم فرار نمیتونم.ندارم رفتنم راه نای که دراونق

 .نه ات گذشته ولی میذاره تنهات ها شب سرتم

 که وقتی قلب های تپش این عشق شوری این و هیجان این

 .داشت نخواهد  انتها وقت هیچ شنوم می رو اسمت

 گرفته رو قلبم از کناری گوشه قدیمی و خورده خاک عشق یک

 بهروز روز و گرفته رو قلبم های ستون دور چکپی گیاه مثل و

 .قلبم های قسمت تمام به میچسبه و میشه بزرگتر و بزرگتر
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 ریشه کاشته وجودم در است سال سالیان فرشید  که عشقی بذر

 .توقفیداره قابل غیر رشد  و دوانده کالبدم عمق توی محکمی ی

 وزر بلکه و نمیشه پژمرده وقت هیچ عشق گیاه این اینکه مثل

 .میشه قبل روز از محکمتر  روز به

 من از فرشید  یک فقط و میخوره رو وجودم تمام که طوری

 .میمونه باقی

 :میگم خودم پیش.میشم خاکستر.میسوزم درون از وقتا بعضی

 و خوابم کنی؟شاید  خیانت تونستی تونستی؟چطوری چطور_

 .دروغ همش ها این

 کردی؟چرا؟ نابودم چرا

 بک فلش زندگیم به کمی که بودم کرده هوس بدجور امشب

 . کردم نگاه و بیرون و صندلی رو نشستم تراس تو رفتم.بزنم

 .میکردن دیوونم داشتن شهر چراغای.بود  پام زیر شهر

 تمام و رفتیم می تهران بام به فرشید  با که هایی شب یاد 

 کرداین می تر دیوونه رو من بود  پاهامون زیر شهر

 .بود  ما مال شهر
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 .بودن من منتظر همه انگار

 .بیدارم من ولی خوابیده شهر

 .شم آروم تا بخوابم باید  منم

 چون ببینی باال از شهرو این که باشه بهتر این شاید 

 میشیتازه واردش که وقتی داره زیبایی باال از فقط

 .کثافت و دود  از پر میفهمی

 .خیانتن غرق آدما

 .میشه پر خوب بوی با مشامم هنوز اللوها این ولی

 برای و کاغذه و چوب از جنسشون که آدمایی هنوز نمردن

 .میگذرن خودشون از و مفیدن دیگران

 .نشده تموم خوب آدمای دوران هنوز

 .میکشه نفس و ست زنده شهر که معناست این به این پس

 اما داشت وجود منی.بودم شهر این توی جایی یه  روزی یه منم

 .بودم من ناپائی پائین اون.ها ته ته اون دور خیلی

 ...ضعیفم همچنان ولی
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 ...قبل سال هفت

 و چشمام،تنهایی توی ترس و من،غم تاب بی بارونی،دل هوای

 تاریکی، 

 های من،قطره تیز و تند  ذهنم،قدمای توی پرسش عالم یک

 میکردند  برخورد  خشن و رحمانه بی زمین روی که بارون

 .کنند  روانی رو من تا بودند  کافی ها همهاین

 تو بغضی مثل غربت حس و شد  بیشتر و بیشتر تنهایی زا نفرتم

 .کرد  می سنگینی یگلوم

 .کردم می آنالیز رو چیز همه چشمام با

 دلشون که خیابون،ابرهایی توی سگ یک وحشی چشمای

 و میشه رد  که میکنن،ماشینی نگاهم متعجب که پره،آدمایی

 .میپاشه آب بهمردم

 رو روبه شده الهام شبه که واقعیتی با ترسد  می که دلربایی

 .بشه
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 از  تر غگیمن و خسته حاال و کنه نمی دلبری دیگه که دلربایی

 دست از رو رامتینش که وقتی از بیشتر حتی است همیشه

 .داد

 .داده دست از رو اش زندگی کل بار این گویی

 ....شده ویران او

 دریااکبری #

 نهم _هفتادو_پارت #

 دلفریبانه #

 ؟"اصال بودم جاک.بودم غافل دنیا تموم از

 دوربرم آشنایی چیز.کردم نگاه دوروبرم به آوردم باال و سرم

 .ندیدم

 .بود شده بهتر حالم.خونه رفتم و شدم شخصی ماشین یک سوار

 هرچی نمیدونم....شایدم یا افتاده براشون اتفاقی البد  اینکه فکر

 .انداخت می تالطم به رو وجودم

 .یکردمم آروم حرفام با و ذهنم و خودم همش
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 .کردم نگاه و مچیم ساعت

 اندازه به که خداروشکر.گذشت زود  چقد  بود  شب نصف یک

 .بدم رو تاکسی کرایه که داشتم جیبم تو پول تومن پنج

 .میکرد درد  خیلی پاهام.مبل رو شدم ولو خسته

 .کردم روشن و گوشیم.رفتم راه که بس از

 روی که جا همون از.بود تلفن کوچیک  میز یک روی مبل کنار

 زدم و کردم دراز سرم باالی و دستم بودم کشیده دراز مبل

 ......پیغام اولین.تلفن گیر روپیغام

 :بابایی

 گوشیت چرا.کردی نگران منو شده جان؟چی دخترم؟دلربا_

 .نمیدی جواب دیگه چرا خاموش

 ......بعدی زدم

 به هرچی پیشت؟منم بیام من جان؟میخوای دلربا:بابایی

 عموهات و عمه ببین.نمیدن جواب  میزنم زنگ پدرومادرت

 خبردارن؟

 .......بعدی زدم
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 . بود  بابایی بازم

 داره که گفت.بود  دقیقه ۴۰:۱۲ ساعت برای پیغامش آخرین

 اون با میشه خوب خیلی.میرسه اآلن وای ای.اینجا میاد 

 .کجان بفهمه بتونه اون شاید .کنم پیدا و مادرم پدرو  بهترمیتونم

 .نبود  مگرامی عمه از خبری

 برادرزاده به چقدر.بود  گذاشته پیغام نه بود  زده زنگ نه "اصال

 حیفسامان.دارم ای عمه همچین که میاد  شرمم.داره عالقه اش

 عمرشم اول از.بود پول دنبال همیشه.آدمیه همچین مامانش که

 .باشه پولداشته ولی کنه فروشی آدم بود  حاضر.بود  همین

 .میکشید  چی سامان بیچاره

 .زده زنگ سامان بار پنجاه از بیشتر دیدم کردم نگاه و گوشیم

 .کردم پرت مبل روی رو گوشی خشم با

 .بود  داده پیام تا سی

 ...کردم باز رو آخریش
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 خونه از چرا کجایی تورخدا عزیزم دلربا

 خبر دایی زن و دایی از بیرون رفتی

 .نمیدن جواب تلفنشونم نیستن خونه داری؟چرا

 .نداشت خبری سامانم عنیی گرفت گریم دوباره

 .زدن درو زنگ لحظه همون

 .کردم باز درو و رفتم سریع

 خوبی؟ بابابزرگ عزیز سالم_

......... 

 رو چی همه من و میگذره بابایی اومدن از ساعتی نیم کنم فکر

 ازصبح ماجراهارو کمال و تمام و چی همه.کردم تعریف براش

 .اآلن همین تا

 شب خطرناک نمیگی بیرون یرفت چرا کردی عجله دخترم_

 پلیس به من اآلن برگشتی سالم که خداروشکر.تاریک

 کمکمون میکنن پیداشون اونا گلم دختر نباش نگران زنگمیزنم

 .میکنن
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 و توجهم چیزی بود نشسته مبل رو که بابایی زدن حرف حین

 .کرد  جلب

 دریااکبری #

 هشتادم _پارت #

 دلفریبانه #

 م کرد  دقت بهش و کردم ریز و چشمام

 .دیدم و مشکی هاله همون دوباره بود  مبل بغل میز کنار دقیقا

 اونجا؟ دقیقا چیه این

 ؟"واقعا چیه این اآلن

 کردم دقت میز به

 اونجا خیلی

 یه میپلکیدانگار

 هستو اونجا چیزی
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 میکنه اشاره داره

 .بیا که

 به کردم زوم ذره یه

 مبل،حس بغل میز

 عکس یه کردم

 .روشه

 .نبود  عکسی اونجا بود  عجیب

 .پیش ساعت نیم تا حداقل

 :گفت بابایی

 حواست_

 کجاست

 چی عزیزم؟به

 زدی؟ زل
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 :پرسیدم مشکوکانه

 میومدی داشتی وقتی شما بابایی_

 خودت با  چیزی عکسی

 :گفت شوکه و نیاوردی؟متعجب

 .چی؟نه_

 .اهان_

 مگه؟ چیشده_

 .هیچی هیچی_

 .بخوام میخوام.خستم. اتاقم تو میرم  من بابایی_

 که گشنت دخترم برو_

 خوردی چیزی نیست

 هم چیزی ولی نبود  ؟گشنم

 .بودم نخورده
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 .بخیر شبتون ندارم میل_

 .برگردن مادرت پدرو تا اینجام من دخترم نترس_

 که میگفت بهم حسی یه انگار.بود  تلخ زدم مصلحتی لبخند  یک

 .برنمیگردن دیگه

 .خوش شبت_

 بودم منتظر بود  مخم رو خیلی عکس اون اتاقم تو رفتم

 اگه.بردارم عکسو اون راحت برم بتونم تا بخوابه بره بابایی

 .میبینم چیزا این از میگفتم بابایی به

 ولی.نمیکرد  باور و شدم دیوونه میکرد  فکر نداشتم شک

 .برد  خوابم کی نفهمیدم کردم فکر که اینقدر متاسفانه

........... 

 هست معلوم میکنین؟هیچ نگاهم اینجوری ؟چرا شده چیزی_

 و خبرندادین چرا شدم؟آخه نگرانتون چقدر بودین؟میدونین کجا

 میرین؟ کجا نگفتین بهم

........ 

 بودم؟ عرق خیس اینقدر چرا
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 .شدم واقعی دنیای وارد  و کردم باز و چشمام

 لیوان یک با بود  نشسته روم روبه باباییم و بودم نشسته تختم تو

 .دستش تو آب

 چیکارش دیگه امید اما دیدم خواب ممیدونست.میزدم  نفس نفس

 .کرد  میشه

 گشتم هارو اتاق و پذیرایی تو رفتم و شدم بلند  تختم از جت مثل

 و نبودن؟حرفمیزدم اینجا برگشتن؟برنگشتن؟مگه_ زدم داد

 .میکردم نگاه و برم دورو

 چشمام دیگه که مطلق تاریکی و بودم من نفهمیدم هیچی بعدش

 .نمیدید  جارو هیچ

 و بودم کرده غش خونه توی که روزی از میگذره ای هفته یک

 میاددیگه بدم کم کم.بابام نه شده مامانم از نه خبری هیچ هنوزم

 ول شونو بچه که مادری پدرو چه.بابا و مامان بگم بهشون
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 فکرای...کردن گریه...شده روزام این کار.میکنن

 .کردن گریه هم باز و ...بیهودهکردن

 پیشم  نذاشت تنهام باباییم.نمیخوردم یحساب و درست که هم غذا

 در شدماونم افسرده بگم باید  کل در.داره هوامو خیلی.موند 

 تو همش.نمیدم گوش بیرون بریم میگه همش.هفته یک عرض

 ای .میکنم همنابود  رو بیچاره اون دارم و نیست حواسم.اتاقمم

 .تلخ کابوس یک.بوده خواب چی همه ببینم و بخوابم امشب کاش

 کابوس دارم هرشب برگشتم مدرسه جلسه از که روزی اون از

 .میبینم

 من هم که میده بهم آب لیوان یک بابایی خواب از قبل شب هر

 .میریزه بخش آرام قرصای توش که میدونیم خودش هم

 .نمیگه خودم به علنی ولی

 پیدا چیزی پلیس هنوزم.اولش تازه.بشم دیوانه قراره شاید 

 مامانشنه نه.نداشت خبر اونم میزنه سر میاد  هی سامان.نکرده
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 برادرش خاطر به تقریبا ام عمه.نمیدونن هیچی اونام  میگه باباش

 اون دارهبا حق.نه من ی بیچاره مامان برای ولی بود نگران

 ولی  گرفتن خبر و زدن زنگ عموهام به چندبار.داره چیکار

 .میگفتن مااینجوری به حداقل نمیدونستن چیزی اونام

 باباییم و من از دارن میکردم احساس عجیب یلیخ.بود  عجیب

 .میکنن مخفی و چیزی یه

 مامانش  از داشت سعی.بود  پیشم همش میکرد  کمکم خیلی سامان

 داشتن و چیزیمیدونن که مشخصه.بفهمه چیزی عموهام حداقل یا

 حداقل.میکرد  دیوونم کم کم داشت کاراشون این میکردن مخفی

 شک چیز همه به کمداشتم کم نمنمیدو.نامردا بگید  باباییم به

 و میدونست چیزی باباییمم شاید.سامان به حتی میکردم

 زدن  زنگ اینام کهعمو چندباری بعد .بفهمم من که نمیخواست

 و حالم نزدن زنگ  حتی دیگه.نشد ازشون خبری دیگه

 .ساخته بهشون خوب آمریکا سفر مشخصه.بپرسن

 .نباشن شون زاده برادر یاد  به دارن حق میکنن حال دارن

 .مبل رو نشستم و پذیرایی تو اومدم
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 که افتاد  یادم پیش هفته یک به برگشتم لحظه یک

 کوش؟چرا پس ولی میز روی بود  عکس یک اینجا

 نیست؟ دیگه

 درگیری روزه چند این که اینقدر سراغش بیام رفت یادم لعنتی

 .داشتم ذهنی

 کردم فراموشش "کال

 کنم؟ چیکار حاال_

 دریااکبری #

 یکم _هشتادو_رت پا#

 دلفریبانه #

 .عکس اون کردن پیدا نداره اهمیتی دیگه

 مادرم پدرو به و من که میگردم سرنخی یه دنبال فقط اآلن

 .برسونه

 .نیست مهم چیزا این برام دیگه
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 بیتاب دلم هیچی دیگه که بابامم.بود شده تنگ مامانم برای دلم

 زبرو پوست. ضمختش دستای برای دلم.بود  دیدنش

 مامانم رفتنای صدقه قربون برای دلم.شده تنگ یصورتشریشا

 بودم بیرون که وقتی مامانم شدنای نگران برای دلم.شده تنگ

 .تنگشده

 ...برای دلم

 .بودم افتاده هقهق به

 مثل هام خوشبختی تمام زود  چه.شد  تموم چی همه راحت چه

 دستداده بهم آبی حس.شد  تمام هام خنده زود  چه.هوا رفت پر

 گرما دنبال به و هواس تو سرگردان و شده بخار هک بود 

 .شه آب دوباره تا میگرده

 من.بود داده دست بهم گرفتن نادیده حس.بودن کوچیک حس

 .بودم نایابی خانواده دختر تک

 اونام میکردم چیکار.بودن مادرم پدرو فقط و فقط زندگیم تمام

 .میشدم تنها میرفتن
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 حاال اما دارم رو مادرم پدرو همیشه رامتین بعد  میکردم فکر

 چی؟

 پشتته همیشه پدر اسم به میگن که کوهی اون سخته چقدر

 .شد  خرد  ولی.بود استوار.ریخت من کوه.نباشه

 .شد  نیست زندگیم اسطوره

 نکنه.کنه پیداتون نتونست پلیس حتی شدین؟چرا غیب کجا آخه_

 زمین؟  زیر رفتین شدین آب

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

 دریااکبری #

 دوم_وهشتاد _پارت #

 دلفریبانه #
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 دنبال رو زنی  میرم کجا به دارم و کجام بدونم اینکه بدون

 .میکرد  راهنمایی رو من و رفت می راه جلوم که میکردم

 با و من سمت برمیگشت گاهی از هر که زیبا خیلی زن یک

 .کرد  می راهنمایی جلو سمت به رو من زیبایش صدای

 نظر به ترسناک کهاین با بودیم داخلش که تاریکی و تنگ تونل

 .داشت خاصی زیبایی اما رسید  می

 میبرید؟ کجا هستید؟منو کی شما خانم_

 !میفهمی رو چی همه عزیزم بیا بامن_

 آخه؟_

 .رسیدیم خب_

 .شدم خیره بود  رویم روبه که جنگلی به تعجب با

 آوردی؟ منو کجاست اینجا....اینجا_

@romanbook_ir 



 

 

 .کنی پیدا اینجا مادرتو پدر میتونی تو_

 گوشه که شد  عمیق لبخندش اونقدر و زد  چندشی بخند ل بعدش

 آوریجاری چندش خون لبخندش خط از و شد  پاره لبش های

 .شد 

 افتاده اندامم بر لرزه و میشد  پایین باال شدت به ام سینه قفسه

 .بود 

 ...پاشو پاشو شو بلند...دلرباااا....دلربا_

 رزط به و اومد بند  نفسم صورتم روی یخی آب شدن ریخته با

 .شدم بلند خواب از وحشتناکی

 :زدم  زجه و گرفتم چشمام جلوی دستامو گریه با

 این از شدم خسته.میدادم جون خواب تو میذاشتی.بابا کن ولم_

 ازشوننشده؟کدوم خبری هیچ که شده ماه یه اآلن بالتکلیفی

 رفتن؟ جهنمی
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 .میاوردن زبون به میگفتن خب نمیخواستن منو اگه

 ....نیست ریاینطو اصال دخترم_

 :کشیدم داد  و بابایی های حرف بین پریدم پابرهنه

 اینقدر نمیان وقت هیچ دیگه.نمیان دیگه کن بس.بابا کن بس_

 .نده من به الکی امید 

 :گفتم دلم تو

 که پیرمرد  یه و موندم من.رفتن که ماهه مونده؟سه ازم چیزیم_

 همیشهب تر داغون من خاطر به قبل روزای از بیشتر روز هر

 تنها دخترشونو که دامادی خاطر به شده گم که دختری خاطر

 .گذاشتن

 دیوار به ها دیوونه مثل و میشینم نمیام بیرون اتاقمم از "جدیدا

 .برمیگردن گفتن.میان کن صبر گفتن.میزنم زل روم روبه

 .هیچی شد؟؟ چی ولی...گفتن

 ....شد سپرده فراموشی به دلربا
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 دریااکبری #

 سوم_هشتادو_پارت #

 دلفریبانه #

 ذهنم به که هرچی. کردم خطی خط.نوشتم و برداشتم کاغذ  یک

 .کردم اش مچاله حرص با خاطره،فحش،آخرشم.میرسد 

 ماه سه این توی انگار .بدم ادامه زندگی این به نمیتونستم دیگه

 .نبودم بلد  کشیدن نفس.بودم زندانی

 بد  ایخبر از دیگه داشتم خبر باباییمم  شبونه های گریه از دیگه

 امیدوارکردن و باباییم شدن ناامید  از دیگه داشتم خبر پلیس

 دستم کف به ناخونام دادن فشار دوباره.داشتم خبر من الکی

 بههمدیگه هام دندون عصبی های ساییدن دادن فشار دوباره

 های حس دوباره و چشمام شدن تار ناله،دوباره و گریه دوباره

 .تکراری
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 بزنم چنگ و خودم میخواست دلم.هبمیر میخواست دلش که قلبی

 .بمیرم میخواست دلم

 .سفید دیوار به زدن زل ها دیوونه عین دوباره

 . گوشم توی پیچید  جلیلی سامان صدای

........... 

 من همینکه

 تو غم با بیادتمکه

 عشق راحتماسیر

 اینه عادتم و

عادتمعادتممیدون

 عادتمکه طبق ی

 طاقتمبه کشیده ته
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 بد  هات شونه

 اینه معادت

 عادتمعادتمیه

 توی گریه

 اشکی خلوتمیه

 صورتم روی

 نمیشه تموم

 اینه غربتم

 و عادتممن

 دل و دلخوری

 وهر داغون

 زدن پرسه دفعه
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 یه بارونبا زیر

 عکس که قابی

 و توشهمن تو

 دست تو دادی

 خیابون

 میکشی و من

 تامونمن دو جای

 واسه که اشکی و

 ریختم تو

 تو پای وایندفعه

 از میگذرم

 بیرحمی نچهجو

@romanbook_ir 



 

 

 اینجوری که

 دادی و راحتمن

 خیابون دست تو

........... 

 چهارم _هشتادو_پارت#دریااکبری#

 دلفریبانه #

 داغون اینقدر باید  چرا که  میکردم فکر خودم پیش داشتم

 رفتن.سالمت به رفتن که چیشده؟رفتن هان؟مگه.بشم

 مگه شکست که شکست قلبم رفتن.گذاشتن که تنهامگذاشتن

 تنهام که بودم مهم اگه.نمیرفتن که بود  همم مهم؟اگه

 .میزنم وگول خودم اینجوری آرهالاقل.نمیذاشتن

 چیه نمیدونم اسمش

 تقدیرولی سرنوشت

 .کرده داغونم هرچیه
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 درکم اگه.کنه درکم نمیتونه خدام شاید  ،خیلی بده خیلی حالم

 اینقدرکثیف آدمات و دنیات چرا.نبود  این وضعم اآلن که میکرد 

 ؟خدا هستن

 خیانت میکنن؟چرا پشت بهم همه چرا

 نمیکنن؟این درک میکنن؟چرا

 من دل کارشون این با باید انصافه؟چرا

 ن کن سنگ از رو

 .کردم سالم باباییم به خندون لب با و بیرون اومدم اتاقم از

 پیش نشستم و وشستم صورتم و دست رفتم.بود  شده صبح

 .باباییم

 :گفتم 

 گفت پیشم اومد  رفته؟دیشب کجا مامان میدونی جونم بابایی_

 نکرده؟ دیر نظرت به ولی خرید میره صبح
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 خنده.گریه یا بود  خنده.بگم چی ای خنده چه ولی خندید  باباییم

 :گفتم و خندیدم.کرد  اشک از لبریز رو چشماش که ای

 میخندی؟ چرا.بابایی شده چی_

 .گلم دختر دکتر بریم خوبی؟ببا دلربا_

 .نشدم مریض وبمخ که من "اصال.نه نه وا_

....... 

 داره باباییم دیدم شدم بیدار وقتی ولی.برد  خوابم کی نفهمیدم

 :گفتم.میپوشه بیرون لباس

 میری؟ بابایی؟کجا_

 باشه؟ برمیگردم زودی بمون خونه.کنم خرید  میرم دخترم_

 بامهربونی.دادم تکون موافقت نشونه به و سرم آروم و خندیدم

 تشنه یخچال سراغ مرفت.رفت کشیدو سرم روی دستی

 خوردن به کردم شروع و ریختم پرتقال آب پر لیوان یک.امبود 

 داشتمسرفه سرهم پشت. افتادم سرفه به گلوم پرید  یهو وسطاش

 آب از تر گنده چیزی یک انگار.نمیشد  تموم ولی میکردم

 .بود کرده گیر گلوم تو پرتقال
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 بهتر  رهباالخ دار خش و بلند  های سرفه و دقایقی گذشت از بعد 

 .درمیومد  داشت اشکم دیگه.میکردم سرفه بازم ولی.شدم

 .بود  دهنم آب بار این ولی گلوم پرید  چیزی دوباره انگار

 خوردم هرچی و شدم خم ظرفشویی سینک تو.میشدم خفه داشتم

 ...خالیشد  معدم محتویات همه.آوردم باال و نخوردم و

 تو رفتم و شستم و سینک میخورد  بهم داشت حالم اه

 رو کشیدم دراز اومدم و شستم و صورتم و دست.دستشویی

 .مبل

 دریااکبری #

 پنجم _هشتادو_پارت #

 دلفریبانه #

 .کردم سر بسته لبان با رو روزها این تمام من تو، خاطر به

 .بردم فرو رو اشکهام روزها این تمام من تو، خاطر به

 فقط وره، شعله تو برای همواره که عشق آتش قلبم، در اما

 .تو اطربخ
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 با من و آورده ها گذشته از باری کوله من برای زندگی

 .شدم احاطه بیشماری رویاهای

 میگشتم دنبالش که رو جوابهایی همه سوالی، هیچ بدون حاال

 .کردم پیدا

 .آوردم بدست چی و داشتم اشتیاق چیزی چه برای کن، نگاه

 فقط وره، شعله تو برای همواره که عشق آتش قلبم، در اما

 .تو رایب

 دنیا بیرحمی میتونم چطور

 بدم؟من شرح برات رو

 تو بدون شدم مجبور

 .کنم زندگی

 .هستن نادان ای، غریبه من برای تو میگن که اونهایی

 .کرد  من مورد  در زیادی های قضاوت روزگار این

 فقط وره شعله تو برای همواره که عشق آتیش من، قلب در اما

 ..تو برای
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 (رامتینش بی دلربای)

 ...رامتینم برایت نویسم می

 .مرد  ر دیگ دلربا

...... 

 می هم باز.بودم کرده داغ بود  شده سرکش و وحشی قلمم

 ...نوشتم

 .اتفاقات تمام ، چیز همه نوشتن

 صفحه تو یکی نوشتم برهم و درهم نوشتم ولی نبود، خاطره

 .بعد صفحه دو یکی دفترم اول

 خاطره ولی.بود  خاطراتم دفترچه تو درست

 داشته نمیخواستمم.نداشتم ای خاطره چون.نمینوشتم

 .باشم

 .نمینوشتم وقت هیچ.هستم و بودم متنفر خاطره از بچگیم از
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 میفته ، بیفته قراره هراتفاقی

 چیه؟خاطره خاطره دیگه

 که چیزی.زندگیه مرور

 .ندارم دوست من "اصال

 که چیزی تنها زندگیم توی دیگه اآلن.خیلی بود  بد  خیلی حالم

 تشدوس

 .ندارم دارو تمام.دفترم همین دارم

 .احساس از بود  پر ولی.نبود  خاطره اینکه با

 ...نه دفتر این توی ولی.بکشم و احساسم میکنم  سعی دارم

 ی همه دفتر این ولی.بشم احساس بی دیگران برای شاید 

 .من احساس

 که دارم شک وگرنه.بخوابم باید .خوابیدم کم خیلی وقت چند  این

 .بمونم زنده
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 چشمام و بغلم گرفتم  سفت دفترمم.شدم دراز مبل روی همونجا

 .بستم و

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

 .خوشگلم...شو بیدار.....دلربا...دلربا_

 بود  کی پچ پچ صدای این

 میکرد؟این صدام داشت

 کیه؟ دیگه

 .میدید  تار چشمام مبل رو نشستم و شدم بلند 

 .بود خودش سیاه؟آره هاله همون

 .بود  نامبهمی چیز یک صورتش بود  زن یک

 کی تو_

 هستی؟یک

 داد  عکس
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 و دستم

 هیچ بعدشبدون

 .رفت حرفی

 چیه؟ این_

 زیبا و سر به کاله دختر یک ی چهره.کردم نگاه یه عکس به

 .کرد  می خودنمایی

 بچه دختر یه.روح شبیه ک بود  زن همین شبیه چقدر

 بیشترشبیه دیدم کردم دقت.بود  گرفته جای عکس داخل

 ممکنه؟ طورچ آره.مادرم

.......... 

 سنگین خیلی ولی.کردم وباز پلکام الی در صدای شنیدن با

 ندیدم چیزی.نداشتم شدن بلند  حال و حس "اصال.بودن

 اونم میزنن حرف باهم دارن و خونه اومدن چندنفر ولیمیفهمیدم

 .در دم
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 از نتونستم حتی که بودم حال بی اونقدر ولی میشنیدم صداهارو

 .در دم برم و شم بلند  جام

 :کشیدم فریاد 

 اومده؟ بابایی؟کیه؟کی _

 که نشد  بشم بلند  جام از که زدم زور کردم سعی هرچی

 .مبل به بودم چسبیده انگار.نشد 

 حس.کردم باز زور به و بخورم؟چشمام تکون نمیتونستم چرا

 .بود  داده دست بهم بودن گیج

 .نداشت نایی صدام ولی زدم داد دوباره

 .کردم کپ سنگ.شد  تا شیش چشمام

 برگشتن؟ باالخره بودن؟پس من مادر پدرو اینا

 قلبمم حتی.ام سینه به میکوبید  وار دیوانه قلبم.بودم شده شوکه

 ببینهواقعیت خودش چشمای با و بیرون بیاد  میخواست دلش

 .صحنه این داره

@romanbook_ir 



 

 

 تکون جام از نمیتونم چرا ولی.کردم گریه ذوق و خوشحالی از

 هان؟.بخورم

 آغوش توی و میرفتم میخواست دلم.بودم شده عصبی

 .تونستم نمی ولی میکردم گور و گم رو خودم هردوشون

 کمک که نفهمید  واقعا. سمتم میومد  داشت که دیدم و مامانم

 نمیده؟ تکونم چرا.میخوام

 مامان؟.م.م_

 ...کنه بغلم تا شد  خم زدوروم لبخند  یه

 کر گوشامم.رفت چشمام.مطلق سیاهی.نفهمیدم هیچی دیگه

 .......شد 

 رو زن اون عکس که من حال بی جسم یک با ساکت جا همه

 .داشته نگه دستاش توی

 :زدم داد  و شدم بلند  سریع

 کجایید؟_
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 سفت مشتی به تبدیل راستم دست بود  شده باعث که خشمی قفل

 شد  انگشتامرها بین از عکس و کردم باز رو بشه دهنده آزار و

 .زمین روی افتاد  و

 من خدای وای ای

 ...عکسه همون که این نمیشه باورم

 داشت؟ واقعیت پس

 ی  دریااکبر#

 ششم_هشتادو_پارت #

 دلفریبانه #

 .نبود  کس هیچ کردم نگاه و اطرافم

 بود؟ خواب همش یعنی

 کشک؟ همش
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 بود  داده دست بهم بدی خفگی احساس.بودم کرده عرق خیلی

 نراهرفت تو. کنم تحمل رو خونه خفقان فضای نمیتونستم دیگه

 .میرفت گیج هم سرم ، میلنگیدم

 .نخوردم جم خونه از که ماه چهار

 برداشتمش و عکس سمت رفتم

 مادرمه؟ شبیه اینقدر چرا کیه؟ بچه دختر این عجیبی عکس چه

 .هست زنم اون شبیه ولی

 ...که زنی همون

 .کردم نگاه و پشتم و برگشتم سریع

 .خورد تکون ام شونه روی چیزی میکردم حس

 .نبود  هیچی کردم ینگاه وقت ولی

 .میشدم خل داشتم

 .میترسیدم داشتم کم کم

 .بگه بهم چیزی میخواست زن اون
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 .بودم زده زل عکس به

 .داشت خاصی گیرایی

 .هست عکس این تو عجیبی  چیز یک

 .میکردم نگاهش هرچی

 .میشد  میخش چشمام بیشتر

 .میخوره تکون داره عکس توی دختر اون میکردم حس

 .میکرد  نگاهم داشت اونم آره

 شنیدن با که بودم شده غرق عکس توی.زد  پلک

 .زدم جیغ و شدم هول منم بلندی جیغ صدای

 .زدم زل سرم پشت به و برگشتم سریع

 .افتاد  دستم از عکس

 .میشد  پایین باال نور شتاب با سینم

 صدای این

 کی جیغ
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 یک بود؟جیغ

 .بود  زن

 نگاه روم روبه به داشتم باز چشمای با بودو مونده باز دهنم

 .میکردم

 .سیاه هاله همون همونه خودشه

 .بود همیشه از تر واضح حاال که

 .بود  ام رو روبه انسان مثل بدنی و واضح صورتی با

 نمیتونم دیگه

 اینجا

 بمونمخیلی

 .بودم ترسیده

 .میریختم عرق

 .میشم خفه خونه این تو بیرون نرم اآلن اگه میکردم احساس

 .پوشیدم اسلب سریع چقدر نفهمیدم
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 .پوشیدم چی نفهمیدم "اصال

 تو کردم فرار سریع زن اون سمت برنگشتم دیگه حتی اصال

 .بستم رو در و اتاقم

 عکسم اون و پذیرایی تو رفتم سریع بیرون برم اینکه از قبل

 .برداشتم

 .بیرون زدم خونه در از نور سرعت با

 .خروجی در به برسم تا میکردم طی هارو پله و میدویدم

 به چی همه به.کردم فکر خوب کردم فکر.بیرون میرفتم اید ب

 چیشد؟ .افتاده مدت این توی که اتفاقاتی همه

 .نیست کم.میگذره ماه چهار لعنتی روز اون از اآلن

 .بزنم حرف خودم با بودم کرده عادت

 .نه من ولی.داره احساس اون آره.وجودم توی که آدمی و خودم

 .جسمم یک من و داره روح اون.دارم و ماکت نقش من
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 مادر و خونه میام جلسه از من.شد شروع جوری چه اولش خب

 میزنماز.نداره خبر ازشون شب تا کس هیچ و نیستن پدرم و

 .بیرون خونه

 صورت اون با ترسناک زن اون روح دیدن هم بعدش و

 .بگه بهم چیزی میخواد  و سراغم میاد  همش که نامبهمش

 جستجوی تره جالب بعدش و ونخونم به بابائیم اومدن بعدش

 تابستونهم آخرش... ماه چهار توی بیهودش خبرهای و پلیس

 رو آخرم سال و مدرسه برم نمیشم حاضر من و میشه تموم

 .بگذرونم

 .نمیداد  بهم رو اجازه این من خراب روانی و روحی حال

 چطوری نمیشناختم خودمم دیگه نبودم خودم حال تو اصال من

 انگیزهای؟ و امید  چه با دیگه نم؟اصالبخو درس میخواستم

 مادرم و پدر بگم و مدرسه برم میتونستم جوری چه "واقعا

 شدن غیب یهویی

 .میشم زندگیم افتادن عقب سال یک بیخیال خب
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 ی  دریااکبر#

 هفتم _هشتادو_پارت #

 دلفریبانه #

 .خورد  گوشم به آشنا صدایی

 رتمسویش جیب داخل که بود  بابابزرگم موبایل زنگ صدای

 .میخورد  زنگ داشت

 جیبم تو بذارم داد  موبایلشو بیرون رفتیم بابایی با که روز اون

 .بگیره ازم بود  کرده فراموش و

 داشت که اسمی به تعجب با و درآوردم جیبم از رو گوشی

 .شدم خیره میزد  چشمک صفحه روی

 کیه؟  رائفی رائفی؟آقای آقای_

 ی دکمه تعجب با

 گوشی سبز لمسی
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 تماس و روفشردم

 .شد  برقرار

 کردیم  پیدا هارو جسد  بیاید  سریع خلیلی آقای الو_

 .منتظرتونم بیاید  سریع.شناسایی برای بیاید  باید 

 .پیچید  گوشم توی ممتد  بوق صدای بعدش

 .میشد  پایین باال شدت به ام سینه ی قفسه.بودم کرده کپ

 .ریختم نمی هم اشک قطره یک حتی بودم شوکه

 .اومد  آقا همون طرف از طوالنی پیامک یک تماس اون از بعد 

 ...کردم بازش

 سوخته اونقدر خلیلی خانم اما.کردیم شناسایی هارو جسد  ما_

 .نبود  شناسایی قابل اصال که بود 

 دلربا مادر ممکنه که بدیم تشخیص گلوبندش از تونستیم فقط

 .باشه خانم

 :کردم زمزمه

 .بودم خریده براش من که همونی.گلوبند همون_
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 .دیگه بودم شده روانی.میخندیدم وسطش میکردم هگری

 چی؟ یعنی تماس و پیامک این

 مردن؟ یعنی

 :خوندم رو پیامک ی ادامه

 تصادف قم جاده تو که بودن شیراز راه تو که فهمیدیم ما_

 .میکنن

 .گرفته آتیش بعدش و کرده چپ شده اوراق ماشین

 .بد  چی خوبه چی نبود  حالیم دیگه.میگیره خندم

 .نمیدیدم رو هیچی دیگه میدید  تار مچشما

 .میکرد  دیوونم.سوختن آتیش توی مادرم پدرو اینکه فکر

 شد؟ مردن؟تموم "واقعا
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 شده شب ساکت و بود  خلوت.خیابونم وسط دیدم اومدم خودم به

 یخ بود  هواسرد .بودن خیس خیس هام گونه.تاریک هم هوا بود 

 .سرما شدت از بودم زده

 اینا همه میکردم فکر نمیفهمیدم هیچی بودم بدی شوک توی

 .دروغ

 بوق صدای که.بشم رد  خیابون از و برم و راهم ادامه اومدم

 گفتمهمه.کردم نگاهش و برگشتم.میکرد  کرم داشت ماشین یک

 توی چیز همه.پیششون میرم و میمیرم منم اآلن شد  تموم چی

 .افتاد  اتفاق ثانیه یک

 دریااکبری #

 هشتم _هشتادو_پارت #

 ه دلفریبان#

 سقف خورد  چشمم به که چیزی اولین.کردم باز و چشمام آروم

 روی.میکرد  درد  سرم خیلی.زدم پلک آروم.بود  سفید 
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 آبی و صورتی دیوارا کردم نگاه و اطرافم بودم تختخوابیده

 .بود  تنم بیرون لباس هنوز منم بودن

 فهمیدم تازه.بستم دقیقه چند  و چشمام.بیمارستانم تو میگفت حسم

 نمردم؟ چرا سالمم چرا پس.اینجام اچر.شده چی

 صدمه چرا.چیشد  پس شم له ماشین زیر منم نشد  قرار مگه

 دلیلیداره چه آخه.بودم شده عصبی.نمیکنه درد  جاییم هیچ ندیدم

 باشم؟ من نیستن زنده بابام و مامان وقتی

 ده دنیا حس ترین چرت.کنم توصیف و حسم نمیتونم "اصال

 باال نفسم دیگه میکردم گریه.داشتم برابرشو

 خوشگلی و بزرگ اتاق کردم نگاه و دوبارهاطرافم.نمیومد 

 بارونی و چی همه.میکردن تار و چشمام اشکام.بود 

 و سرم.بود مبل تا سه چپچرخوندم روبه و سرم.میدیدم

 مرد  یک شدم شوکه بعد  ولی نشدم متوجه اولش.برگردوندنم

 رو دستاش تو بود  گرفته سرشم.وسطی مبل رو بود  نشسته

 کشیدنش نفس از چون.بود  خورد  اعصابش انگار.زانوهاش

 دیگه این.میشدن پایین بدجورباال هاش شونه بود  مشخص

 انگار اولش.کرد  نگاهم آوردو باال سرشو هقهقم صدای کیه؟از
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 اومد  خندون لب با خودشاومدو به بعد  ولی شد  شوکه

 :گفت .سمتم

 شما؟ و فرشیدم من سالم_

 رفتار اینجوری زده من به این نکنه.مودب چه.بود  عجیب

 :گفتم. نکنم شکایت ازش که میکنه

 بدید؟ دستمال یه میشه_

 پشتی به دادم مو تکیه آروم.جلوم گرفت و دستمال جعبه سریع

 :گفتم و کردم پاک و چشمام.برداشتم دستمال یه و تخت

 چرا بیمارستان آوردیم چرا زدی؟پس من به نکشتیم؟شما چرا_

 .منو نکشتی

 بهترید؟حالتون اآلن.شما به نزدم من ونه؟ولییادت_

 .اومدید  هوش به که خوبه؟خوشحالم

 کرده؟ فرار زده؟نکنه کی نزدید؟پس من به شما که چی یعنی_

 :گفت و خندید 
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 اطرافتون به توجهی اینکه بدون و بودید خیابون وسط شما.نه_

 دیدیدشوکه و من ماشین تا اما.میشدید  رد  داشتید  باشید داشته

 و چشماتون شما زدم بوق منم شدید  متوقف خیابون وسط دوشدی

 گرفتم ترمز بهموقع خداروشکر.وایستادین سرجاتون و بستین

 بیهوش شوک و ترس از شمام.میشدم بدبخت من..... که وگرنه

 به که نداشتید موبایلهم.بیمارستان آوردمتون من و شدید 

 .بزنم زنگ خانوادتون

 کف به کوبیدم رو گوشی وندمخ رو پیامک وقتی افتاد  یادم

 دوباره تصادف صحنه دوباره کردم خوردش و اسفالت

 .اومد  چشمم جلو مرگشون ی صحنه و من فرضیهسازی

 بگیرم؟  تماس بگید  دارید  ای شماره اگه اآلن_

 بود  عجیب.کرد  نگاهم درآوردو جیبش از و گوشیش

 باره میشه؟؟یک پیدا مگه منصفم آدمای این از.برام

 .افتادم دختر ونا عکس یاد 

@romanbook_ir 



 

 

 کو؟ عکسم پس

 .میگردم چیزی دنبال و میکنم تقال دارم دید 

 مباید  کن گمش کجاست؟نباید  خدایا وای کو؟ای عکسم پس

 .چیه اون بفهمم

 :پرسید 

 .نبود همراهتون هیچی میگردید؟شما چی دنبال_

 کوشش؟ بود  عکس یک.بود .بود  چرا_

 .ندیدم چیزی من_

 .شده هگم ینکن وا ای_

 :گفتم و پایین آوردم و سرم

 .بیمارستان آوردینم که ممنون_

 .کنم عذرخواهی باید  من تازه.نیست تشکر به نیازی_

 همراهیم بودیدو فکرم به ولی نبودید  مقصر اینکه با شما نه_

 .نبود  خوب حالم "اصال. کردین

 خورد  بهتون چشمم میرفتید  که رو پیاده از اولش بود  مشخص_

 .بهترید  اآلن که خداروشکر ولی.شدم متوجه
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 ای.میمردم و میزدید  بهم کاش ای.بدترم هیچ که نیستم بهتر نه_

 .میکردید  ولم خیابون تو کاش

 که بود  خدا کار بزنید  و حرف این نباید  باشه شده که هرچی_

 اینندارم به نیازی. _بدونید  و زندگیتون قدر.میکشید  نفس اآلن

 .د بگیری لطفا رو شماره.کنم چیکار بگید  شما که

 ی  دریااکبر#

 نهم _هشتادو_پارت #

 دلفریبانه #

 بیمارستان تو دیشب از من.بود  شده نگران خیلی بابائیم

 بیمارستان اومد  بابائیم.بود  شده ظهر که اآلنم.بودم

 دوباره همین برای پایین فشارم گفت دکتر ولی دوساعتیموند .

 شدم می تنها باز منم.بود اومده پیش کار بابائیم برای.بهم زد  سرم

 بابا  نرو_گفتم 

 اآلن.ببینمش حتما باید  دارم قرار سرهنگ با دلربا نمیشه_

 میشد  دیوونه داشت بیچاره پیشت بیاد  سامان میزنم زنگ
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 یه میگم اآلن ولی نگفتم بهش کار  سر که اآلنم بود  خیلینگرانت

 .بیاد  جوری

 :گفت و فرشید  به کرد  رو بابائیم

 .نمیکنم اموشفر و لطفتون ازتون ممنونم خیلی آقا_

 :گفت و کرد  تشکر فرشید 

 نتونستم که شرمندتونم من حرفیه چه این آقا نیست نیازی_

 بریدمن باید  و دارید عجله اگه راستی آهان.کنم خبرتون زودتر

 خانم دلربا پیش از من همینجام دیشب از نباشید  نگران هستم

 اعتماد.میبرمشخونه شد  مرخص بدین اجازه اگه نخوردم تکون

 و نمیاوردمش هم بیمارستان حتی اآلن تا میتونستم اگه د کنی

 نه بشیم کارشما مزاحم نه که بدید و آدرس شما.میکردم فرار

 .گفتید  که آقایی اون

 :گفت بعد  کرد  من به نگاه یک شک دوبه باباییم

 .که نمیشه پسرم آخه_

 :گفتم  سریع

 .نکن معطل داری قرار باسرهنگ اگه.برو بابا_
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 بابا.برگردوندم پنجره وروبه سرم شدن خیس چشمام دوباره

 :گفت بوسید  و سرم

 .باش خودت مواظب. گلم دختر هست سامان برسی خونه_

 گرفته دلم. بیرون رفت اتاق از باهاش فرشیدم.رفت بعدشم

 مادرمو پدرو آخرشم که.کرد  باهام کارو این که دنیا از.بود 

 ای....ید نبا.میشد اینجوری نباید .نبود حقشون.کرد  اسیرآتیش

 نیست معلوم.میسوختم آتیش تو و بودم باهاشون منم کاش

 آتیش جیگرم و دل تمام آخ.کردن تحمل رو چهدردی

 آشغالی کدوم.کنه کمکشون نبوده کسی چرا بمیرم.میگیره

 آتیش بعدم کرده چپ ماشین که چیشده ببین.زده بهشون

 چندماهه این کنم فکر.میترسم.میاد  بدم آتیش از دیگه.گرفته

 .شده تموم بدنم آب اشکریختم که اینقدر

 بند  رو بعد  و بچکه آبش تا میدن فشارش که دستمالی شبیه شدم

 فکرمیکردم خر من.نمیکردم که فکرایی چه.میکنن آویزونش

 ولت میتونن جوری چه احمق بگه نیست یکی آخه.کردن ولم

 کنن؟
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 بابا دلربای برای دلم شده تنگ مامانم گرم دستای برای دلم

 ولی.بودم دلبر آره.بودم دلربا من.شده تنگ بابام فتنایگ

 .شد  تموم نیست کسی دیگه .نمیکردم دلبری کسی دیگهبرای

 .کنم آزاد  و فکرم کردم سعی

 .میکرد  دیوونم داشت عکس اون یاد 

 .میدیدم و زن اون دوباره باید 

 میدیدمش باید 

 هنوز امیدوارم

 خیابون توی

 راه تو باشهباید 

 برم برگشت

 کردم الشرودنب

 و فرشید  سمت

 :گفتم 
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 که برگردیم همونجایی از برگشت موقع میشه جناب ببخشید _

 کردید؟ تصادف بامن

 دریااکبری #

 نودم_پارت #

 دلفریبانه #

 برم که میخواستم خودمم دیگه حاال.افسرده و بودم شده تنها

 کردهبودم فکر که بس از.بود  خالی ذهنم.روانپزشک یک پیش

 پوچی به که میکردم فکر اونقدر.بود  کرده هنگ مخم

 .شدم افسرده من اینکه میده معنی یک این.میرسیدم

 نمیدونم چراشو.میومد بدم خونمون از دیگه.شد  ویران چی همه

 وبردار خواهر جای اآلن.میکرد  ام خفه داشت تنهایی احساس

 بگه و وایسه پشتم که بود  یکی کاش ای.میفهمیدم رو نداشته

 ....رامتینم کاش ای باهاتم  من نترس

 .برید  رو امونم اشک
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 :میگفت  بهم بود اون اگه

 .باهاتم تهش تا خودم نباش چیزی نگران_

 جوری چه بود  پیر اونم.بود  باباییم به فقط امیدم. دریغ ولی

 شد  تموم که ُسرمم.بشه همدمم و کنه درکم میتونست

 ولی چرا نمیدونم کنه کمکم و بیاد  که زد  صدا فرشیدپرستارو.

 .بود  عجیب برام مرد  نای

 منتقل بهم رو ای باورنکردنی ی جاذبه و خاص حس یک

 لبخند  با همش.بود  خاصی طور یه ولی چرا نمیدونم.میکرد 

 .باشید  مراقب میگفت پرستار به نگاهممیکردو

 برید  لطفا شما میشه آقا: _گفت و شد  خسته پرستاره هم آخرسر

 نن؟؟خواهرتو.هست حواسم کِارم من بابا ای.بیرون

 چی بود  داداشم فرشید  اگه کردم فکر لحظه یه برای.شدم شوکه

 ازفرشید  زودتر و شدم مزخرفم فکر بیخیال.مسخره چه...میشد 

 :گفتم 

 .نخیر_
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 :گفت و زد  لبخند  فرشید 

 هستیم؟ شبیه خیلی_

 :گفت و خندید  پرستاره

 .آره_

 فرشید .گفتم دروغ شد  تا شش فرشید  و من چشمای نگم اگه یعنی

 :گفت و داد  نشون ریلکس و خودش زود  لیخی ولی

 .نداریم باهم نسبتی هیچ متاسفانه نه.میکنید  اشتباه_

 اونقدر من.شوخیه آدم بود  مشخص.بود  سنگین برام اش جمله

 دونفر این پرتای و چرت به "اصال که بود  خراب حالم

 .توجهنمیکردم

 دریااکبری #

 یکم_نودو_پارت #

 دلفریبانه #
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 منم.بشینم که کرد  باز برام و ماشینش درجلویی.پایین رسیدیم

 .نکردم هم تشکر حتی.نشستم

 یک اآلن.شدم اینجوری  یعنی.داشتم بیروحی و خشک ی قیافه

 .نیست مهم براش هیچکس و هیچی دیگه که افسردم آدم

 .میکنم اخم نه فرشید  دار خنده حرفای برابر در میزنم لبخند  نه

 که کرد  سعی یلیخ فرشید  وعادی معمولی.حالت بی حالت بی

 . دریغ ولی بزنم خشک لبخند  یک

 .بود  خونگرمی آدم.شد پسرخاله زودم چه

 دنیا حرفای ترین مزه بی فرشید  حرفای لحظه اون تو برام

 .انداختم بهش نگاه یک زیرچشمی.بود 

 زیاد  نه بود  اندام درشت زیاد  نه.شدم همنشین کی با فهمیدم تازه

 با کمرنک آبی شرتتی یک.بود  ورزشکار ولی.میزه ریزه

 .بود  پوشیده تنگ ای سورمه یکجین
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 بود  خوب حالم اگه شاید .داشت پیکی و شیک ترتمیزو ظاهر

 درشت پررنگ ای قهوه چشمای.دخترکش میگفتم نیال مثل

 "واقعا خب آره.برنزه پوست و گرد  تقریبا صورت بایک

 زیرلب اومد  مسخره نظرم به. من برای نه ولی.بود دخترکش

 :گفت.کرد  نگاهم و برگشت.زدم یکپوزخندی

 راحته؟ شده؟جات چیزی_

 .آره یعنی دادم تکون و سرم آروم

 ظبط نزدیک برد  و دستش آروم.بود روم روبه خیابون به نگاهم

 :گفت و

 هست؟ اجازه_

 :گفتم.چه من به خب.گرفت تعجب رنگ نگاهم تقریبا

 .هستم عزادار من_

 .داد نشون عادی رو خودش زود  خیلی ولی شد  شوکه

 ...عرض تسلیت_
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 .کردم قطع نیمه رو حرفش

 .ممنون_

 .نداشتم رو ای دیگه ی اضافه ی محاوره هیچ ی حوصله

 .پیچید  ماشین توی قرآن صوت صدای کردو روشن و ظبط

 .شدم خیره بهش تعجب با

 لبم  روی محوی لبخند  عبدالباسط صدای شنیدن با کم کم

 .ردمک تشکر ازش کوچک لبخند  همین با و گرفت جا

 .کردن غرق خودشون توی رو من و شدن جاری اشکام

 تمام با و صندلی پشتی به دادم تکیه و سرم و بستم و چشمام

 .بگیرم آرامش قدری تا شدم گوش وجودم

.......... 

من ِهللا  بِسم  َ  الِرِحیم الْرِح

 مهربان بخشنده خداوند  نام به
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ین أیها یا   تُعینوا آمنوا الذ   َ بر اِس َْ الةو باَّلِص  َ  مع هللا   إن اَّلِص

ین ابر  َِ  ﴾۱۵۳﴿ اَّلِص

 جویید  یارى نماز و شكیبایى از اید   آورده ایمان كه كسانى اى

 (۱۵۳) است شكیبایان با خدا زیرا

ُقتل ْلمن تقُولوا وال  ال ِولْكن أ حٌیاء بل أ مواٌت ِهللا  سِبیل في ی 

ن﴿ عرو  َُ  ﴾۱۵۴تُش

 بلكه نخوانید  همرد شوند  مى كشته خدا راه در كه را كسانى و

 (۱۵۴) نمیدانید  شما ولى اند  ه زند 

لُونكمِ  بَّ  ْاأل موال م ن ْونقٍص  واُلجِوع ا لْخِوف م ن بْشيٍء ْولُن 

بِشر وا لث مرِات واأُلنفسِ  ین وِّ ابر  َِ  ﴾۱۵۵﴿ اَّلِص

 كاهشى و گرسنگى و ترس [قبیل] از چیزى به را شما قطعا و

 دهشكیبایان مژده و آزماییم مى محصوالت و جانها و اموال در

 (۱۵۵) را
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  َ اُبْتهم إذا الذیِن  َ ٌیبة أ ْص إنا هلل إنا قالوا ِمص  ن إلِیه وَّ  ِراُجعو 

﴿۱۵۶﴾ 

 از ما گویند   مى برسد  آنان به مصیبتى چون كه كسانى [همان]

 (۱۵۶) گردیم ى م باز او سوى به و هستیم خدا آن

  َ لْیهم ِأولئك  َْ لواٌت ِع  َ مة ِرْبهم ْمن ص   َ  ُهم ِأولئ كو   وْرٌح

ن ُهتدو   ﴾۱۵۷﴿ ْالم 

 را و [باد ] پروردگارشان از رحمتى و درودها ایشان بر

 (۱۵۷) ایشانند  خود  [هم] هیافتگان

...... 

 دریااکبری #

 دوم_نودو_پارت #

 دلفریبانه #

 .داره مایه بود  مشخص
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 رنگ تیره ای سورمه بنز یک.بود  معلوم ماشینش از

 ظبط.نداشت اهمیتی برام ااین دیگه که بودم داغون اونقدر.داشت

 :گفت و کمکرد  و

 خانم؟ دلربا ببخشید _

 به بودم داده تکیه و سرم و بودم بسته و چشمام نکردم نگاهش

 :گفت.صندلی پشتی

 کنم؟ صدات دلربا میتونم_

 :گفتم دلم تو

 به بدی آدم اینکه با مرتیکه من به کرده پیله چشه نیست معلوم_

 .نداشت فرقی من برای ولی نمیرسید  نظر

 :گفتم 

 چه حاال_

 فرقی
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 و میکنه؟خندید 

 :گفت

 هست؟ اجازه....من برای البته میکنه فرق خیلی_

 .باشید نداشته کنم صداتون اسم به اینکه انتظار درقبالش ولی_

 :گفت و زد  بخشی رضایت لبخند 

 تو اونجا دیشب که بپرسم میتونم میکنم فضولی اگه ببخشید _

 بود؟چیباعث شده کردی؟چی همنگا و وایستادی چرا خیابون

 بشی؟ آشفته اینقدر که شده

 کردم نگاهش روح بی و حالت بی و چرخوندم سمتش رو سرم

 :گفتم و

 یا بدونی داره فرقی چه برات آخه میپرسید؟ چرا_

 خودشون زبون از دیگرانو بدبختی داری ندونی؟دوست

 بشنوی که خوشاینده برات شایدم . عزادارم گفتم بشنوی؟منکه

 بدبخت؟ طرفت قدرچ
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 چه.کردم تبدیل مفرد  به رو جمع فعل جوری چه نفهمیدم خودمم

 انتظار.شد  شوکه سوالم از.شدم فامیل نخورده چایی منم زود 

 زمان و زمین به که نداشت خبر.نداشت و جوابی چنین

 ولش روانیه دختره میگه خودش پیش البد .بدبینم

 :گفت و زد  لبخند  فکرم ولیبرعکس.کن

 "بعدا میکنم درک.نیستی هم تو میدونم.نیستم هنذ  کج من_

 .میزنیم حرف

 بعدا؟ کدوم بعدا؟دقیقا_

 گفت  و زد لبخند  ریلکس خیلی بازم

 .میشی متوجه موقعش به_

 :گفتم.بود  کرده حرصیم خیلی

 هم ای بعدی دیدار.میشم پیاده کنار بزنید  لطفا نشید  مزاحم آقا_

 .بغل بزنید .نیست درکار

 نکرد  توجه حرفم به "اصال بود  ریلکس دراینق چرا آدم این

 من آخه مخ بی.بیرون نپرم وقت یک که زد  درم قفل برعکس

 :گفت.میپریدم زودتر که بپرم بود  اگهقرار
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 معذرت مزاحمم میکنی احساس اگه درضمن.من دست امانتی_

 بهسوالم که نیست نیازی ام متوجه.نداشتم بدی منظور.میخوام

 .بدی جواب

 و چشمام بازم نداشتم شو سروته بی رفایح حوصله "اصال

 بازکردم و چشمام.ایستاد ماشین ای دقیقه ده بعد  کنم فکر.بستم

 لحظه یک.ماشین از فرشید  شدن دور بعدشم شنیدم درو صدای

 بزرگهمین مارکت سوپر یه وارد  دیدم وقتی ولی.ترسیدم

 برام معدنی آب میخواد  نکنه.شد  تر راحت خیالم شد  نزدیکی

 وبدزدتم؟ بریزه کننده بیهوش قرص توش عدشب بگیره

 کنه کاری میخواست اگه اون گرفت خندم مسخرم فکر از

 دلم چرا نمیدونم کرد  کمکم ولی میکرد  دیشب همون

 خوبی آدم دیگه نمیخواستم "اصال.ببینم بد  و آدم میخواستاین

 خودمم از دیگه.میکرد  دیوونم محبتاش.باشه داشته وجود

 تو نشست و برگشت خوردنی از پر کیسه یک با دیدم.بدممیومد 

 :گفت و ماشین
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 دیدم میرم  دارم نگفتم بهت و ترسوندمت اگه ببخشید _

 .بفرمایید .خوابی

 :گفت و درآورد آماده ساندویچ دونه یک کیسه تو از

 فشارت میکنی ضعف باز نخوردی هیچی دیشب از بخور_

 اخورینبردمتغذ  و نکردم پذیرایی ازت خوب اگه ببخشید .میفته

 .وقت یک نکنیم دیر بشه نگران پدربزرگت میترسم

 فهمیدم بابا.دیگه داره پول.الرجی آدم چه.بود  کی دیگه این بابا

 :گفتم.مبارکتونکنید  جیب تو دست نبود  نیازی قلبی خوش خیلی

 .نمیخورم ممنون_

 این  موندم من.میشه بد  حالت وگرنه بخوری باید _

 .کنه حمیلت من به و چی همه میخواد چرا مرد 

 :گفتم  عصبی

 حرکت تر سریع.ندارم میل حاالم بخرید  نگفتم من نداره باید _

 .شد دیر.کنید 
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 .کرد  روشن و ماشین و کشید  نفس کالفه

 دریااکبری #

 سوم_نودو_پارت #

 دلفریبانه #

 .میکرد  درد  که بس از میترکید  داشت سرم

 :گفتم  بهش سریع

 .دارید نگه همینجا فرشید  آقا_

 چی؟  برای_

 .قبل شب بودم گذاشته جا چیزی اینجا دارید  گهن_

 .شد  من به خیره و کرد  پارک گوشه یک و برد  رو ماشین

 معنی که دادم بهش کوچیک تکون یک و پایین آوردم و سرم

 .داد  رو تشکر
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 باز و کمربند 

 پیاده و کردم

 :زد  شدمداد 

 دلربا_

 .دوختم بهش و نگاهم غیظ با

 .کن جمع و حواست خیابون وسط_

 .برگردوندم و روم حرفش به توجه دونب

 .نکردم پیدا عکس از اثری کردم نگاه اطراف به هرچی

 :غریدم لب زیر

 .بهت لعنت لعنتی_

 من به لعنت.افتادی گوری کدوم

 هم افکارم توی حتی برنمیداری سرم از دست که تو به لعنت

 .هستی
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 وسط دقیقا من از فاصله با و بود  شده پیاده ماشین از فرشید 

 .بود  ایستاد  خیابون

 اول همین برای بزنه من به و کنه عبور ماشین میترسید  انگار

 .بود کرده سپر رو خودش

 لعنتی شب اون از که هاش حمایت این از.لرزید  دلم لحظه یک

 .لرزید  دلم شد  شروع

 .داد دست بهم خوشایندی حس

 .میشد  نزدیکم داشت

 چیزی ردمک حس که بشم ماشین سوار که میرفتم داشتم عصبی

 درخت یک پایین کوچیک باغچه سمت رو پیاده روی

 .میخوره دارهتکون

 و برگشتم سریع

 .زدم زل عکس همون به تعجب با

 .شکرت خدایا بود  خودش
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 .برداشتمش و دویدم سمتش سریع

 .سمتم اومد  و کرد  تر تند رو هاش قدم و ترسید  فرشید 

 .بود سالم ولی بود  شده خاکی کمی عکس

 دویدی؟ چیشده؟چرا_

 .بریم_

 میگشتی؟ این دنبال_

 .آره_

 .بریم  خب خیلی_

 پیاده خودشم کرد  پیاده خونمون در دم و من دیگه دقیقه بیست

 :گفت و آورد خودش با هم رو خوراکی کیسه و شد 

 و چهل پالک_

 به و بود؟سرم سه

 تکون تایید  نشونه

 .دادم
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 چند؟ زنگ_

 .سه_

 هست؟ خونه کسی_

 تو سامان و شد  باز در بدم و جوابش خواستم که همین

 .شد ظاهر ساختمون ورودی در چهارچوب

 سامانم.شد  خیس چشمام.دلم تو برگشت دنیا غم تمام یهویی

 .تر اونور هم خیلی از آشفته خیلی.بود  آشفته

 داغون اینقدر چرا

 چی بود؟مگه

 من مادر شده؟پدر

 چرا اون مردن

 اینقدر داغونه؟چرا

 شده؟ وحشتناک
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 .بودن همیشه از تر خسته اش نشسته نخو به های چشم

 به ممکنه لحظه همین میکردم حس.بود  خون ازم دلش انگار

 .برسه انفجار  ی مرحله

 خودم و بستم و چشمام.میداد  قورت و دهنش آب و میکرد  نگاهم

 .کردم رها بغلش تو و

 .کرد  بغلم همیشه از تر سفت اونم.داشتم نیاز "واقعا

 :گفت  گوشم کنار سامان. دمبو کرده نگرانش خیلی انگار

 بی دیگه لعنتی.دنبالت بیام نذاشتی چرا.میکشی و آدم میکشی_

 .نمیریا جایی من از خبر

 هایش چشم تو شدم خیره هایش چشم به و شدم جدا آغوشش از

 :نظیر هایی حرف خوندم رو هایش حرفا

 شم نزدیکت نمیذاری چرا دورم ازت سال چند  میکنم حس_

 ازم روندی؟چرا خودت از و من ماه چهار این چرا

 پیدا نفرت نمیخوای؟ازم نمیذاری؟منو فرارمیکردی؟چرا

 کردی؟
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 هایش حرف نفی ی نشونه به رو سرم و برید  رو امونم گریه

 .دادم تکون

 سامان کنم تکیه بهش میتونستم که کسی تنها انگار ولی نمیدونم

 :گفتم بود 

 اونا ئنیمطم.کردن شناسایی قشنگ شد  تموم مطمئنی  سامان_

 بودن؟ من بابای و مامان

 له صورتش دیدم من که اونی ولی بود  سالم بابام من آخه سامان

 چرا ولینمیدونم.بود  سوخته "کال که بود  خانمم یک بعد بود  شده

 و من.ان زنده مطمئنم من سامان.بود گردنش من مامان گلوبند 

 با رفته میگه بیادخودش که بابایی  کن صبر حاال. نمیکنن ول

 نه؟ مگه.ان زنده میگه میاد  دیگه بزنه حرف سرهنگ

 :زدم داد  و گرفت هقهقم

 . سامان نمیکنی تایید  رو حرفم چرا_
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 :گفت کردو بغلم خیسش چشمای با دوباره سامان

 .میگی درست تو.هیس_

 رفتن  موقع .بیرون اومدم بغلش از آروم.میام اآلن منم باال برو

 میکرد  فراونینگاهم غم با االح که فرشید  به جون بی نگاه نیم یک

 تو  بدجور غم رنگ.بود  شده عوض نگاهش رنگ اونم.انداختم

 میومد  بدم چیزهمیشه تا چهار از عمرم تو.میزد  دو دو چشماش

 قضاوت اولیش.بود  خورده مشامم به یکیشون بوی اآلن که

 و دلسوزی آخر ودر تقلید  سومیش و نکردن درک دومیش.بود 

 بدون.کنه ترحم بهم غریبه یک نمیخواستم .غم و ترحم

 نگاهش آسانسوربشم وارد  که ای لحظه تا.رفتم  خداحافظی

 برام اینقدر چرا مرد  این خدایا.بود  عجیبی جور یک.میکردم

 خیلی گاهی.خاصیبود  تناقض رفتارش توی.بود  خاص و عجیب

 چندساعت درعرض اینارو تازه.دلسوز خیلی گاهی و خوب

 من بود  شده باعث هرچیبود .چیه اخالقش باقی ببین.شدم متوجه

 کنم  قبول میتونستم نه میخواستم نه.بیرون بیام جسد  چندتا فکر از

 گول عمر آخر تا و خودم حاضربودم.باشن پدرومادرم اونا که

 .نکنم قبول و واقعیت ولی بزنم
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 واقعیت به یکه خواب.م دید  خواب توی اونارو جسد  من

 .پیوست

 .ودنب مرده شکل همون به واقعا اونا

....... . 

 دریااکبری #

 چهارم _نودو_پارت #

 دلفریبانه #

 :راوی

 فرشید  روبه بشه تر آروم که بست و چشماش لحظه چند  سامان

 :گفت
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 چه که کردین دلربا درحق که لطفی درباره دلربا پدربزرگ_

 نمیدونم.گفتن کردین هممون درحق و لطف این کنم عرض

 .میشم ناآش باهاتون که خوشحالم خیلی ولی چیبگم

 :گفت و کرد  دراز فرشید  سمت به و دستش سامان

 . دلربا پسرعمه هستم سامان_

 :گفت و فشرد  و سامان دست لبخند  با فرشید 

 متاسفم  که غریبه یک.فرشید _

 بیشتر بدونید  قابل اگه دخترخانم این با میخوام.داغ این بابت

 وضعیتدلربا درباره میخوام باشید  مایل اگه راستش بشم آشنا

 .زیاده بشه بهتر حالش کنم کمکتون اینکه احتمال بدونم

 :گفت و زد  لبخندی باخوشحالی سامان

 نیستین؟ ما نجات فرشته شما "احیانا_

 بعدی قرار تا و کردن ردوبدل و هاشون شماره و خندیدن هردو

 برگشت خوراکیا کیسه با سامان.کرد  ترک اونجارو فرشید 
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 بچه یه مثل که دید  بزنه صدا رو دلربا خواست که وهمین

 .خوابیده کاناپه روی ، درد از وپر غمناک ای چهره با معصوم

 لب زیر بست رو خونه در سروصدا بی و زد  لبخندی سامان

 :گفت

 .داری آرامش خواب توی تنها که دلربا بخواب_

 از دریغ خوابش ولی میخوابه دلربا که نداشت خبر سامان اما

 روز و شب کابوسای از میدونست چی اون.آرامش ای ذره

 .دلربا

 دریااکبری #

 نودوپنجم_پارت #

 دلفریبانه #

 ...دلربا
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 هرکدوم که میومدن جدید  روزای و میگذشتن تکراری روزای

 .بودن قبل روزای از تر مزخرف

 پیش سامان و  بابایی سفارش به من رفتن از ای جلسه ده اآلن

 .میگذره روانپزشک

 دریغ اونام کرد  فیمعر بهشون خوب شناس روان یک فرشید 

 .زدن هوا رو و درخواستش و نکردن

 برای گل با خونه، رسوند  منو فرشید  که روزی اون فردای

 سرم از دست چرا نمیفهمیدم.اومد  من عیادت

 بودم غریبه لبخند  با.ببینه و من بدبختیای خوششمیاد .برنمیداره

 .هوام در معلق روح یه میکردم حس.نه گریه ولی

 .بشه دیده نمیخواد  ولی میشه دیده که مه یک مثل شایدم

 .فرشید  ،سامان،حتی باباییم های محبت میومد،از بدم

 پشت میکردم حس.کنند توجه بهم اینقدر نمیخواستم "اصال

 واقعیتاینطور  در ولی دارند  انتظاریم یک میکنند  که هرمحبتی
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 کسایی  حتی همه درباره نداشتم قبول  رو کسی هیچ دیگه من.نبود 

 .میکردم بد  فکر میکردن لطف بهم نظورم بی که

 محبت  بهم چی برای دیگه میکنن ولم میرن اینام آخرش میگفتم

 چندتانفع  پزشک روان یک پیش من رفتن بین این ولی.میکنن

 خودم با هنوزم ولی بود  شده کاسته افسردگیم از کمی.داشت

 بابایی .بهممیرسید  بیرون میبرد  و من همش سامان. بودم درگیر

 عذابشون دارم میدونستم.بخندونه منو میکرد  عیس همش

 نشو مدرسه وبیخیال امسال گفت دکتر.نبود خودم دست ولی.میدم

 محبتهای  بین این تو.برم نبودم مایل چندان من اما .برو حتما و

 میذاشت.بود  کرده اعتماد  سامانمبهش.میکرد  روانیم داشت فرشید 

 از خیلی.شد می تلپ ما خونه همش یا بیرون بریم باهاش یا

 اون  پشت بشم متوجه که هرکاریکردم.میشدم عصبی رفتاراش

 داره دوست یک گفت و اومد  دیروز.نفهمیدم چیه محبتهاش

 که باباییم.ببینه و من میخواد تعریفکرده براش من از کارگردان

 خودت هرجور میگفت سامانم.بود آسمونا تو خوشحالی از

 شاید .داره و خودش سختیای ولی بهتمیاد  بازیگری.داری دوست

 اآلن ولی درمیاوردم بال میدادن بهم خبرو این پیش چندماه اگه

 میکرد داغونم داشت بودن اضافه حس.قبولکردم عادی خیلی

 مزاحم دیگه تا باشم مستقل زودتر داشتم دوست همین برای
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 "کال که بابایی.بودن پیشم همش اونا.نشم وسامان بابایی زندگی

 ما با داشت کال همینطور هم سامان.میکرد  زندگی من پیش

 .میکرد  زندگی

 .نمیذاشت تنهام ثانیه یک حتی

 روز شاید .کرد  ناراحتی اظهار و دیدنم اومد  مامانش چندباری

 زود  خیلی ولی کرد  گریه برادرش مرگ خاطر به اول

 .فراموشکرد 

 گرفتیم مسجد  توی رو مادرم پدرو ختم مجلس وقتی نمیره یادم

 .زد  بهم حرفی چه

 فت گ

 کسایی چه و هستن رفتنی کسایی چه بود  مشخص اولشم از_

 .بوده همین لیاقتشون البد  نخور غصه تو موندنی

 .کردن جدا ازش منو زور به که کردم حمله عمه به جوری

 .سرقبرشون میرفتم باید  روز هر
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 ...روز هر

 اظهار اونام. شدن شوکه اولش شدن باخبر که عموهامم

 هیچ ولی. نیستن پیشم مثال که کردن تاسف و ناراحتی

 .باشن برام پدر جای به که نکرد  کدومشونقبول

 ازم دارن جوری چه برادرات خواهرو ببینی بیای  کجایی بابا

 .دادن خجالتم خیلی ام شرمنده لطف همه این از.میکنن حمایت

 باش راحت تو چیه تو گناه نیستن تو آدم اونا نشیا شرمنده تو بابا

 .اونجا

 رو من غصه اصال میکنم کاری یک زندگیمو منم باش راحت

 .نخورید  دنیا اون از

 فرشید؟  گفت چی بابا شنیدی

 .بشم معروف قرار بشم بازیگر قرار من گفت

 .بشه مستقل میخواد  میشه؟دخترت باورت
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 کسی نیست الزم دیگه.نیستم کسی  مزاحم دیگه بشم مستقل آره

 .کنه زندگی باهام زور به

 سامان و بابا خودشون زندگی پی یرنم و میشن راحت همه

 هستن؟ من پیش همش چی یعنی دارن زندگی خونه

 دست بدن رو من حضانت و دادگاه ببرن میخوان رو من

 خودم از بلدم خودم من هست نیازی چه چرا باباییآاخه

 دارم؟ قیم و حضانت به نیازی چه مراقبتکنم

 .کارها و ها حس این از متنفرم

 دریااکبری #

 ششم_نودو_پارت #

 دلفریبانه #

 دلمان_

 خوش
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 . . . استکه

! . مینویسیم

. . 

 ! . . .خوانند  مي . . . دیگران و

 . . . اي عده و

 گویند  مي

 همیشه مثل«؛

 الیک ، عالي

! « 

 . . . ریزند  مي اشک . . . بعضي و

 . . . خندند  مي . . . بعضي و

 !است خوش . . . دلمان

 . . . کوتاه هاي لذت . . . به
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 . . . که هایي دروغ . . . به

 ! . . .ترند  قشنگ . . . بودن راست از

 ! . . .بسوزاند  دل . . . برایمان کسي اینکه . . . به

ورتکي ارسال با! . . .شود  عاشقمان . . . کسي یا  دل . . . ص 

  برآوردنخواهشي . . . به! . . .میشود  خوش . . . دلمان! . . .ِمیبندیم

 ن  میلما مطابق چیزي وقتي . . . و. . . ذتيل چشیدن . . . و.. .

 . . . ساده چه و!میزنیم لگد  . . . راحت چقدر!بود 

. .  دلمان و!کنیم مي فراموش را عشق . . . ساده چه و!میشکنیم

 . عادت . . . به. . . است خوش .

 احساسم تمام با تا بود  داده کارگردان و متن این

 ولی.بود احساس نداشتم که چیزی تنها اآلن متاسفانه.بخونمش

 حالم وصف و موقعیت به باتوجه کردم و تمامسعیم

 :گفتم باال آوردم و سرم.بخونمش

 بود؟ چطور_

 همش که اخالق سگ آدمای اون از بود  مشخص کارگردانش

 دستزدن به کرد  شروع دادو باال ابروشو تای یه میگیره تو پاچه

 دست من برای چی یعنی.زدند دست همه اون از بعد 
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 فرشید  با نبود  ما با سامان .میکنن مسخرم نکنه.میزندند 

 :گفتم .بودیم تنهااومده

 فرشید؟_

 :گفت .میکنه تشویقم داره پهنی و پت لبخند  با دیدم

 .کوچولو خانوم میگم تبریک تموم کارت_

 من ولی کردن قبولم سادگی همین به یعنی شد  تا چهار چشمام

: تگف کارگردان.ندادم بازیگری تست حتی که

 چیکار باقیشو ببینم.بوده عالی که اینجا تا.فیس،صدا،حاالتت_

 فیلمی این توی.حل بدی دیگه کوچولوی تست یک.میکنی

 اون میتونی خوب خیلی.دارم الزمت خیلی میسازم کهدارم

 مثل کاراکترهایی به اآلن.کنی اجرا و میخواستم که فردی

 داری شما یول.ندارن استعداد  که حیف ولی.داریم نیاز شمازیاد 

 موافقین؟ خودتون.نایابی خانم

 :دادم پاسخ و زدم لبخند  شد  اشک پراز چشمام

 .این از بهتر چی_
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....... 

 همه خونه برگشتم  که غروب.بودم خوشحال خیلی روز اون

 خیلی اونام.کردم تعریف سامان و بابا برای و چی

 چی از.د  بو نگران سامان چرا نمیدونم ولی.خوشحالبودن

 ؟میترسید 

 مخالفت اصال.نکنه مخالفت امیدوارم

 داره؟این ربطی چه اون به بکنه هم

 .ست کاره هیچ اون منه ی آینده

 دریااکبری #

 هفتم _نودو_پارت #

 دلفریبانه #

........... 
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 بازیگری تست برای رفتم که روزی از ماهی سه اآلن

 میرم هنوزم. شده بهتر خیلی قبل به نسبت حالم.میگذره

 مرگ جریان با که کرد  کمکم خیلی.تر کم لیو پیشروانپزشک

 سامان چشمای تو هم میشد  و خوشحالی.بیام کنار مادرم پدرو

 برام خیلی آدم همه اون جلوی اونم کردن بازی.دید  همبابا

 دیگه دوماه تا بود قرار.بود  خوب بود  هرچی ولی بود  سخت

 اصلی نقش اینکه با.بگیرم و پولم من و ببندیم و قراردادبعدی

 بازی داشتم که فیلمی اسم. داشتم رو دوم نقش ولی بودمن

 .بود  مادر میکردمالهه

 رفت خیلی بود  شده بهتر فرشید  با خیلی ام رابطه مدت این توی

 بودیمفرشید  شده صمیمی باهم اصل در.باهامون داشت آمد و

 بزرگتر ازم سال شش هم سامان.بود  بزرگتر سامان از ماه دو

 .بود 

 وابسته رفتاراش و فرشید  به بیشتر تمیگذش بیشتر هرچی

 روم به هنوز ولی بود  کرده حس بابایی و این و میشدم

 میومد  تر کم وقت چند این سامان.نشم ناراحت شاید  نمیاوردتا
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 دید  وقتی ولی کنم آمد  و رفت فرشید  با میترسید  اوایل

 .کرد  موافقت خودممایلم

 دور از مشخصه ولی گرفته فاصله ازم چرا نمیدونم ولی

 .هست بهم حواسش

 میدونم من ولی باشه مراقبم پنهانی میکنه سعی.میبینمش همیشه

 .چیه کاراش این دلیل

 این نیست اینطور که صورتی در بشه مزاحمم نمیخواد  دلش

 زندگیم تو اومده فرشید  یکه وقت از ولی خودش تصور

 .ببینم رو سامان میخواد  کمتردلم

 سامان ولی اینجا نیاد  زیاد  که میکرد  پیله بهش سامان مامان

 .نمیره بار زیر

 چون راستش بدم ادامه و درسم تونستم فرشید  کمک به امسالم

 همینکتابای برای .برم نمیتونستم دیگه دبیرستان نرفتم مهر از
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 خرداد  امتحانای به و خودم بتونم تا خرید  برام رو امسال

 .عقبنیفتم سال یک دیگه که کنم پاس بتونم الاقل برسونم

 باز جا من برای دبیرستان یک تو ولی جوری چه نفهمیدم

 داشتم هرسوالی.میکرد  کمکم درسا توی خیلی خودشم.کرد 

 کمک به سرم که بود  خوشحال هم بابا.میپرسیدم ازفرشید 

 .بود نگران انگار ولی شده گرم فرشید 

 همیشه اون ولی فرشید  ی خونه برم نشدم حاضر وقت هیچ

 .اینجا میومد 

 ولش نگرانی ولی میدونست فرشید مدیون و خودش یخیل بابا

 بازیگریشدم کار وارد  وقتی از داشت حق میفهمیدم .نمیکرد 

 و درتماس هام بازی هم و کارگردان مثل هایی مرد  با همش

 .بودم سرصحنه همش روزا این بودم ارتباط
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 فرشید  و این.بود  کرده پیدا اعتماد  فرشید  به بسته چشم دیگه بابا

 .بشم نمیخواستموابستش من بازم ولی.بود کرده ثابت هممون به

 خیلی برام ولی.کردناش خوبی و بودنش به بودم کرده عادت

 باهم زود  ولیخیلی بود  زیاد  مون سنی فاصله ما بود  عجیب

 چرا؟ واقعا شدیم، اخت

 چرا استعداد  و جذابیت همه اون با فرشید  که بود  عجیب برام

 :میگه که خودش. نمیکنه بازی وقت هیچ

 رو  حرفه  یک بپره شاخه اون به شاخه این از نداره دوست_

 رفتم باهاش چندبار حتی. بود مدلینگ فرشید .بسه کنه دنبال

 برای  فرشید  خب ولی آتلیه مثل جایی یک رفتیم بار یک.ودیدم

 منم  چندباری حتی.میکرد  کار زیادی  های شرکت برندهای

 بار  یک فقط کردمن قبول دیگه البته که برد  بازیگری بهبهونه

 .بشم مدل که میومد  بدم راستش.بود  مانتو تبلیغ برای اونم

 راحت اونا با "اصال من که داره و خودش سخت قانونای

 .نیستم

 حرفه این وارد  میخواست رو من پارسال سامان که همونطور

 .کنه
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 قرار امشب.بگذره سخت بهم بذارم چرا میکنم و زندگیم دارم

 و شام و بیرون بریم شام باهم ییبابا و سامان با بود 

 .باهمبخوریم

 که میبستم رو مانتوم های دکمه داشتم.بشم آماده که رفتم منم

 با.روشنمیشد  خاموش گوشی رو فرشید  اسم.خورد  زنگ گوشیم

 .دادم جواب و گوشی سمت  رفتم لبخند 

 دریااکبری #

 هشتم_نودو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفتم 

 بله؟_

 .خانم سالم علیک_
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 :گفتم و دمخندی

 چطوری؟ .سالم_

 برنامه اگه باهات بیام نمیتونم امشب که میدونی فرشید  راستی

 .بیرون میرم اینا بابا با دارم.داری

 سامان واال نمیدونم_ برید؟ میخواید  کجا حاال سالمتی به_

 .ریخته برنامه

 میگفت  که اومد  بود شده خونه وارد تازه که سامان صدای

 .شد  دیر دیگه بیا دلربا_

 :گفتم ای عجله منم

 راستی  میرنم حرف باهات و میبینمت سرصحنه فردا فرشید _

 .خدافظ.میام سامان با دنبالم بیای فردا نمیخواد 

 رابطه از سامان نمیخواستم "اصال.ندادم بهش زدن حرف امون

 مخالفتمیکردو شک بدون چون بدونه فرشید  با  من نزدیک ی

 تغییر فرشید  به سامان گاهن نداشتم دوست "اصال نمیداد  اجازه

 :گفتم و زدم داد .کنه
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 .سامان اومدم_

 .میشدم خارج اتاقم از داشتم که وقتی

 .م کرد  پیداش پیش ماه چند  که عکسی اون به خورد  چشمم

 .نذاشتم وقت براش وقت هیچ

 .ندیدم و سیاه هاله اون دیگه

 .بود عجیب خیلی

 .شدم خیره عکس به و رفتم

 .شبرگردوندم و برداشتمش

 .اس نوشته یک پشتش دیدم

 دیگه؟ چیه این

 .بودم نکرده نگاه و پشتش حاال تا چرا

 .بود  اسم یک پشتش

 .بخونمش درست نمیتونستم بود  شده نوشته بد  خیلی

 .کردمش لبخونی حرف به حرف و آروم آروم
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.ف..ا...ا_

..سو..ف..

د #نافسون؟

 ریااکبری 

 نهم _نودو_پارت #

 دلفریبانه #

 .پرسیدم یبابای از مسیر توی

 میشناسید؟ افسون اسم به کسی شما بابایی_

 .کرد  تغییر یکهو بابایی نگاه رنگ

 هم پرید  رنگش هم چون باال رفت قلبش ضربان کردم حس

 .اومد  بند  نفسش

 .میشد  پایین باال هی اش سینه قفسه
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 برام حالتهاش این

 بودیعنی عجیب

 میشناختش؟

 .نمیگفت هیچی.بود شده الل  انگار بابایی

 :پرسیدم وبارهد 

 شد  چی_

 بابایی؟سامانم

 و کرد  تعجب

 :گفت

 کیه؟ افسون دلربا_

 .بفهمم که پرسیدم منم سامان نمیدونم_

 :بابایی
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 کجا از و اسم این_

 شده آوردی؟چی

 میپرسی؟ و این که

 .همینطوری هیچی_

 .نمیشناسمش  نه_

 .میکرد  مخفی و چیزی یک انگار میگه دروغ داره کردم حس

 نکنه

شمیشناخت

 ؟خیلی

 عجیب

 .بود 

 افسون؟ اسمش دیدم که دختری عکس یعنی

............ 
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 و مامان برای بیشتر منم دل.میشد  سردتر روز به روز هوا

 ماه اسفند .بود  گرفته و وجودم بدی سرمای. میشد  تنگ بابام

 فکر وقت هیچ.داشت سرمارو و سوز اون هنوز هم هوا بودو

 بیاد  گیرم پول اینقدر بشم بازیگری کار وارد  وقتی نمیکردم

 .میکردم بازی خوب.رسیدم اینجاها به جوری چه خندهدار

 تالشم تمام منم.سینما ی پرده رو بره فیلم ماه خرداد  بود  قرار

 میگرفت ام گریه خیلی سرصحنه.باشم بهترین که ومیکردم

 و دختری نقش داشتم.داشت زیاد  احساسی سکانسای چون

 پرورشگاه توی حاال و داده دست از و مادرش که بازیمیکردم

 که اینه حداقلش ولی غمناکیه فیلم..... میکنه زندگی

 . بودم آخرش عاشق من و.پایانشخوشه

 .نبود  من زندگی مثل

 به شبیه خیلی میکردم بازی رو نقشش که دختری زندگی

 .بود  خودم زندگی

 .نداشتم مادر منم
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 .اومد درد  به قلبم جمله این گفتن با

 خیلی.شده جدیدی پیشنهاد  بهم که گفت و زد  گزن فرشید  دیروز

 کنمبهت مشورت سامان و بابایی  با بذار گفتم بودم خوشحال

 "کامال دیگه. میکرد  کمک بهم خیلی فرشید  بیچاره.میدم خبر

 انجام اوننمیتونستم وجود  بدون و کارام.بودم شده وابسته بهش

 خیلی.هام برنامه مدیر بود شده بود همراهم میل باکمال اونم.بدم

 اینکه با.میکنه همراهیم پشتمهو همیشه چرا که بود  عجیب برام

 خیلی باباییم.داشت و هوام بازم ولی بود  شلوغ سرخودشم

 رابطه نفر یه با چندماه بودمبعد  تونسته اینکه از بود  خوشحال

 محبتاش و فرشید  به باباییم زیاد  عالقه متوجه.باشم داشته خوبی

 لب روی های خنده.میدونست خودشپسر مثل و اون.بودم شده

 .ببندم دل میترسید  حال این با ولی بود  اون مدیون و من

 هیچ به وقت هیچ دیگه من.بودم مطمئن خودم از من حال این با

 .نمیبندم دل کس
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 که دوست یک عنوان به فقط و ندارم دوستش بودم مطمئن

 .میکنم  حساب روش میکنه کمکم

 چه ولی ظاهری شاید  البته بود  فرق خیلی فرشید و من بین

 .آدم خود  مهم داره فرقی

 پدرومادرم  رفتن دلیل درگیر باباییم با فرشید  که بودم خوشحال

 نشدیم  موفق هنوز متاسفانه ولی.بودن شیراز به

 اآلن تا ولی کرد  کمک  بهمون خیلی سعادت سرهنگ.کهبفهمیم

 ولی میدیدم تر کم نیالرو چندماهه این.بوده فایده بی که

 تونستم که بود  خوشحال برام خیلی بودم درتماس هاشتلفنیبا

 وقتی .موقتی نه بشم موندگار سینما تو امیدوارم البته بشم بازیگر

 که  گفتم و زدم زنگ نیال به امروز.نیست مشکلی دیگه بیفتم جا

 خونمون بود  فرشیداومده کردم دیر خودم اآلنم. دلخسته کافه بیاد 

 من  گفتم که چیه بعدی بازی ارهدرب تصمیمم ببینه بگیره خبر

 .بگیره  تصمیم خودش که باباییسپردم به باقیشو ولی موافقم خودم

 دریااکبری #
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 صدم_پارت #

 دلفریبانه #

 برم میده تکون دست داره که دیدم نیالرو.شدم شاپ کافی داخل

 .نشستم سرمیز و زدم لبخند  منم.پیشش

 کردی رتو جدید  اف بی دلی؟نامرد  بودی کجا هست معلوم هیچ

 رفت؟  یادت فاوتو رفیق

 :گفتم و خندیدم

 مطلب درک "اصال چرا تو دختر.بخواه جون شما.جوننن_

 .ام سرصحنه همش میدونی.درگیرم وقته چند  این میگم نداری

 .بیام موقع به نتونستم خونمون بود  اومده فرشید  شد  دیر ببخشید 

 :گفت شوخی و عصبانی باحالت

 افتاده تو گیر بدبختی کدوم بینمب حاال سرم آوردی هوو به به_

 به میکنیبه بیچارش تو کارش رد  بره بگم بده و شمارش بیچاره

 ببینم بازیگر میگذره؟خانم خوش ...بوده هم خونشون آقا تازه

 چندتا؟ چندتا چی؟بابا سامان پس
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 :گفت و خندید  سرش تو زدم محکم دونه یک

 و رشپد  ها کنه اذیتت بخواد نبینم. کردم غلط خب آخخخ_

 .کرد  اضافه بعد .درمیارم

 که تلفن پای شدم دیوونه بگو برام اش درباره کم یه خب_

 .و بد  میگیا اول از همشو ببین نگفتی هیچی

 :گفتم و خندیدم

 چیزی سامان و من بین نه نیست میکنی فکر که چیزی اصال_

 .برداشتی توهم.فرشید  بین نه بوده

 و هم اومدم.ندارم هحوصل.بیخیال نیلی نیست ایم تحفه همچین

 .بگیم پرت و چرت نه ببینیم

 :گفت سریع

 .. ... وگرنه بگو باش زود  بابا برو...ا_

 :گفتم و خندیدم

 که کارایی و آشناییمون از.بگم شو چی خب.نزن بابا تر آروم_

 .یدیگه خبردار کرده برام

 :گفت ناراضی نیال
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 .دلی اه_

 مدلینگ.ی فرشیدصالح.فرشید  اسمش بابا باشه_

 توپ مالیش وضع میکنه زندگی الهیه اصیل تهرانی .معروفیه

 سه و بیست.ورزشکار و جذابه.ه دار ای بنزسورمه ماشین.ه

 مجردو.میزنه ویالون.موسیقیه دانشجو. سالشه

 بازمبگم؟  خوبه؟بسه؟یا.مستقله

 به زیادیم توجه.کردم اضافه.بود  مونده باز نیال دهن مدت تمام

 خیلیوابسته هم به.بوده پشتم مشدی آشنا وقتی از داره من

 دهنش هنوز چطوره؟نیال میگی چی تو.نمیفهممش واال.شدیم

 تا کردم گارسوناشاره به و باال آوردم و دستم و خندیدم بود  باز

 :گفتم بگیره سفارش بیاد 

 ".لطفا قهوه دوتا_

 و من داشت اش شده درشت تعجب از چشمای با هنوزم نیال

 :ردمک اضافه کالفه. میکرد  نگاه

 .شکر و شیر بدون
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 تکون نیال صورت جلو و دستم.رفت و گفت چشمی گارسون

 :گفت و زد  پلک.دادم

 معروف.میکنی فراموش منم شد  تموم میشی خوشبخت تو_

 کسیهم نداری که باالسرم آقا نمیشه حریفت که  بابائیتم.میشی

 .بشه هات خواسته و پیشرفت مانع که نیست

 قهوه.زدم زل بهش همونجوری هدفع یک بود  دستم قهوه فنجون

 .سوخت جیگرمم بلکه سوزوند و دهنم تنها نه بود  داغ

 فنجون بودم شده خیره بهش پلک بدون که همونطور آهسته

 .گذاشتم میز روی رو قهوه

 میداد؟ هشدار داشت اآلن

 :گفتم  اخم نگری؟با آینده بود؟یا میکرد؟حسودی تحسین

 .شد  سرد  بخور رو ات قهوه_

منظورش "واقعا.کافه از بیرون به دادم و نگاهم دلخور بعدش

 درباره فکری همچین "واقعا.بود  چی حرف این از 

 و دستش تو گرفت و دستم.نمیشه دوستم؟باورم اممیکنه؟بهترین

 :گفت
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 تو بد  دشمنتم؟مگه من مگه.بدم توضیح بهت کن نگاهم خره_

 مثلمن  نمیخوام.باالها باال اون بری میخوام میخوام؟بدبخت

 میدونی.عتیقه بشی نمیخوام.میتونی تو.شی موندگار نجاهاای

 دست از آدمایزندگیتو بهترین خواست اون.باالییه اون کار همش

 "حتما کریم خداخودش.بیفته برات خوب اتفاقای این تا بدی

 روشن میخوام فقط.دامنت تو انداخته و اون که کار تو حکمتی

 اآلن.شی نپشیمو نکنی انگاری سهل وقت یک.کنی درک.شی

 تنهایی  تو.باشه بهپیچاش حواست اما صاف صاف.همواره راهت

 با  که نیست آدمی میشناسم من که دلربایی باشه یادت فعال البته

 من.میشه داره سالم شانزده ومیبینی؟االن من.شه نابود  پیچا این

 گیری  تصمیم حق.اجبار میفهمی؟به کنم ازدواج باید امسال

 از یکی پسر با کرده زورم بابام ندارمولی خواستگار.ندارم

 چرا  بابام "واقعا.سالشه پنج و بیست پسره.کنم ازدواج دوستاش

 همش  نمیشه حریفش مامانمم.نمیفهمم.میکنه و کار این داره

 ای.نگیرم افسردگی وقت یک که  میکنه تعریف برام ازپسره

 ازدواج  به اجبار ولی میکردن مادرمولم پدرو منم کاش

 .نمیکردن

 اکبری دریا#

 یکم_صدو_پارت #
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 دلفریبانه #

 :گفتم 

 کدوم. میگی چرند  نیال؟چرا میگی داری چی_

 زدی؟ ازدواج؟خوبی؟چی

 میفهمی؟این  شدن کشته تصادف توی خانم نکرد  ول کسی و من

 نداری؟حامینداری؟تنهایی؟آرزو  دلگرمی خوبه؟اینکه کجاش

 یه تا آدم البته داری بدبخت؟حق بمیرن مادرت پدرو میکردی

 .میدونه قدرشو میده دست از رو زیچی

 شدم؟ سنگ از من میفهمی رفتن مردن شد  چی نمیدونستم منم

 .میزدم حرف و میریختم اشک همینجوری

 همیشه.میزدم نفس نفس.بود شده خارج کنترل از رفتارم دیگه

 از پربود  برم دورو وقتی میکشیدم عذاب همیشه.بود  سخت برام

 .باشن داشته خواننمی و ندارن درک که نفهم آدمای
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 :گفتم 

 .نفهمن حرفشو که اونجایی آدم جهنم میدونی_

 درهم و پکر قیافه به داشتم که جوری همین خورد  زنگ تلفنم

 خونهشب بیا میگفت بود  سامان.دادم جواب میکردم نگاه نیال

 بودم شده متوجه.گفت ای کالفه باحالت و این.داره کارت فرشید 

 و سامانناراحت داشت بهم فرشید  که زیادی توجه خاطر به

 میخواد  سامان جلو فرشید  که چیشده حاال.میشد  عصبی

 :گفتم.بگه

 .اومدم_

 . کردم قطع و گوشی

 ساعت همین همینجا فردا برم باید  اآلن نیال کن گوش_

 هنوز.پیشته  فکرم.گلم برم باید  ببخشید  فهمیدی .میبینمت

 باشه؟  میزنیم حرف حتما فردا ولی نفهمیدم ادواج منظورتواز

 :گفت و برداشت و کیفش نیالم

 کنم حساب هارو قهوه پول خواستم .میام منم برو دلی باشه_

 .نذاشت
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 .نکرده حساب خودش که وقته خیلی که گفت

 رحم خدا.داره چیکار بگه تا خونمون بیاد  فرشید  بود  قرار شب

 همیک رفتم منم.باشه سامانم باید  که بگه میخواد چی مگه کنه

 نمیومد  بدم فرشید  از.برسم خودم به کمی هم شمبپو مناسب لباس

 من.میگفت البتهخودشم.بشم داده جلوه بد  جلوش نداشتم دوست

 ".باطنا هم "ظاهرا هم هستم عالی همیشه

 دریااکبری #

 دوم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .اومد  آیفون زنگ صدای

 . نیستم حاضر هنوز که من وای

 .دراومدم حموم از بدو بدو

 :گفت میخندید  داشت سامان

 .داره چیکارت فرشید  این ببینیم بیا ندیا لفتش من جون دلی_
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 :زدم داد

 .بیا سامی_

 رو رفت دستش شنیدم میشد  در نزدیک که پاشو صدای

 :گفت و دستگیره

 .جانم_

 :زدم داد

 .نکنیا وا نه نه_

 :گفت خندیدو

 خب داری مرض_

 صدام چرا

 :کردی؟گفتم 

 جا سامی میزه رو بده کلیپسمو "لطفا بیرون بیام تونم نمی من_

 .مونده

 . دراومد  صدا به پذیرایی در زنگ صدای

 .سامی بدو وای ای وای ای_
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 .میخندید  هی سامان

 .بجنب_

 .اتاق داخل اومد  توشه کلیپسم که دست یک دیدم در الی از

 .نیست سامان دست که این

 .کشیدم جیغ و گفتم هینی یک

 :گفت فرشید 

 بیا زود  باشه عافیت کوچولو خانوم_

 دارم خوب خوب خبرای بیرون

 .برامون

 چی این جانم

گفت؟برامون؟ا

 نمیتونستم صال

 .کنم درکش

 بود؟ چی منظورش
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 من فهمیده کجا از این حاال بود مونده در الی دستش هنوز

 .بودم حموم

 . خوند  و ذهنم

 :گفت

 .منتظرم.برداشته رو خونه کل شامپوت بوی_

 . بگیرم سوکلیپ که سمتش بردم و دستم

 .دستش به خورد  دستم

 :گفت

 داری؟ تب دلربا_

چی؟خند _

 هیچی یدو

 .نگفت

 بود  در الی دستش هنوز ولی ازش گرفتم کلیپسو

 .بود دستش به چسبیده هنوز منم دست و
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 این کنه پیدا ادامه این از بیشتر اگه میشه بد  خیلی دیگه خب

 .کاال ردوبدل

 . در زدیکن اومد سامان دیدم که بزنم حرف خواستم

 :گفت

 .میاد  جونم دلربا اآلن فرشیدبشین بیا_

 .بستم درو من بعدشم

 .جین با پوشیدم بلند  تقریبا ای قهوه ای دکمه پیرهن یک

 دریااکبری #

 سوم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .نشستم مبل رو و کردم سالم

 .گفتم آروم چون نشنیدن و صدام انگار

 .میزدن حرف باهم داشتن فرشیدم و سامان
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 :گفتم و کردم اهومی یک

 .سالم علیک_

 .خنده زیر زدن هردوتاشون

 میخندیدن؟ من به داشتن ادبا بی

 :گفتم 

 .نامردا میخندین چی به_

 :گفت اومدو چایی سینی با آشپزخونه تو از بابائیم

 .کنیدا اذیت و خوشگلم نوه نبینم شمام با آهای_

 .البته بود  دخترم پی حواسش اومد  که  اولی از که فرشید  آقا

 .شد  بلند  مبل رو از سامان

 :گفت

 .هست دلربا کشیدین زحمت چرا شما باباجون_

 :گفتم 
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 من؟ گردن میندازی چالقی خودت_

 .نداره آفت که ها بم بادمجون قضیه باباجون:گفت خندیدو

 :داد  ادامه و خنده زیر زد  بعدش

 همه .خانم دلربا شمائیم نوکر و چاکر ما_

 .خانم نمیکنم جسارت میکنم خودم کاراتو

 :گفتم 

 .که نداری جرات به به_

 .میخندیدن ما کالی کل به داشتن فرشید  و بابایی

 گشادی گلو لبخند  با داره دیدم خورد  فرشید  به اتفاقی چشمم

 .میکنه نگاهم

 .شدم معذب کمی نگاهش از راستش

 :گفتم دلم تو
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 بزن حرفتو المصب_

 میکنی نگاه.اه دیگه

 :گفت  چرا؟بابائیم

 جان فرشید  خب_

 شده؟فرشید  چی

 :گفت

 اجازه به همش ولی نه یا هستید  موافق شما نمیدونم راستش_

 .داره بستگی شما

 .بشه خارج تهران از فیلم بازی ادامه برای باید  دلربا راستش

 .شمال بعدش اراک اول بریم جا دو باید 

 .بودم شوکه اول من

 .پرید  بابائیم صورت از رنگ
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 .ید ترس که براش بمیرم

 .میزد  حرف میکردو نگاه سامان و بابایی به همچنان فرشید 

 .بود خودم حال تو من ولی

 بدم که خانواده؟من بدون تهران؟اونم از خارج نمیشد  باورم

 .بده اجازه بابایی نکنم فکر ولی.نمیومد 

 :گفت بابایی

 چه برای_

 تا کی مدت؟از

 :گفت  کی؟فرشید 

 .آینده هفته سه تا فردا از_

 و  برم نمیتونم من میشد  خراب کارم اینجوری.بود یاد ز مدتشم

 .آرزوهامپر.شد  تموم چی همه.میبرن رو دیگه یکی من جای اونا

 :گفت فرشید  به رو بود  شده عصبی انگار سامان

 .بدیم رو اجازه این که نکن فکرشم بیخیال "اصال جان فرشید _
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 :گفتم دلم تو دوباره

 ه؟آخ چه تو به.ببینا و سامان حاال اه_

 دریااکبری #

 چهارم _صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .کنم خفه و سامان این میخواست دلم وای

 .لعنتی توچه به اه اه

 باید  که اونه.بابائیمه من سرپرست نبود  مهم اون نظر اصال

 .بگیره تصمیم

 :گفت بابائی

 ...بعد.سالشه شانزده تازه دلربا که میدونی پسرم_

 :گفت و ائیباب حرف وسط اومد  پابرهنه فرشید 

 نگرانیدو.دارم خبر اینا همه از من میدونم بله بله ببینید _

 .دارید  حق.میترسید 
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 .الزمه دلربا برای کار این.پدرجون ولی

 .میشه خراب زحماتش تمام نیاد  اگه

 پیدا خوبی بازیگر همچین نمیتونه دیگه کارگردان درضمن

 .کنه

 استعداد  همه این میمونه نیمه نصفه و میشه خراب دلربا کار هم

 ساختگی های نگرانی و ترس خاطر به وقت اون .داره

 و کامل امنیت با شه؟اونم خارج شهر از ندیم اجازه وخودمون

 .کنارمن در

 .نمیدادم پیشنهاد  هم خودم اصال که نبودم اگه من

 .ما خاطر به شه خراب نباید  دلربا آینده

 خانواده بدون اینکه به .تنهایی به داره نیاز شه بزرگ دیگه باید 

 .بیرون بکشه ماست از رو مو خودش و شه بزرگ اش

 و استعداد  با باهوش عاقل شده بزرگی خانم ماشاءهللا دیگه

 .داره باالیی درک و شعور

 .فهمید  بهش اول نگاه همون از میشه رو این

 .میشد  ذوب دلم توی که بود قند  و میزد  حرف
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 .تمجید  و تحسین همه این از میکشیدم خجالت

 :داد  مهادا

 بابد شدند  فوت مادرش پدر که هم االن شه بزرگ بذارید _

 بقیه با رفتار طرز و بره جایی تنهایی باشه بلد  خودش

 .کنه عملیش و بده روتشخیص

 .شده ساخته فیلم نصف چون نیاد  نمیشه اصال طرفی از بعدشم

 دلربارو همزاد  نمیتونیم وقت هیچ ما.نظرتون به نیست حیف

 واحساسی زیبا اینقدر و باشه شبیهش "واقعا هک کسی کنیم پیدا

 .کنه بازی

 .ندارم دخالتی.شماست با تصمیم بازم

 دارین؟ اعتماد  من به شما

 .بود  پایین سرش.کردم نگاه رو بابائی

 :گفت

 .دخترمه تک  فرشیدجان_
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 .بدم دست از دخترمم این نمیخوام

 .یادگاریه که میفهمی

 . نکشیده سختی کم خودشم

 بگم؟ چی من دیگه

 .کرد  نگاهم کالفه فرشید 

 راضی رو بابایی بود  نتونسته خوب اصال چون.نکردم نگاهش

 .کنه

 بابایی ولی بود  گفته گذاری تاثیر های حرف خیلی اینکه با

 .بود  حرفا این از تر کلفت پوست

 .نمیدادم محلش چرا میدونست هم فرشید  خود 

 .بیام دارم دوست میدونست

 .تو نه من نه وگرنه.کنی راضی و بابائیم باید  یعنی محلیا بی این

 :گفت
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 دارین؟حرفایی اعتماد  من به پدرجون_

 یعنی؟بابایی نیستن چی؟درست زدم که

 :گفت

 .هستن درست کامال هم حرفات.دارم که معلومه

 :گفتم 

 ای آینده دیگه نرم بیاین؟من شمام نمیذارین؟خب چرا بابایی_

 .ندارم

 نمیشه مگه فرشید 

 آورد؟خب همراه

 یک باید  من

 همراهم  بزرگتر

 .باشه

 .بود  گرفته خندم
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 .بودم کرده مظلوم رو خودم

 :گفت کردو نگاهم زیرچشمی یک فرشید 

 چی من جان دلربا_

هستم؟کوچیکتر؟در

 گفتم من مگه ضمن

 .نیاد  پدرجان

 .بیان .نشه چرا

 :گفت کردو بابایی روبه صورتشو بعد 

 ما.بشه سختتون نمیخوام من. چشم روی قدمتون.دارید  اختیار_

 بادلربام قدم به قدم خودم من.جا یک نیستیم مستقر همش

 .بذارم تنهاش ای لحظه نداره امکان

 ....دلربا اجازه بازم

 :گفت.بزنه حرفشو ادامه فرشید  نداد  اجازه دیگه سامان
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 .نه یعنی نه. فرشید  کن بس_

 .نیستن راضی پدرجانم که میبینی

 تو رفتم و گفتم زیرلب ببخشیدی یک بود  شده خورد  اعصابم

 .اتاقم

 .سامان این آدمو میکنه عصبی اه

 .برم باید  من  نمیفهمن چرا

 .شم مستقل میخوام چی؟من که باالخره

 :گفت فرشید 

 چیه؟ مشکلت سامان_

 .میشد  شنیده مفهوم نا صداشون میزدن حرف آروم

 :گفت سامان

 رتاهزا بین ببریش تو تا کنیم رها رو دلربا داری انتظار نکنه_

 مرد؟

 .نیستم راضی منم.نمیدن رو اجازه این پدرجان
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 آرومی آدم فرشید 

 ریلکساین خیلی.بود 

 حرصم  رفتارش

 .میداد

 .درمیرفتم کوره از زود  که من عوض

 :گفت فرشید 

 غیرتم؟  بی خیلی من میکنی  فکر ولی میگی درست_

 بهتره چیه؟ولی مشکل دیگه باشه پدرجونم میگم

 صدای.خودشون نفع به هم دلرباست نفع به هم نیاد 

 .میشنیدم و سامان عصبی کشیدنای نفس

 دریااکبری #

 پنجم _صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 :گفتم دلم تو

 .مرد  غیرت،غیرتی،مردی با بابا؟بابا نه_

 شده؟ قلمبه من برا گردنت رگ

 .پسرعممی که حیف

 .خونتون نمیری چرا فضول مرتیکه اه

 .نمیذاره این بشه اضیر بابایی اگم حاال دادی من به گیری چه

 .چه تو به اه.چه تو به

 :گفت بابایی

 زنگ  فردا بهت من.پسرم فرشید _

 .ببینیم همدیگرو جایی میام و میزنم

 .همتون کنید  استراحت امشب بهتره خستس دلربام

 .بود  من طرف باباییم میومد  خوشم

 .میذاشت الالم به لی لی بابایی که میخورد  حرص سامان

 .بود  هکرد  لوسم حسابی
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 افسردگی.دادم دست از و مادرم پدرو بکنه باید  معلومه خب

 .گرفتم

 .دادم دست از رو چیزم همه

 .شد  داغون زندگیم نیست چیزی کم

 .چرا بابام ولی.نمیکرد  لوسم وقت هیچ مادرم عوضش

 تو بکشمش باید .کنه خراب و من آینده میخواد  سامان این

 .حاشیه

 .داده رو بهش خیلی باباییم

 :گفت د فرشی

 .نیست فرصتی بیفتیم راه باید  فردا ما پدرجان_

 :گفت  باباییم

 راه چند  ساعت_

 میفتین

 :گفت  مگه؟فرشید 

 .داریم برداری فیلم هم تونل تو راه تو چون شب_
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 :گفت نگران باباییم

 .خطرناکه که شب_

 دست بسپرید  خدا بعد  دلربارو شمام.باهامونه خدا:گفت فرشید 

 .من

 فکر  امشب بدید  خبر ید میتون صبح شما ولی

 .هستم خبرتون منتظر 11 ساعت صبح.کنید 

 .باشید  دلربام آینده فکر به خواهشا ولی

 .برم باید  من آوردم درد  سرتونو شرمنده

 :گفت بابایی

 باشه_

میموند .حتما.پسرم

 حاال؟فرشید  ی

 :گفت
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 میتونم لحظه یک_

 ببینم؟بابایی دلربارو

 :گفت

 .بفرمایید  نیست الزم اجازه_

 .اونور رفتم در کنار از د زو

 .کردم روشن و تابم لپ و نشستم تحریرم میز صندلی رو رفتم

 .کردم گوش حرفاشون به بفهمه  نمیخواستم

 .بودم قهر باهاش هنوزم

 دریااکبری #

 ششم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 .زد  در

 .ندادم جواب بازم.زد در دوباره.ندادم جواب

 :گفت پچ پچ مثل آروم بعد  زد  دیگه بار یک

 .کن باز درو کوچولو خانوم_

 .میشم ناراحت میدونی که نکن قهر

 باید  نبود حال تو من اتاق.خوشبختانه.نگفتم هیچی باز

 .بود من اتاق پشتش میزدی دور رو آشپزخونه

 خوابم اتاق یک.داشتیم حال وسط بزرگی دار اپن آشپزخونه

 .آشپزخونه روی روبه بود  حال انتهای

 .شده باباییم برای حاال ولی بود  مبابا و مامان اتاق

 بودی کاش ای بابا.شد  تنگ براشون دلم.گرفت دلم دفعه یک

 .شده بازیگر دخترت میدیدی

 اومده فرشید  کی نفهمیدم.شده تنگ مامانم کردنای بغل برای دلم

 .من به زده زل و اتاق تو

 بود  زنده مامانم اگه.شدن جاری سیل مثل اشکام کی نفهمیدم

 .بود پایین سرم.برم ذاشتمی "مطمئنا
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 .میکنم گریه ببینه نمیخواستم

 :گفتم 

 .بیرون برو_

 .نشست دوزانو پام جلوی و شد بلند 

 .کرد  نگاهم و گرفت و دستم

 :گفت

 چرا عزیزم_

 گریه

 میکنی؟نگران

 تو بابایی نباش

 .میکنم راضی

 .ست کاره هیچ که سامانم

 :داد  ادامه
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 .نباش ناراحت دستم از.ببینم قشنگتو اشکای ندارم دوست_

 ..دلربا

 .میکرد  صدام وقتی میشدم خاصی طور یک

 .کردم نگاهش و آوردم باال و سرم اشکی چشمای با

 :گفت

 و کس هیچ وقت هیچ.دلربا داری قشنگی چشمای چه_

 .نکن نگاه اینجوری

 .میشن دار موج و دریایی سبزت چشمای میکنی گریه وقتی

 .توشونه بغض و غم دنیا یک

 میکنم  نگاه چشمات اون به که هروقت نمیدونی

 .ان جادویی چشمات.میشم حل.میشم غرق توشون

 کس هیچ به وقت هیچ.کنم نگاهت و بشینم ها ساعت میخواد  دلم

 .نزن زل

 تعجب

 ولی.نکردم
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 شدمچرا شوکه

 کسی به نباید 

 کنم؟مگه نگاه

 کیه؟ اون

 .میشه جوری یک دلم میکنه تعریف ازم وقتی

 .رهمیخو پیچ همش انگار

 .چیه نمیدونم.میگیره درد  معدم

 استرس؟درد؟

 .خوبه ولی داره درد .نیست بد  هرچیه

 .دارم دوست دردشو

 :گفتم 

 .نیستن ولی.میبودن پیشم باید  اآلن_

 .ابد  تا شدم تنها.تنهام من

 خواب همش ببینم شدم بیدار که بعد  بخوابم شب یک کاش ای

 .بوده
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 .واقعیه این ولی. دیدم خوابا این از چقدر میدونی.نمیشه نه ولی

 .نشم بیدار صبح ولی بخوابم کاش ای

 .پیششون  برم منم

 .میرفتن رژه صورتش رو فرشیدم اشکای

 :گفت

 .باش ساکت هیس_

 .کنارمی همیشه تو ببینم میشم بیدار که صبح بخوابم منم کاش

 .کردم نگاهش گرد  باچشمای

 .بود  شده خشک دهنم

 .هزار رو رفت قلبم باز

 :گفتم 

 .بیرون برو برو شید فر_

 :گفت کردو تلخی خنده

 فرار من از_

 یا میکنی
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 واقعیت؟در

 سکوت جوابش

 .کردم تلخی

 بود؟فرار درست حرفش بگم؟کدوم بودم بلد  میگفتم؟چی چی

 هست؟ چیزی مگه داره؟اصال واقعیت میکنم؟چی

 :گفت

 .خداحافظ.نریز اشک دیگم.باش منتظرم دنبالت میام فردا_

 داشت  زجری چه نبینه تا کردم بهش و پشتم و چرخوندم و صندلیم

 میمیرم  هربار.میره داره وقتی نبینه تا.اتاق از خروجش ی لحظه

 .اومدنش و رفتن با میشم زنده و

 .شنیدم درو صدای بعدشم

 .رفت

 ...همیشه مثل.شدم تنها من

 دریااکبری #
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 هفتم _صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 میاره مک شب تا صبح رو تو بس از شده خسته من دل

 میاره یادم چیزایی یه داره فقط که عکس قاب یه میاره کم

 میاره کم میاره کم

 دلهره  و بغض و ترس و من دوباره

 میادش کی میادش کی بار این که

 خیالش عین خیالش عین نی خوابیده راحت اآلن اون ولی

 کردی تا اینجوری چرا من با بگو و نمیاد  پات صدای بازم

 میکردین بازی  نقش الاقل

 هست دستات گفتی که تو نه نمیاد  یادت چیزی بازم
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 نداره حرف نداره حرف حالم دلهره تنهایی اتاقم و منم

 نداره حد  نداره هدف "اصال زندگی واسه که دیوونه یه شدم

 حالش میگن و شده دیگه یکی درگیر دستاش اآلن اون ولی

 خوبه

 حالش خوبه میدونم روال رو زندگیش روال رو زندگیش

 کردی تا اینجوری چرا من با بگو نمیادو پات صدای بازم

 نمیکردی بازی  نقش الاقل

 هست دستات گفتی که تو نه نمیاد  یادت چیزی بازم

 ...من با همیشه

 ساسی#

........... 

 میکنی؟  چیکار فرشید ...ا...ا_
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 کردی؟ قطع و قشنگی این به آهنگ چرا

 .بشی غمگین نمیخوام دلربا؟بابا_

 وقتی .میذاشت تاثیر روت داشت خیلی آهنگ این

 .باشی  ناراحت نداری اجازه.باشی شاد  باید  بامنی

 .میکرد  عوض و فازت داشت "کال

 .عزیزم کن ولش

 :گفتم و دادم صورتم به ای بامزه شکلک

 .بروبابا_

 .گفته چی بهم گرفتم تازه

 من؟ عزیزم؟جان؟به گفت

 .زدم زل بهش بیرون زده حدقه از چشمای با

 :گفت خندیدو

 .نکن شکلی این و چشمات دلربا_

 ترش درشت.هست درشت همینجوریش.میکنی دیوونه و آدم

 .نکن
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 ساخته کاری من از دربیاد  کاسه از چشمات اگه دیگه ببین

 ....نیستا

 .میخوام و چشمات من ببین

 .داری نگهشون سالم باید 

 .طرفی من با وگرنه.خوددانی

 :گفتم و خندیدم

 شما درد  چه به من چشای مثال.بذار و آهنگ مزه بی هرهر_

 وقت؟ اون میخوره

 .بخورم پاچه کله باهاش میخوام_

 :داد  ادامه و کرد  بلندی ی خنده

 .ندم گوش حرفات به  که نمیتونم دیگه کنم کار چی_

 .کرد  پلی و آهنگ دوباره

 .میکردم کیف خیلی داشتم که من

 یممیر داریم و شدم فرشید  ماشین سوار که بار اولین برا

 .مسافرت

 .جداگانه ماشینای با هم بقیه
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 .نشد  راضی آخرشم که سامان

 دخالت و نداره ارتباطی تو به که زد داد  سرش باباییم  وقتی ولی

 برم بافرشید  داد اجازه باباییم.کوبید  بهم درو و بیرون رفت نکن

 .سفر

 .افتادیم راه که میشه ساعتی یک اآلن

 .شده تاریک هوا اآلن ولی بود  غروب

 .میترسم کمی راستش

 .میکنه معذبم راستش دارم حسی یک

 دریااکبری #

 هشتم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفتم 

 ...فرشید _

 جانم _

 چطوره؟ بازیم من نظرت به_
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 میدونی اووم_

ببیننمی.افتضاحه

 ناامیدو خوام

 سرخوردتت

 خب کنمولی

 مرور به شاید 

 بتونی زمانبهتر

 .کنی بازی

 .میکردم سکته داشتم

 .نبود  من به روش میزد  حرف وقتی

 .میزدم نفس نفس داشتم.نکرد  نگاهمم "اصال
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 .بزنم حرف خواستم تا

 ...ی پسره.خنده زیر زد 

 .زدم داد

 فرشید _

 بازیگر  بهترین تو جانم ای_

 .دیدم که هستی کوچولویی

 .بودم شده عصبی دستش از

 .کنم پلش و شل بزنم

 :گفت و خندید 

 .کنیا قهر نبینم...ا...ا_

 .کنممی_

 .کردم زیاد  و آهنگ بعدش و

**** 

 به نوح کشتی به آفرینش این به کوه به دریا به نم نم بارون به

 به مرزجنون تا عشقی به عشقم به آسمون هفت به ستاره و ماه
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 به میخورم قسم تکرار با دوباره میخورم قسم دیدار ی لحظه

 میخورم  هستیمقسم به هستم به میخورم قسم بستیم که عهدی

 تو تنه این توی جونی که وقتی تا میزنه هنوز قلبم  که روزی تا

 میخورم قسم باهاتم بدهمیشه روزای تو خوب روزای

 همیشه میخورم قسم هاتم لحظه توی میخورم قسم باهاتم همیشه

 میخورم  قسم هاتم لحظه توی میخورم قسم باهاتم

 هنگامه #

 ی  دریااکبر#

 نهم _صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .داد جواب و تلفنش کردو کم و ظبط فرشید 

 .بود  اسماعیلی آقای
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 .بودم قهر باهاش هنوزم

 .بودم بسته و چشمام و صندلی پشتی به بودم داده تکیه و سرم

 .میزد  حرف آروم.خوابم کنه فکر که

 اسماعیلی آقای کنم فکر ولی میگه چی نفهمیدم درست

 کنشام توقف دیدی خوب رستوران که گفت بهش

 .بخوریم

 اسماعیلی بده خیرت خدا آخ_

 .میشدم تلف گرسنگی از داشتم

 .کرد  ترمز  جا یک ماشین بعد  دقیقه ده

 خودم همچنان من ولی

 .بودم زده خواب به و

 .شنیدم صداشو

 .میکرد  بیدارم آروم داشت
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 دلربا...دلربا_

 بیدار عزیزم...جان

 ...نمیشی؟دلر

 .شد قطع صداش

 داشت تازه. چیشد  وای

 میومدچه خوشم

 المصب داره یصدای

 .الالییه مثل

 .بودم زده خواب به و خودم همچنان

 .شنیدم درو شدن بسته صدای

 بدون یعنی واییی

 ...رفت؟آخه من

 .موندم حالت همون به و نرفتم  رو از ولی
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 .اومد ماشین در صدای دوباره

 دریااکبری #

 دهم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .شنیدم گوشم نزدیک و صداش

 ...دلربا_

 .گفت پچ پچ مثل هایندفع

 .میخاره داره بینیم کردم احساس یکدفعه

 .میره راه روش داره چیزی ای مورچه که انگار

 .نکنه شک که ندادم تکون و سرم

 .باال کشیدم آهسته و بینیم ولی

 دیگه چرا

 صداش
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 تو نمیومد؟مگه

 نیست؟ ماشین

 .میخاره داره بینیم کردم حس دوباره

 .بودم قلقلکی "شدیدا متاسفانه

 .چرخوندم شیشه سمت و سرم باالو کشیدم و بینیم

 .اومد  صداش دوباره

 گفتم ببخشید  خب .قهری هنوزم عزیزم؟میدونم نمیشی پا دلی_

 من ؟دلیدلی؟جون کنم اذیتت میاد  دلم من مگه.بود شوخی که

 .پاشو

 خودش کار باید  بودم مطمئن.داد  قلقک و بینیم تر شدید  دوباره

 .باشه

 و دستم دفعه یک

 باال وردمآ
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 کنار از وباشتاب

 .کردم رد  بینیم

 :زدم داد خنده با

 .بابا قلقلکیم من نکن_

 .کردم نگاه و فرشید  عصبانی چشمای با و برگشتم

 نگاهم داره ترسیده و ماشین گوشه کرده جمع و خودش دیدم

 .میکنه

 .خنده زیر زدیم باهم هردو دفعه یک

 دریااکبری #

 یازدهم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفتم و خندیدم
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 .افتضاح نگی من کردن بازی به باشی تاتو_

 :گفت فرشید 

 .عزیزم بودی باجنبه که تو دلی_

 ...دفعه یک چیشد 

 .میشه سوراخ ام جنبه  وقتا بعضی ولی هستم آره_

 درگیر فکرم اآلن.باشی شناس وقت باید 

 .شدم عصبی همین برای بود  مادرم پدرو

 .گذاشت گوشش کنار عتاطا نشونه به و دستش و شد پیاده

 .شدیم رستوران وارد  باهم و خندیدم

 .بود  شلوغ چقدر واو

 :گفتم فرشید  گوش میشه؟کنار پیدا غذام حاال

 با میگم فرشید _

 همه این

 هست؟ جمعیتغذا
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 نشده؟فرشید  تموم

 :گفت

 بود شده تموم غذا اگه ولی شلوغه خیلی آره نکنم فکر نه_

 .میگفتن

 .غهشلو همیشه لعنتی مسیر این

 :گفتم 

 همه این نمیفهمم من آخه_

 اومدن چی برای آدم

 با خوبه؟فرشید  اینجا؟غذاش

 .داد رو بله جواب سر

 .داد نشون سالن ته نفره12 میز یک بهمون خدمت پیش

 :گفتم 

 فرشید؟_

 .اونجارم نگرفتن تا بدو سالن ته برو.جانم_
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 .اومد  هم اسماعیلی آقای نشستیم که همزمان

 :گفتم 

 سر  نمیتونم من.عذبمم من فرشید _

 .بخورم غذا مرد  همه این با میز

 .بابا ای میکشم خجالت خب

 دریااکبری #

 دوازدهم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفت و کرد  جذابی ی خنده فرشید 

 .من بشم تو حیای و حجب قربون_

 .دیگه میز سر میریم باشه

 :گفتم و زدم بهش سیخونکی

 .نمیام من "البرم؟اص میخندی؟میخوای چی به زهرمار_
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 .برمیگردم و میگیرم ماشین  یک میرم

 شدم  بلند  صندلی رو از که همین

 .داد  فشار کمی و گرفت و دستم

 .برداشتم و کیفم سریع و نشستم منم بشین یعنی

 .دیگه  میز میریم دلربا کن صبر_

 .بشورم دستامو برم بذار باشه_

 .گرفتم پیش رو دستشویی راه

 .بود  ای قدیمی و بزرگ رستوران

 .بود  تمیز و مجلل خیلی ولی

 .شدم دستشویی راهرو وارد 

 .کردم نگاه آینه تو و خودم

 میخورم؟ حرص اینقدر چرا

 ولی چرا نمیدونم

 اون از امروز
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 رو که روزاییبود 

 .فرمم

 .میومدم نظر به خوشگل

 .همیشه از بیشتر شاید 

 سوار که اولی از

 شدمدارم فرشید  ماشین

 .میمیرم خجالت از

 .مسخره نه؟شایدم عجیبه

 راحتی احساس "اصال.میکشم خجالت دارم شیطنتم همه اون با

 با شرمگینمیشدم هم شدت به ولی داشتم فرشید  پیش خاصی

 .وجودش

 .بود  اومده باهامون منم گریمور این

 وقتی کن آرایش کمی میگه همش شدم آشنا باهاش که وقتی از

 .ندارم عادت من ولی.بیرون میای
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 .همرامه رنگ صورتی رژ یک همیشه نهمی خاطر به

 .میخوره بدرد  اآلن میگفت احساسم

 برخورد  پهنش و سفت ی سینه با محکم بیرون اومدم که همین

 .کردم

 .بود داده تکیه دستشویی روی روبه دیوار به سینه به دست

 .برم ترسیدی چیه بابا نه

 :گفتم 

 .بریم.میام اآلن که واستادی؟گفتم اینجا چرا وا_

 .وایستاد  جلوم بازم نداد  جواب

 .کردم نگاهش اخم با

 :گفتم 

 .کنم تکرار حرفامو ندارم عادت_

 ماشهللا _

 .داد  ادامه کردو اشاره لبام به

 .سواستفاده میگن این به_
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 :وگفتم  دادم پوزخند  یک با و جوابش

 .بفهم و دهنت حرف_

 .عقب دادم هلش محکم دستام دوتا با

 .کنار رفت ادود  دست از و تعادلش نبود  حواسش چون

 .نشستم سرمیز رفتم و شدم رد 

 .همکارم سامیار پیش رفتم

 دوتایی بود  قرار نمیزد  رو حرف اون اگه

 .کرد  خرابش خودش ولی بشینیم هم پیش

 .بود  مقابلم نقش مرد  بازیگر سامیار

 .میکرد  توجه بهم خیلی

 .داد  قلقک باهاش فرشیدو حسادت حس میشد  خوب

 :گفت خندیدو سامیار

 .خانم خوشگل بشین من پیش بیا_
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 دریااکبری #

 سیزدهم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .بشینم تا کشید  عقب برام و صندلی

 :گفت گردوندو نظر از و صورتم نشست وقتی

 خیلی عجب چه بابا نه_

 فکر.شدی خوشگل

 دیگه صحنه میکردمغیر

 .نمیکنی آرایش

 .میاد  بهت خیلی ولی

 چی ولی مرسی_

 بهم "دقیقا
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 کنار و میاد؟خندید 

 :گفت آروم گوشم

 .زدی رفتی اآلن که همونی_

 .کردی فرق چقدر

 .نمیاد  بدم هم گاهی ولی کردن آرایش به ندارم عادت_

 .بود  نشسته ما روی روبه و بود  اومده فرشیدم

 حرص داشت چقدر الهی آخی

 دستش توی چنگال.میخورد 

 .میداد  فشار وهمش

 اآلن نکن

 چنگال
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 بیچارهقر

 ...ها میشه

 .زدم ای پیروزمندانه لبخند  کی منم

 ای قهوه چشمای به نگاهم که همونطور

 :گفتم لبخند  با سامیار گوش کنار بود  فرشید 

 .داری لطف تو سامی مرسی_

 .خنده از میترکیدم داشتم خدایا وای

 .میکشید  عمیق نفس و میبست و چشماش هی فرشید 

 .داره کیف آزاری مردم چقدر که آخ

 .برابریم یک کی آقا حاال بخور آهان

 .من یکی تو یکی

 من بگه میخواد  هرچی هرکی گفت فرشید  آوردن غذارو منوی

 .میدم سفارش

 .گفتن همه ترتیب به
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 :گفت سامی فرشید  از قبل.رسید  که من به نوبت

 درسته؟.میخوره جوجه دلربا.جوجه_

 .کردم نگاهش متعجب

 :گفتم 

 کجا از تو_

میدونی؟خند

 :گفت یدو

 من اگه درضمن.میخوری جوجه که دیدم "معموال خب_

 هم دیوار الی جرز بدرد  که نشناسم و همکارم

 .ای جوجه میدونمعاشق.نمیخورم

 .کردم ریز و چشمام و خندیدم

 :گفتم 

 .میگه سامیار  هرچی.ندارم حرفی من_

 :گفت بلند  باصدای "تقریبا و عصبانی فرشید 

@romanbook_ir 



 

 

 سریع دلربا.بخوره میخواد  هرچی بذار چی؟سامیار یعنی_

 .بده رشسفا

 لبم کنج لبخند  اون با

 میز ورو آرنجام دوتا

 :گفتم و گذاشتم

 .جوجه میگه سامیار هرچی  که گفتم_

 ی غره چشم  یک فرشید 

 رفت بهم وحشتناک

 .داد  وسفارشارو

 دریااکبری #

 چهاردهم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 :گفت سامیار برگشتن موقع

 .بیای من ماشین با میشه جان دلربا_

 .کنی مراهیمه نمیاد  بدم

 باشه تر راحت فرشیدم اینجوری شاید  تازه

 فرشید؟ نه مگه

 و شد  خیره فرشید  به جذابش و پیروزمندانه لبخند  با هم بعدش

 .برد  تنگشفرو جین شلوار های جیب داخل به رو دستش دو هر

 این فک میزد  میذاشتی تنها سامیار با فرشیدو اگه کنم فکر

 .پایین میاورد  سامیارو

 .کنم باز دهن خواستم که همین

 :گفت فرشید 

 .میاد  بامن دلربا نخیر_

 .ترم راحت اینجوری
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 . بنده دست امانت ایشون درضمن

 :گفت بااخم سامیار

 .بزرگ نیست که بچه .بخورمش میخوام من مگه چی یعنی_

 .هست بهش حواسم منم

 .آره میکنی نگاه تو که اینجور نیست معلوم_

 :گفتم 

 این.کنید  بس_

 ه؟فرشید چی حرفا

 با بارو این من

 .میام سامیار

 آتیشی قیافه و سامیار لبخند 

 دوتاچرا این.بود دیدنی فرشید 

 لجن؟ باهم
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 مثل من با باشه اون تا بود  حقش ولی سوخت فرشید  برای دلم

 .نکنه رفتار  دست زیر

 .آزادم دولت هفت از من

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

 باد  ذره یک داری دوست دلربا_

 وشگلت؟باخ صورت به بخوره

 بیرون زده حدقه از چشمای

 .کردم نگاهش

 کنی؟  روئیت و بیرون سقف از میخوای_

 :زدم فریاد  هیجان با و خندیدم_

 . بدو آره آره_

 ماشین سقف وسط و زد رو دکمه یک

 نبودم چاق خداروشکر.شد باز درش
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 برم کمر  تا سقف داخل از ومیتونستم

 .بیرون

 :زدم داد

 .برو تند  سامیار_

 .کرد  زیاد  و سرعتش کمی مسامیار

 .میروند  محتاط خیلی من خاطر به کنم فکر ولی

 .دیدم پشت از و فرشید  ماشین

 .بود  کرده تعجب خیلی

 .شد  شوکه و ترسید  لحظه یه انگار

 .میکرد  نگاهم عصبانی

 .دادم تکون و سرم و خندیدم

 چته؟  یعنی

 .آورد  پایین روبه شو اشاره انگشت

 .ماشین تو برو یعنی

 :زدم داد و دمخندی
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 .نه_

 .داد  نشون بهم و انگشتش تحدید  نشونه به بعد 

 .زدم داد دوباره

 .نه_

 .بود  گرفته خندش خودشم

 .نمیاورد  خودش روی به که بود  پلید  و عصبی اونقدر ولی

 .کرد رد  گلوش جلو از و انگشتش دفعه این

 .میکشمت یعنی

 :زدم داد

 !بابا نه_

 .زد  زنگ یکی به درآوردو و تلفنش

 .زد داد  سامیار

 .دارم کارت پایین بیا دلربا

 .آخر سیم به زدم که کن زیاد  رو آهنگ سامیار نه_
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 .بستم چپم دست مچ دور و برداشتم سرم از رو روسری

 .بودم گرفته خودم به رو پرواز حالت و میکشیدم جیغ

 .نکرِدنی باور کردنش توصیف که داشتم ای العاده فوق حس

 فشونا موهای و صورت به باد 

 .بود  خوشایند  ولی میزد  سیلی سیاهم

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

 ...نگفتید  میرسیم؟مگه تونل به کی پس اسماعیلی آقای_

 :گفت اسماعیلی آقای

 .دیگه ربع یک میرسیم دخترم چرا_

 :گفتم 

 مخفیه؟ دوربین_

 بخیر خدا.داد  تکون مثبت نشونه به و سرش اسماعیلی آقای

 .کنه

 .بگیرن فیلم ازم مخفی دوربین با قراره که باریه اولین

 .کرد  احاطه رو جونم کل آن یک استرس
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 دریااکبری #

 پانزدهم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 خیلی.ویال رفتیم  رامسر تو که بود  صبح دو نزدیکای ساعت

 .بود  بزرگ

 .میکرد  خودنمایی حسابی دراندشت ی ویال جلوی هم دریا

 .نبود  ترافیک زیاد بود  هفته وسط خداروشکر

 .داد  نشون رو اتاقم من به اسماعیلی آقای و شدیم ویال وارد 

 .داشت قرار باال طبقه تو و بود  متوسط من اتاق

 .بود بزرگ خیلی نه کوچیک خیلی نه

 .نبود  هم فضولی وقت و نداشتم خبر دیگم اتاقای از

 .نه من ولی عجیبه بودیم خسته هممون.بخوابن که رفتن همه

 .دممیکر تنهایی احساس خیلی
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 .میشدم دیوونه داشتم

 غریب،شهر آدمای

 غریبحتی غریب،خونه

 هم رو دریا دیگه

 .نمیشناختم

 .بودم دریا عاشق همیشه

 .بودم شده غریبه اونم با ولی

 .نمیارم خودم روی به و میکنم قهر باهمه دارم شاید 

 به "مطمئنا.باشه بهتر این شاید . آره

 میکنم و کاری بعد  به این از.نفعمه

 .باشه داشته سود  مکهبرا

 .دیگران نه فکرخودمم به فقط و فقط بعد  به این از

........... 
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 و  نرفته شب هنوز.بیدارم هنوزم من و شد  صبح چهار ساعت

 و دوستدارم و سیاه پرده این من و نبرده باخودش و سیاهی پرده

 .میپرستمش

 .من قدیمی و فاب رفیق شب

 .بودم ها شب عاشق همیشه

 .تاریکی عاشق ماه عاشق ستارها عاشق

 .میدادن خاصی آرامش بهم

 آسمون به و بکشم دراز زمین روی ها ساعت داشتم دوست

 .بشم خیره خدا زیبای

 نداشته سقف میکنم زندگی توش که اتاقی که بود  بچگیم آرزوی

 .کنم تماشا هارو ستاره بتونم و باشه

 شد می که شب شمال میومدیم وقت هر بودم بچه وقتی میاد  یادم

 اون وتوی ساحل کنار میدویدم و میشدم خارج ویال از یواشکی

 به و ها ماسه روی میخوابیدم ها ساعت سکوت و تاریکی

 .میکردم نگاه ها ستاره
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 حس بهشون کردن نگاه با اما میدیدم توشون چی نمیدونم

 .میشم الطبیعه ماور انسان یک به تبدیل میکردم

 .نداره رو شکستنش قابلیت کس هیچ که فراقدرت انسان یک

 .کارامه درگیر فکرم هنوزم

 ...فرشید،سامیار،شمال،بازیگری

.......... 

 دلگیره؟ امروزم کار از فرشید  هنوز یعنی

 حق امانتم من.کنم ناراحتش نمیخواستم خدایی.چیشد  نمیدونم

 .داره

 .کردم برخورد  معقول غیر خیلی

 .کنم خواهی معذرت "عمرا ولی.میدونم

 .نکردم اشتباهی چون

 .نیست درست نه البته

 .منم مقصر
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 .ه ندار تمومی خودم با کردن دو به یکی این

 .نمیگیرم آروم نبینمش تا شب من اینکه مثل نخیر

 :زدم تلنگر خودم به

 نفهم ی رفت؟دختره یادت بشی وابسته نبابد  تو.دلربا شو خفه_

 خودتبستیو؟یادت با رامتین مرگ بعد  که هایی عهد  رفت یادت

 ممنوع؟ ممنوع؟وابستگی محبت ممنوع؟گفتی عشق گفتی رفت

 باعث همین و بودم بسته همه روی به رو قلبم ی دریچه من آره

 .میشد  خودم و خودم بین جنگ و درگیری

 دلربای من نیستم رامتین دلربای من که بیاد  یادم باید خودشه

 .نیستم قبلی

 .نمیشم بقیه زندگی وارد دلفریبانه دیگه من

 تنها آخرش و نخورم فریب خودم تا نمیدم فریب رو دلی دیگه

 .نشم

 .نمیکنه دلبری دیگه که دلربایی آره
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 ...اینه

 دریااکبری #

 شانزدهم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .میمیرم وگرنه بخورم هوا باید 

 .دیدم اتاقم در کنار و یکی کردم باز درو که همین

 .دیوار به بود  داده شو تکیه و زمین رو بود  نشسته

 .شکمش تو بود کرده جمع پاهاشم

 .بسته چشمای با ولی بود  باال سرش

 میکنه؟ چیکار اینجا فرشیده که این

 آتیش زدش غم صورت دیدن با جیگرم براش بمیرم الهی

 .گرفت
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 :گفتم و نشستم زانوهام رو منم

 ...تو فرشید _

 :گفت پچ پچ مثل آروم

 بیدار هیس_

 هیچی.میشن

 اومدی نگوچرا

 بیرون؟

 .برات میدم انجام بگو داری کاری

 .کنم  گریه های های بود  مونده کم

 :گفتم بغض با

 ...دیروز راستش.ببخشید  فرشید _

 .کنم تموم و حرفم نذاشت
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 :گفت

 لج میدونم.ه ندار عیبی هم باشی مگه؟کرده کردی کاری_

 حتی باشی هرجا من باشه یادت ولی.میشناسمت دیگه.کردی

 برات اتفاقی نمیذارم.تهس بهت حواسم اتاق این تنهاتو

 نه بگم چیزی یه.کردی دلخورم چیز دوتا سر دیروز.بیفته

 "...نمیگی؟لطفا

 :گفتم 

 .خوبی خیلی تو...ا تورخد  فرشید _

 ...کردم بدقضاوت ات درباره من

 ...ندادیا و جوابم_

 .بگو.باشه_

 .نمیگی نه بگو اول_

 .باشه چی تا_
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 .نشد  دیگه نه_

 .هچی بگو حاال باشه خب خیلی_

 .شد  حاال_

 .نکن دلبری کس هیچ برای عشقت از غیر به دیگه_

 :گفتم 

 ...سامیار_

 بهم حرفش از شدیدی خجالت حس راستش.بدم ادامه نذاشت

 عاشقهمیم؟  ما که میگه مستقیم غیر داره اون یعنی شد  تزریق

 نه گفتی ولی.میکنم ملطفت خودم و اون.نیار و آشغال اون اسم_

 .نمیگی

 .بود  شده خشک دهنم

 .بود  پایین سرم
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 :گفت فرشید 

 .دیگه چیز یک_

 این تو حداقل.نمیشی کسی ماشین سوار دیگه من ماشین غیر

 .سفر

 دارند؟فکر دوستت من از بیشتر تورو دیگران میکنی فکر تو

 میکنی میده؟فکر اهمیت بهت من از بیشتر اینجا کسی میکنی

 هستی؟ اوناهم برای مهمی من برای که اونقدر

 دارم دوستت من چقدر نمیفهمی تو وصفه و مقایسه قابل غیر نه

 .نمیشن دیده اصال مقابلش در اینا که

 .بودم هاش حرف از شوکه

 آشپزخونه راه و شد  بلند  حرفی هیچ بدون حرفش اتمام از بعد 

 .گرفت پیش رو

 .میشدم آب خجالت شدت از داشتم

@romanbook_ir 



 

 

 .بود  گرفته گر تنمُ 

 آره،دوستش

 دارمخیلی

 و فرشید 

 .ارمد دوست

 .شنید  پامو صدای

 .میومدم سرش پشت سایه مثل داشتم

 دریااکبری #

 هفدهم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :فرشید 

 میکنی؟ دلربا؟چیکار_
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 میکنی؟ صدا چرا میشن بیدار خوابن میگم

 خسته خیلیم باالن طبقه اونا نیست مهم_

 .افتادن سنگ مثل البد  اآلن.بودن

 .نبودی خسته مگه تو ببینم

 موندی؟ ربیدا چرا

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

 تپش میاید  کسی چه

 بشنویم؟چه را دریا

 کسی؟

 نور آن

 چیست؟آن

 خاک صورت
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 ی خورده

 کیست؟

 ست؟ کسی چه مال هوی و های آن

 باد  آن

 است؟نسیم

 پنجره کنار

 است؟خاک

 برگ روی

 است؟شبنم

 گل روی

 است؟نه
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 ی گرفته دل

 استنفس من

 ی شده هک

 استقاب من

 من صورت

 انلرز استتن

 استمیایی من

 کنارم؟بیا

 خاک باهم،تن

 بلرزانیمبیا را

 رو شبنم

 دگرگون

 عشق کنیمبیا
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 غسل رو

 دهیمبیا

 رو یکدیگر

 کنیمبیا پاک

 شویم ای ذره

 اتماتمی در

 در شویم

 فضافضایی

 در شویم

 عکسعکسی

 شویم

یادگارییادگار 

 دلنشین ی
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 دریا#

 :گفتم متعجب

 فرشید؟_

 و آشپزخونه میز به داد  شو تکیه

 .شد  خیره بهم و آورد  باال رو رشس

 گفتی؟ تو رو شعر این_

 نمیخوره؟ قیافم به_

 گفتی؟ اآلن همین نمیشه باورم یعنی چرا.نه_

 .گفتم فردا نه_

 از شوکه و کردم نگاهش فقط

 بود  سروده من برای که شعری

 .بودم

 فرشید؟ میکنی اینطوری که کردم چیکار مگه...من...من_

 .زوده هم شاید .یبفهم نمیخوای تو هیچی_
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 میزنی؟  حرف چی درباره_

 .میدونی خوب خودت_

 .شدم گیج من فرشید _

 .میشه درست نداره عیب_

 پاکت و آدیداسش ای پارچه شلوار جیب داخل برد  دست

 یک و کشید  بیرون رو اش خارجی و شیک Insigniaسیگار

 .درآورد  رنگش طالیی و مشکی پاکت از نخسیگار

 .کرد  هدایت لبش ی گوشه به و ارسیگ غلیظش اخم همون با

 سمت برد  دست کرد  خوش جا لبش روی سیگار اینکه از بعد 

 و کشید  رخ به رو آتیشش و رنگش ای سورمه فندک

 .زد سیگاروآتیش

 .میکردم نگاهش داشتم حیرون و شوکه
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 فرشید  نمیشد  باورم

 میکشید؟پس سیگار

 مدت این توی من چرا

 ندیدم؟ وقت هیچ

 خیره خیره میداد  رو خشمم شدت از شونن که اخم با داشتم

 .میکردم نگاهش

 تا چرخوند  چپ سمت به رو سرش و زد  سیگار به محکمی پک

 .نشه گم تیزش و تند  سیگار غلیط دود  توی صورتم
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 بیشتر  ندارم شک بود زده سیگارش به فرشید  که محکمی پک با

 مهیاز  رو آشپزخونه فضای و شگرفت  آتی سیگار سوم یک از

 میکرد؟ کارو این داشت چرا.گرفت تلخش ارسیگ دود

 های احساس این و سردرگمی این از میشم دیوونه دارم خدایا

 .شده گیرم گریبان ماه دو که عجیبی

 میشم؟ خالص کی پس

 .نخوری دود  بیرون برو_

 میکشی؟ سیگار چرا_

 .سردرگمی تو که علت همون به_

 .بخوابم میرم من_
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 .بخیر شبت بخوابی خوب باشه_

 پایین سرم که همونطور و برداشتم آشپزخونه در سمت به دمیق

 :گفتم لب زیر بود 

 .بخیر توهم شب_

...... 

 و آورده هجوم هام پلک پشت به شدیدی نور اینکه احساس با

 رو هام چشم گرفته رو وجودم کل فرسایی طاقت گرمای

 .بازکردم

 از لهنا و آه به کنان خمیازه و کشیدم سرم باالی به رو هام دست

 .افتادم کردم که اشتباهی

 .خوابیدم صندلی روی چرا

 برد؟ خوابم کی اصال

 روی و تراس به رفتم شدم جدا فرشید  از اینکه از بعد  دیشب

 .شدهبودم خیره دریا های موج به ها ساعت و نشستم صندلی
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 های ماسه کنار که سنگی تخت روی رو شب تمام هم فرشید 

 باالی از رو اون شب تمام من و بود کرده سپری بود  دریا

 .میکردم تراسآنالیز

 فرشید  دنبال چشم با و بردم هجوم تراس لبه به ترس و هول با

 .گشتم

 .ندیدمش گشتم دنبالش هرچی اما

 اصال خوابیده؟نکنه رفته کی دیشب رفته؟یعنی کجا یعنی

 نخوابیده؟

 باشه؟ دیده منو نکنه

 صندلی نارک زمین روی که نازکی پتوی به و برگشتم متعجب

 .شدم خیره بودم افتاده

 تمام من و میکرد  حرکت تاب مثل که سفیدی راحتی صندلی

 هپس نبود  روش پتویی هیچ قبل از بودم خوابیده اون روی شب
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 هیچی خودم روی دیشب اصال بوده؟من پتو من روی چطور

 .ننداختم

 .دیده رو من فرشید پس...پس

 .کوبیدم تراس میله روی رو مشتم خرد اعصابی با

 به هم من مشت بلکه بود سرد  تراس آهنی های میله تنها نه

 .گرفت  درد شدت

 دستش دادم سوژه

 تونستم؟حاال چطور

 .عاشقشم میکنه فکر

 دارم؟ دوستش من که اینه از غیر فهمیده؟مگه فکرمیکنه؟نکنه

 .ن بود زنده رامتینم،مامانم،بابام کاش ای خدایا

 .زنمب حرف مامانم با میتونستم حداقل

@romanbook_ir 



 

 

 ازش و دارم فرشید  به حسی چه میگفتم بهش بود  اگه شاید 

 .ه کن کمکم میخواستم

 .میشم پدرم مادرو دلتنگ بیشتر میگذره هرچی

 اگه شاید 

 بودن کنارم اونام اآلن

 میگذشتحس خوش بیشتر

 بدون میکنم بودن تهی

 .اونا وجود

 مطمئن چون بده امیدواری بهم نمیتونه اونقدر فرشیدم حتی

 به وفقط میکنه کارارو این داره الکی هم اون شاید .عاشقم نیستم

 .امانتم دستش من که اینه خاطر

 دریااکبری #
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 هجدهم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 بعد  و گرفتم دستم دور رو رنگم سبز کش

 سرمدور باالی به موهام کردن جمع از

 .بستم رنگم سیاه موهای

 دور بعدش و زدم ساده بافت هم رو ام اسبی دم موهای ی دنباله

 .کردم درست گل شکل و پیچدم کش

 محتویاتش از کمی و برداشتم آینه جلوی از رو کننده سفید  کرم

 .کردم خالی دستم کف رو

 .کردم صورتم پخش و کرم و آوردم باال رو دستام

 .کردم رنگ صورتی پنکک به آغشته و برداشتم رو پد 

 .کشیدم هام گونه موازات به اریب
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 .بدم لعاب و رنگ هام چشم به کمی که بود  این وقت حاال

 رنگ سیاه ی سرمه بود  گرفته شکل لبام روی که لبخندی با

 .کشیدم چشمام داخلی زیرین قسمت به برداشتم رو چشم

 .بخشیدم زینت رو صورتم چشمم باالی به چشم خط با

 .دادم رنگ هام لب به برداشتم رو رنگم ای قهوه رژ

 .بودم دهش خوشگل خیلی نمیشد  باورم

 دل برای بودم؟هیچی چی میکردم؟دنبال آرایش داشتم چرا

 نیستم؟ آدم خودم مگه.خودم

 به  همش که شدم این عاشق جدیدا که مرضیه چه این نمیدونم

 فرشید  چشم به کنم سعی و کنم آرایش مدام برسم خودم

 .بیام

 .نیست اینطور اصال نه
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 که کنم قبول تنهایی تو و خودم پیش حداقل باید  همینطوره چرا

 .دادم فرشید  دل به دل من

 .بهش باختم رو دلم من.شدم تسلیم بازم من

 کردم؟ اشتباه

 .میشم دیوونه دارم خدایا نمیدونم

 کردم آرایش که  قبل میام؟سری چشمش به آرایش با مگه اصال

 کنم؟چرا آرایش دارم دوست من چرا پس ولی شد  عصبی

 باشم؟ شچشم تو و کنه توجه بمن همش دارم دوست

 بخوره حرص من خاطر به شه نگرانم همش میخواد  دلم

 .من خاطر به بشه غیرتی و بدم قلقلک رو حسادتش

 .میبرم لذت خودم به نسبت احساسش و توجهش از

 .میپیچه دلم توی خوشایندی احساس

 کل شدیدی گرمای و میگیره گر بدنم و میفته تپش به قلبم

 .میگیره فرا وجودمو
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 .ندارن رو وزنم داشتن نگه توان و یشنم جون بی پاهام

 خدایا؟ شده چم من

 ی  دریااکبر#

 نوزدهم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .رسوندم همکف طبقه به رو خودم و کردم طی ویالرو های پله

 .گشتم فرشید  دنبال چشم با و چرخوندم شلوغی توی رو سرم

 :گفت رویی گشاده با و کنارم اومد  گریمورم ساره

 میخوابی؟ چقدر خانم بخیر صبحتون.خانم دلربا سالم به به_

 رو فرشید  چشمام با هنوز که همونطور و زدم تصنعی لبخند 

 :گفتم  میکردم کنکاو

 خوابیدم دیر دیشب.ر بخی توهم صبح جون ساره مرسی_

 .پاشدم دیر همین برای نمیبرد  خوابم راستش
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 میگردی؟ کسی دنبال اینطور که_

 ندیدی؟ رو فرشید .هان_

 .میزنه حرف مهشید  با داره بیرون هرفت_

 بازی رو فیلم منفی  نقش قراره که ی دختر چی؟مهشید؟همون_

 کنه؟

 داری؟ کارش چطور.آره_

 .پیشش میرم خودم هیچی نه_

 آقای صدای که میکردم طی رو حیاط تا ویال مسیر داشتم

 .شد  راهم دادن ادامه مانع اسماعیلی

 .ببینم اینجا بیا دخترم بخیر صبحت_

 راه اسماعیلی آقای سمت به و برگشتم و زدم لبخندی بازهم و

 .افتادم

 .عزیزم بخیر چطوره؟صبحت ما کار تازه بازیگر_

 .بخیر شماهم صبح اسماعیلی آقای ممنون_
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 یک تا قراره.کنی استراحت میتونی ای؟اآلن آماده شب برای_

 کبابرو و جوجه بساط و دریا کنار  بریم ها بچه با دیگه ساعت

 کمی هوا کن حاضر خودتو زود  دیگه؟برو میای کنیم پهن

 چیهاینقدر باالتر بیاد  وزنت باید  دختر بپوش گرمتر لباس سرده

 .بخور غصه کمتر شدی نحیف و ظریف

 بیدار دیروقت ببخشید  گرسنمه منم حتما باشه خوب واقعا؟چه_

 ...راستش شدم

 برده خوابت صندلی روی دیدم صبح نیست توضیح به نیازی_

 زندهداری شب اینکه مثل.کشیدم پتو روت نخوری سرما مگفت

 .نگذروندی رو خوبی

 داخل دقیقا یعنی ویال از بیرون سمت به رو سرش هم بعدش

 اون به و چرخوند  داشت قرار اونجا فرشید  که حیاط

 .اشارهکرد 

 .دادم قورت رو دهنم آب زده خجالت

 ....میکنید  فکر که اونجور_
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 .باشه راحت یالتخ.دخترم نکردم فکری من_

 رو خجولم نعش اجازه با ی کلمه گفتن با و کشیدم عمیقی نفس

 کشیدم کنار زحمت به اسماعیلی آقای چشمای جلوی از

 .گرفتم پیش رو اتاقم مسیر و شدم حیاط به رفتن از وپشیمون

 .میخوره بهم هام بازی ضایع این از حالم

 .ندیده رو من دیشب فرشید  پس

 .نکشیده من روی هم رو پتو اون پس

 .داشتم ای گانه بچه تخیالت چه و بودم احمق چقدر

 .نذاشتی برام آبرو.بهت لعنت فرشید  تو تقصیر همش...اه

 که میرفتم راه حرص با و میدادم فحش لبی زیر همینطور

 ترسیده و حیرون من و شد  کشیده پشت از دستم ناگهان

 گوشه هب رو من و گرفت رو دهنم جلوی دستی اما جیغیکشیدم

 .کرد  هدایت باال ی طبقه دیوار ی

 .میزدم نفس نفس و میدادم فشار بهم رو هام چشم ترس زور از

 دریااکبری #
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 بیستم _صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفتم و برداشتم دهنم جلو از رو دستش

 میکنی؟  غلطی چه داری هست معلوم هیچ فرشید  نکن_

 .نیست میکنی فکر که اونجور_

 .میکنم فکر که ریهمونجو دقیقا چرا_

 با رابطه در داشتم میزنی حرفو این که دیدی چی اصال تو_

 .میدادم رو توضیحاتی نقشش

 .چه من به بده توضیح گفتم؟خب چیزی  من مگه_

 کنم طی خواستم رو اتاقم مسیر که همین و چرخوندم رو سرم

 .برگشتم شتاب با و شد  کشیده پشت از دستم

 :گفتم  غیض با

 .کن ول انی؟دستمورو میکنی چیکار_
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 .بزنیم حرف  باهم باید _

 .ندارم تو با حرفی  هیچ من_

 .داری خوبشم داری چرا_

 و گرفت سفت دستش تو رو دستم محکم و لجاجت با هم بعدش

 رو من آروم و کرد  باز درو کشوند  اتاقم سمت به رو من

 .داخل اومد خودش هم بعد  و کرد  هدایت اتاق بهداخل

 .کشوند  تخت سمت به رو من و زد  ای شیطانی لبخند 

 رو بشینم تا کرد  زیاد  هام سرشونه روی رو دستاش فشار کمی

 .تخت

 .زد  زل چشمام به و زد  زانو جلوم هم خودش

 توهم جز کسی به میکنی ندارم؟فکر  دوستت میکنی فکر_

 رو من که دیشب کنم؟از نگاه بخوام حتی کنم؟یا فکر میتونم

 فکر تو به داشتم و بودم ساحل تو مدت تمام رفتی  و ولکردی

 تراسدیدم تو رو تو ویال تو برگردم خواستم صبح وقتی.میکردم

 پتو و سرت باال اومد  یکی موقع همون ولی بودی خوابیده که

 خشگین عصبیو چقدر لحظه اون بگم هرچقدر یعنی.کشید  روت
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 کنم پرتش باال همون از و باال بیام میخواست دلم.گفتم کم شدم

 آقای اگه شاید  ولینمیتونستم.بگیرمش لگد و تمش زیر و پایین

 فهمیدم وقتی ولی میکشتم رو آدم اون مطمئنا نبود  اسماعیلی

 پدر مثل داره دوستت خیلی اون.شد  راحت خیالم اسماعیلیه آقای

 از قبل تا من.نگفتم هیچی میشناسمش چون و برامون میمونه

 وگرنه بودم ندیده تراس توی تورو اسماعیلیاصال آقای اومدن

 ماجرای و صبح درباره و.بخوابی اونجا نمیدادم اجازه اصال که

 .مهشید 

 دستاش فشار ولی برم اتاق تراس به و شم بلند  جام از خواستم

 همبست روی رو هاش چشم آروم و کرد  بیشتر دستام روی رو

 .شد  شدنم بلند  مانع و سرجات بشین و باش آروم اینکه معنی به

 دریااکبری #

 یکم _یستوب_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 گوش ی میخور تکون چقدر دختر سرجات بشین دقیقه یک_

 براتمهم نیاری روم به هم هرچقدر میدونم چون میگم چی بده

 .باشه داشته من با باید  کاری چه مهشید که بدونی

 داره یکی دیدم که بود  اینا نه ساعت حدود  شدم بیدار که صبح

 روبهرو مهشید  گریون قیافه با و کردم باز میزنه رو اتاقم در

 .شدم

 ی رابطه درباره داشت و بود  اومده بود  بد  خیلی حالش

 .میکرد  دل دردو بود  افتاده اتفاق تازگی به  که نافرجامش

 بعد  نگفتم هم کلمه یک حتی کردم گوش حرفاش به و نشستم منم

 صحنه از بعضی چطور اینکه سمت کشوند  رو حرف

 همین برای.ت خواس مکک ازم و کنه بازی رو هایحساسش

 صدامون و بدم توضیح بهش تر راحت تا حیاط  توی رفتیم

 .نشه مزاحمبقیه

 .همین

 :گفتم و زدم بیراهه به رو خودم هم باز

 میگی؟ من به اینارو چرا خب_
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 اینجا.میکنی بازی خوب اینقدر که نیستی سرصحنه اآلن دلربا_

 اونراه به رو خودت و کنی بازی میخوای کی تا واقعیه زندگی

 رو داره وجود  بینمون که احساساتی این میخوای کی بزنی؟تا

 باورشنمیکنی؟ میکنی؟چرا مخفیش کی کنی؟تا سرکوب

 :زدم داد  و شدم بلند  عصبی

 .میفهمی میترسم.میترسم چون_

 ترس پس نمیگیره میگیره؟نه رو جلوش ترس ولی میفهمم آره_

 .من دست بسپار رو چی همه و کنار بذار رو

 تنهام و رفتی روز یک توهم اگه فرشید  نمیتونم .میتونمن_

 چی؟ گذاشتی

 :گفت و گذاشت بینیش روی اخم با رو اش سبابه انگشت

 درک رو اآلنت شرایط من.نزن رو حرف این وقت هیچ.هیس_

 پشت که بدی تجربیات خاطر به فقط حرفا این و میکنم

 رونبی آتیش دل از موفقیت با که باش خوشحال و سرگذاشتیه

 از تر محکم  حتی استواری هم هنوز تو عزیزم اومدی
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 حرفات میدونی خودت شدی بزرگ خیلی مدت این توتوی.قبل

 کنار باید  که ترس روی از همش و اشتباهن

 .کنی کارو این نمیخوامتنهایی.بذاریش

 .ایستاد  مقابلم اومد و شد بلند 

 و فشرد  گرمش و سفت دستای توی رو دستم دو هر محکم

 :گفت

 باهاتم همیشه من میکنم کمکت هم من میکنیم کارو این باهم_

 .باش مطمئن رو این

 روی و کرد  پیدا رو خودش راه چشمم گوشه از اشکی قطره

 .شد  جاری ام گونه

 شدی؟چطوری من عاشق چرا تو..تو شد؟چطوری چطوری_

 .نمیفهمم من وقت؟چطوری کی؟چه اصال یعنی
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 و کشید  سرکشم شکا قطره روی رو شستش انگشت مالیمت با

 :گفت و زد  لبخند کرد  پاکش

 بودم گفته هم قبال ببینم رو اشکت ندارم دوست که نکن گریه_

 میاد؟ یادت

 نکن مشغول رو فکرت اآلن نه اآلن ولی میفهمی رو چی همه

 چی همه ما.زمان و من دست بسپار رو چی همه نشو گیج و

 .میکنیم اثبات روبهت

 حالت باید اول نیست خوش تو حال ...زوده اآلن ولی میگم بهت

 .کنم خوب رو

 :گفت  و گرفت خودش به خندونی ی قیافه بعد 

 .بپوش لباس سریع_

 :گفتم تعجب با

 چی؟  برای_

 .بیرون بریم میخوام_

 ....نداریم صحنه مگه پس اما_
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 صحبت اسماعیلی آقای با خودم کردم کنسل رو امروز نه_

 .جریانه در کردم

 ناهار؟ برای ساحل کنار مبری نمیخواستیم مگه_

 بخوریم؟ ناهار تنهایی باهم نداری دوست_

 ...ولی چرا...خب...خب_

 حسابی بریم که بپوش زودی نداره ولی و اما پس_

 .عزیزم خوشبگذرونیم

 گذاشت در دستیگره روی رو دستش و زد  چشمکی هم بعدش

 که صورتش رخ نیم با و برگشت بار یک رفتن قبل اما

 :گفت دیدهمیشد 

 .میاد  بهت خیلی بپوش بلندتو ای قهوه مانتو اون راستی_

 قبل از بیشتر که فکر دنیا یک با موندم من و رفت هم بعدش

 .بودن کرده گیجم
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 دریااکبری #

 دوم_بیستو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 یک این.کنم مخفی ازخودم رو خوشحالی و حس این نمیتونستم

 ازم ویا میکنه اساتاحس ابراز بهم فرشید  که هربار که واقعیت

 خودم پوست تو میشه آب دلم توی قند  میکنه تمجید  و تعریف

 .نمیگنجم

 قهوه مانتوی و بردم حجوم هام لباس کمد  سمت به خوشحالی با

 .اتاقمایستادم قدی آینه مقابل و گرفتم خودم جلوی و بلندم ای

 لباسی چوب از رو مانتو.کشیدم  خفیفی جیغ و زدم چرخی

 .کردم تن به و درآوردم

 تمدید  رو بودم کرده صبح که مالیمی آرایش تا آینه جلوی رفتم

 .کردم سفت رو موهام کش هم بعدش و کنم

 مالیده هام لب روی مانتو رنگ هم رنگی خوش ای قهوه رژ

 .بود  کرده ترم جذاب حسابی که بودم

@romanbook_ir 



 

 

 و برداشتم رو رنگم ای قهوه کرم چرم بلند  پاشنه های کفش

 بودن ست باهم که رو ام سوخته ای هقهو کرم دستی کیف

 .انداختم دوشم بهروی

 رنگ به که رنگ خوش طالیی بودم کیفم دار زنجیر بند  عاشق

 .میومد  کیفم ای قهوه

 .کیفم توی انداختم و برداشتم تختم روی از رو گوشیم

 .انداختم آینه توی خودم به نگاهی بار آخرین برای

 .میومد  بهم حسابی رنگم کرم روسری

 رو ام جلویی موهای از کمی بودم زده گره گلوم زیر رو ناو

 .بودم گذاشته بیرون

 .کنه ضعف ببینه رو من فرشید  کنم فکر

 .رفتم اتاق در سمت به و کردم ای خنده خودم فکر از خودم

 .شدم رو روبه فرشید  متحیر قیافه با در شدن باز با
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 هم من زده تیپی چه فهمیدم تازه وقتی ولی شدم شوکه اولش

 .موندم حیرون

 .بود  زده ژل و صورتش تو بود  ریخته اریب رو موهاش

 .بود کرده العادش فوق بود  گذاشته که ریشی ته

 یک و بود  کرده پاش تنگ رنگ ای قهوه کتون شلوار یک

 .بود  کرده تن هم ای قهوه و مشکی چهارخونه پیرهن

 دریااکبری #

 سوم_بیستو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 ره؟دا چیه؟نگاه_

 .بود  شده خیره بهم باز دهن با هنوز و نداد  رو جوابم

 :گفتم خنده با و دادم تکون صورتش جلوی رو دستم
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 چیه؟فرشید؟_

 چشمام توی شد زوم نگاهش و کرد  تر رو هاش لب زبونش با

 :گفت و

 .گفتی؟ببخشید  هان؟چی_

 خوبه؟ حالت_

 .دارم شک دیگه اآلن_

 چی؟_

 ...تشراس.شدی خوشگل خیلی فقط.هیچی_

 کردی؟  تعجب_

 بریم؟...آره_

 دلم که شدی جذاب اونقدر شدی خوشتیپ خیلی توهم مرسی_

 ...میخواد 

 .کردم رهاش نصفه و شدم پشیمون حرفم ی ادامه از

 میخواد؟ دلت_
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 سمت  و گرفتم فاصله اتاق در از شتاب با و کردم بلندی ی خنده

 و ردمنگاهشک شیطنت با ها پله کردن طی از قبل.دویدم ها پله

 :گفتم 

 ندارم دوست آخه بکشمت میخواد  دلم_

 .کنه نگاهت من از غیر دختری هیچ

 .دویدم پایین به رو پله راه کنان قهقهه هم بعدش

...... 

 و یبال ب_

 م تو پی پراندر

 شدم کاه یپرممن

 تو کهربائی چو
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 از فرشید _مرا

 میگی؟  شعر کی

 دریااکبری #

 چهارم _بیستو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .دیدم تورو که وقتی زا_

 میگی؟ چی؟راست_

 بگم؟ چی برای دروغ_

 بود؟ چی گفتی که شعری اولین_

 :گفت و کرد  شیرینی ی خنده
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 ز شدم مست_

 زیر شدم چشمانتآب

 مذابتای نگاه آن

 تو زیبارو ی فریبنده

 چه من با

 کردی؟متعجب

 .کردم نگاهش

 .قشنگه نمیشه؟خیلی گفتی؟باورم اینو واقعا_

 .خودتی همشون شعرا این منشا سر که تویی قشنگ_

 فرشید؟_

 جانم؟ _

 داری؟ دوستم چقدر_
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 خیلی اون از بیشتر نه داشت دوست تورو رامتین که همونقدر_

 .بیشتر

 .شدم خیره بهش شده گرد  چشای با بازهم

 من به رامتین عالقه شدت از کجا از میگفت؟اون داشت چی

 داشت؟ خبر

 :مگفت پته تته با و گرفتم قلب تپش

 میدونی؟ ازکجا...تو...تو_

 .مشخص_

 میدونی؟ ام شوکه گیجم هنوز من راستش...من فرشید _

 رو عشقم نکن اذیت رو خودت عزیزم نداره عیبی.میفهمم آره_

 .میکنم  ثابت بهت

 ولی میگی راست تو میدونم من نیست عشقت اثبات مسئله_

 .کرده گیجم اون و شد  یهویی خیلی
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 که  بفهمی تا بگذرونی وقت من با بیشتر باید  بعد  به این از پس_

 ولی  متوجهنمیشدی تو و بودم عاشقت اولشم از من نشد  یهویی

 اذیت خودتو چرا عزیزم.میده آزارت این و فهمیدی یهویی تو

 که  مرسی._میفته جا چی همه برات و میگذره زمان میکنی

 بهم زندگی امید  و میداره نگه قوی رو من وجودت فرشید  هستی

 .میده

 کوچک قطعات از که سازمون دست آتش باالی از رو دستاش

 من وجودش گرمای با و برداشت بود  شده ساخته هیزم

 ....روسوزوند

 :گفت و کرد  نوازش رو دستام لطیف و نرم همیشه مثل

 .پیشتم همیشه بودم گفته_

 دریااکبری #

 پنجم _بیستو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 قراره امشب

 یرینبگ ویال توی مهمونی یک

 .میشد  گرفته فیلم های صحنه توش که ویالیی

 .نیستم آماده هنوز منم

 .بیان قراره خیلیا

 .میکنن آماده و خودشون دارن همه

 .میبینن تدارک دارن

 گوش ولی خرید  برم باهاش که داره اصرار فرشید دیروز از

 . انداختم امروز به رو خرید  و نکردم

 .برم  در قِسر بتونم "عمرا امروز

 .بخره لباس یک برام بریم باهم میخواد  گفت

 .نمیکرد  فرقی برام نمیخرید  اگرم حتی

...... 
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 به رو قلمم و کردم باز رو جدیدم خاطرات چوبی دفتر الی

 روبه آشنایی غیر ی نوشته با نوشتن از قبل اما گرفتم دست

 .روشدم

 به  خیره متعجب

 :بودمخوندم نوشته

 که گفتم_

 قگشته عاش

 که امگفتی

 مال شورش

 تو

 شـدی گفتــم

 مندیگر ایمان
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 خواهـی چه

 من جان

 نصـیب گـفتا

 تـوگفتم عشـق

 کرده مستم که

 ای

 جهانـت گفتی

 منگفتم سـهم

 سـهم جانـم که

 تو

 (فرشید )من دلربای
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 دریااکبری #

 ششم_بیستو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :فرشید 

 شدی؟؟ آماده دلربا_

 هنوز نه سالم_

 اآلن؟میگم کجایی

 نیاز "ماحت فرشید 

 ...که نیست

 تو میکنی بحث چقدر دلربا من، خانم خورشید  سالم علیک_

 دختر

 پکر نبینم درضمن نکن اصرار اینقدر میخرم یعنی میخرم میگم

 منمتوراهم بپوش لباس دیگه دقیقه ده تا.باشی وحال حس بی و
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 .بیا زود  خودت در دم میام

 عزیزم؟ باشه

 :گفتم و کردم ای خنده

 .باشه_

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

 من هرچی

 انتخاب

 میکردمفرشید 

 .نمیومد خوشش

 چیاون هر یا

 من میپسندید 

 .نمیپسندیدم

 .خرید  تو داشتیم اختالف خیلی
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 تمام.میشدم ظاهر مهمونی وسط بقچه با باید  بود اون به اگه

 البته.بودن پوشیده حد  از بیش خیلی میگفت که لباسایی

 .پوشیده تا داریم بگمپوشیده

 خیلی نه و باز خیلی نه.نمیپوشیدم پوشیده حد  این تا خودم من

 .پوشیده

 اون به من سلیقه نه که عشقیه چه این نمیفهمم من ولی

 میزنه گرفتههی حرصم.من به اون سلیقه نه و میخوره

 .ذوقم تو

 .بیارم  پایین فکشو بزنم میخواستم

 :گفتم 

 داریم؟ اختالف اینقدر باهم ما چرا فرشید _

 :گفت

 چیه؟ منظورت_
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 قشنگن لباسا این دخترم من نمیفهمی ذوقم تو میزنی هی چرا_

 و اون عزیزم بهتره نخری و این عزیزم میگی چرا

 :گفت زدو نخریمبهتره؟لبخندی

 دارم میکنی فکر_

 میکنم؟فکر محدودت

 تحمیلت دارم میکنی

 میکنم؟ 

 اشتباه کمی ببخشید  دارم دوست رو تو ی سلیقه من عزیزم دلربا

 .بزنم ذوقت تو میخواستمن بهت گفتم

 .ببینه کسی هاتو زیبایی نمیخواست دلم فقط من

 به من هم میخوره بهم دوتامون هر های سلیقه هم وگرنه

 .بود بد  بیانم کمی. میذارم احترام نظراتت

 محدودت وقت هیچ من.درگیره فکرم روز چند  این توی ببخشید 

 تواین ید با نکردم و نمیکنم تحمیلت و اجبار وقت  هیچ.نمیکنم

 .باشی شناخته رو من مدت
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 :گفتم  عصبی

 نگو میگم هرچی ولی ببینه هامو  زیبایی کسی نخواستم منم_

 .نه

 میکنم ردش خودت مثل منم بدی نشونم لباسی اگه بعد  به این از

 .داره حسی چه بفهمی تا

 .بود  گرفته پشیمونی و ناراحتی رنگ نگاهش

 :گفت

 خودم به زیادی حواسم من ببخش میتونی اگه دلربا ببخشید _

 .کردم اشتباه بود  پرت

 .گرفتم ازش و نگاهم و کشیدم عمیق نفس یک

 :گفتم 

 .نکن تکرار دیگه "لطفا ولی نداره عیبی_

 دریااکبری #

 هفتم _بیستو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 .میگذشت مهمونی شروع از ساعتی دو

 من باالخره

 وفرشید 

 خرید  توی

 باهمبه

 توافق

 رسیدیم

 البته  بگیریم من دلخواه به سلبا یک که

 .بود اومده خوشش خیلی خودشم

 .رنگ کم صورتی ماکسی لباس یک

 .تنگ نه گشاد  نه بود  تنم فیت.بود ساده خیلی

 .میومد  کفشمم ی  پاشنه پایین تا

 .بود  بلند  خیلی

 .تره شیک اینطوری.کنن کوتاهش نذاشتم خودم 
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 .داشت هم صورتی شنل یک

 .م ها شونه رو بودم هانداخت بود  سرد هوا چون

 .سرم دور پیچید  گروه گریمور اونم که داشت شالم یک

 .بودم شده خوشگل خودم نظر به

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

 نایابی؟  خانم_

 من؟_

 شناختید؟.هستم خوانقاهی آقای من بله_

 فکر ذره یک

 انگار کردمدیدم

 جایی و اسم این

 خب شنیدمولی
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 دقیقا نیست یادم

 کجا؟

 :گفتم 

 .نیاوردم بجا کنید  معرفی دقیق میشه د ببخشی_

 :گفت و آورد  جلو و دستش

 .هستم آیندتون فیلم کارگردان_

 میگم جد  به.کنید  موافقت اگه البته

 خودم من.کردید  غوغا ولی کم سن این با معرکس بازیتون

 "شخصا

 تک  با که دیدم.بودم حاضر شما برداری فیلم ی سرصحنه دیروز

 .وجود  تمام با جورایی یه نید میک بازی بدنتون اعضای تک

 .کم خیلی کمه بازیگر  شما مثل

 .نایابیه فامیلیتون که همونجور

 .هستید  نایاب خودتونم
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 .زدم لبخند 

 اآلن میکردم فکر داشتم

 نه؟آخه یا بهش بدم دست

 .میشد  ضایع بیچاره

 .که بودم شک به دو توی

 .شد  پیدا فرشیدم ی سروکله

 ،اون من جای به و گرفت مکمر پشت فاصله با و دستش سریع

 .داد  دست خوانقاهی آقای با

 .گفتم زیرلب آخیشی و خندیدم

 .میشه پیداش جا همه.من  نجات فرشته

 .داره غیرت روم که بود  جالب برام

 .میزنه دست بهم خودش ولی

 .عادیه چیزا این براش اونکه
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 کنه برخورد  من مثل هم زنا بقیه با ندیدم وقت هیچ ولی

 .ای دیگه هرچیز یا بده دست باهاشون

 .میشه عاشقم داره "واقعا اینکه مثل

 برخورد  نامحرم یک با که نمیدادم اهمیت این به زیاد  خودم من

 . دارم

 نمیکردم برقرار دستی ارتباط میتونستم که جایی تا خب ولی

 .نمیشد  روم نمیتونستم چون

 .میشد  بازتر منم روی میگذشت بیشتر که هرچی البته

 بخوره بهش دستم یانه ببینه سامان و موهام که رامب نبود  مهم

 .یانه

 .نبود اولشم از

 .میکرد  فرق فرشید  با ام رابطه ولی

 .نبودم راحت حد  این تا هم سامان با حتی که طوری

 دریااکبری #
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 هشتم _بیستو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 خوانقاهی آقای به

 :وگفتم  انداختم نگاهی

 قسمت ببینم باید .دارید  لطف هیخوانقا آقای ممنون بله آهان_

 .چیه

 .ندادم قطعی جواب "حتما نیست معلوم

 فیلم  این پایان از بعد  "حتما بشه اگه

 .فرشیدخان بدن اطالع میگم بهتون

 و احدالناسی هیچ حوصله و حال "اصال ولی چرا نمیدونم

 .نداشتم

 .داشتم تهوع حالت شب اول از
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 گفتم  بگم  چیزی فرشید  به اینکه بدون

 .گرفتم فاصله ازشون و اجازه با

 لیموناد  لیوان یک

 .کاناپه رو نشستم تنهایی و سالن گوشه رفتم و برداشتم

 .شدم مریض  کنم فکر

 .باشه چیزی ویروسی شاید 

 .میترکید  درد  از داشت سرم

 .بستم درو و اتاقم تو رفتم

 .زمین رو نشستم در پشت همونجا

 .بودم کرده بغض بدجوری.بود گرفته بد  دلم

 .بود بریده و امونم هقهق

 .افتادم مامانم گفتنای دلربا یاد 

 .افتادم بابام گذاشتنای سر سربه یاد 

 .افتادم سرخوشانم های خنده یاد 
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 چقدر.گذشت ساده چقدر

 چیز همه وزود ساده

 چراچرا خدا.شد  خراب

 زود  ازم و چی همه

 خیلی بود  زود .گرفتی

 .زود 

 .شده مسخره زندگیم چقدر

 .بدم ادامه میتونم ریجو چه من آخه

 .برید  و امونشون مرگ،....رفتن

 رو بودن یتیم دختر یه حس

 .م چشید  اونم که م بود  نچشیده

 .نداره خوبی مزه "اصال

 ".اصال
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 دریااکبری #

 نهم _بیستو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .بریده نفسم

 .بکشم نفس نمیتونستم "اصال

 .دهنم رو گذاشتم محکم و بالشت و رفتم

 .بودن گرفته درد  مسر رگای

 اآلن میکردم حس

 بترکه سرم که

 مغزم واجزای

 .بشه متالشی

 :کردم زمزمه
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 ...آب_

 .بخوردم آب باید 

 .بود  آب پارچ پاتختی روی

 .بودن پیشم اآلن کاش ای.میلرزیدن دستام

 .میشدم آروم شاید 

 کجایید؟چرا

 موفقیتم نیستید 

 دلم ببینید؟یهو و

 باباییم برای

 .شد  تنگ

 .میزنم حرف باهاش بار سه دو روزی

 سریع و خوردم و آب

 .گرفتم رو خونه شماره

 بله؟_
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 ؟...بابا_

 تویی؟ دلربا دخترم_

 .بابا آره_

 خوبی؟؟_

 شده؟گریه چی دخترم_

 صدات کردی؟چرا

 نکنه میلرزه؟بگو

 کردن؟ببینم اذیتت

 کجاست؟الو فرشید 

 دلربا؟

 :گفتم  و خندیدم آروم

 .باش آروم بابا_

 .مرتبه چی همه اینجا

 .همین بود  گرفته دلم کمی فقط
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 .کردم  گریه کمی

 .نشده خاصی چیز

 .دخترم بشم فدات الهی جانم ای_

 .بخوریا غصه نمیخواد  تو

 .کنی بازی خوب باید  تو.کنی پیشرفت که رفتی تو

 .بدی ادامه کارت به و بشی ای حرفه باید 

 .برسی آرزوهات به که رفتی

 و پدر غصه اینکه نه

 ریخدابخو مادرتو

 و دونسته صالح

 .گرفت ازت اونارو

 دریااکبری #
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 سیم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

    

 .پریدم خواب از زیادی صدای و سر با

 .ندیدم هیچی کردم باز رو چشمام وقتی ولی

 بود؟ کی وا،پس_

 .خوابیدم تخت روی آلود  خواب و کشیدم ای خمیازه

 چشم  دوباره در به ای تقه صدای با

 آلود  خواب و دمکر باز رو هام

 بله؟ :_گفتم 

 .عزیزم منم_

 .فرشید  بیا_

 من جان قصد  و رسیده خودش به حسابی هم امروز اینکه مثل

 .کرده رو
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 خواب؟ ساعت.عزیزم بخیر شبت_

 ی شیشه آن یک که بدم رو جوابش خواستم و کردم باز لب

 صورتم سمت به داشت قرار  آرایشیم میز روی که ادکلن

 شدم پرت داد  رو من فرشید  که هولی با اما شد  پرت باشتاب

 .شد  خورد و شکست دیوار توی شیشه و تخت روی

 انداممون برا رعشه خورد  گوشمون به که خسی خس صدای

 .انداخت

 برد  پاهام زیر رو دستش یک و بود  کرده بغل رو من فرشید 

 .کرد  حرکت در سمت به و برد  گردنم پشت رو اش دیگه دست

 .شد  بسته و چرخید  در قفل خود  خودبه لحطه همون توی

 .نمیشد  باز ولی کنه بازش کرد  تالش خیلی فرشید 

 افاقه ولی افتاد  در جون به لگد  با و گذاشت زمین روی رو من

 .نکرد 

 و نبود کس هیچ انگار ولی میزدیم صدا رو بقیه و میزدیم داد

 .بودن شده کر همه
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 زمین پخش روش وسایل و کرد  لرزیدن به شروع آرایش میز

 .نشد 

 .میکشیدم جیغ من و میشد  بیشتر هم ما ترس هرلحظه

 آغوش به رو من محکم و آورد  شتاب سمتم به سریع فرشید 

 .کشید 

 :گفت گوشم در

 .نیست هیچی باش آروم عزیزم_

 :کردم زمزمه

 ...همونه.خودشه_

 چی؟_

 نامرئی زن اون بنفش جیغ صدای بدم جواب خواستم که همین

 .شد  سیخ رشید ف و من تن موهای و شد بلند 

 .شیم قایم باید .کردیم عصبانیش_

 .رفت اتاق توی کمد  سمت به نگاهش فرشید 
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....... 

 .نمیومد  در موجود اون از صدایی که میشد  ای دقیقه چند 

 .فشرد  رو من خودش به بیشتر و گذاشت دهنم روی رو دستش

 راه و چکید  ام گونه روی اشکام و چسبیدم رو بازوش ترس از

 .شدست روی گرفت

 تاریکی تو و چیه نمیدونستیم که عجیب زن اون خر خر صدای

 .شد  نزدیک میدرخشید 

 .بودم افتاده هق هق به ترس از

 صدای با و کرد  حلقه کمرم دور رو آزادش دست فرشید 

 .زد  لب گوشم زیر لرزونی

 .هیس-

 قاب اش چروکیده دستای با میشد دیده حاال که معلق زن اون

 کرد  نگاهش و برداشت لیعس روی از رو مادرم عکس

 .وبوئید 

 .افتادم می بود  نداشته نگه منو فرشید  اگه و شد  حس بی پاهام

 .شکست و افتاد  و کرد  رها رو قاب
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 روتختی روی رو بنفشش ناخونای و کرد  خری خر دوباره

 .کشید 

 رو قلبم صدای یکردم م حس .بوئید  و برد  جلو رو سرش

 .میشنوه

 زخمش از پر و خطی لبهای .کرد  نگاه کمد  به و برگشت یهو

 به نور سرعت با و شد  سرخ چشماش رنگ و اومد کش

 .اومد سمتکمد 

 .رفتم فرو فرشید  آغوش تو و کشیدم جیغ

 ...دور دستش و شد  باز کمد  در و زد  فریاد  فرشید 

 دریااکبری #

 یکم _سیو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .پریدم خواب از جیغم صدای با

 .میزدم  نفس نفس
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 بود؟ خواب موجود  اون....پس

 روی رو خودم رفته وا و شل و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 .کردم رها تخت

... ..... 

 .بود  خوبی سفر.بشیم راهی قراره فردا

 ولی .نبود چون.بود  عالی چیز همه نمیگم

 دریغ برام چیزی از فرشید . نگم اگه نامردیه

 .نکرد 

 .بود  من به چشماش مثل حواسش

 .فاصله یا شد فرشید  و من نزدیکی باعث سفر این.نمیدونم

 ...دلربا_

 .دیدم خودم از فاصله کمی با فرشیدو و برگشتم

 و روم سریع

 وبه برگردوندم
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 کنار زدن قدم

 .دادم ادامه ساحل

 .نکردم توجه بهش "اصال

 .دادم ادامه بیخیال بازم ولی کردم توقف کمی.زد صدام دوباره

 .نداشتم و کس هیچ حوصله

 .تهران برگردیم تر سریع رچهه میخواست دلم

 .میاد  سرم پشت داره کردم حس

 .شد  سبز جلوم یهو

 از خواستم کردم نگاهش

 بشمنذاشت رد  کنارش

 .وایستاد  جلوم دوباره

 گفتم  و کردم اخم

 "...لطفا کنار برو_
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 .وایستاد  سرجاش و کرد  نگاهم دوباره

 :گفت

 یاد  تازه_

 یادت گرفتی؟کی

 .نبودی بلد  داده؟قبلنا

 ؟چی میگی چی_

 یاد  رو

 برو گرفتم؟؟میگم

 .کنار

 .انداخت پایین و سرش کردو اخم

 .بود  شده عصبی من مثل اونم بود  مشخص

 .کن صبر_
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 مشکلی

 داری؟چی

 شده؟چته؟بگو

 حرف دلربا

 .بزن

 کاری کسی

کرده؟حر

 زده؟ فی

 تا  کنی اشاره کافیه فقط

 .میکنم چیکارش بفهمی

 .بود  پایین سرم.لعنتی ساکتی چرا

 :گفتم 

 .گرفته دلم.نشده هیچی.هیچی_

 .دادم ادامه راهم به بعدش
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 دریااکبری #

 دوم_سیو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 دلربا_

 گنجد؟ كی ما خاطر در تو غیر

 نیستبه مرا كه

 به تو از غیر

 پروایی کس

 حافظ #

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

 همونجا.نیومد  دیگه.نمیشنیدم سرم پشت پاشو صدای دیگه

 .بود وایستاده سرجاش
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 :گفتم بغض با

 فرشید _

 نمیخوای چرا

 درک چرا.بفهمی

 مادرم پدرو نمیکنیمن

 دست از و

 اونازندگیم.دادم

 به جوری چه.بودن

 .بدم ادامه زندگیم

 نباید  میدونم میدونم

 آره بشم ناامید 

 جریان در آرهزندگی

 .ام زنده هنوزم من و
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 خودش با تورو زندگی نخوای بخوای

 غیر  یکنهم عوض رو چی همه زمان.میبره

 .واقعیت

 به نمیخوام دیگه

 ادامه بازیگری

 خوانقاهی بهآقای.بدم

 رد  و درخواست بگو

 .کردم

 .شدم خودم وقتی.باشم خودم میخوام

 .نه یا بدم ادامه کار این به میتونم میشه معلوم وقت اون

 .ببینمت سفر این بعد  نمیخوام دیگه

 .نشناسیه نمک میدونم

 .ینکرد  من به ای بدی تو میدونم

 توهم میترسم بدم دستت از میترسم میترسم.من از مشکل ولی

 .بذاری تنهام و بگی دروغ
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 شد  چی نمیفهمم گذشت سریع خیلی چی همه.درگیره فکرم

 ".اصال

 .شدم گم خودم تو فرشید  شدم گم

 .شدم گم لعنتی دنیای این تو

 بازیگری  به کردم شروع کی شدم آشنا چطوری و تو با کی من

 مردن؟ مادرم پدرو کی.د فرشی نمیفهمم

 .میشدن جاری سیل مثل اشکام.میریختم اشک داشتم

 :گفتم 

 سوخته؟کی؟ و شده لورده و له جسدای شناسایی رفتم کی_

 از دیگه آوردم؟من طاقت چطور رفتم رفتم؟چطوری چرا

 نابود هم رو تو نمیخوام.نیستم آدم دیگه شدم سنگ

 .نشو من پیچیده درگیرزندگی.کنم

 :زد  داد

 نمیفهمی؟چرا چرا دلربا شدم عاشقت من.شدم نخوای خوایب_

 قرار اگه چرا؟من دارم مشکل چیزا این با من میکنی فکر
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 دنبال تورو چشمم رو پیاده تو همه از اول بکشم بودکنار

 .نمیکرد 

 دریااکبری #

 سوم_سیو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .باشم تنها باید _

 به لرزش با و یفخف تنی با همراه اش مردونه و کلفت صدای

 .رسید  گوشم

 :گفت

 مطمئنی؟ _

 .دراومد  اشکم باالخره لرزید  صدام

 :گفتم 

 .نمیدونم_
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 .دویدم ویال سمت به بودو بهش پشتم

 .ندیدمش دیگه

......... 

 ای؟ آماده عزیزم دلربا_

 .ام آماده بله نجاتی خانوم سالم_

 .نذاریا جا کردی؟چیزی جمع و وسایلت تمام_

 وسایالرو دارن بقیه و کارگردان که ببند  و ساکت زیپ زود 

 .بشیم تهران راهی تا میکنن جمع

 .اآلن نجاتی خانوم چشم_

 .میرفت ضعف دلم چقدر

 .ندیدمش دیگه زدم حرف فرشید  با که دیشب از

 .بود  نخورده جم اتاقش از یعنی

 ما با اومد  صبح حتی نه و بخوریم شام تا ساحل کنار اومد  نه

 .بزنه  گپ ها بچه با نیومد حتی ...بخوره صبحانه
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 وقتی و میکردم باز رو اتاقم در هرثانیه نداشتم  میلی منم

 .اتاق تو میموندم منم اتاقشه تو و نیست فرشید  میدیم

 لقمه دو یکی برای اونم صبحانه خوردن و شام برای فقط

 .برمیگشتم و پایین میرفتم

 .نبودم راحت.نیست فرشید  دیدم.منم

 .کشید  نمی میلم".کال

 .بود  کم چیزی یک نبود  فرشید  وقتی انگار

 این لعنتی آخه کردم کارو این چرا بود  ریخته بهم خیلی اعصبام

 دلربا؟ تو کردی بود  غلطی چه

 نمیخواستی پروندی؟مگه عشقتو چرا دختر احمقیا واقعا

 کنه؟دیگه ابراز عشقشو بهت نمیخواستی شه؟مگه نزدیکت

 بمونی؟ پیشش تا میکرد  بایدچیکار

 .شدن جاری اشکام و ...آرایشم میز روی کوبیدم رو تممش

 .احمقم،احمق یک من_
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 .کنم درست رو چی همه باید 

 .شد  تیز گوشام دقیقه چند  از بعد 

 .میومد صداش

 .میزد  حرف کارگردان با داشت

 .میرفتیم داشتیم

 .بود  بدی سفر کنم قبول باید 

 .داد  یادم چیزا خیلی حداقلش ولی.بد  خیلی

 از حتی دیدنش با.صداش شنیدن با.بودم عاشقش وار دیوانه

 .میلرزید  تنم دور فاصله

 .آروم نا هم میکرد  آرومم هم.میگرفت نفسم.میزد  تند  قلبم

 .بده قدرت بهم..کن کمکم خودت خدایا

 دریااکبری #

 چهارم _سیو_صدو_پارت #
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 دلفریبانه #

 .بود  گرفته دلم

 .نمیزد  حرف باهام هم کلمه یک حتی

 .برشدارم زمین رو از خواستم که همین و بستم و ساکم زیپ

 من اتاق روی روبه "دقیقا که اتاقش تو میره داره فرشید  دیدم

 داشت قرار

 .بود  سنگین خیلی ساکم 

 خودم نمیتونستم "اصال

 ببرمشخرامان تنهایی

 در دم تا خرامان

 .کشوندمش

 خیره بهم و خورد  بهم نگاهش که بود  نرسیده اتاقش در به هنوز

 .شدیم
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 حاال تا دیشب از سیر دل یک و بودیم ایستاده حرکت از

 .میکردیم نگاه همدیگرو

 اتاقش روبه و کرد  من به رو پشتش و داد  قورت رو دهنش آب

 .ایستاد 

 رنگ  ای قهوه های چشم اون دیگه نمیکرد  نگاهم دیگه

 .دزدید ازم رو نگاهش چون نکردن مست رو من تیره

 و سنگین ساک اون دارم شد  همتوج اینکه با کرد  بهم توجهی بی

 .میبرم

 بهم اینجوری وقتی بمیرم میخواست دلم

 میخواستمجیغ.میکرد  توجهی بی

 .بودم اون محبت دنبال من.بزنم

 .کرد  محبت بهم اون

 .کنم قبول و محبتش نشدم حاضر حتی ولی خیلی

 .حقمه توجهیا بی این حاال نشناسم قدر خیلی
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 .شنیدم صداشو

 .ببر رو نایابی ومخان ساک سلیمان،بیا_

 کردم حس گرفت درد  قلبم.بست درو و اتاقش تو رفت بعدش

 .بوده انگیز نفرت دیشبم کار چقدر

 وقتی.ببینمت نمیخوام دیگه که بگم تونستم جوری چه جدا

 .نمیتونم

 .ندارم شو جنبه وقتی

 من ی مسخره .زندگیش دنبال بره باید  اونم کنه توجهی بی بایدم

 .که نیست ما گانه بچه عقاید  و

 دخترای سراغ بره باید .سالشه چهار و بیست باالخره

 ساله شانزده دختر یک نه.خودش سال و همسن

 .کهخودخواهه

 .میکشیدم خجالت جورایی یک ازش

 .نداشتم رو باهاش شدن رودرو توانایی
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 و  کنیم چک رو چی همه که داد زمان ساعت دو کارگردان

 .بشیم راهی صبح 10 ساعت که بدیم انجام داریم هرکاری

 .بود  30:8 تازه اآلن داشتم وقت خوبه

 .کنم خلوت خودم با و دریا لب برم و ساعت چند  این میتونم

 .میداد آرامش بهم دریا

 .بزنم  بهش حرفامو که دارم و اون فقط دیگه اآلن

 دریااکبری #

 پنجم _سیو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

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

 چیه؟ صدای این جون مامان_

 تو ببنده رفته یادش پسر این باز مونده باز آب شیر گلم ردخت_

 .ببندش
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 پسره؟ کدوم جون مامان.چشم_

 .دیگه میگم و شوهرت دخترم_

 من شوهرم؟مگه_

 کردم؟با ازدواج

 کی؟

 .دیگه میگم رو علی دخترم بابا ای_

 علی؟؟ علی؟؟؟؟؟اسمش_

 .دلم عزیز آره_

 .ببینمش میشه جون مامان_

 . بیرون رفته کنم فکر اآلن.نشه چرا دخترم آره_

 کجان؟؟ طاهام بابا و آزاده مامان جون، مامان_
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 داری؟ چیکارشون خوابن اتاقشون تو اونا عزیزم_

 وقت چند  جون مامان میدونی شده تنگ براشون دلم آخه_

 ؟.ندیدمشون

 اتاقن؟ کدوم خب_

 مثل دلت که گلم دختر من بشم قربونت_

 .ومس اتاق رو راه ته برو.گنجشک دل

 .جون مامان مرسی_

 .بودن کرده دنبالم انگار کردم تند  پا

 چهره دیدن ولع

 داشتمخدایا و هاشون

 یعنی

 میشهحتی.میشه.میشه
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 لحظه یک.ثانیه یک

 اون به کوتاهچشمم

 ماهشون مثل صورت

 در دم رسیدم.بخوره

 توقف ای لحظه بدون

 .کردم باز درو

 .دیدمشون

 .تخت روی بودن خوابیده

 .... چرا اما

 خونا خون؟؟؟؟این

 چیه؟؟؟؟چرا

 غرق صورتشون

 خون
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بود؟؟؟؟فریادکشی

 :دم

 مـــــــــــــامـــــــــــــان

 .لرزید  من فریاد  با تخت و اتاق

 رنگی سفید  ی ملحفه یواش یواش و میلرزید  شدت به تخت

 .شد  کشیده بدنشون کل روی و شد  بلند  خود  خودبه

 درد  شدت از تداش سرم و بودن افتاده شمار به هام نفس

 گاهام گیج درون به دارن رو ای مته میکردم حس میترکید 

 .فرومیکنن

 .افتادم و دادم دست از رو تعادلم

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

 طوفانی دریای چه_

 هستشچقدر ای
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 و خشمگین

 .عصبانیه

 نه؟ مگه

 بشاش ی چهره با و برگردوندنم و سرم

 بودمچون عصبی.شدم رو روبه سامیار

 .بود  شده افکارم ممزاح بودو اومده

 .توهم بودن رفته بد  اخمام

 نمیشی؟ اذیت ها، ماسه رو نشستی اینجا_

 روبه به حرکت بی و اینجا نشستی تنها چندساعت میدونی

 زدی؟ زل روت

 ها موج نشدی متوجه حتی شده طوفانی دریا.شدم نگرانت

 .جلو اومدن

 .دلربا شو بلند  خطرناکه

 .دراومده صداش هم اسماعیلی آقای
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 .نگرانتن همه

 :گفتم 

 چی؟ اون_

 کیه؟ چی؟اون_

 میگم  چی سامیار به دارم نبود حواسم

 .هست چیزی فرشید  و من بین که بفهمه مونده همینم

 دادم تکون و سرم

 هیچیاومد  یعنی

 کرد  کمکم و جلو

 .شم بلند  که

 نشئه که معتادی مثل شدم.میزنم توهم دارم همش گفتم دلم تو

 .ستنی بس ولی میکشم هی.شده

 و میبینمدم و چشمام.پوچ های خیال.میبافم خیال مغزم تو هی

 بهاوج که همین میکنم سازی صحنه و پدرم مادرو شدن زنده
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 نمیدونم میشه خراب چی همه ببینمشون میخوام و میرسم لذت

 بادیدن بازهم و میشه خراب آخرشون چرا ندارند  انتها چرا

 حس.نداره قتطا قلبم دیگه میشه تموم اونا خونی صورتای

 .خوبه که بشه اینطوری اگه.میمیرم دارم میکنم

 دریااکبری #

 ششم_سیو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 ما منتظر آماده حاضرو همه که دیدم ویال در دم رسیدیم وقتی

 .ایستادن

 .نمیکردم پیداش ولی میگشتم فرشید  دنبال داشتم

 میگردی؟؟ کی دنبال_

 .نبود من کن ول سامیار این
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 صالحی ایآق:گفتم 

 کجاست؟؟مگه

 بریم؟؟ نباید 

 :گفت اسماعیلی آقای

 سامیار ماشین با تو شد  قرار ، رفت زودتر داشت کار دخترم_

 .برگردی

 .درمیاوردم شاخ تعجب از داشتم 

 ول و من یعنی

 رفته و بود کرده

 بود؟باورم

 میشه نمیشدمگه

 .برم باید  خودش ماشین با بریم هرجا که نگفت خودش مگه
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 اآلن وقت اون و

 با بودتا کرده ولم

 .برم سامیار

 ...بمیرم میخواست دلم

 ....میخواست مرگ دلم

 اجازه ولی کرد  پر رو چشمام اشک و بود  گرفته رو گلوم بغض

 .ندادم آدم همه این جلوی رو فرودشون

 هم هرچقدر میکردم کنترل رو خودم باید  میشدم خرد  نباید  من

 رو داشتمن تنهایی و ربتغ احساس و داشتم نیاز فرشید  به که

 .میکشت

 توی ایستادن طاقت و رسید  اوجش به ام یتیمی احساس آن یک

 .گرفت ازم رو جمع اون

 .زد و آخر ضربه کارش این

 :گفتم 

 برم؟؟ سامیار با گفت خودش_
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 . میزد  حرف تلفن با داشت اسماعیلی آقای چون نشنیدم جوابی

 .بشینم تا کرد  باز برام درو سامیار

 :گفتم 

 .ترم راحت پشت من سامیار_

 :گفت خندیدو سامیار

 دوستم ناسالمتی ، ای غریبه مگه چیه پشت دلربا بشین_

 .هستی

 .نشستم و کردم مصلحتی ی خنده

 .بود  خودم سمت که ماشین بغل آینه به خورد  چشمم

 چیییی؟؟ _

 .بود خودش "واقعا بیرون میزد  حدقه از داشت چشمام دیگه

 .نبود  سختی کار نمهمچی فرشید  ماشین تشخیص

 .بود کرده پارک ما از زیاد  "تقریبا فاصله با

 .سامیار ماشین به بود  زده زل فرمون پشت خودشم

 ...نرفته پس
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 .گفت دروغ اسماعیلی آقای چرا

 .شده مخفی چرا "اصال

 .نرفته و میره  گفته "حتما

 .میکنه رفتار عجیب داره اینقدر چرا

 .د میرسی نظر به همیشه از تر خونسرد 

 .بگن دروغ نمیتونستن چشماش ولی

 .بودن ناراحت چشماش

 پشت و ناراحتیش که میکنه و تالشش تمام داره انگار

 .کنه مخفی خونسردیش

 .میکنه نگاش داره یکی که شد  متوجه

 .دید  آینه تو از و من

 نشه تابلو اینکه برای ولی کرد  تعجب اولش

 چرا.برگشت قبلش و عادی حالت به سریع

 .نمیشم سیر ازش میکنم اشنگ وقت هر

 .بزنم زل بهش ها ساعت همینجوری میخواد  دلم
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 سمت به عصبانیت رنگ از نگاش میگذشت بیشتر هرچی

 .میکرد  پیدا سوق عشق و مهربونی

 و برگردوندم و سرم همین برای نداشتم و نگاه این تحمل

 .زدم صدا سامیارو

 .هکن نگاهم نشد  حاضر دیگه که کرد  ترش عصبی کارم این

 .میکنیم فرار همدیگه از داریم.بود  گرفته خندم

 .من شب اون خاطرچی؟حرفای به اونم

 دوریمو طاقت که فعال ولی نمیدم ترجیح رو فاصله من

 .بگیره سر از من بدون زندگیشو میتونه البد  پس داره

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

 دخترم دلربا_

 بلند  نمیخوای

 دختر شی؟؟؟پاشو

 .ظهره لنگ گلم
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 کدوم پس میشدی بیدار زود  صبحا جوری چه اونجا ببینم

 بازهم بود؟؟؟و گرفته عهده به تورو کردن بیدار بدبختی

 .میکرد  بدبختم داشت فرشید  یاد 

 دریااکبری #

 هفتم _سیو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

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

 خواب به

 میماندتنها

 خواب به

 میماندتو

 که نیستی
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 ببینیتو

 نیستی 

 چشم دو

 مندر ی خسته

 امید  ینا

 شمع عبسدو

 جان سوخته

 بیدار همیشه

 نیستی استتو

 ببینی  که

 تو عطر چگونه

 ها لحظه درعمق

 که نیستی  جاریستتو
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 باز هنوزپنجره ببینی

 که نیستی استتو

 چه باد  ببینیاین

 پا به هیاهویی

 که نیستی کردهتو

 میگردد  ببینیچگونه

 باغ تودر روح نسیم

 نیستی منتو ی جوانه

 تی نیس ببینیتو که

 که امید  به چراغ این

 ببینیتو که نیستی میسوزدتو

 ای یاررر ببینیای که نیستی

 که نیستی دلتو ای یار
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 اشک خاکسترها ببینیاین

 پروانه ی شده جمع های

 دریا ببینیاین که نیستی استتو

 موج دیوانگی تو امید  به

 میکندتو تحمل را هایش

 ببینی  که نیستی

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

 خدارو تو بابا_

 به رفت سرم

 شدم موالبیدار

 .دیگه

 .میشدم بیدار خودم بودم که اونجام

@romanbook_ir 



 

 

 ربع  یک  "دقیقا فرشید  عمم ارواح آره گفتم خودم پیش

 بیدار تا میداد  تکونم میزدو صدام باید 

 .بود  سنگین متاسفانهخوابم یا خوشبختانه.میشدم

 .میفتادم سنگ عین

 .خبرم بی خودمم شدم شاعرم وقت چند  این

 .ذهنم به میاد  شعر فهوق بی

 .دارن ارزش نظرم به.بنویسم و همشون باید 

 .نباشن قشنگ ممکنه

 این نمیدونم ولی

 البداههبه فی شعرای

 تو میان منظوری چه

 .ذهنم

 ق...ش...ع شاید 
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 اینا نداره وجود  عشقی.بابا چیه عشق نه نه

 !!عشق؟ کدوم عشق؟؟هان کدوم توهم، همش

 دریااکبری #

 تمهش_سیو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 بخیر صبحت_

 دختر

 :قشنگمگفتم

 .بابایی بخیر شمام صبح مرسی سالم_

 چایی دخترم بشین_

 :میخوری؟؟گفتم هم

 ...میشه مگه
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 آره)

 نه(میشه

 بابایی

 نمیخورم

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

... 

 :گفتم 

 .دیگه بریز چایی منم برای فرشید _

 .البته اینجا چایی.نیستا خوب چایی_

 .که گلستان هاش چایی_

 .بخور میارم برات خوب چایی یک خونه رفتی بذار_

 .پس من واسه خوب هرچی.بگم چی_
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 :گفت و خندید 

 ...بد هرچی تو واسه خوبه هرچی_

 .کردم قطع و حرفش

 .پس بگم بهت بذار نیومده اسماعیلی آقای تا ، خیر نه_

 .تو برای تر خوب هرچی من واسه خوبه هرچی

 .دیگه همینجاست اشتباهت کوچولو خانوم_

 ....بد  چی تو،هر واسه خوبه هرچی

 و خورد  و حرفش اسماعیلی آقای ورود  با

 .بود  گرفته خندم.زد  ملیح لبخند  یک جاش

 .میکنه جور و جمع و خودش زود  چه

 .مارمولک

 .نشست خودش و عقب کشید  و من کنار صندلی و سمتم اومد 

 :گفت آروم گوشم زیر

 .من واسه_

............. 
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 .بخیر یادش

 . چی همه به زدم گند  خودم

 .وایستم پاش باید  خودمم

 دریااکبری #

 نهم _سیو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

........... 

 .میگذشتن سریع ها فصل

 .دبیرستان سوم میرم دارم امسال

 .میشه سالم هجده دیگه ماه چند 

 .گذشت زود  چقدر

 با پیش دوسال مسافرت هنوزم

 .میگیره خندم.دارم یاد  به و فرشید 

 .نداشتم و تحملش خودمم کردم غلطی کی
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 .کردم آشتی فرشید  با روز دو بعد 

 .ما خونه بود  اومده خودش

.......... 

 .خان فرشید  جناب اینجاست کی ببین به به_

 .افتاد  شما روی مه جمال به ما چشم جناب دادید  افتخار_

 :فرشید 

 .پدرجان نکنید  شرمنده_

 .بودم درگیر که میدونید 

 .ببخشید  خودتون زرگیب به "خواهشا

 .نذاشت بیام خواستم شب همون میدونه دلربا

 :گفتم دلم تو

 .چی مثل میگفت دروغ داشت عوضی_
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 ماشین با و من حتی

 خودش

 ...نبردهاااااامرتیکه

 .جان فرشید  داری اختیار_

 .ایم وسیله ما ببخشه خدا

 .کنم عذرخواهی ازت باید  پسرم

 . بیرون میرفتم  داشتم من

 .بیام زود  ممیکن سعی

 .....دلربا_

 ...فرشید  اتاقت از بیرون بیا دخترم دلربااا

 :فرشید 

 .پیشش میرم خودم من نکنید  صداش پدرجان نه_
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 .مهم خیلی کارم پسرم ببخشیدا_

 :فرشید 

 بیام؟؟ باهاتون منم میخواید _

 .میام زود  میرم پسرم نه_

 .بزنم صدا دلربارو برم لحظه یک من

 .بیرون میاد  خودش نیست الزم پدرجان نه_

......... 

 چسبیده مارمولک یک عین

 صداشونو تا در به بودم

 هم داشتم استرس هم.بشنوم

 بخوام نمیداد  اجازه غرورم

 .ببینمش

 .میزد  چی مثل قلبم

 .پایین میفته تلپ قلبم میخوره جر پوستم اآلن گفتم

 .اومدی چرا.نبینمت من دیگه نشد  قرار مگه بیشعور مرتیکه

@romanbook_ir 



 

 

 .میرفت باید اآلن آورده گیر وقت باباییم

 دریااکبری #

 چهلم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .برو دیگه دقیقه ده بابا آخه چی یعنی

 .بمونم تنها این با نمیخوام من

 .بیاد خودش و کنه ول و من تونست جوری چه

 تحمل اونکه

 تو من نداشت

 ماشینسامیار

 و من بشینمحاال

 .فرستاده اون با
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 .بود ادهد  ریشه ناخنم گوشه

 .میکندم دندون با و اون داشتم

 .کنم سرم تو خاکی چه که میکردم فکر داشتم هم همزمان

 .فهمیدم ایول آهان

 پتو و خواب تخت تو پریدم فشنگ مثل

 .کشیدم سرم روی خرتناق تا رو

 .بکشم نفس نمیتونستم زیر اون خودمم حاال

 .تو از دارم بدبختی هرچی که فرشید  نشی ذلیل الهی خدا ای

 ....چی که بود  این از نشون پذیرایی در شدن بسته صدای

 ....رفت بابایم اینکه،....بله

 .خواب به زدم و خودم نفهمه امیدوارم

 که میشد  پایین و باال همچین ام سینه قفسه استرس شدت از

 .بیدارم میشد  معلوم

 .کنم شمرده و کنترل  و نفسام نمیتونستم "اصال

 .خوابم هک میفهمه بشه منظم اگه
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 خب ولی

کو؟؟نمیتون

 .م

 به زدم و خودم عمد  از من نمیفهمه خنگ اونم انگار حاال

 .خواب

 .بده نجاتم خدااااا واااای

 .میکشیدم خجالت ازش جورایی یه شاید 

 .شنیدم اتاقم در کنار پاشو صدای

 .دره به خیره و واستاده در پشت که کردم حس

 .زد  در به ای قهت یه آروم.نه یا تو بیاد دله دو انگار

 .شد  متوقف

 .زد  دوباره نشنید  جوابی کرد  مکث کمی

 .ندادم جواب بازم

 .زد  در تر بلند  کمی بار این

 .دلربا باش آروم خب خب
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 .عمیق نفس خوب دختر آفرین ...آروم آروم

 .نشه سه تا کنم ریلکس و خودم که میکردم تمرین داشتم

 .باش آروم دلربا کن فکر خواب به حاال شد  بهتر خب

 .نیست فرشید  "اصال کن فکر

 و شور همه این که اونه وجود  با چون.کرد  و فکر این نمیشه

 .وجودمه تو هیجان و شوق

 کردم حس که میدادم فشار هم به و چشمام همچین

 .میشه ترکیب چشمم داخل قسمت با پلکام اآلن

 .شد  بهتر خیلی خب

 .شد  ظاهر چشمام جلوی مامانم صورت آن یک

 .کردن ترزیق بهم حسی بی و آرامش دنیا یه کردم حس

 . انداخت هیجان به و درونم تالطم که آرامشی

 .صدا بی و آروم بیرون از

 .طوفانی و مواج درون از ولی

 دریااکبری #
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 یکم_چهلو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .نبود  کار این به نیازی داشتم باور بهت من گلم مامان

 .نبود  تثبیت به نیازی

 .هست بهم حواست ولی نیستی پیشم ممیدون مامان

 .داری هوامو میدونم

 .زد  صدام بار این

 .شد نگران صداش.ندادم جوابی من بازم ولی

 .شنیدم درو دستیگره صدای

 .بود  کرده گیر نیومدن و اومدن بین انگار

 .بود  نکرده باز کامل درو

 .کوچیک درز یک اندازه به فقط

 .بود دستش تو هنوز دستیگره

 .وصف قابل غیر که داشتم آرامش اونقدر حاال دیگه من
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 .میکردم نگاه  تمام دقت با کاراش به داشتم

 .نشه دیده بیرون که نبود  جوری پتو ضخامت

 هم مدت تمام داشتم من همین خاطر به

 .میکردم آنالیز و کاراش هم خودش

 .شده نصیبم همتایی بی آرامش چه شگفتا خدایا

 .کنی فکرشو که یچیز اون از بیشتر دارم دوستت

 .بود  اومده سراغم به خواب عجیب بستم و چشمام

 .میزد  صدام آروم

 ...دلربا_

 ا...دلرب_

 .میکرد  نگاه من به داشت شد  اتاق وارد 

 .شد شوکه انگار

 .بود  منظم نفسام

 .نکرده شک پس

 .باشم خواب که نداشت انتظار انگار
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 .گذاشتم هم روی و پلکام آروم

 .جلوتر اومد 

 .کردم حس

 .نشست روش و کشید  کنار و تحریرم میز صندلی

 یه

 .نداشت دل آه از کمی دست که کشید  عمیق نفس یک

 .میکردم نگاهش خیره خیره داشتم اسکنر مثل

 .روز چند  این توی کرده تغییر چقدر

 .گذاشته ریش ته

 .کرده ش خسته روز چند  این انگار

 میکرده؟؟ چیکار مگه

 اونقدر من و ودب شده عوض هم مسافرت توی شاید 

 .نشدم متوجه که بودم افکارم و خودم درگیر

 .بود  من از کوتاهی درسته

 و لوس دختر یک خودخواهم چقدر.خودمم فکر به همش من

 .خودخواه
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 .نمیدونم بمونه بسته قراره چشما این کی تا

 .میخوره بهم خودم از حالم داره خودم دیگه بسه

 .باشم منطقی ذره یک باید 

 .نیست رستد  "اصال این

 کنم  سرزنش و مالمت الکی و خودم باید  کی تا

 .کنم خداحافطی مادرم پدرو با نتونستم که

 .چی همه شده تموم چون بخورم غبطه نباید 

 .ندارم توش دخلی هیچ منم

 مرگشون خاطر به و خودم کی تا.برنمیاد  دستم از کاری دیگه

 .بدم عذاب

 .شدم خسته اه

 .هستم حاال که بودم ای افسرده آدم کی من

 .شدم روانی آدمای عین

 دریااکبری #
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 دوم_چهلو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

.......... 

 سفید  زمین یک

 نوریک از

 از سرخ زمین

 رز گل گلبرگ

 .اند  کشیده شکلی استوانه حصار دورم دیواراش که خونه یک

 هم نوری روزنه یک

 میخورهیک چشمم به

 چشمک بهم چیزی

 .میزنه

 جشن سالن اینجا اینکه مثل
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 از  مهیاست نفره دو رقص یک برای چی همه

 .میرسه گوشم به ای مردونه کفش صدای دور

 استوار و محکم صدایی

 زن ساز گروه سالن سمت یک از

 دونفرشون دست میشه وارد 

 و ویالون هم یکی گیتاراون

 پیانورو میادو نفرم برمیدارهیک

 میکنه کوک

 بود سفیدی مالدست صندلی یک روی که میکنم نگاه و پشتم

 و چشمام برقش که زیبا ای لپارچه دستما یک

 مچ به میبندمش و برمیدارمش.گرفت

 بود شد،خودش تر نزدیک کفش دستمصدای
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 تو گرفت و دستم مچ و سمتماومد  میومد داشت

 کرد  نوازش آروم دستاشو

 از رو پارچه اون

 باز مچم دور

 تو کردوگذاشت

 ی سینه روی جیب

 و شیک کتشخیلی

 رفتار السباک

 .میکرد 

 .بود من فرشید  این بود  خودش

 به نگاهی یک

 تنم پایین

 لباس کردمیک

@romanbook_ir 



 

 

 رنگ مشکی بلند 

 زیبا بودخیلی تنم

 .بود 

 .بود براق ساتن از لباسش

 .بود لخت خیلی

 .میکرد  نمایان بدجوری تنم تو

 .کردم نگاه کفشام به

 .قرمز چرم

 .سانتی پنج ی پاشنه با قشنگ و ساده خیلی

 .گردوند  نظر از و صورتش چشمام آوردم باال و نگاهم

 با داشت.بود  زده لبخندی چه

 نگاه و من رضایت

 کردو صاف میکردصداشو

 :گفت
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 بانو؟ میدید  افتخار_

 بهم و آورد جلوم درخواست ی نشونه به رو دستش همزمان

 .شد  خیره

 .بود  منتظرم

 سرم و زدم وجودم اعماق از لبخندی یک

 بعدشرفتیم.دادم ونتک تایید  ی نشونه به و

 و سالن وسط

 .رقصیدن به کردیم شروع

 .بود  بودنش تاب بی ی نشونه پیشونیش روی عرق

 .کنم نگاهش اینکه تاب بی.عشق تاب بی

 بود  شرم از لبریز که گشادی دگلو لبخن با و باال آوردم و سرم

 .کردم نگاهش

 :پرسیدم و شونش رو گذاشتم و سرم

 فرشید؟_

 دلم؟ جان_
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 م؟کجایی  ما_

 .ماست عروسی امروز_

 دریااکبری #

 سوم_چهلو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 که  کردم یحس ول.بودن بسته چشمام

 .کنار شد  کشیده صورتم رو از پتو آروم

 .زدناش نفساش،زل...خودشه

 .شده تند  نفساش من دیدن با که میکردم حس وضوح به "کامال

 .میشدم دیوونه داشتم.شندیم می و قلبش صدای

 چیکار تو فرشید 

 میکنی داری

 حال چه بامن؟این
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 هواییه؟؟؟چرا و

 بهم؟؟؟ شدی خیره

 .کردم نگاهش لبخند  با و کردم باز و پلکام الی آروم

 .میکرد  خودش مجذوب و من که بود  چشماش تو چیزی یک

 :فرشید 

 لبای رو که لبخندیه خاطر به لبام رو اآلن که لبخندی این_

 .خودته

 .منزد  لبخند  که روز دو اآلن

 .رکنی فک خوب دادم،تا فرصت بهت روز دو

 .نمیرم دیگه کنی ردم بخوای هم اگه حتی

 حتی  نمیخوای و این خودتم چون

 .بیاری دیگه چیز زبونت به اگه

 .تخت رو نشستم و شدم بلند .شد بیشتر لبخندم

 .پایین آوردم و سرم و کردم صاف و صدام

 :گفتم 
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 .ببخش رو..من..من..فرشید _

 کردی؟ ریکا اصال مگه_

 :گفتم و خندیدم بلندی صدای با

 ....مهربونیا خیلی تو_

 .شد  جدی یهو و خندید 

 شد چی یاخدا

 این یکو؟؟چرا

 ؟دیگه شد  شکلی

 .نمیزد  لبخند 

 .میشه نزدیکم داره دیدم

 .بودم ایستاده سرجام میخ مثل منم

 .داشت فاصله باهام وجب دو اندازه به

 :گفت و نشست زانو دو
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 زندگیت حاضری_

 بدی؟با ادامه من با و

 کنی؟و ازدواج من

 عنوان به و من

 قبول همسرت

 میکنی؟ 

 دیگه قلبم

 تپشی دیگه.نمیزد 

 شده نداشتشوکه

 خشک دهنم.بودم

 شده

 دریااکبری.#بود 
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 چهارم _چهلو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .ریختن اشک به کردم شروع و کشیدم بلندی جیغ

 .زمین افتادم و شدن سست زانوهام

 و دستم اومد  و شد  شوکه میکردم،فرشید  هقهق که همونطور

 .گرفت

 .تخت رو بشینم  کرد  کمکم

 .ثانیه یک حتی "اصال.کنم نگاهش نمیتونستم

 :گفتم  لب زیر

 .نمیشه باورم_

 :گفت و گرفت و دستم

 نمیکنی؟ باور چرا_

 .شدم رو رودر منتظرش ی چهره با و برگردونم و سرم

 .برید  و امونم اشک دوباره ک دادم تکون و سرم فقط

 : گفت
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 ؟ چیه من ب جوا پس_

 .نمیشه،بگماااااا بله من برای اشکا این

 :گفتم خندیدم کردنم گریه بین

 .فرشید  "لطفا بزنم  حرف نمیتونم "اصال اآلن_

 :گفت و خندید 

 باید  . خونتون در میام صبح هشت ساعت فردا خانم چشم_

 . ببینمت در دم آماده

 :گفت و خندید  بازم

 هزاران برات کنی دیرم اگه شما هالبت_

 .میمونم منتظر هم قرن چندین هیچ که ساعت

 :گفتم و خندیدم

 وقت؟ اون صبح؟کجا وقت اون_

 .دیگه دیگه_

 .قشنگم بانوی برای سوپرایزه

 .میکرد  خجالتی و من زدنش حرف لحن این
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 .ندادم و جوابش دیگه

 .پذیرایی داخل رفت و زکرد  با و اتاق در و خندید 

 :زد  داد

 شما من بانوی_

 نداری؟با میل شربت

 :گفتم خنده

 کجاست؟ میدونی تو "اصال مگه_

 :داد  ادامه

 میری میکنم آنالیز شمارو دارم وقت چند  ناسالمتی !پ نه_

 ساده خیلی و بازمیکنی و یخچال در و آشپزخونه داخل

 باالی چپ سمت کابینت در ادامه برمیداری،در رو شیشهآب

 کنار میری که بگم اینم و.برمیداری لیوان و زمیکنی با و گاز

 طبقه از اونجاست که چوبی ی قفسه داخل و پنجرهآشپزخونه 

 .برمیداری و شربت مایع دومش
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 :گفتم و خندیدم

 .چشمات به شگفتا_

 گالب.برنمیدارم شربت مایع  چوبی قفسه اون از من ولی

 .برمیدارم

 .بود  لفظی اشتباه خب ببخشید  آخ آخ:گفت و خندید 

 دریااکبری #

 پنجم _چهلو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 باورم خدایا

 واقعیت نمیشه،اینا

 خیال دارن؟اینا

 نیستن؟توهم

 دیوونه نیست؟دارم
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 باو چطوری.میشم

 .رکنم

 ی چیز یک فقط

 بگم میتونم

 خدایا)اونماینکه

 (.شکرت

 چی همه یعنی خدا

 شد؟تمام درست

 زندگیم از غم اون

 شد؟ پاک

 .اس گذشته به مربوط هرچیه آلنا دیگه اما ،نشد  نه

 .شدن جاری دوباره اشکام گذشته یاد  با

 :گفت و سمتم اومد  دیدنم با فرشید 
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 دلربا؟_

 .نیست شوق داره؛اشک فرق خیلی ات گریه چیشده؟این

 :گفتم و دادم تکون راست و چپ به و سرم

 .باشم داشته وجدان عذاب نباید  دیگه نه،_

 .کنم زندگی شاد  میتونم تو کمک با کن کمکم

 کمکم

میکنی؟لبخ

 قشنگی ند 

 :گفت زدو

 نکنم؟  کمکت که میشه مگه منی  زندگی تو_

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

 با که شد ،خوب شمال رفتم که شد خوب میکنم فکر که اآلن

 .دادم گوش فرشید  حرفای به که شد  کردم،خوب قهر فرشید 
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 زندگی به و من فرشید  . میشم قبل مثل دارم که خوشحالم

 .برگردوند 

 .گذشت زود  چقدر نمیشه باورم

 .نزدیک خیلی سالگیم هجده تولد 

 .رستوران به کرده دعوت رو فرشید  و سامان بابا، امشب

 .باشیم داشته خانوادگی دورهمی یک قرار

 به هم فرشید  کم کرد،کم خواستگاری ازم فرشید  که شبی اون از

 .خواستگاریم اومد و میخواد  و من که گفت بابا

 "پذیرفت؛اتفاقا و فرشید  لبخند  با و نشد  شوکه "اصال بابا

 تنها و برگردونده زندگی به و من که،فرشید  بود  خوشحال

 .اون بیاد  لبام روی لبخند  میشه باعث کسیکه

 .بود  باخبر نفر دو ما بین حس از قبل از اون انگار نمیشد  باورم

 :گفت  بابا

 یمیخوایید  ک_

 ازدواج

 کنید؟فرشید 
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 که  هرموقع:گفت

 .بگه دلربا

 بودم این خواستار ولی بود  سخت برام اینکه با بود  کم سنم من

 .برسم قانونی سن به که

 کردن صبر برای دلیلی و نمیشناسه سن عاشقی میدونستم

 .نمیدیدم

 .داشتم فرشید  به نیاز "شدیدا که من اونم

 هجده تا کنیم صبر که کرد  قبول ولی شد  شوکه فرشید  اینکه با

 .شه سالم

 .برسه تولدم تا میکنم شماری هلحظ اآلنم

 .عمرم تولد  بهترین

 .دارم ذوق خیلی

 آشنایی برا مدت این تو.میگذره چی دلم تو میدونه خودش خدا

 ازدواجو دفتر بریم گفت بابا ، فرشید  و من راحتی و بیشتر

 .بشه خونده محرمیت صیغه بینمون

 .داشت اصرار خیلی خودش "اتفاقا
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 :گفتش

 منم نباش نگران نداری،پس رو کسی من از غیر تو دخترم_

 .زندگیت پی بری که میکنم قبول و تو خوشبختی به راضیم

 .کردیم می سپری رو خوشی روزای

 بودنشون از حسرت و دوری مهر یک شد  مادرم پدرو مرگ

 .قلبم توی

 بدست رو عشقش و و فرشید  تا میدادم دست از اونارو باید  شاید 

 .بیارم

 .بود بهاش این

 .کنم قبولش باید  ولی بود  سنگین اینکه با

 .زهرا بهشت برم من رستوران به رفتن قبل شد  قرار

 :گفت  بابا

 .دنبالت میاد  ،فرشید  خونه برگرد  زود  برو_

 دریااکبری #
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 ششم_چهلو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 تنگ برات دلم چقدر مامان

 نیستی چرا شده؛بابا

 خاک قبرتون پیشم؟چقدر

 بی از همش  گرفته،اینا

 .من رفتیمع

 .آره بیام میترسیدم

 قبر زمین،تو زیر اآلن شماها که نمیکردم باور چون میترسیدم

 .باشید 

 .مردید  شما که پذیرفتم ولی سخت.کردم قبول دیگه ولی

 قاعده این از هم شما و مرگ دنیا این در انسانی هر پایان

 .نبودید  مستثنی

@romanbook_ir 



 

 

 هگذشت مثل و شدم کلفت پوست شدم،شاید  بزرگ میکنم حس

 .نیستم لوس و حساس

 جلب و توجهم میشد  نزدیک بهم داشت که کسی پای صدای

 .کرد 

 .بود کردم؛فرشید  نگاه و پشتم و برگشتم

 .شدم بلند  و زدم لبخندی

 :گفت اومد  تر جلو

 اینجا؟چرا تنها من بانوی_

 بریم باهم بیام نگفتی

 من نداشتی آخه؟دوست

 خاطر فرشید،به نه_باشم؟

 .نیست این

 سری  خب؛یک ولی باشی پیشم همیشه میخوام "اتفاقا

 .میتونستم بهتر تنها میزدم؛شاید  باید  که داشتم ها حرف

 .دستش توی گرفت و دستام از یکی و پشتم کشید  و دستش
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 :گفت

 .شکنی  فرامو تو گذشته میخوام دلربا،من_

 نشه تداعی برات وحشتناک های صحنه اون دیگه میخوام

 .عزیزم

 .ببینم و شدنت اذیت نمیتونم

 :بود،گفتم  گلوم تو که شدیدی بغض با

 و خودم هم ام گذشته ندم اجازه دیگه که میدم میدم؛قول قول_

 .بده آزار تورو هم

 قبرهارو تا بردارم زمین رو از رو آب بطری که شدم خم

 .بشورم

 .بود  مادرم قبر کنار پدرمم قبر

 :گفت فرشید 

 ...من بده_

 ...ه آخ_

 مگه؟ داریم تو و من_
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 دریااکبری #

 هفتم _چهلو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .فرشید  داشتن خاطر  به کنم خداروشکر چطور نمیدونم "واقعا

 .نیست کافی کنم شکر هرچقدر

 .بزرگی  نعمت همچین داشتن خاطر به خوشحالم

 صحبت گرم و رستوران رسیدیم که میشه ساعتی نیم اآلن

 .میکنم نگاهشون دارم هم من.شدن

 یکهویی خیلی چی دارم،همه حق خب.بود  مشغول خیلی فکرم

 .میره پیش خوب داره و شد  درست

 نشه خراب چی همه و کنه پیدا ادامه اینطوری که انشاءهللا البته

 زنده دیگهمطمئنم بار این.ندارم و طاقتش و کشش "واقعا دیگه

 .موند نخواهم

 ...مهم خیلی قرار یک آره بذارم؛ قراری یک امشب خدا با باید 
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 از  تر مهم برام چیز هیچ زندگی این تو که میدونی خوب خودت

 ازم  و فرشید  نمیذارم دیگه و نیست  فرشید 

 که  هرکی تو.نیست من حق این چون.بگیری؛نبایدبگیری،نباید 

 مرگم  تا یا.نمیدم دیگه رو یکی این گرفتی ازم و داشتم دوستش

 .اینبار میمیرم قطعا که این یا میمونه فرشیدپیشم

 .خدا ماست قراره این

 .هات بنده حقیرترین از یکی طرف از خواهش یک این

 .نمیلغزم بادی هر با دیگه

 .بودم شده افکارم غرق خیلی.بودن شده جاری اشکام

 های قطره افتادن از تا پلکام زیر کشیدم رو ام سبابه انگشت

 .کنم جلوگیری یگونم رو اشکام

 فرشید  توجه شد  باعث  بود؛حرکتم شده دیر خیلی اینکه مثل ولی

 .کنم جلب خودم به و

 .کردم مظلوم و صورتم و زدم لبخنده یک

 معنی این به

 کاری من:)که
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 اش چهره.(نکردم

 و ناراحت رو

 .کرد اخمالو

 اینجا؟توی گریه؟اونم:)خوند  میشد و حرف این نگاهش تو که

 وحروم قشنگ اشکای اون دیگه رنشد  قرا بقیه؟مگه جمع؟پیش

 نکنی؟ گریه کال نشد  قرار همگ نکنی؟اصال پوچ هیچو چیزای

 این با میکنی رفته؟ناراحتم یادت کنی گریه ندارم دوست

 .(کارت

 کج کمی عذرخواهی نشونه به و سرم و زدم لبخند  یک دوباره

 .کردم

 .میزدیم حرف همدیگه با چشمامون با همیشه

 .دستش توی گرفت و خودش سمت کشید  و دستم

 .شدم رو روبه امانس غمناک چهره با و برگردوندم و صورتم

 چی؟ اون بود،ولی خندون فرشید  و من لبای
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 میزد  کرد؛لبخند  کاوش اش یچهره تو میشد  رو ناراحتی عمق

 .میکنه گریه خون داره که بود  مشخص داخل از ولی

 .سوخت براش بود؛دلم فرشید  و من دستای به چشمش

 انسان یک که اشتباهی و گناه بزرگترین بسوزه،این نباید  ولی

 .کنه دیگران حق در تونهمی

 که  عشقی تونست میکرد،می نگاه سامان چشمای به که هرکسی

 .ببینه رو داره بمن

 و  برسم عشقم به من که میده اجازه باشه داشته دوستم "واقعا اگه

 نه عاشقمه،چون"واقعا کرده ثابت و این نمیشه؛والبته مانعمون

 به من خوشی دیدن جسارت بلکه نشد  عشقم به رسیدنم  مانع تنها

 .داره و دارم دوستش که کسی همراه

 گیرش گریبان نافرجام عشق این که متاسفم "عالیه؛واقعا این و

 .شد 

 .نداره دوست رو طرفه یک عشق نمیخواستم،هیچکس و این

 .نمیشد  اینطوری کاش ای

 دریااکبری #
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 هشتم_چهلو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفت فرشید 

 یک هست اجازه پدرجان_

 کنم؟تعجب شما زا سوالی

 چی فرشید  کردم،یعنی

 بپرسه؟ میخواست

 .باش جان،راحت فرشید  بفرما_

 اعتماد  بمن چطوری شما بدونم که عجیب خیلی برام بابا_

 که کنم؛نمیگم ازدواج دلربا با قراره که هم حاال و کردید 

 مخالفت دلیل دارم دوست ولی درست هم خیلی کارتوناشتباهه

 بدونم؟ و نکردنتون

 :گفت و زد  لبخندی بابا
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 ات مردونه دستای تو و دستش اآلن یکه دختر جان،این فرشید _

 قید  مادرشدر اآلن که درست.بوده دخترم دختر، یکدانه ؛ گرفتی

 هرچی و خودم تن ی پاره هستم؛دلربا که من ولی نیست حیات

 مگر هیچمخالفتی کنم؛بدون فراهم براش باید  و بخواد اون که

 چیزی تنها تو و باشه مضر براش میخواد  که چیزی اون اینکه

 لباش خندهروی بلکه نداشت ضرری دلربا برای که بودی

 .پسرم خودت سری صدقه از همش

 دلربا که حاال حداقل ؛ شدم پیر دیگه من

 مخالفت باید چرا کرده پیدا و عشقش

 حداقل نشد برآورده پدرش مادرو کنم؟آرزوی

 .ببینم عروس لباس توی رو دلربا من

 جان؛این فرشید  دیدی عمرت تو که دختریه بهترین من دلربای

 .میکنم تضمین من و

 .میکنه خوشبخت و رمردی ه

 بهشت رو دنیات چطوری ببینی تا بورزی مهر ش به  کافیه

 .میکنه
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 "واقعا اگه که میگن همیشه.پسرم داشتم اعتماد  بهت اولشم از

 کهبل میکنی س  ح و این تنها نه باشه خوبی آدم طرفت

 .میکنه ثابت بهت خودطرف

 رفتن سفر اجازه "اصال باشی نامناسبی آدم بود قرار اگه تو

 .نمیدادم بهتون

 دیدنی دلربا ،چشمای خونمون بیای میخوای که وقتایی

 این من که میاد وجود  به چشماش توی ذوقی یک میشه؛چون

 . بودم ندیده جایی چشماش تو ذوقو

 :گفت کنان خنده فرشید 

 .دارم پدرزنی همچین که شحالمخو واقعا_

 .پسرم میدونی دلربا پدر و من که خوشحالم منم_

 دلربا کمک تو که دادم خبر سامان به و دیدمت که روزی اولین

 .بود  شده نگران خیلی کردی؛سامان

 .کردیم تحقیق ات درباره روز همون همین، برای

 .بود  ناخالصی و نخاله بدون اعمالت دفتر خوشبختانه و

 .جان فرشید  بودی حاشیه بی خیلی

 .هستی خوبی انسان بدونم که بود  کافی برام همین و
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 دریااکبری #

 نهم _چهلو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفت و خندید  بابا

 .بدونیم فرشید  درباره هم کمی که این بسه؛وقت دیگه خب_

 :گفتم و فرشید  سمت کردم رو

 از وقت هیچ چرا تو عزیزم_

 ی؟اونانگفت هیچی ات خانواده

 راضین؟

 .کیه شوهرم مادر نمیدونم حتی من

 :گفتم و خندیدم

 .بیاد خوشش ازمن امیدوارم_
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 .شد  یگرفته کم فرشید  چهره انگار

 .فشرد  کمی و دستم و کشید  عمیق نفس یک

 :گفت و زد  انگیز غم لبخند  یک

 دوست خیلی_

 داری

 بدونی؟راستش

 جالبی چیز

 !!ها نداره

 :گفتم  و باال انداختم هامو شونه

 وارد  دارم ناسالمتی خب بدونم دارم نه،دوست که چرا_

 .بدونم چیزو همه باید  میشم زندگیت

 بودم،پدرو ساله۱۰ پسر یک وقتی.میگم داری،بهت حق آره_

 .شدن جدا هم از مادرم

 جدا که شد  چی و چرا نمیدونم ولی بودن هم عاشق مادرم و پدر

 .شدن
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 هم جن فکر به "صالا بودن هم عاشق مادرم و پدر که بس از

 .بگیرن طالق هم از روزی یک بخوان که نمیرسید 

 کسی و نشدم متوجه هم اآلن همین تا نفهمیدم؛حتی هم وقت هیچ

 پیشمادرم سالگی1۸ تا من.گرفتن طالق چرا که نگفت بهم

 .میکردم زندگی

 باهم مرد دوتا.کن زندگی خودم پیش بیا گفت پدرم اون بعد  ولی

 .پسر وپدر.شمیگذرونیم  خو

 .م بود  خانواده این فرزند  تک من

 به پدری و مادر هر میدادن؛البته اهمیت بهم خیلی همین برای

 از خیلیبیش من به اهمیتشون دیگه ولی میده اهمیت فرزندش

 .بود اندازه

 .میکرد  کالفم شون اندازه از بیش توجه

 و من خیلی.بمونم تنها ثانیه یک حتی نمیدادن اجازه وقت هیچ

 .میکردن فرض سئولیتم بی

 .برنمیام کاری هیچ پس از رمیکردن فک

 خودم رو کاری نمیدادن بهم اجازه وقت هیچ میتونستم هم اگر یا

 .بدم انجام خودم اختیار با و
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 .بیفته برام اتفاقی  میترسیدن

 .بود تر وحشتناک هم کابوس از برام این و

 .بدن دست از و من میترسیدن خیلی

 ازم سخت و سفت و همیداشتن گن خودشون پیش و من

 .میکردن  مراقبت

 .میومد  بدم خودم از همیشه همین برای

 .دارم مادری و پدر ههمچین اینک از

 :میگفت همیشه که داشتم مادربزرگی  یک

 نمیشه؛بهش مرد  وگرنه ، بایسته خودش پای روی باید  پسر_

 .نکنید  لوسش اینقدر و بدین مسئولیت

 .کرد  فوت ساال همون ولی . تمداش دوست و مادربزرگم خیلی

 :گفتم  حرفاش بین

 .کنه رحمتش خدا_

 .آمین:گفت زدو لبخندی

 :داد  ادامه
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 مجردی ه خون یک شد  سالم18 وقتی من اصرار به پدرم،_

 .خرید  برام

 توی خونه یک پدرم همین برای.بودیم مرفهی خانواده ما

 .خرید  شهر قسمت بهترین

 تهران توی که ای ؛خونهشدند  جدا ازهم که وقتی مادرم پدرو

 همن البت.کردیم زندگی آلمان رفتیم و فروختن و داشتیم

 ییک تو هم پدرم و یمیکردم زندگ جدا خونه یک توی بامادرم

 .دیگه ی خونه

 وقت هیچ ولی بودن گرفته طالق هم از اینکه با مادرم پدرو

 .نباشه بود  مادرم که شهری توی نمیشد  راضی پدرم

 .بود قمادرم اشع وار دیوانه پدرم

 دیگه ی خونه یک اون ولی آلمان بود اومده هم اون همین برای

 .نفهمه مادرم  یمیکرد؛تا زندگ ما از دور خیلی و گرفت

 .گذروندم دیگه کشور توی و عمرم از سال ۸ من

 .ایران برگشتم سالگی18

 هیچ مادرم همین برای و میکردن زندگی آلمان مادرم خانواده

 .نبود  تنها وقت
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 فقط ولی بود  آلمانی اصل در.بود  اومده بدنیا آلمان توی مادرم

 ایرانزندگی اومدن تولدش بعد  ساعت چند  .بود  اومده بدنیا اونجا

 . کردن

 برگشتن مادریم خانواده کرد  ازدواج پدرم با مادرم اینکه از بعد 

 .آلمان

 .بود ایرانی "اصالتا هم پدرم

 دریااکبری #

 پنجاهم _صدو_پارت #

 ه دلفریبان#

 .میکردن زندگی ایران اولش از مادریم خانواده

 آوره تعجب "واقعا کردم،خب زندگی تنهایی من اینکه درباره و

 قگرفتن؛حریفمن طال که وقتی ولی نمیدادن اجازه "اصال اونا

 حداقل که داشتم آتو یک ازشون من اصل در چون نمیشدن

 .بگیرم خودم دست و زندگیم بدن اجازه
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 ساال همون هم پدرم و میکنه زندگی مانآل هم هنوز مادرم

 .آلمان برگشت و نیاورد  طاقت

 ولی بمونه ایران میخواست خرید  خونه یمن برا اینکه بعد 

 .نمیداد رو اجازه این بهش دلتنگی

 .هستم شما خدمت در میبینی که هم اآلن

 .زندگیم بود این

 .نبود  یکنواخت "داشتی،اصال ای زندگی چه فرشید  وای_

 :گفت و خندید 

 .تو مثل_

 :گفتم 

 دنبال رفتی کی تو دیگه، سوال یک میگی؛راستی راست آره_

 کردی؟  پیشرفت چطوری مادلینگ؟و کارای

 عرشیا اسمش که شدم دوست یکی با سالگی ۱۸ همون من_

 .بود 
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 درد  به هیکلم و چهره میگفت ؛خیلی بود  خوبی خیلی پسر

 .دارم رو استعدادش و میخوره مادلینگی

 نفهمیدم خودمم "اصال و شدم کار این وارد کرد  مکمک  کم کم

 .کردم پیشرفت چطور

 هرماه پدرم چون داشتم زندگی برای کافی پول من ش راست

 سراغ رفتم سرگرمی  برای خب میکرد؛ولی واریز پول برام

 کردم قطعش و نده بهم پول دیگه گفتم پدرم به بعدها که اینکار

 .دربیارم خودم و پولم حداقل تا

 .کردم پیدا زیادی دوستان شدم کار این وارد  یوقت

 .شدم صمیمی فقط نفر دو با من البته

 بودیم داده تشکیل نفری سه اکیپ یک باهم ما

 .کردیم پیدا رشته این توی زیادی رقیبای که

 .میکرد  کار باهم که گروه یک بودیم شده

 .گفتم که بود  عرشیا همین یکیشون

 .حامده شونم دیگه یکی اسم
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 باهات اونارم بعدها حاال هستن خوبی و بامعرفت رفقای خیلی

 .میکنم آشنا

 دریااکبری #

 یکم _پنجاهو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفتم و فرشید  سمت کردم رو

 .کشیدی زندگیت توی که سختیهایی بابت متاسفم عزیزم_

 .کرد  تشکر ازم قشنگش لبخند  با فرشید 

 :گفتم و کردم نگاه بابا به

 یی؟بابا شده چیزی_

 .شده چیزی که معلومه خب آره_

 :گفتم نگرانی با
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 چی_

شده؟خند

 و ید 

 :گفت

 !!میاییدا بهم خیلی دونفر شما_

 .شد  بلند  همه خنده صدای

 :گفتم داشت ای خنده ته صدام که همونجور

 ...شده چی اآلن ریخت،گفتم قلبم ترسیدم وای ای_

........... 

 برای.ب کنم دل شید فر از نمیتونستم که من.خونه رسیدیم تازه

 حرفمیزدیم؛بعد  و بودم نشسته ماشینش تو ساعت یک همین

 .باال اومدم

 .خوابید  و رفت زودتر بابا

 .بود شده خسته خیلی بیچاره

 .میومد  سراغش شدیدی پادردای "جدیدا
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 دکتر از وقت یک میگم فرشید  به فردا "حتما ؛ دکتر بریم باید 

 .بگیره

 مرور رو امروز اتفاقات داشتم و تختم رو نشستم خسته

 .افتادم عکس اون یاد  میکردم،که

 .بچه دختر عکس همون آره

 .نگفت هیچی پرسیدم اش درباره هم بابا از

 مخفی داشت و میدونست چیزی میزد؛انگار مشکوک خیلی

 .میکرد 

 زنی اون و عکس اون کل به که شدم زندگیم درگیر اینقدر من

 .شکردم  فرامو رو میدیدمش هی که

 .باشه داشته نیاز من کمک به ممکنه اون

 کی اون اصال

 خیلی بود؟چرا

 وقته

 نمیبینمش؟یعنی
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 چی همه

 خوبه؟

 .درآوردم داخلش از و عکس و زکردم با و میزم کشوی رفتم

 .کردم نگاهی و پشتش

 ...افسون...

 گوشم زیر و اون یکی انگار خوندم دلم تو و اسم این که همین

 .کرد  زمزمه

 نظر از رو اطرافم همه و شدم بلند  سریع و گرفتم قلب تپش

 .م ندید  چیزی گردوندم؛ولی

 .ترسیدم کمی

 .داره دراز سر ماجرا این که بگم باید 

 از دست چیه ماجرا نفهمم هتا اینک ؛مثل سردربیارم ازش باید 

 .برنمیداره سرم

 دریااکبری #
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 دوم_پنجاهو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفتم و بستم و چشمام

 ستی؟ه کی تو_

 جلو یمیای ه چرا

 جونم از چشمام؟چی

 کاری چه میخوای؟بگو

 بدم؟ انجام برات میتونم

 .بود  بسته چشمام اینکه با نشنیدم هیچی سکوت ثانیه چند  از بعد 

 .میاد  که بودم مطمئن چون

 که همین ولی نیست اونجا کسی که بود  این از نشون سکوت

 بودروبه نشسته نخو به که سیاه چشم دوتا با کردم باز و چشمام

 .شدم رو

 .بود شده قفل ترس و شوک شدت از دهنم
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 .میکردم خیره،نگاهش خیره داشتم فقط

 ....آدم ؛این زن همون این

 .میشه غیب هی چیه؛چرا نمیدونم

 .میرفتم وا داشتم کم کم

 .بخورم جم نمیتونستم ترس شدت از

 .نشسته خون به که سیاه چشم دوتا با زن یک

 غیر رو ای دیگه جای نمیتونستم که بود  گیرا چشمامش اونقدر

 .کنم نگاه سیاه پرده دوتا اون

 .هواست رو معلق میکردم حس

 .چشمام جلو بود اومده سر با چون

 .بود  عقب بدنش و

 من نفسای با که بود ای اندازه به صورتم تا صورتش فاصله

 . میخورد  تکون اون موهای

 .بود  شده قفل فکم کال
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 .بدم قورت و دهنم آب ینمیتونستم حت

 .کردم می نگاه چشماش به که همونطور

 .میده نشون بهم داره چشماش توی چیزی که کردم حس

 ماجرارو تمام داره چشماش شدم کردم؛متوجه زوم که کمی

 .میکنه تعریف

........ 

 هر به بنا که مردایی و زن از بود  پر داخلش تیمارستان؛که یک

 .نمیکرد  زندگی اونجا داشتن دلیلی

 و شخنده  خو خیلی که داره وجود  دختری تیمارستان؛یک داخل

 .نیست روانی زیباست،ولی

 .اون عقلی صحت از نشون که داره عادی رفتار

 .میکنه چیکار اونجا پس

 .میبافه موهاشو داره و نشسته تخت روی که دختری

 .میشنوه جیغ صدای پنجره پشت از ولی

 .شده چی ببینه تا میرسونه پنجره به و خودش "فورا
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 .بیرون میبرن دارن رو همه پنجره پشت

 میبرن؟ دارن کجا زور به اینارو ولی

 و بلند  سرتاسر که غریب؛لباسایی و عجیب لباسایی با مردهایی

 .ان مشکی

 .میشه قایم تخت زیر میره ترس شدت از دخترک

 .کنن پیداش نتونن تا

 تاقایا وارد  غضب و فریاد  و داد با پوش سیاه مردای اون

 .میشن  تیمارستان

 به رو دخترا و زن ی همه و میکنن داغون و خرد  رو چی همه

 .میکنن بیرون اتاق از کتک و زور

 و دستش و تخت زیر میکنه مچاله و خودش ترس از دخترک

 .تبدیلنشه مهیب فریادی به ترسش صدای تا میگزه دندون به

 دریااکبری #

 سوم_پنجاهو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 ....هنه،ن_

 ...بـــــــســــــــــه ندارم و طاقتش دیگه

 .میریختم عرق داشتم آب شیر میزدم؛مثل نفس نفس

 .نداشتم رو اش بقیه دیدن طاقت دیگه

 :داد  و بستم و چشمام

 ...بـــــــــرو فقط.برو زدم_

 .گذشت چقدر نمیدونم

 .بود  رسونده لبم به رو جونم قلب تپش و پریدم خواب از

 .نبود  هیچی دیگه کردم باز که و چشمام

 خنک آب لیوان یک "حتما بودم؛باید  گرفته بدی سردرد  خیلی

 .میخوردم

 بنکرده خرا و بابایی خواب کاش ای که بودم شده هم نگران

 .باشم

 زکنم  با و اتاقم در ی دستگیره اومدم که همزمان
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 من با همزمان و بود  دستیگره رو دستش پشت از هم دیگه یکی

 .بودش کشیده پایین سمت

 پس ولی.باشه نمیتونه کسی بابایی بود؛غیر عجیب برام کمی

 .صدا بی چرا

 و شد  ول دستگیره از دستش بابایی کردم باز درو که همین

 .شد  زمین پخش

........ 

 ...راوی

 هم هنوز ولی بسازه نتونست رو میخواست که ای زندگی

 که نشه شرمنده خودش پیش خودش میکنه؛بلکه مقاومت

 .نشدم بلند  دیگه و خوردم شکست من دهابگهبع

 و مقاومت جز هم دیگری ی چاره مگر.آورد  کم نگن بلکه

 داشت؟ صبر

 پشت که سالی سه به برمیگرده میکنه مرور و خاطراتش وقتی

 .گذاشته سر
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 ولی باشه عقدش مراسم دیگه روز چند  بود  قرار افتاد  یادش

 .شد ختم و عزا مراسم به تبدیل

 .میشه شروع داره تازه شزندگی داستان

.... 

 ..حال زمان

 صورتم روی و نورانیش سفره خورشید  صبح روز هر مثل

 .کرده پهن

 داخل  برم میدم ترجیح دارم؛ولی دوست و آفتاب نور اینکه با

 .بشم جزغاله آفتاب نور زیر و تراس تو بمونم اینکه تا خونه

 .کردم رها کاناپه رو و خودم و شدم پذیرایی وارد 

 .نبودم راحت میشدم که جهتی هر ولی

 نمیاد  خوابت تو:)میگفت دلم ته  چیزی یک ولی چرا نمیدونم

 .(نکن کالفه و خودت و درنیار ادا الکی

 :گفتم  و خندیدم دلم تو
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 .میشناسه و من خوب درونم دلربای حداقل خوبه_

 دریااکبری #

 چهارم _پنجاهو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 فکر یک و پاشم خوابید؛باید  میشهن دیگه امروز اینکه مثل نه

 .بکنم حسابی و درست

 .موهام تو انداختم چنگ یک و پریدم جام از جت مثل

 خودم و برداشت خیز بود  پذیرایی توی که شمعدونی آینه سمت

 .کردم وارسی آینه توی و

 خیلی چیزی یک شدم متوجه و پایین به باال از نگاهی یک

 .کمه زیاد،

 .میزد  چشم تو بدجوری

 .نرسیدم خودم به هست طوالنی مدت که بود  این اونم

 .میکنم آرایش رفتم،نه آرایشگاه نه وقته خیلی
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 .میپوشم خوب لباسای نه

 .بیچاره بدبخت کارگرای شبیه شدم

 .نمیکنم استفاده ازشون وقت هیچ وقت اون دارم لباس همه این

 ای؟ زندگی چه این آخه

 تنه نیم تاپ یک و گورخری زیرشلوار و ژولیده موهای با

 .مشکی

 تو کردم مچاله و موهام و برداشتم میز رو از رو کلیپسم

 .کلیپس

 .کنم چیکارش "بعدا ببینم تا

 هم ام خونه شدم،بلکه خورده خاک و کهنه خودم هتنها ن "فعال

 .شده کثیف

 نظافت برای که نزدم زنگ سمیرا به که میشه ای هفته دو

 .نکردم تمیز و تر بیاد؛خودمم

 روی و سر به دستی یک باید  نمیشه اینطوری اینکه مثل خب

 تو باستانی آثار جزو میرم وگرنه بکشم خونه و خودم

 .قسمتفسیال
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 به آبی یک شدم،تا دستشویی راهی و خندیدم خودم فکر به

 .بزنم صورتم و دست

.......... 

 .آخراش به رسیدم دیگه اآلن وقفه بی تمیزکاری ساعت سه بعد 

 و هفته؛خاک دو این عرض در بود  گرفته کثافت رو خونه تمام

 .بود  گرفته رو جا همه قبار و گرد 

 و خونه به اهمیتی هیچ که شدم زندگیم درگیر اینقدر که منم

 .نمیدادم خودم

 .میپوشیدم شلوار مانتو مدل یک روز هر ها جنازه عین چیه

 عرض در تونستم چطور میکنم فکر که اآلن

 هر که بپوشم؟منی تکراری لباس یک هفته دو

 میکرد  عوض و لباسام ست بار یک روز دو

 .برمیداشت جارو همه ام م؛افاده
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 که سامان قول به

 شیپیشت،منیژه:)میگه

 دو این توی چطور.(خانوم

 زندگی داشتم هفته

 این تو داشتم "میکردم؟دقیقا

 میکردم؟ چیکار دوهفته

 ندگیم ز از طوفان یک مثل دوهفته این انگار گیجم؟ اینقدر چرا

 .برگشتم زندگی به دوباره حاال و بود  کشته و من و گذشت

 .سابق دلربای میشدم دوباره میموندم طوفان اون توی اگه

 .نمیخواستم و این "اصال من و

 .کردم آسوده و مغزم پوچ افکار این از و دادم تکون و سرم

 کش گوشه گذاشتم کردم باز و بودم بسته سرم به که دستمالی

 روشدم روبه خاک تن چن با دوباره و رفتم جایی اگه تا شلوارم

 .باشه دستم دم
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 .خوردن زنگ به کرد  شروع خونه تلفن دقیقه چند  بعد 

 :دادم جواب

 .بله_

 :گفتم دوباره وقفه کمی با

 الو؟؟_

 .بود کرده پر و گوشم فضای کل مطلق سکوت هم همچنان

 این چرا

 حرف

 نمیزنه؟اینباز

 :زدم داد

 ـــــوالـــــــــــ_

 .میکرد  کر و گوشم که بود  ممتد  بوق صدای آخر در ولی

 ....شماره این مگه عجیب خیلی

 ..ا....ا_
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 .نیفتاده ای شماره هیچ دیدم کردم نگاه تلفن صفحه به که همین

 کال میس همینطوری  یکی گوشیم روی که وقتی مثل "دقیقا

 .بود  انداخته

 .خالی پیامک یک همراه به

 نیست؟ عجیب خیلی

 :گفتم  دلم تو و انداختم باال و هام ونهش

 مردم میزنن،البد  زنگ باز باشن داشته کار اگه درک به خب_

 .آزارن

 روز چند  های تماس این بابت از کمی و خیالم فکر، این با

 .کردم راحت

 .گذاشتم جا خوابم تخت رو و گوشیم که افتاد  یادم

 .برداشتم و گوشی و زدم تخت روی ای شیرجه

 ....گرفتم و هروزب شماره

 احواالت؟ و رئیس،حال سالم_
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 چطوری تو خوبم من.بهروز سالم_

 دختر دوست با میگذره خوش

 :گفت خنده با جدید؟؟؟بهروز

 ببینی  که کجایی ،رئیس دلم آخ رئیس_

 .شدم دختر این دلباخته و عاشق چطور

 .بکنم دل ازش نمیتونم ای ثانیه

 :گفتم و دادم سر ای قهقه

 شام ام خونه عشقت با امشب نکن لوس و دتخو.بسه،بسه_

 .دعوتید

 فهمیدی؟ هاااا نمیکنی دیر

 دریااکبری #

 پنجم _پنجاهو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 .بودم گرفته استرس

 .باشه نشده خوب غذام ترسیدم می

 :گفتم دلم تو

 اینقدر دلربا،چرا شو ساکت_

 خودت به منفی انرژی

 بشین بگیر آدمیزاد  میدی؟مثل

 .اه گهدی جا یک

 .خوردن زنگ به کرد بود،شروع اپن روی گوشیم

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی کالفه

 کن ول میشه مزاحم هی میزنه کیه؟چیه؟زنگ این بابا ای_

 .نیست ماهم

 که همین گوشی سمت رفتم و شدم بلند 

 .دراومد آیفون صدای بدم جواب خواستم

 .آیفون لنز جلو بهروز که دیدم و آیفون  سمت رفتم

 :گفتم و برداشتم رو گوشی
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 باال بیا بهروز_

 دخترت دوست

 :کو؟گفت

 .اآلن میاد .بیاره چیزی یک ماشین از رفت رئیس سالم_

 .کردم نگاه موبایلم صفحه به دوباره و کردم باز رو در

 .میخورد  زنگ داشت هنوز

 .داشت شماره بار این

 :دادم جواب

بله؟_

 صدایی

 ...نیومد 

 :گفتم دوباره

 ...میکنماااا قطع بزنی حرف میخواین الو؟اگه_
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 :گفت  سریع خیلی

 .نکن قطع ،دلربا نه_

 .منم

 .شدم رو اون به رو این از چندثانیه عرض در.گرفتم قلب تپش

 .میسوختم داشتم گرما شدت از

 .بود  فرشید  صدای

 :گفت

 دلربا بیا "لطفا کرده؛بیا هواتو بشنوم،دلم صداتو میخواستم_

 .ببینمت میخوام

 .بودم شوک تو مه هنوزم

 .استرس و هیجان شدت از میلرزید  دستام

 .زدن رو خونه در زنگ من تند  های نفس با همزمان

 ...فرشید  کردم زمزمه لب زیر آروم

 :گفت و شنید 

 جونم _
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 .نمیشه باورم دادی و جوابم

 کردم حرکت پذیرایی در سمت بود؛به دستم گوشیم که همزمان

 .کردم باز رو در و

 آمد خوش لبخند  با و بدم نشون خونسرد  و خودم کردم سعی

 .بگم

 میخکوب سرجام خشک چوب مثل ، در کاِمل شدن باز با ولی

 خیرهخیره داشتم بود  شده وارد  بهم که شوکی شدت از و شدم

 .میکردم نگاهش

 دریااکبری #

 ششم_پنجاهو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :بگفتم  ل زیر و آروم

 ...آسایش_

 .افتاد  دستم از گوشی
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 .بود  شده سنگین مسر

 .میچرخید  سرم دور داشت دنیا

 .شدم رو اون به رو این از ثانیه چند  درعرض

 .شد بد  حالم

 .میداد  رخ داشت بدنم داخل اتفاقا این تمام ولی

 .بود  پریده رنگم فقط بیرون از

 .داخل اومدن سریع آسایش و بهروز

 :گفت  بهروز

 .هستن آسایش من نامزد  جان،ایشون دلربا سالم_

 :آسایش

 .آشناییت از خوشبختم جان دلربا_

 .آورد سمتم و دستش و جلو اومد 

 :گفت  بهروز

 حالت دلربا_

 رنگت خوبه؟چرا
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 از پریده؟گوشی

 .افتاد  دستت

 .میومد  گوشی پشت از فرشید  صدای

 .آوردم و آسایش اسم وقتی شنید 

 آشغال اون میکشید  فریاد  داشت

 نفس کنه؟؟با می ر چیکا اونجا

 :تم گف تند  های

 .هیچی،هیچی_

 :گفتم آروم و سریع خیلی و برداشتم و گوشی

 .اینجاست عشقت_

 .کردم قطع رو گوشی هم بعدش

 .بدم نشون ریلکس و خودم کردم سعی

 .میلرزید  دستام

 .بدم نشون جلوش ضعف نمیخواستم
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 .بدم فشار و دستش بود  منتظر و بود جلو دستش هنوزم

 مریضم من جان آسایش: _گفتم و کردم مصلحتی سرفه یک

 .شی مریض نمیخوام

 .داخل بفرمایید 

 :گفت  بهروز

 شده؟ نده؟چی بد  خدا دلربا_

 .ست ساده سرماخوردگی بهروز_

 .بود  من برای کنم فکر که بود؛ پاکت یک آسایش دست

 برای و این خانم دلربا: _ گفت و کرد  چندشی ی خنده آسایش

 .کنید  قبولش "خواهشا گرفتیم شما

 دریااکبری #

 هفتم _پنجاهو_صدو_رت پا#

 دلفریبانه #
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 نمیتونی و گرد  زمین که درست "کامال عجیبه؛این خیلی زندگی

 باالخره بری کنی،هرجا فرار و شی خالص کسی دست از

 .میبینش یکروز

 .بهروز نامزد  حاال و بود فرشید  نامزد  آسایش

 چیه؟ دخترکیه؟ این

 یواشکی بار یک من ولی بود  ندیده و من وقت هیج آسایش

 .دیدمش

 .نمیکنم فراموش رو روزا اون وقت هیچ

 .شد لوند  ی دختره این عاشق و کرد  خیانت من به فرشید 

 .میارم باال دارم که میاد  عشوه اینقدر این

 .همراه عشوه نازو با همش رفتاراش تمام و زدنش حرف لحن

 .هرزه ی دختره.آسایش کنه لعنتت خدا

 .میکنه داره غلطی چه نیست معلوم

 .داد  باد  به رو زندگیم پیش سال4 تردخ این

 نکردم نامزد  باهاش من دروغه میگه فرشید 

 .دیدم رو شون ها حلقه و عکسا خودم ولی
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 .داره ادامه ماجرا این

 .نمیدونم چیزارو خیلی هنوز من

 .میگه دروغ داره اینجا کی

 .همشون

 : گفتم

 کارا چیه؟چی ؛شغلت چندسالته بگو؛ خودت از جان آسایش_

 کجایی؟ اهل و میکنی

 .شد  شوکه سوالم از

 .ازش کردم سوال جامع و سریع خیلی انگار

 :گفت و کرد  تر زبونش با و لباش ثانیه چند  بعد 

 .میام تایلند  از من جان دلربا_

 .اومدم بدنیا جا همون و شدم بزرگ اونجا

 فارسی میتونم همین برای کردم سفر ایران به زیاد  خب ولی

 .بزنم حرف
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 .شدم بزرگ مرفهی خانواده ویت و سالم25

 .هستم دانشجو ولی نیستم شاغل

 .هستم ریاضی عاشق من

 .ساختمان معماری ام رشته

 :گفتم 

 شدید؟ آشنا چطور بهروز با_

 دریااکبری #

 هشتم _پنجاهو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفت و خندید 

 ...پاساژ توی_

 :گفتم 

 پاساژ؟ _
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 تو گرفت ور آسایش دست داشت که گرمی لبخند  با بهروز

 :گفت و دستاش

 دلربا آره_

 من بود  اونجا دیدارمون اولین یعنی.دیدم پاساژ توی رو آسایش

 بودو نزدیک تولدش چون کنم خرید  مادرم برای بودم رفته

 من که میکرد؛لباسی خرید  مغازه همون از داشت هم آسایش

 اتفاقباعث این بود  کرده پسند  اونم بودم کرده پسند  مادرم برای

 دیدارمون زود  خیلی خب بشیم؛ولی  کالم هم اونجا میک شد 

 مادرمگرفته برای که تولدی برای من بعدش روز چند.شد  تموم

 .مادرم همراه به من.رستوران بودم رفته بودم

 .بود  اونجا دوستاش با هم آسایش تصادفی کامال که

 ما سرمیز بیان دوستاش با خواستم ازش دیدیم و هم بازهم که

 .بشینن

 آسایش فهمید، شد  کالم هم آسایش با کمی مادرم اینکه از د بع که

 .بوده خدابیامرزم پدر دوست دخترای از یکی

 .شدم عاشقش اولش همون که من

 :گفت و خندید آسایش
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 عاشقت باشه منم جای هردختری داری تو که نگاهی آره،اون_

 .عزیزم بهروز میشه

 حسادت و حرص شدت از جورایی یک بیارم باال بود  مونده کم

 .بکشم هردوشونو میخواستم آسایش به  نسبت نفرتم و

 تور و بهروز عمد  از آشغال ی دختره این میدونستم که من

 .اس نقشه همش و کرده

 بگم بهش رو چی همه و بزنم حرف بهروز با فرصت سر باید 

 .زن این نکرده بدبختش تا

 .نداشتتون شرف تو ذاتتون،توف تو توف

 .آشغال رهدخت این هم فرشید  هم

 .کثافتا میکنید  خیانت دارید هردوتون

 ...میکردید  ردوبدل فرشید  با که ای عاشقانه حرفای شد  چی

 .میخوره بهم حالم تون همه از

 .شد خواهد  قربانی من مثل هم بهروز بیچاره

 .ماها زندگی به زدن گند 
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 .میکنم رو کثافتارو این دست من

 دریااکبری #

 نهم _پنجاهو_صدو_پارت #

 ریبانه دلف#

 کردم،همش قطع فرشید  رو و گوشی که وقتی از

 .نیست کنم ول. میزنه  زنگ بهم سرهم پشت داره

 .بره لو کاراش گند  که بگه چیزی آسایش میترسه نکنه چیه

 آسایش این بزنم میترسه باشه؟نکنه من پیش آسایش نداره تحمل

 .کنم لورده و له و

 .نکنم فکر چیزا این به دیگه کردم سعی

 .میام اآلن منم کنید  پذیرایی ازخودتون شما:گفتم و مخندید 

 .دادم پیام فرشید  به و برداشتم و گوشی اتاق تو رفتم

 :نوشتم
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 ...میکنیم روشن رو تکلیفمون اینجا میای اآلن همین_

 .زدن درو زنگ که بودم ننوشته رو پیامم  کامل هنوز

 دارم میره؛ ویبره بدنم تمام داره دیدم و آسایش این وقتی از

 .میلرزم

 .کنه کمکم خدا فقط بده حالم خیلی

 .ام زنده اآلن تا چطوری نمیدونم

 باز من گفتم و زدم زورکی لبخند  داشتم که زیادی قلب تپش با

 .میکنم

 .کنم حس در پشت از میتونستم و نفساش صدای

 ...خودشه

 فرشید  نشسته خون به چشمای با و کردم باز درو الی آروم

 .شدم رو روبه

 کردم  فراموش رو چی همه و افتادم کرده که خیانتی یاد  آن یک

 .بود  گرفته و وجودم کل که بود  خشم و حرص فقط حاال و

@romanbook_ir 



 

 

 صورت به و میکشیدند زبونه وجودم اعماق از خشم های شعله

 .میشدن خارج بدنم از بازدم و دم

 :گفتم حرص با

 عشقت اومدی خوش_

 سریع اینقدر اینجاست

 قراره بامش اینکه اومدی؟مثل

 .باشه جمع جمعمون

 دریااکبری #

 شصتم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 با.نکنه نفوذ  دیگه های همسایه به صداش میکرد  سعی خیلی

 :گفت و کرد  کنترل و صداش داشت که توانی حداکثر
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 .لقمه حروم زنیکه اون کجاست_

 .برافروخت رو من حرص

 :گفتم  عصبی

 دنبالش؟ اومدی چه؟نکنه تو به_

 ادامه میخوای کی تا.دلربا یگهد  کن بس_

 توهمات و چرندیات این به بدی

 نفس یک و پایین انداخت و ذهنت؟سرش

 :گفت و کشید  عمیق

 .نکن قضاوت و نگو هیچی میکنم خواهش دلربا_

 خیلی که میشدم ور غوطه مغزم های سوال عالمت توی داشتم

 .شد خونه وارد  خشمگین

 آسایش به چشمش هک میشد  کشیدن عربده آماده داشت کم کم

 .خورد 
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 :گفت کنان عربده

 تو دنبال در دربه دارم هست؛ سالی چند  ! پس اینجایی_

 .میگردم

 .زمین تو بودی شده آباینکه مثل ولی

 !میبینمت جدید  مرد  یک کنارشده چی

 بدبخت؟ این نوبت حاال کشیدی دست من زدن تیغ از

 یقه جون به افتاد  و برداشت خیز فرشید  سمت عصبی بهروز

 .فرشید  پیراهن

 :گفت کنان فریاد  بهروز

 هست معلوم هیچ نفهم زبون مرتیکه_

 میکنی؟این سنبل خودت برای داری چی

 .من آینده همسر خانم

 .دید آسایش های چشم توی میشد  رو ترس
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 خیلی بود  کرده خودش گرفتار و وجودش که ترسی البته

 لرزه به رو آسایش اندام داشت شفاف و واضح

 :گفت فرشید.د درمیاور

 بنده نامزد   بود قرار هم "قبال روته روبه االن که زنی این_

 هام کرد؛پول پا به ام زندگی در  که هایی فتنه از بعد  ولی بشه

 .رکرد  فرا و روبرداشت

 :گفت و آسایش به دوخت و سوالش از پر نگاه بهروز

 میگه؟ چی این ، آسایش_

 :گفت لرزون و مظطرب آسایش

 .بیشعور مرتیکه میزنه تهمت داره.بهروز گهمی دروغ بخدا_

 دریااکبری #

 یکم_شصتو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 طرز میگه؛از دروغ داره آسایش که بود  مشخص کامال

 .زدنش حرف و رفتارش

 .بود  گفته بهم رو راستش فرشید  اینجا تا که خداروشکر و

 چفت رو گردنش و گرفت شتاب آسایش سمت دوباره فرشید 

 .کرد دیوار

 .بشه فرشید  حریف نمیتونست دیگه بهروز

 :فرشید 

 جونور این میکنم؛جون اش خفه جلو بیای قدم یک اگه بهروز_

 .من دستای تو اآلن

 .کنه اعتراف چیز همه به بهتر پس

 .کردم پیداش دری دربه سال چهار بعد 

 .نمیگذرم ازش راحتیا این به باش مطمئن

 تمام اآلن همین.کرد  نابود  لقمه حروم زنیکه این و زندگیم کل

 .میکنی تعریف رو افتاده چهارسال این طی که اتفاقاتی
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 چه دست و زدی گندهایی چه بگی؛اینکه  باید  هم رو قبلش البته

 .دلرباندی و من تحویل باشه؛دروغ حواست پس توکار کسایی

 نجات برای راهی هیچ چون نزنه سرت به هم فرار فکر

 .میزنم زنگ پلیس به دربیاری بازی بخوای نداری؛اگه

 گفت؛  اظطراب با آسایش

 !کن فرشید،ولم_

 .میگم میگم باشه چرا پلیس

 سر یک گفت بابام برگشتم تایلند  از که وقتی پیش سال چهار

 .فرشید  خونه برو

 .بودیم خانوادگی دوست ما

 .بود خریده مجردی خونه موقع اون فرشید 

 .بزنم بهش سری یک برم میومد،گفتم خوشم فرشید  از که منم

 .نکرد  توجهی بهم "اصال دید  که و من

 .بود  کرده نامزد  تازه موقع اون بود  ناراحت و ریخته بهم خیلی

 گفتم همین برای میخواستم رو فرشید  خاطر بچگی  از که منم

 .موقعیت بهترین این
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 .بیارم بدستش میتونم عروسی از قبل تا

 یلهپ بهم خیلی که سپهر اسم به بود  پسری یک ها موقع اون

 بودم متنفر ازش ولی اومد  خاستگاریمم بار ،چندین بود کرده

 .کنم ازدواج باهاش ونمیخواستم

 به نسبت هممین خودمم کردم استفاده فرشید  از همین برای

 .موقعیته بهترین گفتم پس نبودم میل بی فرشید 

 پدرش یعنی داشت پول به نیاز "شدیدا ها موقع اون فرشید 

 .میشد  ورشکست داشت

 و بود شده دزدی ازشون چون میشدن له داشتن قرض زیر

 . بدن پس هارو وام پول نمیتونستن

 جز نداشتن ای چاره هیچ و بود  اومده شرکت تخلیه دستور

 .بگیرن قرض زیادی پول کسی از اینکه

 دریااکبری #

 دوم_شصتو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 :داد ادامه آسایش

 ...بود  فرصت بهترین موقع اون_

 ....شد  عقط حرفش

 .جا یک به بود  شده خیره یکهو

 .رسیدم اون،آشغال به و لکردم دنبا و نگاهش مسیر

 .میکرد  نگاه مارو داشت در دم عرشیا

 :گفتم کنان خنده

 .تو بفرما اومدی خوش عرشیا به به_

 باید  توهم رکنم فک میکنه تعریف رو چی همه داره آسایش

 .بشنوی

 .شد  هخیر عرشیا به و برگشت شوکه فرشید 

 .میشد پایین و باال اظطراب شدت از عرشیا سینه
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 رنگش اینقدر چرا

 و پریده

 لبخند  میترسه؟فرشید 

 :گفت  زنان

 .دنبالت بیام میخواستم کردی کم و من زحمت تو بیا_

 از دیدم یکهو که برمیداشت عقب سمت پاهاشو قدم قدم عرشیا

 فرشید  پایین،همزمان سمت  رفت زیادی شتاب با ها پله

 .بیرون رفت زخونه ا برق رعتباس

 ...دنبالش رفت

 جیم میخواست و بود  فرار فکر به که کردم آسایش به نگاهی

 .بشه

 .کردم قفلش و خونه در سمت دویدم

 :گفتم و دستم کف گرفتم رو کلید 

 .نداری فراری راه_
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 :گفت  بهروز

 چیه بازیا این دلربا_

 این چی دیگه؟یعنی

 اصال کارا

 سردرنمیارم؟ 

 مثل اون.میکنین تخریب و آسایش دارین میگن؟چرا چی اینا

 .بیگناهه ها فرشته

 :گفتم و زدم پوستی زیر لبخند 

 .پاکه خیلی_

 دریااکبری #

 سوم_شصتو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 :گفتم 

 .نیست میکنی  فکر تو که طوری اون چیز بهروز،هیچ_

 بازی  این ی سوخته ی مهره فرشید  هم تو هم من هم اصل، در

 .رفتی در قِصر تو که کنم اضافه اینم باید  البتههستیم؛

 فهمیدی زود  خیلی تو بهت،یعنی میگم واضح رو منظورم

 .نشد  نابود  زندگیت و شدی کثیفی های آدم چه درگیر

 .میکرد  نگاهم خیره خیره داشت متعجب هم هنوز بهروز

 :گفتم 

 به حواست.میشی متوجه رو چی همه بازداشتگاه تو بیخیال_

 .بپوشم لباس میرم شهبا آسایش

 :دگفتم بلن کردم می طی رو اتاق راه که همونطور

 هم خونه اصلی در هستن؛ در دم ها پلیس ندارید  فراری راه_

 .من دست کلیدش و قفل

 شلوارم و کردم بود  تنم که پیراهنی روی آبی مانتو یک سریع

 .کنم عوضش ندیدم نیازی ، بود  مناسب هم
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 بهش شلی گره و سرم روی کشیدم هم دستی دم روسری یک

 .شدم خارج اتاق از و زدم

 ...خورد  زنگ موبایلم

 :دادم جواب سریع

 چیشد _

فرشید؟تونس

 عرشیارو تی

 بگیری؟ 

 تونسته که بود  این از حاکی گوشی پشت از فرشید  خنده صدای

 .بگیره عرشیارو

 :گفت  لب زیر

 ای؟ آماده_

 چی؟  برای_
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 داره خدا امید  به و زودی به چیز همه!جدیدمون زندگی_

 .شه می درست

 شادی احساس.کردم حس رو صورتم پوست زیر خون حجوم

 کهتمام بودم احمق چقدر واقعا بود گرفته رو وجودم کل خاصی

 کام به رو زندگی و کردم دریغ خودم از رو فرشید  ها سال این

 .کردم تلخ هرجفتمون

 .ببخشه رو من امیدوارم

 :گفتم و زدم ریزی لبخند 

 .پایین ایممی داریم_

 دریااکبری #

 چهارم _شصتو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 تعریف برامون رو ماجرا تمام سرهنگ ، بازجویی از بعد 

 .بوده فراتر بود شده دستگیرمون ما که چیزی از کرد؛ماجرا

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

 پول و بوده فرشید  از دزدی هدفش که کرده اعتراف آسایش

 . زده تیغ فرشید  از هم رو هنگفتی

 برای که کرد  درخواست ازش و کرد  استفاده فرشید از سایشآ

 صوری ازدواج یک بود  سپهر اسمش که مزاحمش رفع

 .انجامبدن

 لباس آسایش باید  که بود  ای ساده مراسم فقط هم اون البته

 دستهم حلقه و پوشیدن می دامادی لباس هم فرشید  و عروس

 .میکردن

 و فراوان زیدلسو با دختر اون میگفت بهم همیشه فرشید 

 و کرده کاری همچین انجام به راضی رو فرشید  زیاد  التماس

 رو کار این میدن بهش که پولی عوض در بود  البتهمجبور

 پو اون و داشت لنیاز پو اون به "شدیدا ها موقع اون بده انجام
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 درخواست عوض در و داد  فرشید به آسایش پدر رو لهنگفت

 .کنه ازدواج ایشآس با فرشید  صوری صورت به که کردن

 .داشتم هم حق نمیکردم،خب باور یمن ول

 من به نیومد  هیچکس موقع اون و بود  واقعی خیلی چیز همه

 هستالبته پشتش دلیلی چه و هست صوری ازدواج این که بگه

 و اعتمادم کل به بودم شنیده فرشید  از که حرفی اون از بعد 

 بهیک د ش تبدیل ذهنم تو فرشید  هیچ، که دادم دست از بهش

 .میکردم فرار ازش باید  که وحشتناک هیوالی

 فرشید  خونه از من چون بود  ندیده و من آسایش ها موقع اون

 با چونمن کنه پیدا و من بود  نتونسته فرشید  و بودم کرده فرار

 مارو فرشید  تا میکردم رو تالشم تمام و بودم کرده فرار سامان

 .نکنه پیدا

 :گفت  بهروز

 کردی؟ فرار د فرشی خونه از چرا_
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 خبر و خونه اومد بود  عصبی خیلی فرشید  که وقتی  شب یک_

 دنبال در دربه بره،چون روزه دو سفر یک به باید  که داد

 .نشه ورشکست پدرش شرکت تا پولبود

 و بود  اومده فرشید  پدر خونه تخلیه حکم اینکه مثل

 . میشدیم ها خیابون آواره نمیکرد  جور پول اگه

 . بود  رفته آبروشون یخیل هم جا همون تا

 ما و بود  نیفتاده زندگیمون روی آسایش سایه هنوز موقع اون

 .کنیم ازدواج آینده هفته بود  قرار

 دریااکبری #

 پنجم_شصتو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 ...قبل سال4

 ...بابایی زدم جیغ
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 .بودم شده میکردم،شوکه سکته داشتم

 .بدم دست از رو کسی نمیتونم دیگه نه،نه

 .کردن رها رو من و نداشتن رو وزنم داشتن نگه توان هام وزان

 .کشیدم فریاد  و نشستم زانوم دو روی زمین رو بابایی کنار

 .نمیکرد  باز رو چشماش میدادم تکونش هرچی

 .بود  شده قفل سنگ مثل فکش

 بفهمم تا اش بینی جلو گرفتم و دستم

 از که هقهقی نه؟با یا داره نفسی هنوز

 :میشد؛گفتم ارجخ ام حجنره ته

 گذاشتی؟ تنهام چرا تو بابا_

 .نفهمیدم هیچی دیگه زجه و ناله و گریه شدت از بعدش و

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

 شی؟ بیدار نمیخوای عزیزم دلربا_

 .میکنه نوازش رو دستام داره کسی کردم می حس
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 جوابش تونستم نمی خورد،اما می گوشم به کسی آشنای صدای

 .بدم رو

 حتی و شده سفت سنگ تیکه یک ثلم بدنم کردم می حس

 .کنم باز رو دهنم نمیتونم

 داخل که کسی تا آوردم هام پلک به فشار کمی زیادی زور با

 .بیدارم که بشه متوجه اِتاق

 :گفت که خورد  گوشم به فرشید  صدای

 .اومده هوش به بیاید  پرستار،زود  خانم_

 ای لحظه اون آن شده؟یک چی یعنی.بود نگران خیلی صداش

 .چشمام جلوی اومد  کشید  نمی نفس دیگه بابایی هک

 تا رو چشمام و گفتم بلندی هین شوک،یک و ترس شدت از

 .کردم باز میتونستم که جایی

 شده بلند خواب حالت از بود  شده وارد  بهم که شوکی شدت از

 .تخت رو بودم نشسته "کامال و بودم

 ستارپر و فرشید  نگران چهره با و انداختم اطراف به نگاهی

 .شدم رو روبه
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 :گفت و سمتم دوید  سریع فرشید 

 ".لطفا.باش دلربا،آروم_

 خون که نکشید  ای ثانیه به و بود  رفته در دستم از سرم سوزن

 روسرخ سرامیکی سفید  زمین کف و بیرون زد  فواره رگام از

 .کرد  رنگ

 .بود بریده رو امونم اشک

 .بکشم نفس درست نمیتونستم حتی

 :گفتم داشتم که توانی تمام با

 بابایی فرشید _

 تنهام مرد؟اونم

 گذاشت؟

 با دستمو رگ که همونطور شد اشک از پر فرشید  های چشم

 خون فواره کردن مسدود در سعی و بود  گرفته دستش

 .گرفت ازم و داشت،روش
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 .مرده من اینکه؛بابایی اونم میده معنی یک فقط این

 گریه به کردم شروع بلند  و بگیرم و خودم جلو نمیتونستم دیگه

 .کردن ناله و

 فرشید  زدم داد  و بودن کشیده روم که ای مالفه زیر رفتم

 .کن ولم و بیرون برو_

 .برنداشتن سرم از دست کدوم هیچ فرشید  نه پرستار نه ولی

 ...راوی

 گریه تِوان حتی که ، بود  شده جون بی و ضعیف اونقدر دلربا

 .نداشت هم کردن

 .بود  گرفته فرا رو بادلر زندگی بزرگ غمی هم باز

 خالی دلربا ُسرم داخل رو آورش خواب داروی سرنگ پرستار

 عمیقیفرو خواب به و شدند  سنگین دلربا های پلک کم کم و کرد 

 .رفت

 .نکشیده که ها چه بیچاره
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 از هم رو نبود،پدربزرگش کافی والدینش دادن دست از غم

 .داد  دست

 ؟میده پس رو هایی چیز چه تقاص داره دلربا

 سختی اونقدر که بود  نشده مرتکب گناهی که دختر اون  ولی

 .میکشید 

 چیه؟ خدا حکمت

 دریااکبری #

 ششم_شصتو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 (دلربا پدربزرگ) خلیلی محمد  ختم مراسم امروز

 و ها ،همسایه دلربا دوستان از نفر ،چند  فرشید  از غیر و است

 .ندارد حضور مراسم این در کسی سامان

 جای دلربا برای هم همین ولی داشتند شرکت کمی تعداد تهدرس

 مرگپدربزرگش ، افراد  سری یک برای حداقل که بود  تسکین

 .است مهم
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 نمی گوش به شیون و ،فریاد  ناله و آه صدای مراسم این داخل

 .است آور خفقان و دلگیر ساکت، ختم یک رسه؛بلعکس

 کرد  گریه به شروع شد  بیمارستان داخل یکه وقت از دلربا

 .نزد  حرفی دیگه

 فریاد  نه کنه می گریه نه حتی دیگه ساعت چند  گذشت از بعد 

 .نمیزند  هم حرف حتی میکشه

 .نیست خوبی ی نشونه نمیگه هیچی و کرده سکوت دیگه اینکه

 از و عمد  از اینکه یا بزنه حرف نمیتونه و شده شوکه اینکه یا

 .بزنه حرفی نمیخواد دلخواه روی

 میخواد دلش کسی میده؛چه آزار رو فرشید  هست که هرچی

 کز ای گوشه در و باشه حال بی و گرفته چنین معشوقش

 که بگویم است گذشتند؛بهتر طوالنی های شب و کنه؟روزها

 .گذشت هست هرچه گذشتند،اما سخت خیلی
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 هم هنوزم دلربا و میگذره دلربا پدربزرگ مرگ از روز ده

 .نزده حرفی

 حال که است این تالطم در قفس در ای پرنده مانند  هم فرشید 

 .نتیجه ای ذره از دریغ ببره،ولی بهبودی ،سمت رو دلربا

 .است گرفته افسردگی دوباره دلربا

 .شده سیاهی و تاریکی از سرشار اش زندگی

 .نیست او زندگی کن ل و غم اینکه مثل

 دریااکبری #

 هفتم _شصتو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 تنها رو دلربا هم ثانیه یک  حتی فرشید  مدت این تمام تو

 .نگذاشت

 ِخود  پیش و فرشید  ی خونه دلربا که میشه هفته دو نزدیک

 .میکنه زندگی فرشید 
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 .بمونه خونه اون تو که نمونده براش طاقتی داره،دیگه حق

 چه با

 رمقی؟اون

 طلسم خونه

 .شدست

 پدربزرگش هم داد  دست از رو مادرش و پدر هم که ای خونه

 .رو

 برگرده  ثانیه یک حتی نداد  جازها فرشید 

 .کنه جمع رو وسایلش حداقل تا خونه داخل

 یاد دوباره دلربا که ترسید  می این از فرشید 

 .بشه بد  حالش دوباره و بیفته اش گذشته

 .میشه خارج شوک حالت از هم دلربا میگذره بیشتر هرچی

 .گرفته فاصله پدربزرگش مرگ هوای و حال از کم کم

 به هم اون غذا کمی و بزنن ُسرم بهش نباید  که اینه حداقلش

 .میخوره فرشید  زور
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 ...دلربا

 چیه؟ عذاب همه این دلیل

 .میشه مربوط عکس اون به زندگیم میکنم حس

 .ه باش داشته رو عواقب این میتونه بزرگ گناه یک فقط

 من به صدرصد  گفت بهم چشماش با زن اون که اتفاقی اون

 .میشه مربوط

 .بردارم رو عکس اون و خونه اون دمبرگر باید  من

 .بزنم حرفی هیچ نمیخواستم مدت این تمام توی

 برای دلیلی که بود  این بیشترش ولی شدم شوکه کمی شاید 

 .نداشتم زدن حرف

 .دادم عذاب رو فرشید  خیلی میدونم

 .میکنم جبران ولی

 :گفتم و شدم بلند  سریع

 .بیار برام رو هام لباس سمیرا_
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 شده دوست باهاش قبل از بود  فرشید  ی خونه مستخدم مسیرا

 .بودم

 .بود  مهربونی و خوب خیلی دختر

 باید اون که بود  این فرقش تنها من مثل بود  بدبختی یک اونم

 ومن میکرد  تمیز رو پولدار آدمای ی خونه درآوردن پول برای

 گریه عزیزانم مرگ خاطر به و میشستم روز و شب هم

 .میکردم

 می سمیرا مثل یکی اآلن منم نمیشدم آشنا د فرشی با اگه شاید 

 .شدم

 دریااکبری #

 هشتم_شصتو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفت و اومد خوشحالی با سمیرا

 .شکر مرتبه هزار شده؟خدارو خوب حالتون خانم وای ای_

 .نمیشه باورم
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 :گفتم و زدم تلخی لبخند  یک

 .جان سمیرا بود  خوب حالم هم اولش از_

 اآلن فرشید  آقا که اون اصرار و سمیرا با زدن حرف از بعد 

 رفتید  بفهمن اگه و گردن برمی زود  گفتن نیستن خونه

 خونه از دیگه های حرف عالمه یک...و میشن بیروننگران

 .شدم خارج فرشید 

 .برم  نباید  خبر بی و میشه نگران فرشید  میدونستم

 .بزنم حرفی هیچ نمیخوام "فعال ولی

 .شدم نهخو راهی و گرفتم تاکسی یک

 .خونه برگشتم میشه متوجه فرشید  خود  درصد  ۹۹ احتمال به

 .میخواستم رو عکس اون فقط برمیگشتم زود 

 .کردم حساب رو تاکسی پول و رسیدم اینکه بعد 

 .شدم خونه وارد و انداختم کلید  سریع
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 .نمیخورد  چشم به هم نور ای ذره حتی بود  تاریک چقدر

 .شد  بسته سرم پشت در

 .دمترسی لحظه یک

 .بودم شده خیره روم روبه به

 .هست نفر یک خونه این توی که کرد  حس میشد  "کامال

 .داشت وجود  هم دیگری کس من از غیر

 .بود  گرفته فرا رو وجودم تمام ترس

 .لرزید  می دستام

 خیلی چیزی میفهمیدم ولی بود  سیاه و تاریک جا همه اینکه با

 .میشه رد  چشمم جلو از سریع

 دریااکبری #

 نهم_شصتو_صدو_ارت پ#

 دلفریبانه #

 :زدم داد  بلند 
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 هستی؟ چیه؟کی اسمت_

 رو زندگیم کل لعنتی میخوای جونم از میخوای؟چی چی من از

 .احمق زنیکه دادی باد  به تو

 اگه  گرفتی  ازم رو کسم همه نمیذاری راحتم چرا

 .میکنم تیکت تیکه خودم بشی نزدیک فرشید  به بخوای

 :شد  اکو خالی نیمه و ریکتا خونه کل توی حرفم اخرین

 نه؟  یا فهمیدی_

 کشیدن  ناله و زوزه صدای بودم کرده عصبیش انگار

 رو بدنم ستون چهار ترسناکش و خراش گوش

 .شد  ساکت "کامال خونه ثانیه چند  از بعد.لرزوند 

 و زن اون های نفس صدای میخورد گوش به که صدایی تنها

 .بود من قلب تپش

 .یشد م تر نزدیک هایش نفس صدای

 :گفتم 

 کمکم توهم باید  میکنم بهت که کمکی عوض افسون،در_

 میدی؟ انجام رو کار این.کنی
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 این با میخواست که شنیدم مخوفی و ترسناک زمزمه گوشم زیر

 .کنه چشمام کردن باز به وادار رو من کار

 فرا رو جونم کل وحشت آن یک .کردم باز رو چشمام

 ولی بود  سالم دیدم هک قبلی های دفعه زن اون گرفت،صورت

 االنچرا؟

 .بودن شده خونی و زخمی صورتش اعضای تمام

 .شد می دیده بدنش و دستان تمام روی پارگی و شالق جای

 اتفاقی چه

 براش

 این افتاده؟کی

 زده؟ رو زن

 .میترسیدم هم بودم شده عصبی هم

 :گفتم 

 .بگو من به رو چیز همه_
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 .کن اعتماد  من به نیستم بقیه مثل من

 .شد  تداعی چشمانم جلوی تیمارستان توی روز همون ی هصحن

 .بود افسون که سمتی رفت پوش سیاه های مرد اون از یکی

 .کشید  بیرون  تخت زیر از رو اون و گرفت موهاش از

 دنیا های آدم این از امان ولی میکرد  تقال و میکشید  جیغ افسون

 د احترامنمیذاشتن زن یک حقوق به تنها نه که نجس و پرست

 .یمیبردن بردگ و اسارت به هارو اون بلکه

 .کجاست "دقیقا اونجا بدم تشخیص نمیتونستم من

 .ندارن مردها با کاری هیچ چرا اینکه ، بود  جالب برام

 زنان از حمایت به و میکردن مقاومت ها مرد  از سری یک

 فقط شوک و ترس شدت از  هام سری یک و میپرداختن

 .نگاهمیکردن

 .بره در قصر تونست فروان خیلی تقالی با افسون

 .تیمارستان کتابخانه سمت دوید  افسون

 به نتونست مرد  اون که بود  زیاد  اونقدر اونجا شلوغی و ازدحام

 .بره افسون دنبال
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مرد خشن و سیاه پوش با هیکل درشت...

برخورد وحشتناک و درد آورش...

با یادآوریش دوباره اخمام به شدت توی هم رفت.



 

 

 .نوشتن به کرد  شروع و برداشت خودکار و کاغذ یک افسون

..... 

 .ندیدم رو زن اون دیگه کردم باز و چشمام

 .بود  زانوهام رو سرم و بودم نشسته در دم زمین روی

 چی؟یعنی یعنی

 بود؟ولی خواب

 همین هنوز انگار

 .جاست

 :زدم فریاد 

 من با چرا_

 کارو این

 میکنی؟من

 چیکار االن
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 کجا کنم؟از

 رو کاغذ  اون

 کنم؟کجا پیدا

 .برم باید 

 .نیومد  صدایی هیچ دیگه

 به گریه به کردم شروع بلند  صدای با .دیگه بودم شده خسته

 .خودم زار حال

 .کردم وحشت خودم گریه صدای از خودم

 .خورد  گوشم به پشت از در چفت صدای اینکه تا

 .دیدم در چهارچوب بین رو فرشید  و کردم نگاهی ترس با

 ...سمتم دوید 

 دریااکبری #

 هفتادم _صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 ...فرشید 

 .کردم باز خشم با رو درب داشتم که فراوانی اخم و حرص با

 قلبم آن یک کردم بود،حس رویم روبه یکه ا صحنه یدند  از اما

 .است ایستادن حال در

 با و کشید  تیری ای،قلبم صحنه همچین دیدن از هول و شوکه

 .دلربا سمت دویدم نفس تنگی

 پته  تته با بزنم حرفی که اومد  نمی باال ینفسم حت که همونطور

 :گفتم 

 .،دلربا شو بیدار دلربا_

 . پارکینگ به بردمش و کندم زمین از رو دلربا نور سرعت با

 صندلی رو خوابوندم رو دلربا و کردم باز رو ماشین عقب در

 .عقب های

 هستم موقعیتی چه تو و میکنم چیکار دارم اصال فهمیدم نمی

 بایدسالم.بمونه سالم باید  دلربا که بود  این پیش ذهنم  و فکر تمام

 .بمونه

 نگه رو ماشین دیدم که بیمارستانی اولین کنار اظطراب با

 .ل داخ بردم دلربارو و داشتم
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.......... 

 میزنم زل دلربام بسته های پلک به دارم که میشه ساعتی سه

 .خوشگلش های چشم های پلک اون شدن باز از دریغ ولی

 :گفت دکتر

 .درمیاره پا از و اون داره زیاد، روحی فشار_

 مفت حرف فقط و میرم راه راست، راست من وقت اون

 عشق اظهار وقت اون نکردم دلربا برای غلطی هیچ.میزنم

 .میکنم وعاشقی

 .بودم عصبانی خودم از خیلی

 .اطرافم دیوارای به بکوبونم رو سرم میخواست دلم

 بدم؟ اجازه تونستم چطور من

 .اومد  دلربا سر من وجود  با ها بال این چطوری

 .بودم متنفر خودم از

 .نیستم عاشق من

 .جهانم مرد  ترین غیرت بی من
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 دریااکبری #

 یکم _هفتادو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 اومده سرم بر که اونچه از مبهم و میکنم؛گیج سیر زمان توی

 .میکنم نگاه اطرافم دیوارای به

 .هستم هرموقعی از تر کالفه

 هستم ای بهونه منتظر  ندارم،فقط رو ای دیگه مشکل هیچ تحمل

 .بشم منفجر تا

 .میخورد  و وجودم کل اشتد خوره مثل دلربا فکر

 من داره میشه وارد بهش که فشارهایی این فکر بگم بهتره البته

 .درمیاره پا از و

 .هست من قلب و ذهن تو همیشه دلربا که وگرنه

 .شده تلخ خیلی کامم به زندگی

 ای دیگه اتفاق و چیز هیچ نمیخوام ندارم رو هیچی تحمل دیگه

 .بده آزار رو دلربا
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 که شدم پدربزرگش مرگ فکر از آوردنش رونبی غرق اونقدر

 .کردم فراموش کل به رو اش دیگه مشکالت

 اینطوری دلربا چرا یعنی

 چیه؟البته خونه اون شد؟تو

 خونه اون تو داره حق

 دست از رو نفر دلربا،سه

 .داد

 .چشید  رو مرگشون

 .درمیومدم پا از بودم منم

 از انبیمارست تخت روی دلربا دیدن با اشک قطره اولین

 .هام لب ی تنگه به رسید  و خورد  لیز صورتم های صخره

 نیم و هام لب پشت غار داخل به کرد  نفوذ  اشک اون از کمی

 و هوا در شد  رها و شد  رد ام چونه گودال از اش دیگه

 از و کرد  سقوط بیمارستان سالن کف سمت به زیادی  باسرعت

 .شد  محو تا پاچید  هم
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 .میکشیدن زبانه دموجو توی دلهره روح و ترس ابر

 ،زندانی زندان داخل رو خودش که بودم بانی زندان یک مثل

 .میداد  نگهبانی خودش برای و بود کرده

 .منم  دربند  رهای

 .منم عالم ی بیچاره

 .منم جهان دو افسون

 .منم اطرافم های آدم تمام از گریزان

 .کردم تکیه نفر یک به تنها

 .میکنم نابود  خودم های دست با دارم هم اون

 عشقه؟ این

 میده؟ آزار رو خودش ،مجنون؛معشوق عشق کجای

 ...اومدن هوش به نایابی خانم بدوید صالحی آقای دکتر، آقای_

...... 

 ...بعد روز دو
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 به مجبورم خدا به باش خودت مراقب دلربا_

 ا دلم؟ا عزیز که میدونی خودتم برم سفر این

 .کنا نگاهش

 نکن هگری نگفتم مگه کوچولو ی دختره

 به وروجک؟محکم میگیره درد  قلبم

 .فشردمش آغوشم

 چی یعنی مرض،اه:دلربا

 بری میخوای که

 و من چرا فرشید؟پس

 :گفتم نمیبری؟پریشون

 .پولم دنبال در دربه من بعدشم کاریه سفر.دلم عزیز_

 .نمیرم که تفریح برای
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 اصرار پس نمیبرمت وجه هیچ به خطرناک سفر این درضمن

 خطرش خاطر به اگه میگم که یدونمم چیزی یک.نکن

 .نمیکنم ریسک پس نبودنیبردمت

 دریااکبری #

 دوم_هفتادو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 ...دلربا

 .رفت نمی فرشید  کاش ای

 .میترسم

 .نیست پیشم فرشید  که میترسم

 بیفته؟ براش اتفاقی اگه

 . دور بندازم رو پوچ خیاالت فکرو این بهتره

 .بیفته اتفاقی رشید ف برای نداره امکان چون
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 که  وقتی تا کنم سرگرم و خودم بهتره

 .ببینه خوشحال و من گرده برمی فرشید 

 .شد اذیت من خاطر به خیلی وقت چند  این

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

 به بینم می خوابی

 عمق چشمانمکه

 می تالطم به را وجودم

 به وادار اندازدمرا

 می دریا در شدن غرق

 فراموش کندهمانا

 یقغر که ام کرده

 به دارمگهگاهی نجاتی

 من احساسات منبع

 میکشد، سرک
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 نهایت بی سرزمین به خود  با و بردارد  را وجودم از ای تکه تا

 .ببرد 

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

 بلند  رنگم ای قهوه میز پشت از و میذارم دفترم الی رو قلمم

 .میشم

 .گیرم می پیش رو آشپزخونه مسیر

 روشن رو ساز هقهو و کنم می وجودم اعماق ته از ای خنده

 .کنم می

 شکوندن قلنج صدای ی متوجه

 برای رو اونها کار، این با میخوان که شم می اطرافم وسایل

 .کنم آماده خودم با کردن همراهی

 .رم می صوت ظبط سمت به  زنان چشمک

 .شدم باخبر خونه این اجزای هدف از چون

 .دم می فشار رو ظبط شدن روشن دکمه اشاره یک با

 عطر شیشه مثل خونه فضای توی ناشناخته مند هنر صدای

 و میپیچه درزا تمام و خونه الی البه و میپره شکسته

 .کمینمیکنه
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 جنس از پتویی و میان من سمت به ادا و ،ناز با آهنگ حروف

 .کشند  می من روی رو رقص و پرواز

 .درمیارن پرواز به و کنن می بلند  رو من

 معلق پری مثل و نهک می خود  بی خود  از رو من سبکی حس

 .کنم می خوردن تکون به شروع هوا در

 سد خجالت ی فرمانده به رو همخونی دستور مغزم های سنسر

 .کنم خارج دهنم از رو ام شده خفه صدای تا میده هام لب

 می خودش در رو شرم حس و شه می ،غالب آزادگی حس

 .بلعه

 .نگر سفید  سرامیکی سالن کف در بالیدن به کنم می شروع و

 .ام انرژی از میخورم،لبریز سر و میخورم سر

 .بالدار های گلبول از پرم لب لبا

 می نزدیک ها آسمون به رو خودم و گیرم می فاصله زمین از

 . کنم

 .میکشم آغوش به رو خودم

 .کنم می درک رو ها بالرین حس ارتفاع افزایش با
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 حرو آزادگی به نیست پا پنجه نوک در رقصیدن به پرواز چون

 .ذهن و

 دریااکبری #

 سوم_هفتادو_صدو_پارت #

 دلفرییانه #

 چه که داره بستگی هاست،اما زیبایی گردون ی  چرخه زندگی

 .ببینی و بدونی زیبا رو چیزهایی

 وجود  حقیقت و شفافیت از عینکی و بشور را هایت چشم

 .بزن هات چشم بر  جهان زیبایی

 ، خوشحالی و آسودگی هر ، غم و سختی هر من درنظر

 سرچشمه همشون پایداری و شکست هر ، پیروزی و هرتالش

 را آنها همه باید .میدن نشون دارند  رو زندگی اززیبایی ای

 را تمامشان ی مزه دندان زیر هتکه تک و کرد  کرد،لمس درک

 حرفی آید  می میان به تجارب از حرف که آنموقع تا چشید 

 م،منا کرده تجربه من آره بگویی و باشی داشته گفتن برای

 .را زندگی مزهی ام چشیده
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 برایت تجربه فالن نکن کارو فالن که بگه من به کسی اینکه

 ... یا نیست خوب

 رو چیزی تا که چرا نمیشوند  حساب حرف من برای اینها

 .فهمید  نخواهم هم وقت هیچ و نمیفهمم نکنم تجربه

 که وقتشه حاال.زده رقم برام رو سرنوشت این خدا که خوشحالم

 .نیست ناشکری وقت دیگه کنم شکرت ازش

 .نمیومد  سرم ها بال این بودم شکرگزار زودتر اگه شاید 

........ 

 داخل به رو خودش از روشنی ی سایه یک ماه زیبای ی چهره

 .بود انداخته آب

 .کردن می نوازش رو ماه ی سایه ها موج ، باد  وزش با

 تمام تکوندن برای کردم می حس که وزید  می خنکی نسیم

 .بود  اومده درونم کثافتهای و خاک گردو

 .ه جسمم و روح تکونیه خونه وقت امشب

 . دوباره شروعی و ها سختی تمام کردن فراموش وقت

 .بسازم خودم در زیبا ی خونه یک که وقتشه
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 .بسازم اول از و بکوبم رو خودم که وقتشه

 .کارخانه بازیابی دکمه سوی به پیش

 به سلطنت و بنشینم ام اهیپادش تخت بر و برم که وقتشه

 .کنم گذاری پایه دوباره رو ام شده سپرده فراموشی

 .کنم حکومت دوباره که وقتشه

 .نمیشم تسلیم وقت هیچ من آره

 .وقت هیچ.وقت هیچ

 من اما هاست خورده شکست ی حرفه شدن ناامید  و تسلیم چون

 .باشه عمرم روز اخرین روز اون اگه  حتی پیروزم

 فاصله فرشید  ی خونه استخر از کردم می هزمزم که همونطور

 .کردم می نزدیکتر ویال به رو خودم و گرفتم می

 سر در الی از رو خودم و کردم باز رو ویال بزرگ در آروم

 .خونه داخل دادم

 ...سکوتی چه

 طوفان؟ از قبل آرامش نکنه

 .بود  خراب فکرم اینقدر بود  گرفته ام خنده
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 .بگیرم پیش رو فرشید  اقات راه و بشم بیخیال کردم سعی

 .میکنم بو رو وسایلش و اتاقش تو میرم هی رفته وقتی از

 .میده و تنش بوی اتاقش

 و وسایل با مجبورم پس نیست پیشم ولی بهش دارم نیاز

 .بگرده زودتر تا بگذرونم و اموراتم تنش بوی و عکسش

 .ام شده دلباخته و وابسته بهش حسابی

 .فرازمینی عشاق میگن ما به

 .بیشتربشه روز به روز عشقمون و پایداربمونیم میخواد  دلم

 دریااکبری #

 جهارم _هفتادو_صدو_پارت #

 دلفرییانه #

 پایین از که نمیگذره،صداهایی خیلی خونه داخل اومدم اینکه از

 .میده قلقلک رو ام کنجکاوی حس میاد 

 !!خبره چه ببینم بکشم  سرکی یک برم باید :گفتم 
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 به و کنم می دنبال پایین؛صدارو یامم ها پله از آروم خیلی

 .رسم می پذیرایی

 .خوره می عرشیا به چشمم

 به  شادی فریاد  و داد  گارد  خواستم که همین شدم خوشحال خیلی

 .کنه می صحبت تلفن با داره شدم متوجه بگیرم خودم

 .بود نشده اونجا در من حضور متوجه و بود من به پشتش

 به ام سرشونه روی هدار ای اشاره انگشت که کردم حس

 روبه سمیرا مظطرب چهره با و گشتم میزنه،بر ضربه آرومی

 .روشدم

 نه ی نشونه به و دستش سمیرا کنم باز دهن خواستم که همین

 .نزنم حرفی که گذاشت هایش لب روی بعد  و آورد  باال

 چرا؟ آخه.کردم تعجب

 بی  و گرفت و دستم مچ

 آشپزخونه به رو من سروصدا

 .برد 

 بزنم؟  حرف نمیذاشت شده؟چرا چی آخه
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 من از رو زدن حرف فرصت شدیم آشپزخونه وارد  وقتی

 .باال برگردید  لطفا خانم دلربا:)گفت و کرد  دستی پیش و گرفت

 ایشون.عرشیاست آقا دستور این .ازتون میکنم خواهش

 .(نیاید  پایین وجه هیچ به شما خواستن

 .بودن شده قلمبه چشمام

 دستور من به ؟؟چرا؟کی؟عرشیاچی:)گفتم  حالت همون در

 کیه؟ مگه کرده؟اون غلطی داده؟چه

 به من که هکیه مگ شدی؟اون دیوونه سمیرا بابا برو:دادم ادامه

 .فرشیده خونه اینجام فرشیدم نامزد  بدم؟من گوش حرفش

 هزاران.بدم توضیح برات چیزارو بقیه بخوام که نمیبینم دلیلی

 مردکگوش این حرف هب نیستم مجبور من که داره وجود  دلیل

 .کنم

 (ترسیدی؟ اینقدر چرا تو ببینم

 .خداااا به تورو خانم:)گفت زار حالت با سمیرا

 .دارید  دوستشون اینقدر که فرشید  آقا جون به شمارو
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 .بکنه میخواهد  چیکار عرشیا این دونید  نمی شما

 ...(نگرانتونم من

 گریه بود  مونده کم.گرفت پایین روبه رو سرش بعدش

 شده؟داشتم چی شده؟باز چی چرا؟؟؟مگه خهآ.کنه

 .شدم می کالفه

 پرتاپ ی آماده و انداختم ام سینه تو محکمی نفس و گزیدم لب

 خشمدرونم از که شدم سمیرا سمت به محکمی و سفت حرفای

 .گرفت می شعله

 بشه؛  خارج نفسم اینکه از قبل اما

 شما گم می رو چی همه گم می چشم.کردم غلط خانم:)گفت

 .(خونمحالل کردم عصبیتون که بفهمن فرشید  آقا .باشید  آروم

 ....شنوم می خب خیلی:گفتم و دادم صورتم به چروکی

 .کرد  اشاره باال به رو اشاره انگشت با
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 .گم می بعدش باال بریم یعنی که

 منتظر و بودم شده ها حرف این از تر حوصله کم که منم

 رو من،سرم حال به بزنه گند  دوباره تا بیفته اتفاقی یک بودم

 به دنبالش به منم و بره که دادم حرکت در ورودی سمت به

 .بردارم قدم جدیدی اتفاق سمت

 ...کن کمکم خودت خدایا

 دریااکبری #

 پنجم _هفتادو_صدو_پارت #

 دلفرییانه #

 کنه باز دهن سمیرا منتظرم که گذره می ای دقیقه چند  کنم فکر

 .شده الل که داره استرس اونقدر ولی
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 کنی؟صبر سکوت خوای می کی تا.دیگه سمیرا،بسه:زدم ددا

 .داره حدی منم

 کنی می معطل رو من داری نکنه

 در سر عرشیا کارای از که

 به رو سرش سریع نیارم؟خیلی

 .داد تکون بار چندین نه ی نشونه

 بزنه حرف اینکه برای ولی گه می رو راستش داره دونستم می

 .کنم رفتار باهاش اینطوری بودم مجبور

  

 بیرون دهنش از که ای هرکلمه با...گفتن به عکرد شرو

 .شد  می بیشتر و بیشتر هم من قلب تپش ، شد  می پرتاب

 .باشن راست حرفاش که شد  نمی باورم

 ...حرفاش از کلمه یک حتی

 .ندارن حقیقت کنم باور نمیتونم نه
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 شماره و برداشتم گوشیمو چطوری نفهمیدم ، میلرزیدن دستام

 .گرفتم رو د فرشی ی

 مشترک تلفن:بود  این شنیدم خط پشت از که چیزی تنها ولی

 .باشد  می خاموش نظر مورد 

 .زمین کردم پرت رو گوشی

 .میکنم چیکار دارم  فهمیدم نمی

 .بودم نکرده باور رو سمیرا های حرف چون

 روبه اظطراب با و کشیدیم بلندی جیغ اندازی تیر صدای با

 :گفتم و شدم سمیرا

 .شو قایم حموم تو برو و سرت رو بگیر دستاتو سریع_

 چی؟  شما خانم_

 .بده انجام گفتم که کاریو نداریم کردن بحث وقت ببند  دهنتو_

 .دوید  حموم سمت به و داد  تکون رو سرش لرزون

 رو پاتختی روی پارچ و دادم قورت رو دهنم آب زور با

 .شدم در نزدیک احتیاط با و برداشتم

 .شه تموم قائله این اید ب.کردم جزم رو عزمم
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 مسخره یک فقط  اتفاقا این که شه ثابت بهم تا پایین  رفتم خودم

 .بازی

 :گفتم و کشیدم فریاد  وجودم اعماق ته از

 ...!!!عرشیااااا_

 .میشد  پایین و باال دریا موج مثل ام سینه

 بودن شده کم هام نفس شمار که بود  شده سنگین ام سینه اونقدر

 .بود بریده رو امونم نفس تنگی و

 .بودم اومده ستوه به

 و گرفتند  قاب رو سرم دور آهن جنس از زنجیری با کردم حس

 رو سرم تا کنن می تر تنگ  و تر تنگ زنجیرو این هی

 .برسونن مهیب ی بهانفجار

 .بود شده خیره من به برآمده هایی چشم و تعجب با عرشیا

 :کشیدم زدم؛فریاد  می نفس نفس که همونطور

 به تا بیرون میری و میشی گم اینجا از اآلن همین عرشیا_

 .نزدم زنگ پلیس
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 کرده گم رو پاش و دست ترس هم تعجب شدت از هم عرشیا

 .بود 

 ...شو گم:کشیدم فریاد  دوباره

 شدت به پاهام و نداشتم،دست ایستادن توان "واقعا دیگه

 اما.بود  شده سخت برام کشیدن نفس میلرزیدن

 :گفتم  خودم با و دادم فشار سفت رو مقاومتکردم؛چشمانم

 باید  بجنگی باید  تو میخواد  همینو هم فرشید  ، دلربا باش محکم_

 .بیفتی نباید  باشه حواست وایستا.باشی استوار

 .بیاد  جوش به خونم تا بود  کافی  جمله همین

 اینقدر که کردند  تزریق هام رگ به رو فرشید  خون کردم حس

 .گرفتم جون و قدرت

 عرشیا سمت به محکم و استوار هایی قدم و خیز و شتاب با

 نثار آبداری سیلی بود  تنم در که قدرتی تمام با و رفتم

 .عرشیاکردم

 روی من سیلی ضرب از که بود  متعجب اونقدر هم عرشیا

 .افتاد  زمین
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 مثل رنگش که بود شوکه اونقدر بود  من از بدتر اون حال انگار

 .بود  شده دیوار گچ

 گفتن(مرحبا) صدای که بود  نگذشته اقاتف اون از ای ثانیه

 .پیچید  سالن توی مردی

 .زدم حدس درست

 .خودشه

 آبی پارچ کشید  می زبانه وجودم در که آتشی و خشم همون با

 .سمتش کردم پرتاب و بود دستم که رو

 .کشوند  انحراف به رو من پرتاب و داد  خالی جا متاسفانه اما

 .کنم  چیکار باید  نمیدونستم نمیکرد  کار فکرم دیگه

 عرشیا جون بی دستای توی اسلحه به چشمم لحظه همون

 .خورد 

 صدای .گرفتم مرد  به رو و بیرون کشیدمش دستش از سریع

 بهپلیس .نه توروخدا نه نه خانم:گفت که شنیدم رو سمیرا فریاد 

 ....بدید  خبر
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 که بودم ایستاده تلفن از کمی فاصله با.کرد  باز و فکرم خودشه

 .برداشت رو تلفن و جنبید  من از زودتر فکثی مردک اون

 با و بردم صورتش نزدیک رو اسلحه لرزونم دستای با سریع

 :گفتم  لرزونم صدای

 میکنم خالی رو ماشه این یا میدی پس رو تلفن االن همین یا_

 .کثیفت  مغز توی

 دستام و شدم شوکه شد  وارد  بهم پشت از که ای حمله به ناگهان

 .شدن شل

 دستم از رو اسلحه و بود  گرفته رو منو محکم پشت از عرشیا

 .کشید 

 .نمیکرد  کار ذهنم دیگه

 .بود  فرار داشتم که راهی تنها االن

 مونده برام که کمی قدرت تمام با و آوردم باال رو دستام هردو

 .محکمیزدم ضربه کریحش صورت به پشت از هایم آرنج با بود 

@romanbook_ir 



 

 

 رو خودم و دمکر دویدن به شروع وقت اتالف بدون و شد  گیج

 .رسوندم ویال باالی طبقه در فرشید  اتاق به

 دریااکبری #

 ششم_هفتادو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 خاطر به آوردم،ولی هجوم گوشیم سمت به و کردم قفل درو

 رو شد؛همین نمی روشن بودم کرده وارد  بهش که ای ضربه

 .کمداشتم

 .کنم چیکار باید  نمیدونستم .کردم می فکر و رفتم می راه تند  تند 

 که دارم استرس اونقدر هنوز ولی گذشت ای دقیقه پنج حدود

 .بدم انجام کاری چه باید  دونم نمی

 .نمیشه اینطوری نه

 نفس و بستم رو چشمانم آروم نشستم  فرشید  تخت روی و رفتم

 .کشیدم عمیق

...۱،۲،۳ 
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 .کردم نقاشی لبام روی لبخندی کردم باز رو چشمانم

 .کردم پرت فرشید  میز یکشو سمت به رو خودم

 .زد  موج چشمانم توی شادی و شوق برق شدنش باز محض به

 با و کردم روشن و برداشتم رو فرشید  قدیمی موبایل سریع

 .گرفتم تماس صدوده شماره

........ 

 بفرمایید؟ سالم+

 ...بیاید  گم می که آدرسی این به سریع "لطفا آقا سالم_

 افتاده؟ براتون اتفاقی خانم؟چه شده چی+

 و بند  اینجا بدونید  فقط بدم توضیح ندارم فرصت اآلن آقا ببینید _

 .میونه در آدم فروش بساط

 و بدید  رو آدرس:گفت  سریع بود  شده شوکه که بود  مشخص

 .برسونید  امن جای یک به و خودتون

 فرا رو وجودم سکل  استر خداحافظی و آدرس گفتن بعد 

 .بود  گرفته
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 جون به افتاد  لگد و مشت با کسی که بودم فکرها همین توی

 .در

 .عوضی کیه؟نکن: زدم داد  و کشیدم بلندی جیغ

 .باش زود ...بیرون بیا شو گم دلربا:گفت و زد  می داد عرشیا

 کنی می داری غلطی چه:دادم جوابش صدا لحن همون با منم

 میفهمی؟خنده کشتت  می بفهمه فرشید  هست؟اگه عرشیا؟حالیت

 .فرشیده خود  ستورد  این:گفت و کرد  چندشی ی

 ...نداره چی؟امکان: گفتم دلم تو

 .آوردم زبون به رو حرف همون

 .فرشید  خود  امر این ولی فکرکن راحتی هرطور:عرشیا

 .بزنی گول رو من تونی نمی ها حرف این با:گفتم کنان خنده

 پلیدی و کثیف ذات اینقدر خوای؟یعنی می جونم از چی

 .کنی وشیفر آدم وقت هیچ کردم نمی داری؟فکر
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 زن یک تونی می چطور.شرف  بی هستم فرشید  نامزد  من

 یک بفروشی؟حتی کسی به خودش اذن بدون دارو شوهر

 .بدی انجام رو کار این تونی نمی درصدهم

..... 

 .نشنیدم صدایی هیچ دیگه حرفام گفتن بعد 

 دریااکبری #

 هفتم _هفتادو_صدو_پارت #

 دلفرییانه #

 داشت قصد  کرد  می وارد  در به که محکمی ضربات با عرشیا

 .بشکنه رو اون

 .داد  نمی جواب زدم می زنگ فرشید  به هرچی هم طرفی از

 .بود  خاموش گوشیش متاسفانه

 !!منتظرتن پایین مهمونا کن باز درو گم می دلربا:گفت عرشیا

 می چی نیست نه؟حالیت عرشیا خوشه مهمونا؟دلت کدوم:گفتم 

 بهت؟  گم
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 خودم ماجرارو تمام بعدش یرونب بیا لحظه یک تو دلربا:عرشیا

 .کنم می تعریف برات

 زدن گول راه تنها نداشتم فراری راه هیچ کردم فکر هرچی

 .بود  عرشیا

 .میام منم پایین برو باشه:گفتم 

 .بود کرده تعجب بود،مطمئنم سکوت چندلحظه

 فهمیدی؟  نشده هیچی کنی فرار نکن سعی بیا زود :عرشیا

 های پله که هاش کفش دایص روی کردم سعی و ندادم جوابی

 .کنم  تمرکز کرد  می طی رو ویال

 .رفت خوبه

 .کشیدم سرک آروم و کردم باز درو قفل

 .بود  نشسته خونه وسایل روی خاک و گرد مثل سکوت

 .کنم فرار نزارن که بودم نگران داشتم استرس

 .کنم فرار بود  آشپزخونه توی که ای پشتی در از خواستم می
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 کمی فاصله با گشتم سمیرا دنبال چشمام با و دمایستا ها پله پایین

 .بود  ایستاده آشپزخونه از

 رو دستش و رسوندم بهش رو خودم سروصدا بی و آروم خیلی

 .کشیدم آشپزخونه سمت  به و گرفتم

 بیرون؟ اومدید  چرا  خانم:سمیرا

 .بیا من با توهم رم می دارم ؛ کنم فرار باید  من سمیرا:گفتم 

 ولی بمونم اینجا باید  من ندارن کاری بامن اینا خانم نه:سمیرا

 اینجانیستند  فرشید  آقا وقتی تا برید  اینجا از کنید  فرار باید  شما

 .نیستید  امان در

 باشید خودتون مراقب پدریتون خونه برید  دم می خبر بهتون

 که سپردن من به شمارو فرشید  آقا نگرانتونم خیلی

 .ببخشید  رو من ام عرضه بی متاسفانهخیلی

 فرار داشتید دیدم اگه گفت بهم عرشیا.برید  سریع باید باشید  زود 

 آقافرشید  به من ...برید  سریعتر پس.بگیرم رو جلوتون میکردید 

 بیان برگشتن از بعد  و نشن نگرانتون که کجایید  گم می

 .دنبالتون

 ...باشه موبایلتون به حواستون میدم خبر بهتون
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 به و بوسیدن از بعد  و دمدا تکون حرفش تایید  نشونه به رو سرم

 .شدم خارج ویال از گردباد  مثل کشیدنش آغوش

 .دویدم فقط

 دریااکبری #

 هشتم _هفتادو_صدو_پارت #

 دلفرییانه #

 میگی؟ داری چی دلربا:سامان

 مطمئن هم باز البته.کردم فرار که "فعال سامان باش آروم:دلربا

 مد  ایهم دیگه کسای یا خواست می و من فقط مردک این نیستم

 .داشته نظر

 .نباش نگران خبردادم پلیس به من

 .سامان نگرانشم نمیده،خیلی جواب فرشید  چرا  نمیفهمم فقط

 کرده ول رو من دخترعموی. هللا اال الاله......مردک:سامان

 خودش؟ برای خارج رفته
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 درست نگو پرت و چرت سامان:گفتم تامل بدون و خشگیمن

 ؟ فهمیدی بگی بهش بد  ندارم طاقت کن صحبت

 اونم حاال.میکنه دفاع هم سریع چه باش رو خانم اوه اوه:سامان

 میکنه؟  دفاع ازت اینطوری

 رو جوابی همون و اومد  هام لب روی به تمسخرآمیز لبخندی

 .داشت رو شنیدنش انتظار که دادم بهش

 عاشقش اینطوری که کرده دفاع چطوری دیدی هم خودت:گفتم 

 نکنسنگ سعی است شده ثابت فرشید  کافی اندازه به.شدم

 .پامون جلو بندازی

 به دستاشو وحشتناکی اخم با و شد  بلند  مبل روی از سامان

 میخوام؟مندشمنت رو خوبیت میفهمی:گفت و داد  فشار بازوهام

 .بفهم نیستم

 دستاشو.فرشیدم عاشق من بفهم رو این توهم ولی میفهمم:دلربا

 .اتاقم توی رفتم و زدم پس محکم
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 .نداد  بهم رو در بستن اجازه و گذاشت در الی پاشو

 بستن برای زورالکی پس نداشتم الکی بازی مسخره حوصله

 .کردم ولش و نزدم در

 نباش،ازت لطفا.دلخوری؟نباش من از:گفت و اتاق تو اومد 

 رو بدی چیزای شنیدن طاقت تو اگه میکنم خواهش

 !!!ندارم تورو دلخوری طاقت منم نداری دربارهفرشید 

 .کردم نگاهش انینگر  با و متعجب

 :کردم زمزمه دلم تو

 دیرینش عشق سامان

 شده؟شایدم زنده من به

 و هست زنده همیشه

 .خبرم بی من

 .افتاده طرفه یک عشق دام توی که متاسفم و ناراحت "واقعا

 .شد پاره سامان طاقت بند 
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 .دلربا دارم دوستت من:گفت  وار زمزمه

 .داشت خواهم و دارم داشتم همیشه

 بغض رنگ صداش تن و رفت می باالتر و االترب صداش موج

 .گرفت می خودش به

 .بودم شوکه بودم نگرانش

 .زیاد  لعنتی،خیلی دارم دوستت خیلی:داد  ادامه

 و هست و بوده روحم و جسم و قلب رو داشتنت حسرت همیشه

 .میمونه میدونم

 و خوب همیشه باشی داشته هارو بهترین میخواستم همیشه

 .باشی خوش

 افسرده که ها موقع اون نمیدونی اصال نمیدونی:شید ک فریاد 

 .میشد چروک و مچاله چطوری قلبم بودی

 هارو چروک این

 دور میبینی

 موهای چشمم؟این
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 رو سفید 

 میبینی؟میبینی؟ 

 .چیه برای نمیفهمی هم ببینی.نمیبینی نه

 .نکنی محروم خودت از رو من میخوام فقط بفهمی  نمیخوامم

 .نمیخوام زیادی  چیز ازت

 بهم نمیخوام نمیفهمی چرا یا بفهم رو این:نگی بهم میخوام فقط

 الزمنکرده.نباش نگرانم بگی نمیخوام نمیکنی درکم چرا بگی

 میدونم خودم کنی ثابت رو داری فرشید  به که عشقی من به

 .عاشقشی

 .کردم تجربه خودم

 هتوهم ک برات خوشحالم".اصال نه نباش فرشید  عاشق نمیگم

 .فهمیدی رو عشق معنای

 .عاشقیم هردومون

 .فرشید  عاشق تو و تو عاشق من که اینه فرقش

 .اینطوریه ما عشق

 نه؟ زیباست
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 شده تو خاطر به شده سفید  موهای و ها چروک این نمیگم من

 .دارم بهت که عشقی خاطر به ولی نه

 اجازه نیستی عاشقم نبودم مطمئن و نبودم عاشقت اگه من

 .یبش ای دیگه کس مال نمیدادم

 .بود  خواهم پشتتم،و همیشه پیشتم همیشه

 .داری همیشه رو من فرشید  بعد 

 .کنارتم من ندارم قرار روت روبه من

 که کسی اینکه.کارراحتیه فکرنکن  بگذری عشقت از اینکه

 .نیست راحت باشه نداشته دوستت داری دوستش

..... 

 .شده سخت براش کشیدن نفس کردم حس

 خوبه؟ سامان؟حالت:گفتم سمتش دویدم و کردم پاک رو اشکام

 روی رو وزنش سنگینی و گذاشت زمین رویی رو دستش

 .انداخت بود  میز رو یکه دست

 بخرم چیزی بیرون میرم من خوبم:گفت و داد  تکون رو سرش

 .میام زود  بخوریم

@romanbook_ir 



 

 

 .کوبید  بهم محکم رو درو و رفت نرو بگم که نداد  اجازه

 .دمبو ندیده رو سامان ناراحتی و بغض تاحاال

 و کردم ضعیف رو اون من ولی هست قوی خیلی فکرمیکردم

 .میکرد  درد  قلبش میکنم بدترش دارم

 چیکارکردم؟ من خدایا

 های خاطره پراز  و قدیمی ی خونه چهاردیواری و موندم من

 .بودن شده پاره تیکه همشون اآلن که کهنه و خورده خاک

 سبچ با اآلن که خوشی و خنده سروصدای از پر ای خونه

 .بود  شده خفه سکوت

 این داخل به رفتنم فرشید  که سنگین جوی و فضا با ای خونه

 .بود کرده ممنوع رو ممکنه برام که جایی تا خونه

 .شد و میشه بد  حالم داخلش به رفتنم با میدونست

 .شد  هربار

 فقط خونه این توی موندن.میکردم گوش حرفش به کاش ای

 .میاره برام افسردگی

 .بخوره تکون دلم تو آب بده اجازه سامان ارمد شک البته
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 .مراقبمه فرشید  مثل

 دریااکبری #

 نهم _هفتادو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 !!سامان؟:گفتم 

 .بله:گفت دلخور و جدی سامان

 .کردم ناراحتش رو داشته دوستم که کسی اینکه از ؛ گرفت دلم

 که بودم فکرا همین تو

 فرشید :گفت

 رفته:کجاست؟دلربا

 .پول ایبر خارج

 پولی؟ پول؟چه:سامان
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 .نشیم خیابونا و کوچه آواره کنه جور پول اینکه برای:دلربا

 پولداری؟چرا اون به میگی؟اون داری چی؟؟؟؟چی:سامان

 نگفتی؟ چیزی من به پوله؟چیشده؟چرا دنبال

 شاید  تا خارج رفته.شده ورشکست ،فرشید  سامان خب:دلربا

 چطوری "قیقاد  نمیدونم یا بگیره قرض کسی از بتونه

 نشه ورشکست پدرش و خودش شرکت تا بیاد  پولیدستش

 .خونه تخلیه برای میان وگرنه

 یک همین مگه:سامان

 رو ویال دونه

 اندازه دارن؟ماشاءهللا

 ی خونه برید  خب قصره

 .کوچیکتر

 .نیست این مسئله:دلربا

 رو ندارش دارو هرچی و ماشین و ها خونه کل اگه حتی فرشید 

 .کنه جبران رو پول اون ونهنمیت  باز بفروشه
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 برداریه؟ کاله ماجرا:پرسید  عصبی

 .ازش کردن دزدی:گفتم و دادم تکون رو سرم دلخور

 چطوری؟:سامان

 توی نبود  پرسش زمان ندارم خبر جزئیاتش از من سامان:دلربا

 پرسیدن نه.بود دلداری من کار تنها فرشید  احوال و حال

 .هایالکی

 .کسی چه و چطوری میکنه فرقی چه

 ولی گفت چی نفهمیدم من که جوری گفت چیزی یه لب زیر

 .بود  عصبی خیلی

 شبیه ام قیافه من:سامان

 به هاست؟چرا غریبه

 نمیگی؟ هیچی من

 .دلخورشی نمیخواستم:دلربا

 .کنم فرشید  کمک باید  بود  کجا دلخور:سامان
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 کجا تا داره مایه که برمیاد؟فرشید  ازت کاری چه:دلربا

 کنی؟اخم چیکارمیتونی تو کرده یرگ باتالق این تو

 .خانم دلربا نیست پول به چی همه:گفت کردو

 .دارم معرفت ولی نیستم دار مایه و فقیرم درسته

 .افتاده لج سر امروز من با "کال سامان این اینکه مثل نخیر

 کوبیدم بشقابم توی رو چنگالم و قاشق و زدم راه اون به خودمو

 .مرسی:گفتم و

 به دست مبل رو و پذیرایی توی رفتم و شدم لند ب صندلی رو از

 .نشستم سینه

 .میکرد  آنالیزم داشت چشماش با

 .بود  بسته نقش لباش روی جذابی خنده

 .شدی لوس خانم دلربا:گفت

 !!...کردها لوست خیلی فرشید 
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 به:گفتم 

 توچه؟بلند 

 و خندید 

 .تربچه:گفت

 بود شده تنگ اداهات و ناز و لوس اینطوری برای دلم:داد  ادامه

 .جون دخترعمو

 .بودی کور تو بودم لوس من:گفتم 

 ببینیم؟  رو ای دیگه چیز غیرشما مگه میدی اجازه شما:گفت

 اینطوری ببینه فرشید  اگه آقا کنم ازدواج قراره من هوی:گفتم 

 .میکشتت میری ام صدقه قربون

 رو خودش ولی کرد  تغییر اش چهره رنگ شد  ناراحت انگار

 جلو.غیرتی  دختر بابا:گفت کنان ندهخ و زد راه اون به

 هرکی . دارم دوستت دخترعمومی میرم خودشمقربونت

 .باشه میخواد 
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 ولی بکشه تورو شاید .نمیکشه رو من فابمه رفیق فرشید  بعدشم

 ".عمرا منو

 .خندید بلند  بعدش

 .سامااااان:گفتم و سمتش کردم پرت رو مبل روی کوسن

 کنما؟ بغلت نکن کاری:گفت و خندید 

 .باش خیال همین به:فتم گ

 زنگ گوشیم سمتم بیاد  و بگیره گارد  میخواست که همین

 .خورد 

 دریااکبری #

 هشتادم_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 و گرفتم کنارگوشم رو گوشی و کردم لمس رو سبز دکمه

 .دادم جواب
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 ...بله_

 .خانم؟سمیرام دلربا_

 میزنم زنگ داری؟هرچی خبر فرشید  از سمیرا؟چیشده؟تو_

 .نگرانشم خیلی خاموشه یشگوش

 .باشید  زود .ویال بیاید  سریع خانم_

 .پیچید  گوشم توی ممتد  بوق صدای سمیرا حرف از بعد 

 چیشده؟ یعنی میترسیدم.بودم شوکه

 نگهش زور به میکرد  سنگینی راستم دست توی گوشی وزن

 .بودم داشته

 .نبودم اطرافم متوجه

 م بود  شده غرق

 سمیرا صدای.بودم فرشید  ،نگران اظطراب و ترس در غرق

 .میلرزید  ترس شدت از

 .شد  پرت عقب طرف روبه سرم فکرا همین حین

 .میکردم حس راستم ی گونه روی سوزشی
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 روبه سامان نگران چهره با و شدم خیره روم روبه به متعجب

 .روشدم

 نمیشنیدن رو صدایی هیچ هام گوش میومد  بوش که اینجور

 هیچصدایی ولی میدیدم رو سامان های لب حرکت فقط چون

 .درنمیومد  ازشون

 ...نفهمیدم هیچی دیگه

.......... 

 کرد  برخورد  صورتم روی سامان توسط که آبی محکم سیلی با

 .م گفت بلندی هین و پریدم جا از

 که خداروشکر:گفت و داد فشار خودش به و من محکم سامان

 .اومدی هوش به

 از میگفت؟من چی سامان

 ؟زمانبودم؟چیشده رفته هوش

 .بودم کرده گم رو مکان و
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 شده چی:گفتم متعجب

 سامان؟من

 نشده هیچی:کجام؟سامان

 بریم پاشو عزیزم

 .بیرون

 .نمیفهمیدم هیچی نمیومد  یادم چیز هیچ نبودم چیز هیچ متوجه

 .بودم گیج

 خونه از چطوری.پوشیدم چطوری و پوشیدم چی نفهمیدم

 خونهفرشید  ویت رو خودم اومدم خودم به وقتی ولی شدم خارج

 .دیدم

 و شده خراب سرم روی دنیا های غم تمام کردم حس ناگهان

 .آوردم یاد  به رو چی همه

 .میشد خورد  داشت ام سینه قفسه

 .میشد شنیده وضوح به شدنش خورد  صدای

 .اومد  سامان و من ی بدرقه به چندشی خنده با عرشیا
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 صحبت جان فرشید  با که وقته خیلی فکرکنم دلربا:عرشیا

 درسته؟ نکردی

 سر بالیی چه یعنی .میشه کنده جاش از قلبم اآلن میکردم حس

 اومده؟ فرشید 

 لنگر سامان روی نداشتن رو وزنم داشتن نگه توان زانوهام

 ولیبه کنه بغلم میخواست داشت نگهم محکم سامان و انداختم

 .زدم پس دستاشو زور

 جون از میخوای چی عوضی مرتیکه:کشید  فریاد  سامان

 کردی مونده؟فکر صاحاب بی میخوری گهی چه با؟داریدلر

 کسه؟ دلربابی

 بی نکرد  دستیگر تورو پلیس مگه پایین بیارم فکتو بزنم

 ناموس؟

 پرتاب عرشیا روبه حرفاشو گلوله داشت که حال درهمون

 رو عرشیا لباس ی یقه و رسوند  عرشیا به رو خودش میکرد 

 .کرد  مچاله دستش توی ارزش بی و سبک مثآلشغالی
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 بود  کاشته لبش گوشه که چندشی پوزخند  همون با عرشیا

 .نکرد پیدا هیچی ولی اومد پلیس؟پلیس:گفت

 خانم؟ دلربا زدی تهمت الکی چرا

 چیه؟  حرفا میکنه؟این فروشی آدم اینجا کی

 زشت و بدفرم ی چونه نثار محکمی مشت غیض با سامان

 .کرد  عرشیا

 ات زنده.کن تکرار تو جمله دوباره داری جرات:سامان

 .نمیذارم

 و نداد  امونش سامان زمین روی عرشیا شدن پرت از بعد 

 .زدش داشت جا که جایی تا انداخت عرشیا روی رو خودش

 .شد  خنک دلم

 دریااکبری #

 یکم_هشتادو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 .نشنوم هیچی و شم کر میخواست دلم فقط وضعیت اون تو

 .فرشید  جز ببینم نمیخواستم هیچی

 کجاست؟ فرشید :گفتم و  رفتم سمیرا سمت به راسونه

 .خبرداره عرشیا ولی خانم نمیدونم_

 رفته فرشید  که روزه دو اآلن نمیفهمم

 میشه؟با مگه نزده من به زنگم یک ولی

 و رفتم سامان و عرشیا سمت به شتاب

 .کنید  بس زدم جیغ

 :دادم ادامه و کردم عرشیا روبه

 کجاست؟ فرشید 

 بود  سختی کار دهنم آب دادن قورت ، بود  هاومد  تنگ به قلبم

 میشد  دهنم و زبون زیر رو خشکسالی مزه تقریبا چون

 .حسکرد 
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 این کن جمع.میخوام رو فرشید  فقط من:کردم زمزمه لب زیر

 میکنی؟هیچ داری غلطی چه عرشیا رو بازیات مسخره

 معلومهست؟

 وضع اون با میکرد  چکه عرشیا سروصورت از عرق و خون

 ای شماره و رفت گوشیش سمت به لنگون ، شالش و آش

 .گذاشت آیفون روی و روگرفت

 .پیچید  فضا توی صداش بوق تا سه از بعد 

 .بود خودش

 از گشاد  لبخندی و دادم فشار هم به رو چشام صداش شنیدن با

 .زدم وجودم اعماق ته

 فرشید  و کنم باز دهن خواستم که همین و برید  رو امونم اشک

 کرد  باز دهن یاعرش بزنم صدا رو

 آسایش فرشید _

:کجاست؟فرشید 

@romanbook_ir 



 

 

 کارش کنارمه

 داری؟

 سالمتی؟ داداش؟به کردید  نامزد _

 ......نره یادت ولی...اومدیم محضر از تازه آره:فرشید 

 گفت  و فرشید  حرف بین پرید  عرشیا

 داداش راستی بشید  خوشبخت داداش باشه مبارک جانم ای_

 .نباش نگران یششپ فرستادم دلربارو شد  انجام کارت اون

 تکرار باز نره یادت.نزن مفت زر اینقدر عرشیا شو خفه_

 ....میکنم

 .بزنه حرفی فرشید  نداد اجازه دیگه کرد  قطع بعدش

 .بودم خنثی "کامال نداشتم احساسی هیچ

 نکرده باور رو مکالمه های حرف از کدوم هیچ چون مشخصه

 .بودم

 .نبودم هم شوکه حتی

 صحبت فرشید  با میخواستم کردی قطع چرا:گفتم عادی "کامال

 .کنم
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 .میکرد  نگاهم خیره خیره باز دهانی و تعحب با عرشیا

 .بده رو گوشیت:گفتم و خندیدم بلند 

 .گرفتم دستش از رو گوشیش زور به

 دریااکبری #

 دوم_هشتادو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .میترسیدم ولی بودم باورنکرده بااینکه.لرزیدن می دستام

 حرف نکنه رسیدم؟ازاینکهمیت چی از

 فرشید  باشه؟مگه راست فرشید  های

 چی؟ میگه؟محضر؟یعنی هم دروغ

 .میزد  زنگ گوشام توی فرشید  صدای

 .برسم فرشید  شماره به بتونم شاید  تا ورمیرفتم گوشی با الکی
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 اتمی بمب یک سرم درون میکردم حس بودم اومده ستوه به

 تکهپاره رو مغزم و منفجربشه ممکنه هرآن که شده کارگذاشته

 .کنه

 فریاد  نداشتم آشنایی باهاش خودم که صدایی با

 کو؟شماره کوفتی شماره این پس:گفتم و کشیدم

 .بگیر رو شمارش کو؟بیا فرشید 

 .بود  زده خشکشون مجسمه مثل سامان هم عرشیا هم اما

 .کنم درک رو هستم توش اآلن که موقعیتی  نمیتونم

 .نبود  مهم برام هیچی دیگه

 .پیشش میرفتم باید  کردم می پیدا رو فرشید  د بای

 .بود  فرشید  هم اون و بودم کرده گم چیزی من

 نداره امکان باورکنم حرفاشو نمیتونستم هم درصد  یک حتی

 .کرد  می شوخی داشت

 که شنیدی:گفت و کرد  نطق عرشیا من های خوددرگیری بین

 که زورم به میخواستم چی  برای فکرکردی خودت؟پس
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 دیدی.بفهمی هارو حقیقت میخواستم ارم؟چوند  شدهنگهت

 ولی میزد  حرف کرد؟عرشیا چیکار داشتی دوستش که کسی

 .نمیفهمیدم رو هاش حرف از کدوم هیچ من

 داری عرشیا؟چرا چیه کارا ازاین هدفت:گفت سامان بین اون

 .نمیکنیم باور دلربا نه من میکنی؟نه کارو این

 ، گفت خودش وقتی بابا!!!!نکنید  خب:گفت عصبانی عرشیا

 .بود فرشید  خود  بودید؟صدای هکر مگ کرد  اعتراف خودش

 یکی با تورو که خواست ازم فرشید  دلربا:گفت و کرد  من روبه

 .کنم معامله

 با خودش میبینی که هم حاال و برسه خودش به کلونی پول تا

 بدون. هست خرم و خوش هم اآلن و کرده عقد  دخترش دوست

 اینو نمیخوای چرا.تو وجود  با نه بهشته فرشید  برای زندگی تو

 نخواهی نداشتی؟نداریو فرشید  برای ارزشی هیچ تو که بفهمی

 .داشت

 رو مغزم داشت که بود  عرشیا های حرف بار این حاال

 .میرسید  استخونم مغز به و میشکافت
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 به هام دندون بود گرفته رو وجودم کل شدیدی سرمای و سوز

 .میزدند  شخم رو گاهم گیج روی و میکرد  برخورد همدیگه

 .کنم باور حتی نه و ببینم نه و بشنوم نه هیچی نمیخواستم

 اون از رو خودم کردم سعی و دویدم داشتم که  قدرتی تمام با

 .کنم دور متشنج جو

 میپرسیدم ازش باید  خودم آره.میپرسیدم فرشید  خود  از باید 

 .تکردهخیان بهم که کنم باور تا میدیدم خودم های چشم با خودم

 به شروع و برداشتم عقب به قدم چند  نکردم فکر هیچی به دیگه

 .کردم دویدن

 دریااکبری #

 سوم_هشتادو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 *فرشید *

 نبودش و تنهایی در
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 فقط همدمم تنها گاهی

 اوستتا از تصویری

 این خال و کنی نگاهش

 کنیوقتی کمتر را نیستی

 چشمانش در میزنی ذل

 .زد  خودش حضور در را خیره این میتوانن چرا نمیدانم

 دنیاس رنگ ترین عجیب چشمانش

 سبز رنگهای تمام  با انگار میشوی زمرد  سنگ این اسیر چنان

 .کردی گم داخلش چیزی تو و است متفاوت

 دهی تکان را سرت حتی  نیستی قادر

 طنابی هیچ که میشوی چشمان این به کردن نگاه در قفل چنان و

 .بکشد  بیرون چاه یناز تورا نمیتواند 

 در چنان میخواهد دلت و میبینی لبهایش روی را زیبایش لبخند 

 ایستکه بوسه آخرین گویا که بفشاری لبهارا این لبانت میان

 .اند  داده را زدنش اجازه بهت
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لبخند زیبایش را می بینی... که از میان لب های سرخش همچون

 شکوفه های بهاری، با طراوت و امید بخش، شکوفا می شود.



 

 

 . میکند  زیباتر را لبخند  این سیاهش و لخت موهای

 .دارند  صاف و لخت موی دنیا زنان تمام که میکنی تصور

 همین زیباترینش و

 را میبینیعکس که است

 ات سینه روی

 .میفشاری

 خود میکند  تصور خیالت میبندی لحظاتی برای که را چشمانت

 میفشاریکه خود  در را دستانت سفت چنان آغوشت در اوست

 برود  که داد  فشار چنان باید  انگار میشود  خالی درونت تمام

 میبوسیبا ار عکس وجود  تمام با که اینجاست و بدنت داخل

 عقل و عاشقتم میگویی عکس به رو و او خیال و بسته چشمان

 ودوباره بشنود  نمیتواند  را صدایت او بفهماند  تو به نمیتواند 

 بیرون به داری نفس هرچه وجود  تمام با و عاشقتم میگویی

 .میشوی خالی و عاشقتم میگویی و میدهی

 مری #

 .شد می  غیرممکن داشت برام دلربا بدون کشیدن نفس
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و انگار وجودش در آن عکس حلول می کند که اینچنین مجنون 

وار، عطر و بوی معشوق را از یک عکس بی جان حس میکنی و 

انگار که او را در جوار خود داری که با



 

 

 .میشه بدتر و بدتر میگذره که هرچی ولی بود سخت اولش

 نه هم اآلن.میشه نابود  بشه دار خبر اگه کردم؟دلربا چیکار من

 .میزنه زنگ حتی نه میده جواب رو گوشیش

 .شده چی نمیفهمم "اصال

 از خبره؟دارم چه اونجا نیست معلوم.نمیگه هیچی  هم عرشیا

 باشهیااینکه افتاده اتفاقی یا اد بی دلربا سر بالیی نکنه اینکه ترس

 روانی بده آزار رو اون ای غصه و غم و باشه شده ناراحت

 .میشم

 .باید .برگردم امروز باید 

 حرف من با نمیشه حاضر چرا نمیفهمم ندارم و دوریش طاقت

 .بزنه

 ...برسه بهش دستم فقط.نمیگه هیچی هم نامرد  عرشیا

 خودم اینکه از زودتر اینکه هم اون میترسیدم چیز  یک از فقط

 آسایشصوری با که باشه فهمیده بدم توضیح براش رو چی همه

 .کردم ازدواج

 توی دوباره رو غم موج ندارم طاقت بفهمه نباید  "اصال

 .ببینم زمردیش چشمای
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 آبی زیر که نمیدونستم و نداشتم اعتماد  عرشیا به هم طرفی از

 .گفته چی دلربا به

 حتی نمیشه حاضر که گفته بهش یچیزای که شده دار خبر شستم

 .بده رو هام تلفن جواب

 .بود  درگیر بدجوری ذهنم

آ...دلربا...آخ

دریااکبر #خ

 ی

 چهارم_هشتادو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 از نمیدونستم که عشوه و ناز از پر و چندش لحنی با آسایش

 میکنییک عزیزم،چیکار فرشید :گفت گرفته نشات صدا این کجا

 میکنی؟ فکر چی به تاقا تو تنها ساعته

 زننده کوتاه لباس آن با که ایستادم روش روبه خشم و غیض با

 تونباید  به نمیکنی فکر:گفتم  و داشت خودنمایی در سعی اش

 باشه؟ داشته ربطی

 اونم هیچکس به من کنی دخالت کارام تو نکرده الزم درضمن

 کولت رو بذار رو دمت پس نمیدم پس جواب تو مثل زنی

 .نمیاد  گیرت چیزی نجاای وبرو،

 خورد  رو فکت وگرنه عزیزم میگی بمن باشه آخرتم دفعه

 .میکنم

 و گرفتم ازش رو  تنفرم با نگاه و کردم نثارش پوزخندی بعدش

 .نشستم تخت لبه روی دوباره

 به شو کله میخواست دلم میداد  آزارم داشت "واقعا صداش

 .بکوبم دیوار

 ....محسوب همسرت گهدی اآلن کنم؟ فکرو این چی برای نه_
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 در سعی که بلندی داد  با و کنه تموم رو حرفش ندادم اجازه

 خوبمیدونی خودتم.آسایش ببند  دهنتو:گفتم  داشتم کردنش کنترل

 .من نه کردی امضا رو چیزی  تو نه صوری ازدواج این

 میکشیش گند  به که نبر کار به رو همسر کلمه نجست دهن با

 فهمیدی؟ 

 لباس  تو و تنم دامادی لباس من که اینه هست اینجا که چیزی تنها

 بهاون بتونی که پرت و چرت عکس چهارتا و همین عروس

 دروغی و الکی بافی خیال اینقدر چرا.بدی نشون ات کنه نامزد 

 تو رو باورتشه؟این که کنی تلقین اینقدر میخوای میکنی؟نکنه

 آیندهدر نه میکنیم نه کردیم ازدواج نه باهم ما که کن فرو گوشات

 دیگه طور باهات دلمنمیخواد.افتاد  خواهد شومی اتفاق همچین

 همه  زیر بزنم میتونم  راحت که؟خیلی ای متوجه کنم  رفتار  ای

 .چی

 رو آبروت من که همونطور پس شه ریزی آبرو ندارم دوست

 .اگهبتونی البته بکنی کارو این توهم میخواهم ازت  میکنم حفظ

 آرامش مایه خودت "اصال ولی آسایشه که اسمت برعکس

 .هستی عذاب مایه برعکس ، نیستی

 و کردم ترک رو اون و اتاق ای اضافه حرف هیچ بدون بعدش

 .شدم دلربام به دلتنگی از ای خلسه وارد  خودم
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 این به دادن ادامه خیال دیگه که فکرنکنم ها حرف این از بعد 

 از کمی  تا باشه تنها بزنه،بهتره سرش به کثیف بازی

 .بکشه دست اش گانه بچه توهمات از و بکشهعقلشکار

 کم پول کردن جور و صوری ازدواج این خاطر به همینطوری

 .بشه پنبه کردم رشته هرچی نمیخوام ینکشیدم بدبخت

 دلربا از دوری برای تصمیم به مجبور که بود  طوری شرایط

 .بودم کوتاهی مدت برای

 .بود  تر دردناک عذابی و سختی هر از برام این و

 و میخورد  رو وجودم تمام اسید  مثل داشت کالفگی حس

 .میپوسوند 

 رو طعمش عمرم تمام تو که کسی بی و تنهایی و غریب حس

 .برابر چندین اینبار بودولی اومده سراغم دوباره بودم چشیده

 .تره سخت باشی غریب ات زندگی توی کسی وجود  با اینکه

 همیشه مثل تا  میدم فشار هم روی رو چشمام لحظه چند  برای

 .کنم خاموش رو حرصم آتیش

 برای جایی دنبال به .میدم فشار  و میکنم مشت هامو دست

 حرص این تخلیه برای جایی از دریغ اما میگردم زدن ضربه

 .میزنه آتیش رو وجودم کل داره که خشم وموج
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 اینکه از میشم متعجب لحظه یک برای

 کنم؟چطور کاری همچین تونستم چطور

 .کردم ریسک کنم؟چطور د اعتما تونستم

 این تو اما داشتم اعتماد  بهش که بود دوستام بهترین جزو عرشیا

 .میترسم این از من و کرده تغییر رفتارش "کامال روز چند 

 آسایش های نقشه به تونستم چطور

 که کنم؟امیدوارم اعتماد  پدرش و

 بهم رو پولم و باشن قولشون سر

 .برگردونن

 .درمیاورد  پا از رو من داشت که بود  حسی اون از بدتر

 .گناه و وجدان عذاب حس

 باید  میکردم و کار این نگم؟نباید  هیچی دلربا به تونستم چطور

 اینطوریآشوب تا میکردم باخبر ام نقشه از هم رو اون اول از

 .نشه پا به جفتمون درون در

@romanbook_ir 



 

 

 .نمیده هامو تلفن جواب چرا نیست معلوم هیچ

 فقط نمیده جواب اون برای دهکر قهر دوریت از میگه عرشیا

 .خوبه حالش میگه

 نداره قرارم؟امکان بی من اینقدر چرا پس خوبه حالش اگه

 .سرد ولی میده جواب باشه قهر حتی نده تلفنامو جواب دلربا

 اونم کنم درک و بفهمم نمیتونستم "اصال رو چیز یک اینجا

 سوم جهانی جنگ در خودم با.لنگید  می کار جای یک اینکه

 .میبردم هسرب

 اش کرده تغییر رفتار و عرشیا طرف یک دلربا طرف یک

 به شدنم اعتماد  بی طرف یک ام نگرانی و ترس  طرف یک

 و ها وام اون دادن پس و پولی بی هم دیگه طرف از دیگرانو

 بدجوری . میکنه سقوط سرعت به داره که شرکت و آسایش

 .میاوردم داشتمکم

 عکس دیدن کنه آرومم نستمیتو حاضر درحال که چیزی تنها

 .بود دلربا

 بود  وقتش حاال و بود شده حک قلبم توی اون اصلی عکس

 .داشتم نیاز بهش "واقعا کنم قوا تجدید 
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 دریااکبری #

 پنجم_هشتادو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .بشم آروم بتونم تا بود  آغوش یک میخواستم که چیزی تنها

 و این و میشدم تر وابسته دلربا به قبل روز از بیشتر روز هر

 .کنه احساس و بفهمه نمیتونست خودم جز به هیچکس

 .برام شده غیرممکن دلربا بدون زندگی که حدی در

 .شدم دلربا عاشق که خوشحالم

 .برد  رو من دل اسمش مثل ،دلربا آسایش برعکس

 حاال روهم اون برگرداندن قصد  که برده کجاها به نیست معلوم

 .نداره حاالها

 بویی و رنگ هیچ دلربا بدون ام زندگی که یکنمم حس گاهی

 .نداره

 این تابی بی روز چند این تو حداقل میکنم حس درست شاید 

 .میکرد  داد  بی حس
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 .برگردم باید .بگیرم بلیط سریعتر هرچه تا برداشتم رو گوشی

 .پرکنم بهش عشقم با رو فاصله این باید 

........ 

 دیر اینقدر چرابرنگشته؟ خرید  از هنوز دلربا ، سمیرا_

 کجاست؟ هست معلوم کرده؟هیچ

 خانم دلربا که میدونید  خب...چیزه راستش اممم فرشید  آقا_

 .میکشه طول خریدشون کمی.هستند  پسند  سخت

 .خونه بیاد  سریع بگو بزن زنگ بهش_

 هم بار یک حتی برگشتم وقتی از ندارم و دوریش طاقت دیگه

 .میمیرم دارم ندیدمش

 .بشه سوپرایز میخوام نگو هیچی بهش من برگشتن از ولی

 .شد محو من دید  از و داد  تکون سری سمیرا

 نوارهای و رز برگ گل با ویالرو کل.عالیه اینجا چی همه

 پیچک باریک های ریسه سقف از و بودم کرده تزئین طالیی

 .بودم کرده نصب دارقرمز

 خیلی  مطمئنم کنم  خواستگاری ازش دوم بار برای میخواستم

 .بودیم سختی شرایط توی اول سری چون میشه لخوشحا
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 .عالیه چی همه اآلن اما

 دیدنش شوق و هیجان.میکنه لبریز رو صبرم جام داره دلتنگی

 .کرده خوب های حس از لبریز رو وجودم کل

 .میکنم تجربه رو عشق حس دارم که باره اولین

 چون کنه ازدواج باهام بشه حاضر آینده هفته برای امیدوارم

 دنیابه حال به تا که بگیرم ای شاهانه عروسی براش واهممیخ

 .ندیده خودش

 تبدیل جهان دختر ترین خوشبخت به رو دلربا میخوام

 به شدن نزدیک اجازه حتی اندوهی و غم هیچ که طوری.کنم

 .باشه نداشته دلربارو

 زندگیم فرد  عزیزترین اومدن مژده سمیرا که وقتی تا دادم ترجیح

 .شوم آرام کمی تا بذارم هم روی رو مامچش میده بهم رو

 دریااکبری #

 ششم_هشتادو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

@romanbook_ir 



 

 

 *دلربا*

 خواهش ازت سامان اما:گفتم سامان به رو زاری و گریه با

 تو...دیگه بار یک "لطفا برم بذار کن ول و دستم میکنم

 ....ازکجامطمئنی

 و د ش الل زبونم ترس از که کشید  فریاد  هام حرف بین طوری

 .میومد  در جا از داشت تعجب شدت از چشمام

 دیگه دلربا شو خفه:گفت میزد  نفس نفس که همونطور سامان

 هیچیحالیت تو اگه کری و کوری تو اگه بشنوم هیچی نمیخوام

 شی نابود  دوباره نمیذارم من نیستم تو مثل من ولی نیست

 .زندگیتنمیدم به نه خودت به نه رو اجازه این .نمیذارم

 بی آدم یک برای نمیذارم باشی من برای نیست قرار تو هاگ

 ارزش اون نمیفهمی چرا بشی هم کار خیانت و لیاقت

 و سرتری اون از خیلی تو نداره تورو لیاقت تورونداره؟اون

 :کشیدم فریاد  هاش حرف بین نکردبلند  درک رو اینو اون

 .سامان شو خفه_

 :زد  داد  تر بلند  و نشد  ساکت
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 .کرد  رو غلط این ولی نمیدونم جراتی چه به کرد ولت اون _

 منعاشقتر از که شه پیدا کسی که برمیدارم سرت از دست وقتی

 خیانت اولش همون اینکه نه کنه خوشبخت تورو بتونه و باشه

 ادامه ی اجازه کردم پرتاب سامان صورت روی که تفی با

 .گرفتم رو فرشید  به نسبت آمیزش توهین حرفای دادن

 تلخی خنده که نگذشت دیری اما کرد  سکوت و شد  هشوک اولش

 :گفت و کرد 

 ندیدی مگه کنی فراموش رو فرشید  باید  تو

 گفت؟مگه چی عوضی اون نشنیدی دلربا؟مگه

 کرد؟ ..... لهت چطوری ندیدی

 چون نیاورد  زبون به و خورد  رو خیانت ی کلمه بار این_

 .نداره هم کردن تف ارزش حتی دیگه اینبار میدونست

 :داد  دامها
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 نقشی هیچ تو بفهمی نمیخوای کرد؟چطوری؟چرا ولت چطور_

 بوده نداشتیهرچی وقتم هیچ.نداری خرپول آدم اون زندگی توی

 .بوده ترحم

 رابطه این گرفتن شکل مانع نشدم مانع غیرت بی احمق من

 اونقدرسفت نذاشت پدربزرگت ولی کردم رو سعیم نشدم اشتباه

 شدم بیخیال منم که گرفت  رو فرشید  پشت محکم و سخت و

 فرشید  ورفتار ظاهر هم کمی خودش به سپردم رو چی همه و

 پس...هرگز اآلن ولی بود شده راحت خیالم تو از و زد  گولم

 .نکن اصرار دیگه

 .بود  لحظه همین بودم کرده تجربه عمرم توی که حسی بدترین

 در سعی و افتاده دوشم روی بر دنیا سنگینی تمام میکردم حس

 .داشتن رو زمین درون کردنم وفر

 حرفی هیچ بی میزد  بهم و حالم داشت داشتم که مضخرفی حس

 .کردم قفل رو در و دویدم دستشویی سمت

 دست خیال و بود  بسته من زندگی کردن نابود  به کمر سامان

 داشتعذابم بار این بیشتری جدیت با بلکه نداشت هم داشتن نگه

 .د نبو پشتم هم اون دیگه حتی.میداد
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 پس ولی ندارم رو کسی دیگه فرشید  غیر.شدم تنها کامال من

 کوش؟ فرشید 

 .کنه درکم نمیکرد  سعی "اصال چرا سامان

 ثانیه یک "حدودا.کنم زندگی نمیتونم فرشید  بدون نمیفهمید  چرا

 تازهبه سامان فکرکنم که گذشت دستشویی به ورودم از ای

 و یکوبید م در به دستاش با قدرت و شتاب با و اومد  خودش

 و کن باز رو در دلربا میکشید  فریاد 

 حالت چیشده؟ چطوره؟ حالت قبیل  از حرفایی رگبار به رو من

 .بستهبود بده رو جوابم دلربا و افتاده برات اتفاقی چه و خوبه؟

 .نگرانمه زیاد  خیلی بود؟مثال نگرانم

 دوستم چقدر که میشناختم رو سامان من و بود  هویدا کامال

 .داره

 .رفتارمیکنه بامن برده یک مثل داره االن .. .داشت هالبت

 نمیدونه اون حماقته و خودخواهی روی از نگرانی این ولی

 .کنه خیانت نمیتونه وقت هیچ فرشید 

 دستشویی نور میکرد  اذیت رو چشمام روشویی کاشی سفیدی

 غیرقابلتحمل روشویی روی انعکاسش این و بود  زیاد  خیلی

 .بود 
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 .دادم رو اشکام قطرات شدن سرازیر به ازهاج بستم رو چشام

 از تهوع حالت فقط و بود  نشده خالی معدم محتویات از هیچی

 .بود  ناله و گریه شدت

 یا میکردم؟فرشید  فرار کی دست از باید 

 کنم؟خب باور باید  رو کدومشون سامان؟حرف

 .فرشید  احمق ی دختره معلومه

 کنم؟ شک فرشید  به تونستم چطور

 پتکی مثل که فرشید  امروز حرفای یادآوری همه از بدتر

 .میشد  کوبیده جسمم تمام و سرم روی بر فوالدی

 بگه؟چرا دروغ باید  "اصال چرا بزنه هارو حرف اون باید  چرا

 اینرو باید  من و شده تموم چیز همه میکنم خوش رو دلم الکی

 .... هم فرشید .بفهمم

 همگ.خودش زبون با گفت بگه؟خودش دروغ ممکنه چطور

 .... نمیگفت نداشت؟مگه دوستم
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 نه.کنم تموم رو ام جمله نمیتونستم فکرکنم بهش نمیتونستم حتی

 ...پسچرا نداشت وقت هیچ نداشت دوست رو من فرشید 

 این از کنم باور رو واقعیت نمیتونم که متنفرم خودم از

 .بیزارم خودرگیری

 و مافکار با دارم که منم این عاشقمه واقعا اون اینه واقعیت

 .میکنم  خیانت بهش کردن شک

 .من روی به تف

 .بردارن من سر از دست نیست قرار ها بال این اینکه مثل

 هم "قبال.میشدم کشیده نابودی اعماق از ای چاله سمت به داشتم

 لطف به بلندشدم دوباره ولی بودم شده غرق بدبختی باتالق درون

 همان لداخ کرد  فرو خودش دستای با رو من حاال ولی خودش

 میزنم  پا و دارمدست و شدم غرق قبل از بیشتر اینبار و باتالق

 فرو بیشتر میکردم تقال بیشتر چی  هر و است فایده بی ولی

 .میرفتم

 سامان و عرشیا.نساخت فرشید  رو باتالق این میکنم اشتباه دارم

 .ساختن

 دریااکبری #
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 هفتم _هشتادو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 که نیست فرشید  نیست کسی دیگه بار این ...باتالق خاصیت این

 ....تنها تنهای  تنهام، بار این.بشه من ناجی قبل سری مثل

 پس چرا

 فرشید 

 نمیاد؟چرا

 که نیست

 نجاتم

 من بده؟ناجی

 کجایی؟ 
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 هراسون و کردم باز رو بود دستشویی توی که کمدی در

 .نبود  اما گشتم بدنبالش

 .لعنتی

 چیکارکنم؟  حاال

 .شدم خیره روم روبه ی آینه به و آوردم باال رو سرم ناگهان

 ...خودشه_

 آینه به محکم ای ضربه با و آوردم باال رو دستام تا هردو

 .کردم تقسیم تیکه هزاران به رو اون دستشویی بزرگ

 به نمیخواستم نداشتم هم ای چاره ولی دیوونگیه این میدونم

 از رو خودم جوری یک باید  ولی برسونم آسیب خودم

 و میکردم فرار باید  سامان دست از میدادم نجات صهاینمخم

 تا کنم خودکشی میخوام کنه فکر که کنم کاری بودم مجبور

 .برم که آزادمبذاره

 !شده شوکه حسابی کنم فکر درنمیومد  سامان صدای دیگه

 سامان سرخ چشمای با و کردم باز رو دستشویی در آهسته

 .شدم رو روبه
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 جاری دستم ی کوچیکه انگشت ی کناره از خون چک چک

 .بودم شده

 روی که رو ای آینه تکه و کردم مشت رو هام دست

 .داشتم نگه دستم رگ کنار و برداشتم بود افتاده زمین

 .میشد  نابود  من همپای داشت سامان

 بهش رو اجازه این نباید .میکرد  خودش با رو کار این چرا؟چرا

 .میدادم

 .فرشید  مهمه که یکس تنها.نیست مهم دیگه من برای بدرک_

 :کشیدم فریاد 

 وگرنه برم من میزاری و کنار میری االن همین سامان_

 .میکشم رو خودم همینجا

 .بود شده الل زبونش که بود شده شوکه و دستپاچه اونقدر

 :گفتم و کردم ای خنده

 .خوبه_

 :دادم ادامه دلم تو
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 .داد  جواب_

 از یادیز سرعت با و دویدم در سمت به معطلی بی هم بعدش

 .شدم دور متروکه خونه اون و سامان

 من  رفتن محض به چون بود شوک توی سامان هنوز اینکه مثل

 .نیومد  دنبالم

 .فرشید  فقط.فرشید  مهم.نیست  مهم برام_

 دریااکبری #

 هشتم_هشتادو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 حس میدویدم فقط میدویدم نداشتم سراغ خودم از که باسرعتی

 .کردن وصل پاهام زیر به جت موتور میکردم

 می فرشید  خونه سمت به زیادی سرعت با و میزدم  نفس نفس

 .دویدم
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 تکرار ذهنم توی که چیزی تنها ولی بودم کجا دقیقا نمیدونم

 .بود  این میشد 

 .فرشید  بازهم و فرشید،فرشید،فرشید _

 سامان اینکه مثل و بود  تاریک هوا.بودم دویده چقدر نمیدونم

 .ود ب کرده گم رو من

 .خلوته ها خیابون

 توش نفری چند  که بود  پارکی بودم ایستاده که جایی کنار

 .داشتن حضور

 های صندلی از یکی به رو خودم زنان نفس نفس و خسته

 عمود  زانوهام روی رو هام آرنج و رسوندم پارک دونفره

 .کردم

 سرم آروم و اومد  سرجاش نفسم تا گذشت ای دقیقه دو کنم فکر

 .دمآور باال رو

 صدای انگار اما بود  رفته فرو ترسناکی سکوت توی پارک

 .میرسید  گوش به دونفر
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 .میخندیدن باهم که عاشق زوج یک صدای

 .شد زنده برام فرشید  یاد و اومد  لبانم روی پهنی و پت ی خنده

 .گشتم صدا دنبال به و چرخوندم رو سرم

 برم دورو آدمی میکردم نگاه هرچقدر ولی بود نزدیک صدا

 .میدیدمن

 .شدم خیره زمین آسفالت به و انداختم پایین رو  سرم متعجب

 .شده تنگ فرشید  برای دلم چقدر شد  جاری  هام اشک

 ای سایه توسط بود  روشن زیرم اسفالت زمین روی که نوری

 .شد  تاریک

 .هزار رو رفت قلبم ضربان

 فرشید؟ میکنم حس چرا

 .... و باال آوردم رو سرم هیجان با و کردم ای خنده

 .شدم رو روبه بود  مقابلم که کسی چهره با که همین
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 .بیرون زد  حدقه از هام چشم

 صورتی با و شده زنده حاال بود  عکس توی که ای بچه دختر

 .ایستاده من  مقابل زخمی

 .میکنه گریه داره

 .میلرزیدم ترس شدت از داشتم و بودم ترسیده شدیدا

 ناهنجاری صدای هام دندون و میشد  پایین باال شدت با فکم

 .بودن کرده ایجاد 

 باز دهن خواستم که همین و شدم بلند صندلی روی از سریع

 .کنم

 با رو اونجا و کرد  بلند  راست سمت به رو دستش دخترک

 .داد  نشون بهم اشاره

 صحنه دیدن با و برگردوندم رو سرم تعجب با

 .نمیزنه قلبم دیگه کردم حس بود  مقابلم که ای
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 دریااکبری #

 نهم_هشتادو_صدو_ت پار#

 دلفریبانه #

 نتونستم فرشید  سمت به بدوم که کردم تقال و سعی هرچقدر

 یک حتی نمیدادن اجازه و بودن چسبیده زمین به پاهام

 .قدمبردارم

 ولی میزدم صدا رو فرشید  و میزدم داد  میکشیدم جیغ هرچی

 .نداشت ای فایده هیچ

 .شنید  نمی صدامو انگار

 هیچ به صدام که شدم حبس ای شهشی اتاقک توی میکردم حس

 .کنم فرار ازش نمیتونم و نمیرسه جا

 از شو گم.بدردنخور عوضی آشغال لعنت افسون بهت لعنت_

 .بیرون زندگیم

 میخوای؟چرا زندگیم از میخوای؟چی جونم از چی.شو گم فقط

 یکبیمار میده؟تو بهت خوبی حس میبری کردی؟لذت بدبختم
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 داری بیرون شو گم زندگیم و رفک از میکنم خواهش ای روانی

 .چی همه گرفتی ازم چیو همه تو.میکنی نابودم

 رفتی هم حاال و رو سامان و پدربزرگم برادرم مادرم پدرم

 .عشقم سراغ

 چرا.گرفتی ازم رو فرشید 

 کردی؟چی کارو این

 ازت میاد؟هیچی گیرت

 .نمیفهمم

 جونمو میخوای منو میخوای چی دقیقا کنم درکت نمیتونم

 و کن زنده منو تو مال بیا نمیگیریش چرا پس ایمیخو

 .خودتبرگرد 

 به محکم رو دستش و آورد  هجوم سمتم به زیادی سرعت با

 .کرد  قفل گلوم

 .میکرد  خفم داشت
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 همه این میزنی حرف داری خیلی تو کوچولو خانم ببین_

 دنبال اگه بیای من با بهتره.نیست خوب االن برات صحبت

 .هستی جوابسواالت

 انسان تو آنا باشه یادت رو این فقط

 رو فهمیدی؟گلوم.نیستی ای معمولی

 .کردم برخورد  زمین به و کرد  ول

 کیه؟ آنا؟آنا چی؟گفتی:گفتم کنان سرفه

 :گفت و انداخت بهم شرورانه نگاهی اش برزخی های چشم با

 .تویی آنا عزیزم تویی.تو_

 ...من اسم چی؟اما_

 زندگی این وارد  ازاینکه قبل تا اما.چیه اسمت میدونم خودم_

 .بشی مضخرف

 نمیزنی؟ حرف درست میگی؟چرا داری چی؟چی_

 بهتره نمیگم چیزی بهت این از بیشتر دیگه کن بس_

 .ایسته می کوچولوت قلب وگرنه بفهمی کم کم
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...... 

 میبینم مقابلم رو کسی.شدم بیدار خواب از خودم جیغ صدای با

 .سامانه شبیه شدیدا که

 .تاره صورتش

 چم من دایاخ

 شده؟صدایی

 گوشم به آروم

 .خورد 

 .بغلم بیا.اینجام من باش آروم نزن حرف هیس_

 ندارم جون حتی میکنه دیوونم داره حالی بی.بود  سامان صدای

 .بدم تکون رو ام اشاره انگشت

دریا#

اکبر

 ی

 نودم_صدو_پارت #
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 دلفریبانه #

 خوبه؟ حالت_

 گرفته؟  صدام چرا.اره_

 .خوردی سرما بودی بارون تو_

 دارم؟ تب_

 .کنم می پاشویت دارم.نخور تکون.اره_

 ...سامان_

 .نزن حرف_

 .باشه_

 درد _

داری

 ؟

 دردی؟ چه_

 ...بدنت نمیدونم گلوت_

 .پاشم میخوام.خوبم.نه_
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 بری؟ میخوای کجا_

 .دستشویی_

 .رفت فرو فکر به و داد قورت رو دهنش آب.لرزید  دلش

 :گفت

 بده رو دستت.هنوز سسته بدنت نیفتی باشه حواست فقط باشه_

 .برمت می دستشویی تا من

 .کردم نگاه مقابلم آینه به و بستم رو دستشویی در

 باید  شم دور باید  برم اینجا از بابد  وضعیت این از شدم خسته

 وآدمای لعنتی شهر این به رو من  که هرچیزی از ب کنم خودمو

 .کرده وابسته اش رفتنی

 ....برم باید 

 با آینه به و آوردم باال رو سرم دوباره و شدم شوکه لحظه یک

 .شدم خیره تعجب
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 آینه سامان

خریده؟چطو

 ممکنه؟ ر

 تقسیم شکسته تیکه چندین به رو آینه خودم یادمه که جایی تا

 .کردم

 .خوبه زیادی سامان

 .سامان بوده من مناسب همیشه که آدمی تنها شاید 

 احساس و هاش خوبی این تحمل االن میدونم هست که چی هر

 .ندارم رو اون به دین

 .شه زندگیم وارد  ای دیگه کس نمیخوام

 بدتره دیگه باشه سامان اگه اتفاقا.باشه سامان حتی بسا چه

 ترحم روی از که بدم شکل باهاش رو ای رابطه نمیخوام

 .دین یااحساس

 دریااکبری #

 یکم_نودو_صدو_پارت #
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 دلفریبانه #

 !!شدی خوشگل چه_

 از سامان صورت به و کندم دل آینه به خودم کردن نگاه از

 .کردم نگاه آینه توی

 :گفتم  و برگشتم سمتش و آوردم پایین تامل با رو سرم

 ...خیلی_

 ...کنیم شروع نو از قراره ندارها زدن پوزخند _

 کنیم؟ _

 این آره_

 سوال

 رو داره؟سرم

 آوردم باال

 :یعنی

 چرا؟ تو_

@romanbook_ir 



 

 

 میفهمی  بعدا_

 .بود هشد  عجیب  رفتارش خیلی سامان این

 حالم هم اصال کنم شروع نو از نمیخوام فعال من سامان ببین_

 فراموشکنم رو اخیر اتفاقات این میخوام فقط نیست خوش

 .میکنم فرار اینجا از دارم میدونی خوب خودتم

 رو چمدونم زیپ میکردم سعی هم هرچی بود  خورد  اعصابم

 .رسید  نمی زورم ببندم

 .بندم می من کنار برو_

 مرسی _

 ...میترکه داره کردی؟ پر توش چی_

 :گفت و کرد بلندش و خندید  بلند  هم بعدش

 زیادی های سختی و سختته چقدر میدونم کوچولو خانم_

 ای؟لبخند  پایه خوشگذرونی باهم بریم قراره ولی کشیدی

 .گرفت شکل لبم روی نامحسوسی

 .بده دستتو خوبه اینم_
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 .داشت نگه هوا روی دستام منتظر رو دستش هم بعدش

 .گرفتم رو دستش و خندیدم بلند 

 میریم؟  داریم  کجا حاال_

 :گفت شیرین و جذاب العاده فوق و انگلیسی ی  لهجه یک با_

)london

جیغ)لندن_

 و کشیدم ی

 :گفتم 

_Are you kidding me? 

 (کنی؟ می شوخی من با داری)

 :گفت خنده با_

 ن م  به زیاد  اونجا کردم فکر فوله هم انگلیسیت که ماشاءهللا _

 .خودت برای شدی خانمی که بینم می ولی باشی داشته نیاز

 :داد  ادامه
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_is Right Lady? 

 درسته)

 با(خانم؟

 لبخند 

 جواب

 :دادم

 )yah_بله(

 دریااکبری #

 دوم_نودو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .میام منم بشین برو من بده بلیطتو_

 .باشه_
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 ایه صندلی به رو خودم و برمیداشتم قدم پیوسته و آهسته

 .رسوندم انتظار

 .گذاشتم هم روی ای ثانیه برای رو چشمام و نشستم

 بود  مشخص که اونطور ولی کنه چیکار میخواست نمیدونم

 .میزد  حرف تلفن با داشت

 خودم یواشکی و کنم جور ای بهانه کردم سعی.شد  تیز گوشام

 .میزنه حرف داره کی با بشنوم تا کنم نزدیک بهش رو

 به پشتش.میشد  شنیده سخت صداش و میزد  حرف آروم خیلی

 با داشت.نمیشنیدم کاش ای که شنیدم رو جمله یک فقط.بود  من

 حرفی هیچ بدون و کردم شکار رو لحظه.میزد  حرف سمیرا

 گریه که همونطور قاپیدم دستش از رو گوشی

 ".لطفا بده بهش رو برگشته؟گوشی فرشید  سمیرا:میکردمگفتم 

 گوش هام حرف هب چرا ولی میکردم التماسش داشتم

 .بودم تشنه نمیداد؟من فرشید  به رو گوشی نمیداد؟چرا

 رو من داری عذابیه؟چرا چه دیگه این خدا.فرشید  تشنه

 میکنی؟ امتحان اینطوری
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 گوشی گفتم و کشیدم جیغ نداشتم سراغ خودم از که صدایی با

 .فرشید به بده رو

 هب رو همه توجه داشتم کم کم کنه آرومم میکرد  سعی سامان

 .میزدم رو خودم محکم .میکردم جلب خودم

 میشد  من زدن از مانع و بود  گرفته رو من محکم خیلی سامان

 .میشدم روانی داشتم.تخلیه به نیاز داشتم نیاز من ولی

 گوش هام حرف به هیچکس چرا.میکردم کاری یه باید 

 داغ ای کوره مثل میکردم حس.میشدم داغون نمیکرد؟داشتم

 تهی داخل از هربار.هستم شدن آب حال در و شدم ومذاب

 رو خودم دارم فقط و میشد  شروع نو از دوباره و میشدم

 .گولمیزنم

 .میدادم جون مکان همون در و لحظه همون باید  میمردم باید 

 پر چرا.مونده بدنم در روح هنوز چطور که بودم مونده

 دادنش ادامه به محکوم که ای زندگی چه نکشید؟این

 .ندارن تمومی لعنتی  های دبختیب هستم؟چرااین
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 رو فرشید  ی لحظه یک حتی دیدار عطش . بودم تشنه

 حس این .بودم فرشید  آغوش تشنه فرشید  بوی تشنه.داشتم

 .میبردند  تاراج به رو دلربا هاداشتند 

 .میبردند  یغما به رو روحم

 روحم به خودم به میزدم چنگ داشتم.میشدم آب ذره ذره داشتم

 .ام زخمی جسم به

 . میکردم حس استخونم مغز توی شدیدی درد داشتم درد 

 و گیج میگذشت بیشتر هرچی شد اضافه بودن سر حس کم کم

 .نداشت ای فایده میکشیدم جیغ هم هرچقدر میشدم منگ

 هیچی ولی کشیدم فریاد  کردم هقهق زدم صدا خدارو هرچقدر

 .نشد  درست

 .نکرد  قبل با فرقی هیچ

 که نزدیک های فامیل بعد  ادرمم بعد  پدرم بعد  رامتین اول

 ترکم فرشید  و پدربزرگم بعدش و بود  عمه اسمش یکیش

 .کنم زمزمه رو فرشید  اسم نذاشت حتی بغض این کردندو

 ام خفه داشت قصد  اینکه مثل بود  انداخته چنگ رو گلوم بغض

 .بود حساس فرشید  اسم به نسبت هم اون ببره را ونفسم کنه
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 انرژی بعدی نفس برای و میشدن مک که بودن هام نفس ذره ذره

 .میرفت تحلیل ام

 رو دستام هرچقدر نمیدیدم هیچی نمیدیدم سامانم حتی دیگه

 نشنومبی رو سامان منفور صدای تا میدادم فشار گوشام روی

 .بود فایده

 .میزد  دودو بازم نیمه چشمای جلو فرشید  تار ی چهره

 .توهم هم اون احتماال

 از رو من داشت سعی و میگفت بد  فرشید  از سامان که وقتایی

 .میشدم متنفر ازش کنه منصرف داشتنش دوست

 حتی بده امید  بهم نمیکرد  سعی نمیکرد؟حتی درکم اصال چرا

 دروغیبیش اینا همه برمیگرده فرشید  بگه بهم . دروغین امید 

 .نبوده

 چاقویی با میخواست دلم.بکشمش میخواست دلم ها لحظه اون

 روزگارمحوش صفحه از و کنم خطی خط رو وجودش تمام

 تو که اونطور کن بس بگم و بکشم هوار سرش حداقل یا و کنم

 .نکن قضاوتش و نیست میگی بد  ازش

 .دربیاد  صدام حتی که بود  نمونده تنم تو جونی دیگه ولی
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 پا از داشت رو بدنم تمام سوزش احساس داشتم درد 

 سعی و دنمیلرزی "شدیدا پاهام.بود  سردم و میلنگیدم.درمیاورد 

 .داشتن رو زمین روی من جون بی جسم کردن درپهن

 من یا بود  شده شدید جاذبه

 میکردم؟با فکر اینطور

 همونطور فکم شدید لرزش

 زدم حرف یک فقط لرزون

 .سرما از میمیرم دارم_

 ام زندگی مثل سیاهی و سیاهی فقط ندیدم چیزی دیگه بعدش

 .نمیدید  رنگی سیاهی جز هم چشمام

 ....نیست رنگی سیاهی از باالتر که رسیدم اورب این به

 دریااکبری #

 سوم_نودو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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 .کردن خالی هام پلک روی چسب تن دو میکردم حس

 بود؟ خودش صدای

 بلکه تا کنم فرو مغزم توی صداشو تا بود  شده گوش تنم تمام

 وهیچی سابقه مثل چی همه خوبه چی همه کنه باور و شه آروم

 .شدهن عوض

 .کردم باز االمکان حتی رو هام پلک و زدم زور وجودم تمام با

 بود؟ خودش

 بود؟ شده نحیف و الغر اینقدر چرا پس

 من بود؟فرشید  آشفته اینقدر چرا

 سخت بود؟حدسش اینطوری کی

 به رو اون من از دوری نبود 

 .درمیاورد  شکل این

 که ییصدا بیاد؟با جلو نمیذاشتند  میکشید؟چرا فریاد داشت چرا

 چاهخارج ته از انگار و شه شنیده که نداشتم ازش هم انتظاری

 زدم صدا رو اسمش میشد 
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 فرشید _

 میام عزیزم میام_

 باشبعد  آروم تو کنارت

 صداش شنیدن از

 .شد  شروع بدنم لرزش

 .شد  تبدیل بدنم داخل فرضی تشنج به که شدید  اونقدر

 .کنم کنترلش نمیتونستم

 .کردم وحشت تختم سمت به پرستار دویدن دیدن با

 احتیاج فرشید  به من . میکرد  من با کارو این نباید  نمیخواستم نه

 .میشدم بیهوش نباید  اآلن داشتم

 توی رو آور خواب داروی سرنگ بود  شده دیر دیگه ولی

 حتی که بودم اون از تر جون بی من و بود  ریخته سرمم

 نشون مازخود  العملی عکس اینکه یا بزنم صدا رو بخوامفرشید 

 .بدم
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 خالص ازش کی نیست معلوم که کوفتیه زندگی چه دیگه این

 .میشم

 .صدام نه بود خودم دست حرکتم نه

 .بودم شده ها فلج مثل

..... 

 بیمارستان این توی دلربا بفهمه نباید  "اصال فرشید  سمیرا_

 حالش ببینه رو فرشید  باز اگه میفهمی؟دلربا شده بستری

 نه.گرفتم بلیط فردا برای لندن ریمب قراره زودی به.بدمیشه

 .برگردیم کی نیست معلوم نمیشه

 صدای.میکشید  خط خوابم روی داشت مبهمی صدای

 میزد؟این حرف داشت کی میگفت؟با داشت چی.بود  سامان

 باز رو چشمام تونستم تر راحت و بود  شده بهتر حالم بار

 .کنم

 روز هر از تر داغون روز چند این که شدم سامان به خیره

 .بود  ای دیگه
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 .بود  افتاده گود  چقدر چشماش زیر

 من؟ خاطر بود؟به افتاده روز این به چرا

 نرفت اش خانواده با سامان چرا که بود  سوال جای برام همیشه

 .سوئیس

 که اونا مثل چرا.نشد  معرفت بی پدرش مادر مثل اونم چرا

 ترکمنکرد؟اآلن گذاشتن تنهام سخت شرایط تو و بودن خانوادم

 ...فرشید  و سامان فقط نداشتم ای خانواده دیگه

 آتیش وجودم بند  بند  میاوردم رو اسمش که هربار لرزید  دلم

 .میگرفت

 .نیست من ی خانواده فرشید  دیگه نه

 .نبود  من نیمه اولشم از فرشید 

 دیدم؟ رو فرشید  میکنم حس نمیاد؟چرا یادم هیچی چرا

 یه اینجا نگارا نیست یادم هیچی چرا بوده اینجا میکنم حس

 .داشته شدید  درگیری

 .شدم اینطوری چرا خدایا

 .میترکه داره سرم
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 دلم میشکست؟چرا حرفها این زدن با دلم اینقدر چرا پس ولی

 کنم؟ باور نمیخواست

 برام نیست ازمن جزئی فرشید  دیگه اینکه آوردن زبون به حتی

 .میمونه کندن جون مثل و سخته

 زدن حرف مشغول و بود  ایینپ سرش لحظه اون تا که سامان

 .من به زد  زل متعجب و شد  من سنگین نگاه متوجه بود 

 .میزنم زنگ بهت "بعدا_

 .کرد  پر رو بینمون قدم چند  نگرانی با و کرد  قطع رو تماس

 بغلش تو محکم منو یهو که چیشد  نفهمیدم و تخت کنار اومد 

 .فشرد 

 شنیدم گوشم کنار رو صداش

 به نه تو نفع به نه این نرو دیگه یکنمم خواهش نرو دیگه دلربا_

 نرواونجا دیگه.توهستم نگران من نیستم مهم من فرشید  نفع

 و کرده خیانت بهت اون قسم خدا به.ببینیش که نخواه دیگه دلربا

 کنی؟ نمیخوایباور چرا پس صداشو شنیدی هم خودت تو

 :گفتم و دادم هولش عقب به داشتم که جونی مونده ته با

 .نکرده خیانت من به فرشید .نه_
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 دیگه نگه بهم رو رودر خودش تا.نداره امکان چیزی همچین

 .نمیرم نداره دوستم

 ای فایده و تمومه چی همه میدونستم دیگه دلم توی جورایی یک

 چرادست پس ولی.میزنم پا و دست الکی دارم فقط و نداره

 تالش برگردوندنش برای هنوز نبودم؟چرا بردار

 کشید بیرون افکارم از رو من سامان د فریا میکردم؟صدای

 دیگه حتی.نمیگیره سراغتو دیگه حتی اون.دلرباااا کن بس_

 رفت که روزی سه توی ندیدی مگه نمیزنه هم زنگ بهت

 چرا.نپرسید  بقیه از حالتو حتی نزد  بهت هم  زنگ حتییک

 ای کاناپه سمت به نمیداد؟رفت رو جوابت میزدی زنگ هرچی

 بیرون داخلش از رو پاکتی و بود  شده ساکن اتاق ی گوشه که

 .کشید 

 عروسی عکسای اینا_

 آسایشدیگه و فرشید 
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 گوشام نمیفهمیدم  هیچی

 ...میکشید  سوت

 دریااکبری #

 چهارم_نودو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 :که یگویم م من اما، "خیانت" یگذارید  م را اسمش

 قلِب به قلبی از کردن کوچ

 نباید  همیشــــهکه !دیگر

 هر !کرد  کرف منفی

 دارد  ییالقی قشالقی،

 م دلی نوسط ای ومنتهی

 "اصال هنوز من و یشکند 
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 برایش کننده قانع یکدلیلــــ

 !که هام نکرد  پیدا

#x 

 .شدم بلند  و بستم و رنگم ای سورمه دفتر

 همه فرشید  بدون.بود  گرفته خودش به تکراری رنگ زندگی

 .بودن شده کننده خسته هام روز

 .بود  گرفته هم رو من لندن غربت هوای

 ولی میداد  نجات رو من داشت خودش خیال به شاید  سامان

 .ترمیشم افسرده دارم روز به روز من که خبرنداشت

 بشه؟درس چی که لندن اومدم شدم بزرگ که جایی از دور

 تقالمیکرد  خیلی.سامان داشت خوشی دل درسی؟چه بخونم؟چه

 که یدونستم خودش ولی برگردونه اولم حال به رو من که

 .نشده موفق چندان

 فرشید  نبود  به بتونم شاید  تا میبرد  زیادی زمان.میبرد  زمان

 .کنم عادت

 .شدن خفه حال در قلبم میکنم احساس گاهی.شده تنگ براش دلم
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 .نمیزنه هم زنگ یک حتی

 .بخونم دوخت طراحی که بودم اومده اینجا

 براش تممیخواس بود  فرشید  که موقع ای؟اون انگیزه چه با ولی

 شو رو بره تا کنم طراحی باکالس و مردونه های لباس

 .بده نشون رو وخودش

 داشته ای انگیزه که دلربایی نه هست فرشیدی دیگه کو؟نه ولی

 .باشه

 .بود  گرفته بارش و کار اینجا سامان

 .داشت عالقه مدلینگ شغل به اولم از

 بخونی درس بری باید  میگفت.میداد  انگیزه بهم که بود  اون حاال

 جونی باید  میگفت.کنی طراحی لباس من برای تا

 .دوبارهبگیری

 می آبادی ها ویرانی این روی دوباره باید .میگفت درست

 .ساختم

 بگیرم سر از رو زندگی و شم بلند  بودم تونسته بار چندین من

 .میتونستم بارهم این حتما پس
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 روشن گوشی صفحه روی میتو شماره خورد  زنگ گوشیم

 .شد می خاموش

_yes mitu? 

 (میتو؟ بله)

_ Hello my dear let's go 

to the base? 

 (بیرون؟ بریم ای پایه عزیزم دوست سالم)

_thats good 

 (خوبه خیلی)

_ I'll follow you my dear 

for 15 minutes 

 (عزیزم دنبالت میام دیگه دقیقه پانزده)

 یدمجد  دوست میتو.م لباسا کمد  سمت رفتم تماس قطع از بعد 

 باهاش بودم مجبور من و میکرد  زندگی لندن.بود 

 های کالس بچگیم از که میکنم خداروشکر.کنم انگلیسیصحبت

 .نمونم لنگ روزی همچین برای تا میرفتم زبان
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 .بود  جذابی و خوب پسر شدم آشنا باهاش دانشگاه توی

 تو هم میخواد  غریبم اینجا چون گفت و اومد  دانشگا روز اولین

 واحساس بشناسم رو لندن بتونم اینکه هم کنه  کمکم درسام

 .کنم راحتی

 برای نه اما لندن بودم اومده ام خونواده با بار چند  هم قبال

 آشنا زیاد  همین برای روزه چند  تفریح برای فقط زندگی

 .نبودمباهاش

 مناسبی کیس میتو فرشید  بردن یاد  از و سرگرمی برای حداقل

 .شم آشنا شهرلندن با و منش افسرده این از بیشتر تا بود 

 دمپای ای پارچه شلوار با همراه و رنگم اکلیلی پلیورمشکی

 کفش.بپوشم حموم از بعد  تا برداشتم رو رنگم زرشکی

 زرشکی دستی کیف با همراه ام سانتی پنج پاشنه هایمشکی

 .کردم آماده هم رنگم

 .لندن سوی به پیش

........ 

 ....فرشید 
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 از لرباد  که حاال.همتون به لعنت_

 راحت خیالتون رفت ایران

 شو گم حاال همین شد؟عرشیا

 .کن باز دستامو

 بیهوش داروی اومدی می هوش به که هربار من عجیبه خیلی_

 میاری؟تااالن کجا از االن رو جون این پس میزدم بهت کننده

 گرسنگی و حالی بی شدت از حداقل یا بودی مرده باید 

 .میمردی

 بدم نشون بهت تا لجن آشغال کن ازب دستامو عرشیا شو خفه_

 .... کنم می ات تیکه تیکه چطوری

 :گفت و برداشت سمتم به قدمی عرشیا

 خیلی دختره دادیم دست از شیخ برای رو مناسبی کیس حیف

 .برادر داشتی دقت انتخاب توی واقعا فرزه و تیز

 .کرد  اخمی انداختم صورتش روی که تفی با

 :گفتم 
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 .کنم شقت دو وسط از تا کن باز دستامو حرومزاده ببند  دهنتو_

 اسم نباید  حتی تو بفروشی؟حرومزاده رو من دلربای میخواستی

 .لقمه حروم نجسه وجودت تمام بیاری زبون به رو اون

 نقشه و افتاده اتفاقی جه بدونی باید قبلش ولی میکنم باز دستاتو_

 .بوده قرار چه از

 ما با و کاره تو هم سامان دست اینبار که اینجاست خوبیش

 .کرد  همکاری

 :کشیدم فریاد 

 ...نداره چی؟امکان_

 تورو اون که بود  آسایش و من نقشه اینا تمام.کن گوش_

 عاشقته اون خب کنید  صوری ازدواج و خارج بکشونه

 از ولی نداره ربطی بمن برسه بهت میخواست که اونقسمتی

 نمیداد  جواب دلربا میزدی زنگ هرچقدر رفتی وقتی

 تا بودم کرده بالک مخاطبینش لیست از تورو ه؟چوندرست

 .بودم کرده تو گوشی با هم کارو این و بزنی زنگ بهش نتونی

 .هستید  همدگیه بالک لیست توی هم هنوزم و
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 :داد  ادامه و کرد  مضحکی ی خنده

 جواب و قهره دلربا  میگفتم که چیزایی  تمام فهمیدی اینجا تا پس

 برای وخالصه نیست آنتن اونجا تممیگف دلربا به و دروغه نمیده

 . میبافتم داستان جفتتون

 ....ما خانم دلربا که جایی از اما و

 کشیدم؛ عربده حرفاش بین

 ات تیکه تیکه جا همین وگرنه نبر اسمشو....لجن نبر اسمشو_

 .....میکنم

 :داد  ادامه و ترسید 

 دریااکبری #

 پنجم_نودو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 عرب یک به رو ات آینده همسر استممیخو من.خب خیلی_

 عشق متاسفانه که کنم فرار ایران از و بفروشم پولدار

 من.کردند  فرار اینجا از سامان با و کرد  شدیدی شمامقاومت
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 حتی و بفروشی رو اون میخوای تو گفتم بهش دروغکی

 آسایش و زدم زنگ که روز یادته؟اون زدم حرف  باهاتتلفنی

 بدبین حال این با....گذاشتم یفونآ روی رو صدات بود  پیشت

 .نکرد  باور که بود  سمج اونقدر ولی شدبهت

 ما با که همکاری سامان حضورت به عرضم بعدش خالصه

 دلربا به تو کرد باور زود  خیلی ابله اون که بود  این کرد 

 باور توی زیادی نقش و نمیکرد  باور دلربا ولی خیانتکردی

 که شد  هم موفق میبینی که همونطور تقریبا و داشت دلربا

 .کنه همجدا از شمارو

 به حیوون برای نشستم خون به چشمای با و میکشیدم عربده

 میکشیدم نشان و خط بود  مقابلم که معنایی تمام

 اسم اون به میکنم توهین حیوون به واقعا نداره حد  حیوانیتت_

 .حرومزاده میزنم صدات

 کردن جدا از اومد  گیرت چی معنایی تمام به هرزه یک تو

 بیمارستان من نشدی موفق تو جاست همین اشتباهت ما؟؟؟

 .دید  رو من اون رفتم دلربا بهدیدن

 همون پرستار من لطف به ولی باشه دیده هم شاید  ندید  نه_

 اونقدر اون و کرد  تزریق رگاش به آور خواب داروی لحظه
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 اون نیستی بیشتر ذهنش تو توهم یه مثل تو که بود  منگ گیجو

 وبا گذاشتی تنهاش و خارج رفتی که داره تو از رو خاطره این

 زنگی نه کردی خیانت بهش و کردی ازدواج ای دیگه دختر

 .زدی سر بهش حتی نه  پیامی نه زدی

 تقالیی و بگیری رو جلوش اینکه بدون خارج که هم حاال و

 تورو آسایش و من که نمیدونه اون .نره اون که کنی

 طوری هیچ وگرنه بودم داشته نگه شبیهو نیمه و اینجازندانی

 .شد  حریفش نمیشد 

 فرستادیم براش رو عروسیتون عکسای وه اینه اصلی خبر تازه

 .شده خوشحال خیلی اینکه مثل

 .کشید  قهقه بعدش

 :گفتم  و کشیدم عربده

 .....نجستوووو دهن اون حیوون ببند  عرشیا دهنتو ببند _

 دریااکبری #

 ششم_نودو_صدو_پارت #

 ه دلفریبان#
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 اندازه دلم

 ےیک

 شهربرایت

 تنگ

استآنقدرتن

 که گ

 باذهن

 خودم

 درجنگ

استآنقدرتن

 که گ

ازمنقدمےد

 ورشدییک
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 فاصله قدم

اندازهصد

 فرسنگ

 #xاست

 بود  توفکر بودیم گذار و گشت حال در میتو با که مدتی تمام

 .فرشید  فکر تو.م

 به توجهی هیج که هستم فرشید  محو اونقدر.سخته دلتنگی چقدر

 .ندارم اطرافم و میتو

 تصور فرشید  با همراه و خودم میذارم قدم میتو با که هرجا

 .میکردیم چنان و چنین بود  اگر که میکنم

 .میشستیم صندلی این روی بود  اگر

 فالن سوار.میرفتیم لندن بام به.میکردیم امتحان رو غذا این

 ...و میرفتیم نمایشگا فالن به میشدیم ماشین

 .میکرد  داغ مخم که فکرمیکردم اونقدر
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 فرشید  "واقعا میکردم حس که فکرمیکردم اونقدر گاهی

 .اینجاست

 .برداره من زدن گول سر از دست نمیخواد  که دلم از امان

........ 

 گرفته بازی به چنگال با رو بشقابم داخل پاستای که همونطور

 .بودم

 رو روبه سامان غمناک و سنگین نگاه با و باال آوردم رو سرم

 .شدم

 سامان؟ میکنی نگام اینجوری چرا_

 میدی؟ عذاب خودتو اینقدر چرا_

 .م خوب که مگه؟من کی؟من؟چیشده_

 به دلربا.مشخص "کامال آره_

 ادامه دیگه من خاطر

 بشقابم توی رو نده؟میتونی؟چنگال

 گفتم  بلندی صدای با و کوبیدم
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 چته؟ هست معلوم سامان؟هیچ چیشده مگه_

 سمت رو خودش و شد  بلند دلیصن روی از و کرد  اخمی سامان

 .آورد جلو من

 تورو من نمیدونی چمه؟تو من نمیدونی چمه؟تو من_

 نامرد؟تیر اینارو میشکنم؟نمیدونی میبینم افسرده اینطوری

 درد به رو قلبم اش جمله آخر نامرد .کرد  رها رو خالصی

 .نامرد  میگفت بهم هم اون.آورد

 سمت رفتم و گرفتم فاصله میز از بگیرم اشکامو جلو نتونستم

 .پذیرایی

 دست نمیشه خدا به.نمیتونم سرعت این به حداقل سامان نمیتونم_

 اگه.زیادیمیبره زمان میبره زمان نمیکنی درکم چرا نیست من

 اگه.بسازی و بسوزی باهام هم قبل مثل باید  پس آوردی منو

 نمیتونی  اگه اینجا؟خبتوهم آوردی منو چرا کنی تحمل  نمیتونستی

 ...و کن لو و من

 .کنم تموم رو ام جمله نتونستم هم خودم
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 غضبناک نگاه با و سمتش برگشتم پیچید  بازوم توی که دردی با

 .شدم رو روبه عصبیش و

 ...بزنی حرفو این دیگه بار یک_

 چی؟_

 فشار سفت و کشید  بغلش توی یهو رو من که شد  چی نفهمیدم

 .سوخت برام دلش اینطوری که دید  نگاهم توی چی.داد

 تنها و بیچاره دلربای برای دلشون همه دیگه اآلن داشت حق

 .میسوخت

 .شد  چی و داشتم ای زندگی چه

 .د  نیوم سرم که بالهایی چی

 پدر بعد  داد  دست از و رامتین اول میگه میبینه و من هرکی

 آخرسرهم کردن طردش فامیل همه بعدش کردن ترکش مادرش

 و کرد  ترکش ود ب آیندش همسر و عشقش عنوان به که مردی

 ...سامان حاال و رفت

 میکردن ولم همه که داشتم داشتم؟چی داشتم؟زهر چی من مگه

 .میرفتن و

@romanbook_ir 



 

 

 به کردنم اعتماد  با هربار میشدم؟چرا طرد همیشه چرا

 میشدم؟ پرت بدبختی از گورستانی

 نمیتونستم دیگه.نداشتم مثبتی دید هیچکس و چیز هیچ به دیگه

 ...سابقنمیشدم دلربای وقت هیچ دیگه نه دیگه.کنم اعتماد 

 و قوی دلربای اون کجاست پس.سوخت خودم برای دلم

 دختری اون کجاست قوی؟پس بوکسور دختر استوار؟اون

 هام خنده صدای کرد؟دیگه نخواهد  ازدواج وقت هیچ کهمیگفت

 .نمیپیچید  خونه توی

 هم شاید .نمیبرد  رو دلی دیگه چون نداشت وجود  دلربایی دیگه

 .نبود  ردلب دیگه

 .نکردم هم نگاه آینه تو خودم قیافه به که هست وقتی چند 

 .شدم ها مرده شبیه میگه سامان

 های  لباس و میرسید  بهم همیشه کرد ترکم فرشید  که وقتی از

 .،پارک،شهربازی بیرون میبرد  و من همش.خرید  برام زیبایی

 با و میزآرایشی صندلی پای میشوند  و من بیرون به رفتن قبل

 موهام به و میکرد  آرایش رو صورتم دقت و هحوصل

 .حالتمیداد
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 این با و بودم قبل  تنهای و افسرده دختر همون هنوزم من ولی

 .نبودم بشو درست چیزها

 به نمیخواستم خودمم چون شاید نداشتم ای انگیزه چون شاید 

 اآلندل.زندگیم به باشم داشته ای خوشی دل و برگردم گذشته

 فرشید؟ تبود؟خیان چی ام خوشی

 دلربای این از حالم.شد بلندی هقهق به تبدیل بغضم حرف این با

 .خدا بدم ادامه نمیتونم دیگه.میخوره بهم ضعیف

 که کسایی پیش و من بشم؟چرا راحت نمیگیری و جونم چرا

 کی نیست؟تا من حق مرگ نمیبری؟چرا دارم دوستشون

 یول میکنم تحمل باشه کن تحمل میگی بکشم؟اگه بایدعذاب

 و من هربار تو هستم قوی دختر همون دیگه فکرنکن

 از تر ضعیف هربار و شد  جدا ازم ام تیکه یک شکوندیهربار

 ذره ذره میخوای اونم نمونده برام جونی دیگه.شدم بلند  قبل بار

 .بشم یکسان خاک با تا ازمبگیری

 و من باید  کی تا میشد  خسته روزی یک باالخره هم سامان

 میکرد؟  تیمار

 داشته آمادگیشو اآلن از باید  میکنه ترکم روز یک هم اون

 غم و روانی دختر همچین پس از هرکسی سخته خب.باشم
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 باالخره.کنه تالش و تحمل میتونه جایی یک تا برنمیاد  زدهای

 بهش "کامال من و میشه لبریز هم اون صبر کاسه روزی یک

 .حقمیدم

 دریااکبری #

 هفتم_نودو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 .رستوران بریم قرار امشب ، دیره که شو حاضر دلربا روب_

 معرفی  بهت میخوام رو مدلینگم دوستای از یکی

 .میاد  خوشت ازش ببینیش مطمئنم شوخیه و خیلیپسرخوب.کنم

 .بامرام واقعا دوست عنوان به البته

 تا برد  اتاق سمت به کشون کشون و من و زد  چشمکی بعدش

 .کنه کمک بهم شدن حاضر توی همیشه مثل

 .سامان نه_

 .دوخت بهم رو نگاهش متعجب

 نه؟ چی_
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 دیگه حاال ولی کردی کمکم شدن آماده توی اینجا تا که مرسی_

 .بربیام پسش از میتونم خودم بهترم و دادی بهم انگیزه

 و متعجب چهره به حرفم از اطمینان برای لبخندی هم بعدش

 .زدم نگرانش

 :گفت دودل و خاروند  رو سرش

 .بگوها خواستی کمک ولی باشه خب _

 .بیرون اتاق از دادم هولش و خندیدم

 روزش هیچ.زندگی این است پیچیده چقدر.ای زندگی عجب

 .شه گذرونده صورت چه به قراره نیست معلوم

 درآوردم لباسی چوب از رو رنگم مدادی نوک ماکسی پیراهن

 .انداختم بهش نگاهی و گرفتمش خودم از فاصله با و

 باالی از که جداگانه پهن بند  دو صورت به اسلب باالی

 روی و بند  دوتا اون بین و میشد  کشیده یکمر انتها تا سرشونه

 و کلوش صورت به هم پایین به کمر از.بود لباس از سینهخالی

 خشکیده درخت های شاخه طرح که ای سورمه های رگه با

 .بود شده تشکیل میکرد  روشخودنمایی
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 روی رو رضایت لبخند  و نشست دلم به.د بو زیبایی لباس واقعا

 .آورد هام لب

 یتونسته بده؟ک نشون بهم کیو میخواست سامان امشب یعنی

 بخواد  که بشه مهم سامان برای اینقدر شهرغریب این توی

 کنه؟ معرفی بهمنم

 .میداد قلقلکم داشت کنجکاوی حس جورایی یک

 .میشد  معلوم چی همه شب تا میکردم صبر باید  ولی

 .رفتم حموم سمت به و کردم رها تخت روی رو لباس

...... 

 .بود  من کردن دیر از نشون سامان ماشین بوق صدای

 ای قهوه رژ کشیدن کاری محکم برای و سوم بار برای عجله با

 توی عجله با رو رژ و کردم تکرار هام لب روی رو رنگم

 .کردم کیفمپرت

 .بودن زیبا و براق واقعا رنگم ای نقره های کفش

 برای.نداشتم بیشتر یا سانتی ده پاشنه کفش پوشیدن به عادت

 .د  بو سخت برام باهاشون رفتن راه کمی همین
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 رو در سامان و کردیم طی رو آبی و سفید  های  فرش سنگ

 .شم وارد  من اول تا کرد  باز من برای

 .شد پاشیده رویم به آرامش و گرما از موجی ورود  محض به

 و کرد  هدایت شده رزرو قبل از میز سمت به رو من سامان

 :گفت

 نشون رو میز بهت گارسون بشین برو تو.دلربا میام االن من_

 .میده

 مورد  (VIP) پی آی وی به گارسون همراه و دادم تکون سری

 .رفتم نظر

 دریااکبری #

 هشتم_نودو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #

 زودتر سامان و من اینکه مثل.بود ننشسته کس هیچ میز سر

 .یمرسید 
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 گفتم خودم پیش  بنشینم تا کشیدم عقب به رو صندلی که همین

 سفارشنوشیدنی و برم دوستش و سامان اومدن از قبل تا بهتره

 .بدم خودم برای ای

 .دادم سفارش موهیتو یک و رفتم پیشخوان سمت

 روی پراکنده صورت به کوچیکی های برگه برگشت موقع

 .بودن افتاده زمین

 پشتشون چی ببینم تا برگردوندنم رو نیکیشو و شدم کنجکاو

 .شده نوشته

 قبل های لحظه از تر متعجب روم روبه های نوشته دیدن با

 .شدم

 .بودن فارسی زبان به شعرهایی

 مینویسه؟ فارسی شعر کی لندن توی اینجا آخه

 کاغد  روی زیبا  بسیار خطی با و بودن نویس دست ها نوشته

 .بودن شده حک

 .ندمخو رو شعر از بیت یک
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 تو چشم ای_

 و دلفریب

 تو چشم جادودر

 چشم خیره

 قشنگ آهوخیلی

 .بود 

 بودن؟ کی زبان فارسی شعرهای این صاحب

 سورمه کیف داخل و کردم جمع زمین رو از هارو کاغذ  بقیه

 .بخونم رو بقیش و برم تا گذاشتم رنگم ای

 الیت موسیقی زنده صورت به نوازندگان من نشستن با همزمان

 .کردن نواختن به شروع رو مالیمی و

 آشوب حد  این تا که من برای حداقل.بود بخش آرامش "واقعا

 .بودم

 .شدم آهنگ این غرق وار زمزمه نوازندگان با

_ 
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I have been in love and 

been alone 

 تنها و بودم عاشق

I have traveled over 

many miles to find a 

home 

 کنم  اپید  سرپناهی تا کردم  سفر مایلها

There’s that little place 

inside of me 

 درونم در کوچکی کان م

 That I never thoughtهست

@romanbook_ir 



 

 

could take control of 

everything 

 همه که کردم نمی فکر هیچوقت که

 خودش کنترل تحت رو چیز

 But now I just spend allبگیره

my time 
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 صرف رو وقتم تمام حاال لی و

کنم می کسی With anyone 

who makes me feel the 

way she does 

 یک احساسش با منو ه ک

کرده سو ‘cause I only 
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feel alive when I 

dream at night 

 کنم می احساس زمانی  تنها چون

 می رویا به شبها که زندم

 Even though she’s notرم

real it’s all right 
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 تنیس ای مسئله ولی خیاله یه فقط دختر اون اگرچه

‘cause I only feel alive 

when I dream at night 

 کنم می احساس زمانی  تنها چون

 می رویا به شبها که زندم

 Every move that sheرم

makes holds my eyes 

 کنه می خیره رو چشمام میده انجام اون که حرکتی هر
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And I fall for her every 

time 

 شدم دلباختش همیشه برای ومن

I’ve so many things I 

want to say 

 بزنم  حرف بهشون راجع خوام می که دارم چیزا خیلی

I’ll be ready when the perfect moment comes 

my way 

 آماده مناسب لحظه اون برای رو خودم و

 مرادمه وفق بر چیز همه که کنم می

 دریااکبری #

 نهم_نودو_صدو_پارت #

 دلفریبانه #
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I had never known 

what’s right for me 

 کدومه درست راه که نفهمیدم  هیچوقت

‘til the night she opened 

up my heart and set it 

free 

 روی رو قلبش اون که شبی اون تا

 آزاد  رو اون و کرد  باز من
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 But now I just spendکرد 

all my time 

 صرف رو وقتم تمام حاال لی و

کنم می کسی With anyone 

who makes me feel the 

way she does 
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 کرده سو یک احساسش با منو که

‘cause I only feel alive 

when I dream at night 

 کنم می احساس زمانی  تنها چون

 می رویا به شبها که زندم

 Even though she’s notرم

real it’s all right 
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 خیاله یه فقط دختر اون اگرچه

 cause Iنیست ای مسئله ولی

only feel alive when I 

dream at night‘ 

 می رویا به شبها که زندم کنم می احساس زمانی  تنها چون

 Every move that she makes holds my eyesرم
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 میده انجام اون که حرکتی هر

 Andکنه می خیره رو چشمام

I fall for her every time 

 شدم دلباختش همیشه برای ومن

now I just spend all my 

time 

 کسی صرف رو وقتم تمام اال ح

کنم می With anyone who 
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makes me feel the way 

she does 

 احساسش با منو ه ک

کرده سو یک ‘cause I 

only feel 

@romanbook_ir 



 

 

alive(only feel 

alive) 

 بودن زنده احساس) که زندم کنم می احساس زمانی  تنها چون

 (کنم می

when I dream at 

night(when your by my 

side) 

 (منی پیش تو وقتی) رم می رویا به شبها
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Even though she’s not real it’s all 

right)that’s alright baby that’s all 

right) (  ولی خیاله یه فقط دختر اون گرچه ا

 مسئله عزیزم، نیست ای مسئله) نیست ای مسئله

نیست ای ‘cause I only feel alive when I 

dream at night 
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 .زندم کنم می احساس زمانی  تنها چون

...... 

 عمق به میبرد  رو من.میکرد  نوازش رو روحم آهنگی عجب

 .آرامش دره

 حرکت از لبام آهنگ شدن تموم با و بودم بسته رو چشمام

 آهنگ این عجیب.بودن بسته چشمام هم هنوز ولی ایستاد 

 وقت هیچ نمیخواست مدل.بود  ربوده تنم از هارو غصه و تمامغم

 .باشه ابدی داشتم دوست.بشه تموم آرامش این

 چشم با و کردم باز رو چشمام آروم روم نگاهی سنگینی حس با

 .م شد  رو روبه رنگی عسلی های

 کی بود؟از شده خیره من به اینطوری بود؟چرا کی دیگه این

 اینجاست؟ این

 دهبن شخص به حاضر درحال مکان این اینکه یادآوری با

 شده حریم این وارد  اجازه بدون اون و شده داده اختصاص

 .اخمیکردم

 گفت  باز نیش با و جلو آورد  دستشو.کنم باز دهن اینکه از قبل_
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 دلربا باید  شما هستم حامد _

 درسته؟متعجب باشید  خانم

 .کردم نگاهش

 میشناخت؟ کجا از رو من این

 .دمفشر رو دستش طمانینه با و بودم دوخته چشم بهش گیج

 !نمیشناسم شمارو من ولی . بله راستش خب_

 دریااکبری #

 دویستم_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفت کنان خنده

 .اومد صاحابش خب...آ.میشناسم که من ولی_

 که سامان با و چرخوندم کرد  می نگاه که سمتی به رو سرم

 .شدم رو روبه بود  باز بناگوشش تا نیشش
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 آغوش به رو حامد  تا کرد  باز هم از رو دستاش و رسید  سامان

 .بگیره

 خودتم که بینم که؟می رسیدی من از زودتر حامد  آقا....به_

 .ببینم اینجا بیا پسر کردی معرفی

 جا سامان ی مردونه بغل توی حامد  زدنی هم به چشم توی

 .گرفت

 رو سامان صدای زد  سامان پشت به حامد  که محکمی ی ضربه

 .درآورد

 میزنی؟  چرا نکبت....ا_

 می رو هم های دست و شدند  جدا هم آغوش از که ورهمونط

 :گفت حامد  فشردن

 بیشعور؟ میگیری تحویل و من اینجاست خانم وقتی_

 تر  سفت رو دستش و رفت حامد  به ای غره چشم سامان

 .نشدم متوجه من که گفت چیزی گوشش نزدیک و فشرد 

 .کردم می آنالیزشون داشتم لبخند  با

 توی وقت هیچ باشه دونفر این با وقتی آدم بودن بامزه چقدر

 .نمیشه انباشته غم دلش

@romanbook_ir 



 

 

 گلوم ته از اهومی وجودم ی نشانه به و کردم صاف رو صدام

 .بشن هم من متوجه تا گفتم

 تحویل من الاقل که نمیذاری بگیر تحویل رو خانم  گفتم دیدی_

 .بگیرم

 و کرد  زنونه رو صداش هم بعد 

 ادامه عشوه و ناز با

 به خصیتش بی بیشعور_داد 

 .هوسی نکبت نزن دست من

 که مردمی که بود من بلند  های خنده صدای حرف این از بعد 

 .کرد  خودم متوجه رو داشتند  حضور رستوران در

 میکرد  نگاهم تعجب با که سامان به رو عادی خیلی بعدش

 :گفتم، 

 چیه؟_

 ...بودی نخندیده اینطوری بود  وقت چند  هیچی_

 داد  مهادا ملیحی لبخند  با هم بعدش
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 ...که خوشحالم_

 گفتم و دویدم پابرهنه حرفش بین

 کرد  شک بهم باید  نخندم اگه میکنه که کارایی این با دوستت_

 .هستم آدم که

 خوشوقت و خوشحال خیلی باهاتون آشنایی از خانم دلربا:حامد 

 .شدم

 .بیشتر من_

 گفت و کرد  نگاهم آمیزی شیطنت لبخند  با بعدش

 راست کنید  باور.نیستید  خوشحال من دازهان به دارید  اختیار نه_

 !!!میگم

 .شد  بلند  من های خنده صدای هم باز

 و خوب پسر.بود نشسته دلم به خیلی. پسر این دست از

 راحتی احساس زود  خیلی باهاش که اونقدر بود  خوشرویی

 .گرفتم گرم کردمو

 چی دلربا:سامان

م:میخوری؟حامد 
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 هم چیزی شما گه

 میخورید؟

 دریااکبری #

 یکم _دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .شدیم خیره حامد  به تعجب با سامان و من

 چی؟  یعنی_

 .اید  مانکن خیلی شما خب:حامد 

 گفت و کرد  اشاره ام باالتنه به دست با هم بعد 

ماشاءهللا _

 لبخند  با

 جواب

 دادم
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 .ه خوردن از بهتر نخوردن_

 گفتم  و کردم اشاره خودش به دست با هم بعد 

 .میکنید  رسیدگی تون تغذیه به که اینقدر د شدی ابر مثل شما_

 دلربا .کنه ضایعم بتونه شد پیدا یکی باالخره اومد  خوشم نه:حامد 

 ...عضله میگیم بهش ما ابر میگی بهش شما که اینا خانم

 گفت و کرد  ای خنده حرفش میون

 صدا مارو میدونه روا دلتون هرچی شما البته_

 ....ابر،عضله،حامد .بزنید 

 بزنم؟ صداتون دلربا ندارید  مشکلی راستی

 خالصه اسمم به تون راحتی فقط اگه البته.ندارم مشکلی نه_

 .بشه

 مخ بعد  برم من حداقل بذار.حامد  میزنی حرف چقدر:سامان

 .بزن

 دلربا خوندی کور...ها بکنی غلطا این از نمیذارم من البته

 .پیششه من مثل جذابی پسر وقتی تا نمیده وا زود  اینقدر

 :گفت و زد  چشمکی من هروب بعد 

@romanbook_ir 



 

 

 میخوری؟ چی نگفتی_

 .بگیر رو همون هم من برا میخوری چی خودت_

 هستی؟.استراگانف بیف_

 .خوبه آره_

 گفت و شد خیره حامد  به بعد 

حامد؟ح_

 من:امد 

 .بیف هم

 نکنی اذیت رو دلربا حامد .بدم سفارش میرم حله پس:سامان

 .ی طرف من با... هااااا

 :گفت و داد  تکون دستی رفت می شتدا که سامان برای حامد 

 (.عزیزم )  babeخداحافض_

 .کنم آنالیز رو حامد  گرفتم تصمیم سامان رفتن بعد 

 بهم و برگشت همزمان هم اون خورد  بهش چشمم که همین اما

 .زد  زل
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 .کرد  غافلگیرم نگاهش با هم باز

 نگاه  از نمیخواد  دلت میکنی نگاه بهش وقتی.داره چشمایی چه

 .میکرد  کردن نگاه به وادار رو من.بکشی ستد  بهش کردن

 و صاف موهای.بادومی و رنگ عسلی درشت های چشم

 یک و بود  ریخته صورتش روی ازشون ای نیمه که ای مشکی

 .بود کرده درست سرش ی گوشه ماوج و مدلکج

 .داشت شب رنگ به ضخیمی ابروهای اما کوتاه هایی مژه

 درونشون به رو دمآ عمیق ای دره مثل رنگش عسلی های چشم

 .کردن می غرقت و میکشیدند 

 به بود  گذاشته که سبیلی و ریش همراه به شکلش مستطیلی فک

 گونه هردو روی بزرگی حفره دو.بود  افزوده جذابیتش

 رو اون و بودند  شده پنهان ریش مقداری زیر که اشداشت

 .د  میدا نشان بامزه برابر چندین

 اون و میچسبید  آدمی ره دل به بودنش گو بذله و مشرب خوش

 هرانسانی نرمش و چرب زبان.د  میکر تر شیرین براشون رو

 و اومد  می صورتش به بلندش و کشیده بینی.کرد  می رام رو

 .نمیرسید  نظر به نافرم
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 صورت ی برازنده "کامال هم رنگش صورتی متوسط های لب

 .بود اش مردونه

 ونقدرا من ولی داشت ای معمولی و ساده "کامال ای قیافه

 مرد  ترین زیبا هگویی ک بودم کرده آنالیزش خاص و ظریف

 .جهاناست

 .انداخت فرشید  یاد  رو من نگاهش و چهره آن یک

 کلمات متوجه و بودم صورتش به خیره که همونطور....فرشیدم

 .کرد  امسقوط گونه روی به اشک قطره اولین نمیشدم حرکاتش و

 صندلی روی از سریع و کردم زمزمه رو فرشید  اسم لب زیر

 .رسوندم دستشویی به رو خودم دوان دوان و شدم بلند 

 دریااکبری #

 دوم_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

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

 .بودم شده خیره سامان به تعجب با
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 نمیشد؟ میخوند؟باورم نماز داشت

 .انداختم اتاقش داخل جت مثل رو خودم نمازش سالم از بعد 

 میخونی؟ نماز تو سامان_

 تو همگ_

 نمیخونی؟با

 شرمندگی

 نگاهش

 تو.نه_کردم

 نماز چرا

 میخونی؟

 نخونم؟ چرا_

 بگو_

 .دیگه
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 ضرر به نخونیم بخونیم باید .هستیم خدا مدیون رو نماز این ما_

 .میشه تموم خودمون

 باید؟ چرا_

 .هاست بنده ما گردن بر دینی که گفتم_

 چه_

 دینی؟

 به حلقه و یعمط ی بنده ما چون.گذاشته سرمون رو منت خدا_

 ولیحداقل میکنم دیگه کار هزارتا که درسته.خداییم گوش

 مواخذه نخوندنمم نماز خاطر به دنیا اون توی نمیخوام

 هان؟.بشم

 !میزنی حرف قشنگ چقدر_

 :گفت و زد  جذابی ی خنده

 .نمازه اثرات_

 احساس و شرمندگی و فکر دنیا یک با رو من و بست قامت

 .کرد  رها گناه

 اون.بخونه نماز بودم ندیده وقت هیچ.میگفت راست سامان

 .بودم نشده متوجه من هم شاید  یا میخوند  نماز یواشکی
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 .بودم ور غوطه افکارم در هم هنوز

 :گفت و کرد جمع رو کوچکش ی سجاده

 فکری؟ چیشده؟تو_

 .نمیدونم دارم بدی حس راستش_

 یک به کنی نگاه رو آدمی هر هرجا تو کوچولو خانم کن نگاه_

 روقبول خدایی هیچ که هم کسی اون حتی داره اعتقاد  زاییچی

 .کافره و نداره

 .دارند  خودشون برای رو خدایی زمین روی های آدم همه

 نزدیکی برای تا خواسته ازمون ما خدای.هستیم مسلمون ما

 راستش.بخونیم نماز شدنمون آروم برای و باهاش خودمون

 .خوندنش به کردم  هم منعادت

 دوست کسی شاید  بخونیم؟خب نماز باید  لمونیممس چون فقط_

 باشه؟ نداشته

 نماز که گفتم بهت مسلمونیم اینکه برای فقط نه نشد  دیگه نه_

 نمازباعث واجبه و الهی دستور یک صرفا که نیست این برای

 خیلی از مارو نماز.میشه آرامشون و خدا با ما بیشتر نزدیکی

 نمیخوام.دیدم ام دگیزن توی رو اثراتش من و میکنه دور چیزا
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 ولی نیستم نجیبی و خوب آدم هم اصال.کنم تعریف خودم از

 ای چیزدیگه هیچ با که داشته چیزایی سری یک برام نماز

 .بیارم بدستشون نتونستم

 مثال؟_

 .تو مثال_

 من؟_

 با تونستم.برگردونم خودت به دعا و نماز با تونستم رو تو آره_

 اون از رو تو باالخره خدا از گلگی و هام زاری و گریه

 کردی تو رو اصلی کار من، فقط نه.بکشم بیرون سیاهچال

 .بگیرم رو دستت تونستم فقط من شاید 

 .میشدم نابود  من نبودی تو اگه_

 .میشناسم تورو من.نمیشدی نه_

 .ترسم می_

 چی؟ از_

 .خوندن نماز از_

 خوندی؟ کی بار آخرین_
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 .تکلیفم جشن شاید .نیست یادم_

 .داری نیاز بهش تو_

 نماز؟ چی؟به به_

 ات گذشته خیال و فکر از تر راحت میخوای اگه.نکن شک_

 .ببر پناه بهش شی خالص

 .کردم دراز سمتش رو دستم

 .لطفا سجادتو بده_

 .بست رو دستم بعدش و دستم کف گذاشتش و سجاده سمت رفت

 از تورو.نکن جداش خودت از وقت هیچ دار نگهش سفت_

 دار نگهش خودت برای بعدش.ه کنمی حفظ چیزها خیلی

 .تو میدمشبه

 چی؟ خودت پس_

 .دارم دیگه یکی من _

 دیگه؟ بخونم عصر و ظهر نماز باید  اآلن_

 کنم؟ کمکت رفته؟میخوای یادت بله_

 بگی؟  بهم رفت یادم رو جاییش اگه پیشم بشینی میشه.یادمه نه_
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 .صبرکن_

 دریااکبری #

 سوم_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 از کوچیک مهر یک و کرد  باز رو اش عسلی زمی کشوی

 .آورد  بیرون داخلش

 کنی؟ چیکار میخوای_

 کوچولو؟ خانم دید  می افتخار_

 .بخونیم باهم ام پایه_

 .کنارم بیا گفت و خندید 

 وایستم؟ پشتت نباید  مگه_

 "اصال بدم یادت میخوام بعدشم نیست جماعت که اآلن_

 نداری؟ ستدو بخونی من کنار باشی کنارم میخوام

 .اومدم باشه...نه...نه_
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 .نه وای_

 چیشد؟_

 وضو_

 که نگرفتم

 هنوز؟صدای

 بلند  اش قهقه

 شد

 .بدم یادت هم وضو بریم بیا بدو_

 .آخه_

 چیشده؟_

 !!!باطله که نامحرم جلوی وضو نبود؟همین چیز مگه_

 گفت  و خندید  بلند  بعدش و کرد  نگاهم تعجب با اولش
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 روز دو تو که اینطوری_

 میشی؟باز محجبه دیگه

 گفت و خندید 

 درستش راه و اصول با رو چیزی هر اومد  خوشم نه_

 .خدا به اصالتتم نوکر.میخوای

 افتاده یادت تازه

حا _نامحرمیم؟؟؟؟؟

 وضو چطوری ال

 بگیرم؟ 

 نی؟ یادت هیچی_

 .تقریبا چرا_

 .کنی چیکار میگم بهت در پشت از من دستشویی تو برو

 :گفتم و کوبیدم بهم رو هام تدس و زدم ای گانه بچه لبخند 

 .باشه_
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 و کردم باز رو دستشویی در سامان دقیق های راهنمایی از بعد 

 .بیرون پریدم

 خشک چرا رو روت بیرون؟دستو اومدی اینطوری چرا...ا_

 نکردی؟

 ...وگرنه کنم خشک نباید  شاید  گفتم راستش خب_

 .بگم رو حرفم ادامه نذاشت سامان های خنده صدای

 .بود شده سرخ صورتش خنده شدت از

 میزد  نفس نفس

 .کارات این با تو منو کشتی.کن خشک بگیر رو حوله این بیا_

 نخونم؟ میخوای مگه چیه خب...اا_

 داری دوست گفتم. میگرده فرصت دنبال بد  دختر برو بیا_

 داری؟ دوست رو کدوم خودت نخون نداری دوست بخون

 .بخونم اینکه_

 .بدو پس_

 .کردم پهن زمین روی رو کوچک سجاده و ایستادم کنارش

 نخوندی؟ تو مگه راستی_
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 .میکنم قضا نماز نیت من چرا_

 .آهان_

 بخونی؟ نماز میخوای اینجوری_

 چشه؟ مگه_

 پس؟ کو چادرت_

 که؟ ندارم چادر وای ای_

 نیاوردی؟ ایران از هیچی_

 .نه_

 .کن صبر نداره عیب_

 .برگشت سمتم به مانتو و شال یک با من اتاق تو رفت بعدش

 تا بپوش اینارو نداری چادر که اآلن باشی پوشیده کافیه فقط_

 .بخرم برات بریم "بعدا

 دریااکبری #

 چهارم _دویستو_پارت #
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 دلفریبانه #

 با و کردم می باز رو باشگاه اتاق های در دیگری از پس یکی

 بعدیمی سراغ و بستم می هارو در بودم دنبالش که چیزی ندیدن

 .رفتم

 .اومدم اشتباه شاید 

 .بزنم زنگ سامان به گرفتم تصمیم

 خوبی؟ سامان سالم_

 خوبی؟ تو عالیم دلم عزیز سالم به_

 .مرسی آره آره_

 شده؟ چی بگو جونم_

 رو دادی بهم قبال که باشگاهی اون آدرس دیگه بار یک میشه_

 بگی؟

 تو که هست  Green Woodباشگاهش اسم ببین حتما آره_

 ..... به بری ید با اول تو لندن شمال

 کجایی؟ اآلن
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 اون کردم فکر لندنم شرق تو اآلن.شدم متوجه ممنون_

 .اومدم اشتباه نه دیدم ولی اینجاست گفتی که باشگاهی

 دنبالت؟ بیام نداره عیبی_

 .سرویس با میرم خودم نیست نیازی نه_

 یا برخوردی مشکل هرجا عزیزم باشه_

 بزن زنگ بهم شدی گم کردی حس

 :گفتم و کردم لوس ور خب؟خودم

 .خداحافظ "فعال راحت خیالت.چشممم_

 .عزیزم خدانگهدارت_

 خوشحالی با و شدم تراموا سوار سامان از آدرس گرفتن از بعد 

 .میداشتم بر قدم مقصدم به

........ 

 Grahamبریتانیایی بوکسورهای بهترین از یکی_

'Bomber' Herol  تپش امیدوارم میکنند  کار اینجا که هستش 
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 رو یک درجه مربی همچین قدر و باشید  داشته کارخوبی

 .بدونید 

 .دیدنتون از شدم خوشحال میام فردا از حتما_

 .میبینمتون همینطور منم_

 به بود  محترمی خانم که باشگاه منشی با خداحافظی از بعد 

 فشردم در دستیگره روی رو دستم شدم راهی در سمت

 .داد  هول من سمت به رو در پشت از یکی ولیهمزمان

 حاال که ای عسلی های چشم به زده بیرون حدقه از های چشم با

 .شدم خیره بودند آشنا برام

 میکنی؟  چیکار اینجا تو...تو_

 ....بپرسم  میخواستم من که سوالیه_

 .نرید  کنید  صبر نایابی خانم نایابی خانم_

 :گفتم و برگشتم باشگاه منشی روبه تعجب با

 نیکی؟ خانم چیشده_

 که رو هاتون مقام  راستش ببینه شمارو میخواد  مربی یزمعز_

 دختربوکسر یک شد  سوال جای براش و اومد  خوشش خیلی دید 
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 شانس.اومده خوشش ازتون.ه کن کار اینجا میخواد  ایرانی

 ....وبهترین معروفترین محشره واقعا ما مربی کرده رو بهتون

 هستن؟ کجا میگید؟اآلن راست_

 .سالن ته_

 ببینم؟دلربا نید ک صبر:حامد 

 بوسکری تو مگه

 به بادی و زدم دختر؟لبخندی

 گفتم  و انداختم غبغبم

 چطور؟ بله_

 .باشید  موفق عزیزم هیچی....هی:حامد 

 .رفتم سالن ته سمت به و کردم ای خنده

 پیش رو باشگاه از خروج مسیر  مربی با مان و زگفت ا بعد 

 .گرفتم

 .کن صبر دلربا_

 آقای؟  .شده بله؟چی_
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 دیگه؟ حامدم اسممو رفت یادت....ا_

 فامیلیتون؟ نه_

 حامد  باش راحت میزنی حرف کشیده اتو اینقدر چرا بابا_

 .لطفا بردار شمارو پسوند  اون و کن صدام

 :گفتم و کردم ای خنده

 دیگه؟ امر_

 .اومده خوشم ازت بخوای راستشو.دیگه؟امممم_

 دز می دو دو توشون سوال عالمت که شده گرد  های چشم با

 .کردم نگاه بهش

 جانم؟ _

 چیه؟ قهوه درباره نظرت_

 .ندارم وقت "اصال اآلن من ولی رسه می خوب نظر به_

 .دلربا نکن رد دیگه "لطفا_

 .برم باید  زود  ولی باشه خب خیلی_

 .بریم من ماشین با بیا چشم روی به_

 .راحتم پیاده نه_
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 آخه؟_

 .نمیاما وگرنه_

 .میریم پیاده باشه باشه_

 بری دریااک#

 پنجم _دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 ....خب_

 خب؟_

 !بگو خودت از خب_

 .عیانه هست هرچی ندارم گفتن برای چیزی من_

 .مونی می راز مثل نیست عیان نه_

 ناگهان.شدم خیره بهش زده که حرفی از شوکه و متعجب

 بنا میشم  مسخش نگیرم ازش نگاهمو اگه شدم متوجه
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 خیره سرش پشت میزخالی هب و گرفتم ازش رو برایننگاهم

 .شدم

 میدزدی؟ ازم رو نگاهت چرا_

 بهت باش مطمئن کنی؟ببین می سوال داری زیاد  نمیکنی فکر_

 واصال دنبالشی که نیستم کسی اون من که دم می رو قول این

 حاال.نیستم دوستی های بازی مسخره این برای مناسبی فرد 

 .دور بریز رو فکرته تو هرچی دیگه

 .هستی عجیبی دختر_

 وقت؟ اون چرا_

 .مونی می زمین جاذبه مثل دونم نمی_

 :کردم زمزمه خودم پیش و کردم تمسخر روی از ای خنده

 ...االن؟ ولی.گفت می همینو اونم اره_

 چی؟_

 .بهتره ندونی_

 .کنم می شروع خودم از بیخیال خب_
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 و سالمه چهار و تهران،بیست از هستم سریان حامد  من

 مشغول مادلینگ رشته در فعال و هستم یبدن تربیت دانشجوی

 سفر لندن به هفته دو مدت به تفریح برای فعال و هستم بهکار

 .شدم آشنا حرفه این تو سامان با و کردم

 وقتی اما شدم خوشحال خیلی اینجا اومده فهمیدم وقتی راستش

 .شدم متعجب نیست تنها گفت

 ولی شدم هشوک شدت به و اومده اینجا به زندگی برای گفت اون

 باشیزندگی دلربا که شما با قراره و نداشته ای چاره گفتش خب

 .کنید  می

 می غرق حرفاش توی بیشتر من و زد  می حرف همینطور اون

 روآواره سامان و شدیم ها دوش به خونه مثل چطور که شدم

 و گذشته از داریم چطور که کردم بارم نکبت زندگی و خودم

 تونستماینقدر چطور من کنیم یم فرار کشورمون شهرو آدمای

 کنم؟  اسفناک زندگی این درگیر رو سامان و باشم رحم بی

 شیشه قلب و خورد  می رو وجودم ای خوره مثل تنهای احساس

 رو اینغم تحمل تنهایی به واقعا من.کرد  می دار ترک رو من ای

 .ندارم
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 از و آره می درم پا از داره فرشید  دلتنگی و دوری طرفی از

 سوی از ترحم و دری دربه و حقارت احساس ینا طرفی

 .داد  می آزارم شوت به سامانداشت

 رو چشمام و زدم بهش لبخندی.دید  می تار رو حامد  چشمام

 اشکام قطرات خوردن سر باعث کار این و بستم هم روی

 .شد  ازچشمام

 ....دلربا_

 و گرفت رو دستام و زد  زانو مقابلم و شد  بلند  صندلیش از

 :گفت

 .ببینم کن باز رو اتچشم_

 :گفتم و زدم لبخند  و کردم باز رو هام پلک تامل ای ثانیه از بعد 

 .متاسفم برم باید  من.سریان آقای خوبم_

 .رفتم کافه در سوی به و برداشتم رو کیفم معتلی بدون هم بعد 

 صدام و اومد  می دنبالم به کننده تخریب گردبادی مثل هم اون

 .کردم نمی بهش توجهی من ولی کرد  می
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 دریااکبری #

 ششم_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 سرم پشت کفشی صدای دیگه ولی شدم خارج کافه در از

 .نیومد  دنبالم و ایستاد  در دم کافه تو حامد  یعنی این نشنیدم

 .کردم نگاهش ام اشکی های چشم با و برگشتم

 .کرد  می نگاهم داشت ناراحتی و اخم با

 .بود  عجیبی مرد  واقعا

 که بود  کسی تنها اون اینکه یکی باشه داشته دلیل دوتا همیتون

 بودبا متفاوت رفتارش که بود  این دیگری و دید  عجیب رو من

 .بقیه

 مرد  کردم می حس نداشتم دوست رو رفتارش حال هر در ولی

 میخوانبه زور به که مردا این از ولی چرا نمیدونم خطرناکی

 ....نیستن من ید فرش مثل که همه آید  نمی خوشم بچسبن زنا
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 هرکاری زدم؟چرا من رو حرف این واقعا

 تونم؟واقعا نمی کنم فراموش رو فرشید  میکنم

 .نابسامان وضعیت این از شدم خسته

 .شدم رد  خیابون از و کردم پاک رو اشکام

 .شم آروم کمی تا بزنم قدم پارک توی برم بود  بهتر

 رو تومی اسم و اومدم بیرون فکر از گوشیم ویبره صدای با

 .کردم نگاه گوشیم روی

_hey 

 (سالم)

_aloha babe 

 (عزیزم سالم)

 سرعت  به چیزی که بود  نیومده بیرون دهنم از کامل هنوز حرفم

 .برد خودش با همراه رو موبایلم و کرد  عبور گوشم کنار از

@romanbook_ir 



 

 

 با هی فقط شده چی نفهمیدم دقیق حتی که بودم شده شوکه آنقدر

 به بهرو و کردم می نگاه موبایلم از خالی دست به باز دهان

 .شد می دور سرعت به داشت و بود  موتورسوار یک که روم

 تازه من و زدن ازم رو گوشیم باشم داده تشخیص درست اگه

 .شم می خارج شوک از دارم

 از بیشتری سرعت با ای دیگه سوار موتور یک لحظه همون

 .کرد  عبور کنارم

 .میره سوار ورموت دزد  اون دنبال به داره کردم حس

 رو شوک جای داشت شدید  ناراحتی و عصبانیت احساس کم کم

 .گرفت می

 و کوبوندمش زمین روی بودم انداخته دوشم روی که رو کیفم

 .کشیدم خشم از فریادی

 کنم؟ غلطی چه حاال لعنتی_

 به دلمو الکی کنم فکر بخوام کمک کسی از بود  بهتر

 از دزد؟مگه دنبال بره میاد  کی آخه کردم خوش موتورسواره

 شده؟ جونشسیر
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 اون شاید  حامد  پیش کافه تو برگردم رسید  فکرم به آن یک

 .کنه بهم کمکی بتونه

 .دارم شک که باشه اونجا هنوز اگه البته

 از برمیاد  حامد  از کمکی که خودم به دادن امید  با کردم سعی

 .کنم کم هام دست لرزش و استرس

 دادم می سفارش آب یوانل یک حتما باید  بود  شده خشک گلوم

 .کنه خشک رو بدنم آب تمام استرس کنم فکر وگرنه

 رو خودم و بردم پناه میز یک به آب لیوان یک گرفتن از بعد 

 .انداختم صندلی روی

 .بود نیومده سرجاش نفسم هنوز

 .نکردم پیدا چیزی گشتم حامد  دنبال چشم با هرچی

 رو خودم یمقدار کردم سعی و گذاشتم هم روی رو هام پلک

 .کنم  فکر درست بتونم  تا کنم آروم

 دریااکبری #

 هفتم _دویستو_پارت #
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 دلفریبانه #

 .کن جمع رو حواست بیشتر بعد  به این از_

 .دیدم خودم کنار بدست گوشی رو حامد  و آوردم باال رو سرم

 .مضطرب هم شدم خوشحال هم

 کوش؟_

 .بفرمایید _

 .برگردونتش تونست یعنی شد  نمی باورم خدایا

 باید  نبودی تو اگه نمیدونم حامد  دردنکنه دستت.خداروشکر_

 .کردم  می چیکار

 .بودم زده ذوق و بود  ولوله دلم تو حسابی

 که بردارم رو کیفم خواستم وقتی و کشیدم اسودگی سر از نفسی

 رخ داشتنیم سعی که خورد حامد  صورت به چشمم  خونه برم

 .کنه مخفی دیدم نمی من که رو دیگرش

 ببینمت؟ یشدهچ حامد _

 .نشده شده؟چیزی چی چی_

 .ببینم رو صورتت برگرد  شده چیزی یه چرا_
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 .ببینمش تا میشد  مانع و کشید  می عقب رو صورتش هی

 .بود  افتاده وجودم تو دلشوره

 :گفتم محکم و شدم عصبی

 .برگرد  گفتم  بهت حامد _

 .برنگشت هم باز.کرد  می نگاهم داشت اخم با

 گرفتم سفت رو صورتش راستم دست اب و اومدم پام ی پنجه رو

 .برگردوندمش و

 شل بدنش و رفت اش خشم صورتش به دستم برخورد  با انگار

 واز شد  پرت حواسش هم شاید .برگشت راحت خیلی که شد 

 .کرد  تعجب کارم

 .صورتت حامد  خدایا هعی_

 .بود انداخته خراش رو صورتش چاقو با دزد  گوشی مرتیکه

 بنده این صورت با ببین کنه عنتشل خدا داری؟ای درد  خیلی_

 تو قیافت  و صورت مدلینگی توهم.کرد  چیکار خدا

 .بجنب درمانگاه بریم باید  نمیبخشم رو خودم من.کارتمهمه

 رو دستم مچ که بیفتم راه خواستم و برداشتم رو کیفم سریع

 :گفت  و گرفت
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 خوب کوچیکه خراش یه نشده چیزی نکن شلوغش الکی دلربا_

 توکارمم و نمیرسه آسیبی هم زشتم  قیافه به باشن نگران.میشه

 .میشه خوب زود نمیاد  پیش مشکلی

 :گفتم و انداختم باال رو ابروم تای  

 زشته؟ زشتی؟کجات تو_

 .بود کرده ذوق اون و دادم سوتی که انگار

 .پس خوشگلم_

 زشتی اینقدر کرده رحم خدا نیستی خوشگل هم اصال نخیر_

 .داری بنفس اعتماد همه این

 .زدی حرفتو دیگه نه_

 .ندادم جوابشو دیگه و خندیدم زیرلب

 :گفت گوشم کنار نزدیک اومد 

 مردا ما.خانوماس واسه خوشگلی باشه خوشگل نباید  مرد  البته

 .باشیم داشته ابهت باید 

 :گفتم و خندیدم

 .نداری اصال یکی تو که_
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 .کرد  تعجب فکرکنم.ایستاد  حرکت از لحظه یک

 .کردم گاهشن و برگشتم خنده با

 رو سرم بود  بینمون که ای فاصله از

 چیه؟بعدش یعنی دادم حرکت باال به

 حرکتم به و انداختم باال ای شونه هم

 .دادم ادامه

 :گفت و سمتم دوید 

 .میاد  خوشم اخالقت این از پروایی بی خیلی تو_

 .گرفتم یاد  یکی از رو بودن شجاع و پروا بی_

 .رفتم روف خودم حرف فکر تو خودم هم بعدش

 ...لعنتی فرشید  هم باز

 دریااکبری #

 هشتم _دویستو_پارت #
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 دلفریبانه #

 .بده رو سوییچ_

 بدی؟ نشونم رانندگیتو مهارت میخوای_

 .بدم نشونت رو بیمارستان به رسوندت مهارت میخوام نه_

 :گفت و ماسید  لبش رو لبخندش

 چرا خیال بی دلربا بابا_

 هان؟از نگرانمی اینقدر

 شوکه و بمتعج سوالش

 .شدم

 اومده پیش خودم برای که بود  سوالی

 نگرانشم؟ماشین اینقدر چرا واقعا.بود 

 :گفتم و کردم روشن رو
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 رو پرورونی می ذهنت تو پلید  فکر هرچی اما نمیدونم خودمم_

 از بعد  میکنم بهت نسبت مسئولیت احساس من چون بزن دیلیت

 .کشیدی برام که زحمتی اون

 .کرد  سکوت و د خور جا راسخم جواب از

 رو؟ راهش بلدی_

 .اومدم می اینجا زیاد  تعطیالت مادرم و پدر با اره_

 و شد  اشک از پر چشمام ناخودآگاه مادر و پدر اسم آوردن با

 .برداشت ترک دیگر بار قلبم

 و پایین دادم رو ام شیشه.خفست ماشین هوای کردم می حس

 .کشیدم عمیق نفس

 .میکرد  آنالیزم داشت و بود  دوخته چشم بمن مدت تمام

 منتاقضی رفتار و عجیبه اینقدر چرا میگه دلش تو االن احتماال

 .داره

 .متاسفم مادرت و پدر بابت_

 .کردم نگاهش و برگشتم اشکی نیمه چشمای با
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 کجا از تو_

میدونی؟همزم

 :گفتیم باهم ان

 .سامان_

 .اومد  لبام رو محوی ی خنده

 ی خنده با شدم متوجه مدت این توی.شد  خوشحال انگار هم اون

 .میشه غمگین ناراحتیم با و میشه خوشحال من

 ....یا ای احساسی مرد  خیلی یا

 چون  نباشه میکنه خطور ذهنم به که موردی امیدوارم نمیدونم

 .ندارم رو دروغی عشقای بندوبساط این حال و حس اصال

 و فجیع صورت به هم اون ناموفق ی رابطه یک از تازه

 .نیستم بعدیش دنبال شدم خارج نافرجام

 .باشه آدم برای میتونه خوبی دوست بحث از خارج اما

 این مشخصه پشتته کوه مثل و کنه می شادت که کسی

 .شد  ثابت بهم امروز و داره خصوصیاتو
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 دریااکبری #

 نهم _دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 رو صورتش ، رسوندم بیمارستان به رو حامد  اینکه از بعد 

 .بستن رو روش چسب یک با و کردند  ضدعفونی

 .نبود  کنم ول دین احساس وگرنه نبود  عمیق خداروشکر

 .مدیونم بهش کنم می حس هنوزم البته

 خب _

 خب؟_

 کنم؟ چیکار باید  حاال_

 صورتمو بردی کنی میخوای چیکار دیگه_

 چی دیگه رفت کردی پیچی باند 

 :گفتم و میخوای؟خندیدم
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 میتونم وریچط اینه منظورم.بود  الزم  واقعا اون_

 کنم؟همون جبران رو بازیت پلیس و دزد  محبت

 .خورد  زنگ گوشیم حین

 .بود  زده زنگ خیلی اینکه مثل بود  میتو

 .دادم رو جوابش کالفگی با و دادم بیرون به نفسمو

 .میزنم زنگ بهت بعدا کنم صحبت نمیتونم االن میتو_

 نمیای؟  کالپ میرم امشب دلربا کن صبر_

 .بای میدم خبر بهت نمیدونم_

 :گفت حامد  کردم قطع رو تماس اینکه از بعد 

 بود؟ کی_

 :گفتم انداختم باال رو ابروم تای

 جانم؟ _

 .بگو داری دوست اگه یعنی ببخشید _
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 مطمئنا که بردم رو اسمش میزدم حرف باهاش وقتی که گفتم_

 .شنیدی

 پسرته؟ دوست.داره باهات نسبتی چه اینه منظورم شنیدم اره_

 بدونم  میخواست دلم خیلی کشید  می شعله مدرون خباثت

 .نه یا باشه پسرم دوست گیریم داره فرقی چه براش

 :گفتم 

 میکنه؟ فرقی چه باشه گیریم_

 .هست پس_

 .اره_

 خارج بیمارستان از و زدم ای پیروزمندانه لبخند  هم بعدش

 .شدم

 خوشبحالش_

 بله؟_

 .هاومد گیرش خوشگلی ایرانی دختر دوست که میگم رو میتو_
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 یا باشم داشته پسر دوست من میکنه فرقی چه تو برای بیخیال_

 نه؟

 نافرجام رابطه یک از تازه گفت سامان اخه همینجوری هیچی_

 .اومدی بیرون

 .کردم نگاهش و برگشتم شده گرد  های چشم با

 گفته؟ بهت دیگم چیزهای سامان_

 ...فقط نه_

 .شد  خیره مبه ناراحتی با و شد  داده سوتی اینکه متوجه خودش

 :گفت و کرد  کیپ بهم رو لباش

 ....من میخوام معذرت دلربا ببین_

 گفت؟  چی دیگه فقط_

 .بودی عاشقش گفت_

 شوخی داشتم.ندارم پسر دوست میدونی دیگه حاال پس خوبه_

 .شد  ای مسخره شوخی واقعا که.میکردم

 نیستی؟ عاشقش دیگه_
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 موقع هر شمعه مگه عشق_

 ازکنم؟ روشنش خاموش خواستم

 انگار.شد  متعجب رکم حرف

 .گرفت رو جوابش خودش

 بوده نوجوانی دوران احساسات نبوده عشق میکنم حس فقط_

 .همین

 ...یعنی_

 .میکنه اذیتم دربارش زدن حرف حامد  بسه_

 ...ببخش منو_

 خونه؟ ببری منو میشه حاال.میبخشم_

 از  تشکر با برسیم تا شد  سپری ماشین توی که دقایقی از بعد 

 :گفت و شد  خم پنجره از که برم خواستم و شدم پیاده ماشین

 .بیای باهام میتونی کالپ میرم امشب کنی جبران میخوای اگه_

 .منتظرتم خونتون دم هشت ساعت من بیای خواستی اگه

 .شدم خونه وارد و دادم تکون رو سرم
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 و رفتنا بیرون اینجور حوصله که بودم اونی از تر خسته

 .مباش داشته رو تفریحا

 چی مثل و کنم بغل غم زانوی و باشم خونه فقط میخواست دلم

 .کنم گریه

 .داشتم گیری گوشه و تنهایی به نیاز

 .میکرد  بیچارم داشت بودن خالی و تهی احساس

 دریااکبری #

 دهم_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .ندارم حوصله سامان نکن_

 .بجنب بینم پاشو دختر بابا_

 .دیوونه کن کمش اهنگو رفت  سرم وای_

_no no 
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 پاهای شبیه وسطش و اشاره انگشت دادن حرکت با هم بعدش

 ولباس اتاقت بری و شی بلند  باید  یعنی داد نشون بهم انسان یک

 .بیرون بری شی حاضر و بپوشی

 .برم نمیخوام من چیه؟بعدشم مناسبتش االن آهنگ این_

 .بیرون بری نمیفهمی چرا دارم قرار امشب بابا_

 :گفتم شده گرد  های چشم و خنده با

 جانم؟ _

 چیکار؟ خونه بیاریش کردی؟میخوای پیدا دختر دوست_

 اشپزی دوتایی که داد  گیر خوبه اشپزیم میدونی که جایی از_

 .ادمیم چجور من که میدونی وگرنه کنیم

 .میدونم خداروشکر اره_

 کنی تمرین و برقصی ذره یه پاشی که اینه اهنگه این مناسبت و_

 .بره آبرومون نکنی له پاشو داد  رقص درخواست بهت اگه

 :گفتم و کردم پرتاب سمتش به رو بالشتم عصبانیت با

 .شو ساکت_

 .نمیرقصم احدوناسی هیچ با من
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 .میرقصی خوبم اتفاقا چرا_

 .ساماااااان_

........ 

 ....شلوغن؟یعنی خیلی کالپا این ببین_

 هر هرستوران کافه مثل یعنی میبرتت خصوصی کالپ نه_

 .کامال خصوصیه داره جداگانه باز اتاقای میزش

 اتاق؟ تو میریم یعنی_

 .ای محوطه حالت نیست اونا از نه_

 .فهمیدم اهان_

 شدم؟ چطور_

 .شدم چطور من خوبی که تو_

 .دلربا شدی محشر_

 .میکنم عوض رو لباسم پس واقعا_

 چرا؟ نه_

 .بیام چشم به نمیخوام چون_
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 .میای چشم هب بازم کنی کاری هر تو_

 بعدش اومدم چشم کنم؟به غلطی چه بیام چشم به نمیخوام_

 با رفت و کرد  ولم میکرد  عاشقی ادعای که چیشد؟کسی

 .یکیدیگه

 بهم رو در و برگشتم اتاقم به عصبانیت با و شدن جاری اشکام

 .کوبیدم

 .اومد  در پشت از سامان صدای

 .میکنی ناراحتم و کالفه کارات این با داری_

 :زدم داد

 .شدی خسته دستم از پس_

 .نگفتم اینو من_

 :گفتم و کردم باز رو در خشم با

 گفتی؟  چی پس_

 .شکستم رو قلبش که بود  این از نشون وحشتناکش های اخم

 .آغوشش به کشید  محکم رو من و کشید  عمیقی نفس

@romanbook_ir 



 

 

 دریااکبری #

 یازدهم _دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .میگفتم اون به چیو مهه.بود  شده بزرگترم برادر مثل سامان

 اعتماد  قابل و وفادار و خوب دوست یک شبیه بیشتر هم شاید 

 .بود 

 .کرد  دعوتم بیرون هم میتو امشب_

 .میاد خوشش ازت اینکه مثل_

 .نیاد  یا بیاد _

 نمیاد؟ چشمت به_

 نمیاد  چشمم به کس هیچ.نمیکنم توجه چیزا این به اصال_

 .باشم یکی با ماحت من داری اصراری چه تو نمیفهمم.فعال

 .کنی فراموش رو گذشتت شده طور هر میخوام_
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 دیگران؟میدونی زندگی کردن خراب با شده؟حتی طور هر_

 بریتا دیگران سمت کردن کات از بعد  اینه دوستی موقع بدترین

 کنی؟ فراموش رو گذشتت

 در ولی زودگذرن احساسات این میدونم خودم چی که خب_

 لعنتی ی خونه این توی شهمی باعث و میشی سرگرم عوض

 .نکشی هات گریه با منو خودتو و بنشینی بهازلت

 ازت خودم نکن فکر میدم سوقت دیگران سمت به میبینی اگه

 و خوردمیکنم خودمو دارم بلعکس نباشی پیشم میخوام و سیرم

 شدن خرد  قیمت به شده باشی داشته اختیار تا میذارم رها تورو

 .خودم

 میدم؟ عذابت اینقدر واقعا سامان_

 که لعنتی حس این تو.چیه خاطر به عذاب این نمیفهمی چرا تو_

 بارمی سر و میکنم بهت دین احساس من میکنی فکر

 و آب به خودمو اینقدر که دارم دوستت من.دور رونمیندازی

 .میزنم آتیش

 دوست بحث این اگه ندم رو جوابش و کنم سکوت دادم ترجیح

 و میشد  باز هم روی توی رومون میشد باز داشتن

@romanbook_ir 



 

 

 راحت باهاش و کنم اعتماد  بهش برادر مثل دیگهنمیتونستم

 .باشم

 .شدم خارج خونه از و برداشتم رو کیفم معطلی بدون

 .نکردم نگاه چشماش به حتی

 و کیف با همراه پوشیدم زانو تا دار پولک بنفش پیراهن یک

 .ستش کفش

 دلم الاص میکردم چیکار باید  نمیدونستم.بودم عصبی خیلی

 .زده منو مخ رکنه فک اون و برم بیرون حامد  با نمیخواست

 خودم و شدم پشیمون برم ماشینش سمت اینکه از همین برای

 .ندیدمش اصال که زدم راه اون به رو

 .خونه میموندم وگرنه مدیونم بهش که حیف

 دوست کنار داره حق سامان بمونم نمیتونستم هم خونه نه

 .باشه دخترش

 .ندارم جایی هیچ من لعنتی دنیای این هتوی اینک مثل

 .کردم رفتن راه به شروع عصبانی

 .میرفتم راه رو پیاده کنار از و بود  پایین سرم
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 .میاد  دنبالم داره میکنم حس

 .شدی خوشگل_

 خودم کنار رو اون ناگهان و برگشتم و شدم متعجب صداش از

 .دیدم

 های یبج تو رو دستاش و بوده پوشیده شیکی شلوار و کت

 .بود  کرده شلوارش

 چی _

 نیست مشکلی بریم؟باشه میخوای پیاده.شدی خوشگل گفتم_

 .میریم

 .نمیام جا هیچ من.حامد  میگی چی_

 .نیست مشکلی باشه_

 .بود  رفته  فرو فکر تو انگار.بود  ساکت و آروم خیلی

 بیای؟ بامن همینطوری میخوای_

 میده؟ آزارت وجودم_

 .نه_

 .خوبه_
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 .مغروری قدرچ فهمیدم االن_

 .دختر غروری کوه خودت تو.سیاه روت میگه دیگ به دیگ_

 .دراومد  صدا به گوشیم زنگ صدای

 .سیما جانم_

 .کن نگاه رو روت روبه_

 وجد  به چشمام مقابل دوستم دیدن از و آوردم باال  سر تعجب با

 .اومدم

 سانتی  ده پاشنه کفشای اون با و کشیدم خفیفی جیغ

 .بکشم آغوش به رو اون تا کردم دویدن به شروع

 دریااکبری #

 دوازوهم_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 میکنی؟  چیکار اینجا سیما_

 .هستم دانشجو اینجا دوساله من شدی سهیل ستاره تو واال_
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 .میخونم درس اینجا منم نیستم تنها خداروشکر_

 معلوم هیچ دیوونه شدم نگرانت دوسال این چقدر میدونی_

 دوریو از شد  دیوونه که میکردی؟نیلی رچیکا بودی کجا هست

 .خبریت بی

 .کرد  باهام عجیبی کارای زندگی.سیما بگم چی هعیییی_

 :گفت لبخند  با و کرد  اشاره حامد  به سر با

 نمیکنی؟ معرفی_

 پیش حامد  که بزنم حرفی خواستم کنان من من و شدم هول

 :گفت و کرد  دستی

 خوش ناییتونآش از دلربا دوست هستم حامد  من بانو سالم_

 .سیما وقتم

 .همچنین ممنون حامد  آقا سالم_

 :کرد  زمزمه گوشم زیر سیما

 .شرف بی کردی تور خوشتیپی پسر دوست چه_

 .خندید بلند  بعدش

 :گفتم و زدم پهلوش به ای سقرمه
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 .خوشه دلت پسر دوست کدوم دهنتو ببند _

 نمیخوایین ها خانوم خب_

 چیزی بریم من مهمون

 و کرد  دستی پیش بخوریم؟سیما

 :گفت

 بریم؟  کجا عالیه فکرت آره_

 شما که هرجا_

 کالب با نظرتون.بخوایید 

 و کشید  جیغی چطوره؟سیما

 :گفت

 عالیهههه _

 :گفتم و رفتم سیما اداهای به ای غره چشم

 .آره؟ کردی خودتو کار آخر_
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 :گفت و زد  ای پیروزمندانه لبخند  حامد 

 .زمعزی  نگیر کم دست رو من اقناع های مهارت_

 .شدیم حامد ماشین راهی و زدم محوی لبخند جوابش در

 :گفت گوشم در سیما که پشت برم خواستم من

 .میکشم جیغ نشینی جلو اگه_

 خیره بهم کردو قفل هم تو ماشین سقف روی رو دستاش حامد 

 :گفت و شد 

 .میشم ناراحت نشینی جلو اگه_

 :گفت و کرد  باز درو و کنارم اومد 

 .نداری اریفر راه دیگه حاال_

 .شدم سوار و کشیدم عمیقی نفس

 .میزد  حرف داشت سره یک سیما این شدیم سوار وقتی از

 .شدم خیره گوشیم صفحه به

 .میزنه زنگ میتو بازهم

 خدایا؟ بگم چی بهش
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 :گفت و شد  اویزون من صندلی پشت از میمون عین سیما

 سرت حسابی گوشیته رو پسر  اسم بازم بابا دلربا؟ای کیه_

 ...ها غهشلو

 شدم  عصبی بشدت هم زده خجالت هم سیما حرف از

 .کردم نگاه بهش ماشین جلو آینه از غیض با و

 :گفت و گرفت شکل حامد  لبای روی محوی لبخند 

 .خانوم سیما بود  میگی شما که اینطور کاش ای_

 دلربا؟ بدم رو جوابش من میخوای_

 .نیست خوب حالم بیام نمیتونم بگو بهش سیما اره_

 برم؟ باهاش من جات میخوای_

 اینکارو واقعا_

 فشار سینگلی میکنی؟اینقدر

 :گفت و خندید آورده؟بلند

 .اومد خوشم افتاد  صفحت رو که عکسش از فقط نه_

 .خودت مال ای پاره آتیش که الحق_
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 .کرد  پر رو ماشین من و حامد  ی قهقه صدای

........ 

 .قشنگیه جای_

 .دنجه خیلی آره_

 زبون به رو بود  ذهنم تو که فکری  رفتن فرهط و مقدمه بدون

 .آوردم

 ؟ (تنها)سینگلی وقته خیلی_

 جدی کامال و کرد  صاف رو صداش و شدن گرد  هاش چشم

 :گفت

 زندگی و بودم تنها همیشه نبودم دوست دختری با تاحاال من_

 .نداشتم کسی با ای ساده دوستی حتی کردم

 .کنم باور رو حرفاش نمیتونستم اصال

 .نمیکنم ؟باورواقعا_

 اومدم باتو پاشدم بعد  دارم دختر دوست هزارتا کردی فکر_

 بیرون؟
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 نمیشه باورت اگه بودی تو اومد  چشمم به که دختری اولین

 .بپرسی سامان از میتونی

 .شدم شوکه دومرتبه حرفش از

 .سمتش رفت  فکرم و شد  سامان از حرف

 دلش کنم فکر شده دوست اینکه مثل دختر یک با هم سامان_

 .گیره پیشش

 کردی؟ باور_

 چیو؟_

 .داشته قرار اینکه_

 .آدمه اونم.خب نکنم  چی برای_

 کاری میبینی اگه.نداره دوست تو جز رو کس هیچ اون_

 برادر اونو و نداری دوستش تو میدونه چون نمیکنه

 .خودتمیدونی

 .دلم تو ریخت آدم و عالم غم حرفش با

 .بود  دلباخته بمن ونبچگیم از کنم؟سامان چیکار من میگی_
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 .عشق نه وابستگیه این

 عشق مطمئنی کجا از بذاری اسم روش همینطوری نمیتونی_

 .نیست

 .نیست این عشق تعریف چون مطمئنم_

 نمیذاشت بود  اگه نیست عاشقم ولی داره دوست رو من سامان

 اونعاشق کنم دوستی باهاشون یا بیام و برم دیگه پسرهای با

 سامان ولی نمیشه خودخواه دوما میشه مانعش باشه کسی

 .خودخواهه

 راحت تو چون میگذره ازتو خودخواهه میگی داری چی_

 .نمیکنه  ابراز حتی نداری دوستش تو چون باشی

 من خودخواهانه چطور ندیدی فرشید با رو اون رفتار تو.بسه_

 یه وسط این باشه هرچی درسته.کرد  جدا اون از رو

 به حتی بازم ولی کنم باور یتونمنم هنوز که افتاد  سریاتفاقات

 .نبینمش دیگه میشد  مانع نباید  خودم نفع خاطر

 داری؟ قبول دوستت عنوان به رو من_

 چی؟  برای_

 .همینطوری_
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 .بزن حرف واضح_

 دست مطمئنا که کنم معرفی رو دختر یک سامان به میخوام_

 .نمیزنه بهش رد 

 وقت؟ اون چطوری_

 .نیلی_

 یشناسی؟م کجا از رو نیلی تو چی_

 .منه ی دخترخاله اون.شدم بزرگ نیلی با بچگی از من_

 میگفت ازش که حامدی اون پس نمیشه باورم خدایا چی_

 تویی؟

 گیر سامان یعنی تو پسرعمه پیش گلوش بچگی از نیلی و آره_

 روشنمیشد  داره دوست تورو سامان میدونست چون ولی بود 

 .نگفت بهت توق هیچ همین برای میشد  منصرف و برداره قدم

 دریااکبری #

 سیزدهم _دویستو_پارت #

 دلفریبانه #
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 نیلو که مشخصاتی طی شدم آشنا سامان با وقتی از که منم_

 .سامانه همون این فقط  فهمیدم گفت

 بمن احساسش از کنیم؟اون راضی چطور رو سامان میگی_

 .برنمیداره دست

 بود  وقت خیلی فرشید از بعد  از که همونطور برمیداره چرا_

 .هست و بوده حامیت همواره ولی گذشت ازت و بود برداشته

 حاضرم ولی داشت نخواهی دوستش وقت هیچ تو میدونه اون

 .کنه زندگی غیرتو ای دیگه کس با نیست

 .میشناسیش خوب_

 چندین ناسالمتی صمیمیمه دوست اون همینطوره که معلومه_

 .رفیقیم  باهم ساله

 .کردم سکوت آن یک

 .میشدم تنها چی؟کامال میکرد  ترکم سامان هاگ لرزید  دلم ته

 .نداشتم هیچکسو دیگه

 پهن رو سامان شدن جدا و رفتن بساط خودم میتونستم چطوری

 کنم؟
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 به و شدم وابسته بهش من ولی خودخواهیه شاید  نمیتونم من نه

 کامالازهم نباشه اون اگه کردم عادت دلداریاش و بودنش

 .میپاشم

 میکنی؟ فکر چی به_

 .بریم دیگه.هیچی_

 .دارم کارت قبلش ولی باشه_

 :گفت  و کنارم اومد  و شد  بلند  صندلی روی از

 ای پایه_

برقصیم؟مت 

 بهش عجب

 .شدم خیره

 هیچ دیگه برقصم اگه_

 ندارم؟با بهت دینی

 :گفت لبخند 
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 .هیچی_

 دریااکبری #

 چهاردهم _دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .میندازی یکی یاد  منو تو_

 .همینطور توهم_

 جدا؟کی؟_

 میندازم؟ کی یاد تورو من بگو تو.نیست مهم_

 .مادرم_

 شبیهشم من چون وابستشی و هستی مامانی اینقدر یعنی_

 طرفم؟ اومدی

 یک.نگفتم رفتار و چهره نظر از.کرده فوت مادرم_

 جاه و غرور هم اون بود  هردوتون توی بارز خصوصیت

 .طلبیتونه
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 .متاسفم_

 .نداره اشکالی_

 بده؟ خیلی دارم که غروری این.خب_

 .بوده دردسرساز و مفید  واست اندازه از بیش.بلعکس_

 دردسرساز؟ چرا_

 میگردن ها زن وجود توی غروری همچین دنبال همه چون_

 در رو خودشون راحتی به همه نداره هیچکس االن که

 برای ای ذره مردها حتی اینگه بدون میزارن اختیارمردها

 .کنند  تالش آوردنشون بدست

 .کنندست شیفته پس وها_

.......... 

 داری؟ نگه جا همین میشه ، ممنون_

 .اینجا؟میرسونمت چی برای_

 .بزنم قدم کمی میخوام_

 بارون؟ این تو_

 .میکنه آرومم و خاموش رو درونم آتیش آره_
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 .میام باهات منم پس خب خیلی_

 .باشم تنها میخوام_

 .دیره االن ولی_

 .نیست خطرناک نجاای زندست شهر نیست ای مسئله_

 .خب خیلی_

 این منم برای.عالی کرد؟چه قبول یعنی بود  عجیب خیلی برام

 .بکشم نفس ذره یک میخوام.بهتره تنهایی

 نمیشه؟ سردت_

 .میپوشم رو لباسم کت خوبه نه_

 :گفت و سمتم اومد  و شد  پیاده ماشین از

 .باش خودت مراقب و برسون سالم سامان به بینمت  می فردا_

 چرا؟فردا؟_

 .میگه بهت بپرس سامان از_

 .چی همه بابت ممنون بگم چی_

 :گفتم خنده با
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 .ندارم بهت دینی دیگه خوشحالم_

 :گفت و خنده زیر زد 

 .شدی خیس برو زود  باش مراقب ببینم برو_

 .افتادم راه خداحافطی از بعد 

 قدم آروم بعدش بگیرم فاصله ازش که کردم تند  پا کمی اولش

 .میزدم

 .نمیدیدمش برمیگشتم  وقتی ولی بیاد  سرم پشت ممیکرد  حس

 .میکنه اعتماد و میذاره آزاد آدمو اخالقاش این خوبه چه

 .داشتم خوبی حس ولی میشدم خیس داشتم اینکه با

 .میده دست بهم پرواز حس هستم زیربارون  وقتی

 سواری دوچرخه بارون زیر داشتم عادت بودم بچه که هم قبال

 .کنم

 .نه  یا بخورم سرما که نشد  راننگ اصال جالب چه

 .نیست مهم براش اصال شاید 

 نزدیک کمتر که خوبه همین نداره ربطی بمن هست که هرجی

 .باشه
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 فرشید  یاد  کمتر حامدم کنار  وقتی جالبه برام که چیزی

 حصار مثل که خاطراتش و فرشید  از رو حواسم اون.میفتم

 .میکنه پرت شده دورمچیده

 طراوت رو خاطراتم بدتر و شهشبیه رفتاراش خیلی ولی

 .میبخشه

 رو وجودم کل کنم؟که چیکار کهنه خاطرات و یاد  این با من

 .نیست که نیست هم کنم ول و کرده تسخیر

 این وجود  با تنهایی حس.کردن ام بیچاره کهنه خاطرات این

 .نمیشه تموم کنارم در آدم همه

 .تنهاست هم دلربا نباشه فرشید  که جایی . شدم تنها درون از من

 دریااکبری #

 پانزدهم _دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .زد  سرم به  فکری ناگهان

 شه؟ نزدیک نیلی به سامان کنه کمک باید  حامد  چرا
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 رفیقشه اینکه خاطر به سامانه؟یعنی فکر به حامد اینقدر چرا

 ...خوبی رفیق میکنه؟چه کارو این داره

 .شانس بده خدا

 تاریک جارو همه کردم باز رو در و انداختم کلید  اینکه از بعد 

 رو سامان و شدم پذیرایی وارد  ورودی قسمت از.دیدم

 .دیدم بود  نشسته روش که ای رویکاناپه

 میکنی؟ چیکار تاریکی تو اینجا_

 برگشتی؟ باالخره_

 دستامو و سمتم اومد  میکرد  داد  بی چهرش ته که اضطرابی با

 .گرفت

 بودی؟ شده نگران_

 .دلتنگ فقط شاید _

 دوری تحمل دیگه منم.کردیم عادت دیگه هم به بدجوری_

 .ندارم تورو

 دلربا؟ میگی جدی_
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 برای کرد  معرفی بهم رو یکی حامد  امروز.اره معلومه خب_

 شدم االنشم البته میشم تنها من بری تو ه اگ ریخت دلم ته.تو

 .بزاری برام وقتتو تمام نیستی، تنها تودیگه

 بگذرونم؟ توق باهات میخواد دلت اینقدر_

 آدم همه این دادن دست از بعد  شدم وابسته بهت سامان میدونی_

 .موندی تو تنها زندگیم تو

 ی خواسته این چون.نمیرم کسی سمت وقت هیچ بگی تو اگه_

 .هست خودمم

 ...امروز پس_

 تو که زدم رو حرف اون من نبود  کار در قراری هیچ امروز_

 .باشی خوش و بری بیرون

 کردی جدا فرشید  از منو زور میکنی؟به کارارو این چرا تو_

 حامد؟ به میچسبونی منو زور به حاال

 متوجه اشتباه تو.نکردم تحمیل بهت زور به کاریو هیچ من_

 .شدی

 کردی جدا فرشید  از زور به منو کردی خوبم کردی چرا_

 بپرسم خودش از و ببینمش بار اخرین برای حداقل نذاشتی
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 شد کرده؟عصبانی خیانت اصال کرده خیانت چرا کرده چراولم

 .فشرد  دستاش با هامو بازو شتاب با و

 چطوری گفت خودش زبون با  وقتی کنی باور نمیخوای چرا_

 .زندار مرد  با بری و شی ذلیل و خار میذاشتم

 :کشید  عربده

 و کس بی تو مگه.هانننننن_

 منو ولی یتیمی کاری؟درسته

 روی نشستم گریه فهمیدی؟با.داری

 :گفتم  و کاناپه

 چطوری سخته که بخدا سخته نمیفهمم سامان برام سخته_

 ریشه پودم تارو توی زندگیمه بافت کنم؟توی فراموشش

 .میندازه اون یاد  منو کشیدنم نفس حتی میکنم کاری کردههر

 رابطه بگو؟این هان؟چطوری؟تو کنم فراموشش چطوری

 هم پایانی حداقل که کنم فراموش چطوری رو کاره نصفه

 .شنداشتهتو
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....... 

 ...سامان

 هرچی.میکنه ولز و جلز جلوم اینجوری دلربا ببینم نمیتونستم

 .میشدم پیر بیشتر من میکشید  سختی بیشتر اون

 فراموش عشقشو میکردم چیکار باید  بودم عاشقش من

 من کرد؟مگه خاموش عشقو شعله میشه مگه کنه؟اخه

 .بتونه اون که تونستم خودم

 .دیدنش اومد  بیمارستان تو روز اخرین د فرشی نمیدونه اون

 .کنه فراموش رو اون میخواد  دلربا گفتم فرشید  به من نمیدونه

 اجازه چطوری میکشید  تباهی  به رو دلربا داشت فرشید 

 .نبود  درستی ادم اصال میدادم؟اون

 بی اون دوست خاطر به.میداد عذاب رو من دلربای داشت اون

 .بفروشن میخواستن رو دلربا که بود  شرف

 .بازیش خانوم و نوش و عیش دنبال رفته خودش که حاالم

 .ما دست میرسه عکساش میکنه صیغه یواشکی
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 این دلربا میزاشتم چطوری

 بسوزه؟باید  و ببینه هارو صحنه

 .میکردم دورش

 دلربارو من نمیرفت بار زیر عنوان هیچ به فرشید  بودم مطمئن

 .لندن ومدیما بفهمه اینکه بدون همین برای خارج ببرم

 .نکنه پیدامون که کردم عوض دلربارم تلفنای خط تمام

 وجود  سوال عالمت یک همیشه دلربا برای که همینه برای و

 .نیومد  دنبالش فرشید  دیگه چرا اینه اونم داره

 الاقل یا بده توضیح براش و بزنه حرف باهاش نشد  حاضر چرا

 .کنه خداحافظی

 به ولی میگرفت تماس مدت تمام میزد  رو زورش تمام اون که

 بهکس متعلق ها خط اون هم حاال و بوده بالک همیشه که خطی

 .شده ای دیگه

 بازم ولی رسوند  بیمارستان به رو خودش و کرد  پیدا مارو اون

 .دلربا پیش بمونه نشد  موفق عرشیا و من خاطر به

 .لندن برسیم که وقتی تا ببندم دستاشو تونستم عرشیا کمک به
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 .برنیومد  ازش کاری هیچ ولی زد  رو زورش تمام اینکه با

 .کنه اذیت رو دلربا کسی نمیذارم من

 دریااکبری #

 شانزدهم _دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفت دلربا

 .میاد  خوشش ازت نیلی_

 .دیگه کیه نیلی_

 .دوستم باهاش بچگی از که همونی_

 .کنم چیکار من خب_

 ....باهاش نمیخوای نداری بهش حسی هیچ_

 چرا.بازیارو مسخره این نمیکنی تموم چرا دلربا کن سب_

 کنار عمرم اخر تا میخوام.نمیخوام هیچکسو من نمیفهمی

 .توباشم
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 بشه؟ چی که چرا_

 مشکلیه؟ دارم دوست چون_

 داری؟ دوست بامنو زندگی_

 .اهوم_

 برم؟ من روز یک اگه حتی_

 .کرد  رها قلبم درون به تیری دوباره حرفش این با

 :گفتم نارحتی و اخم با

 رو؟ بحث میکنی تموم حاال.بری تو روز یک اگه حتی_

 .میشه دیر دانشگاهم بپوشم لباس میرم من خب خیلی.اره_

 .بخور بگیر اینو بیا.صبرکن_

 مربا؟ و تست نون_

 .عاشقشی که چیزی آره_

 .کردم مالمت رو خودم بارها و بارها عاشقشی کلمه گفتن با

 قلب گفتنش با ممنوعه کلمات زج شده عشق کلمه ها روز این

 .میشه خرد  شیشه مثل دلربا
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 .میرسونمت کن صبر_

 .میرم خودم من شرکت بری باس تو نه_

 .برو من ماشین با پس_

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تای یک

 شما؟ بنز مرسدس جانم؟با_

 .داره اشکالی چه مگه اره_

 ماشین سوییچ و کردم خشک حوله با شستن بعد  رو هام دست

 :گفتم و سمتش رفتم و برداشتم اپن روی از رو

 انتخاب به یا کنم سوپرایزت.بخرم ماشین برات میخوام اتفاقا_

 خودت؟

 نمیکردی؟ رو و بودی بلد  کارا این از تو_

 کدومش؟ نگفتی_

 :گفت و زد دو دو چشماش درون شیطنت

 چی  ندونی وقتی چون.میدم ترجیح سوپرایزو معلومه_

 .برداری بهترینو  میشی مجبور چیه نتخابما و دارم دوست

 :گفتم و گرفت خندم حرفش به
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 ...مراقب.انصافی بی واقعا_

 .فعال میبینمت غروب ماشین بابت  ممنون هستم خودم مراقب_

 .خدانگهدارت منتظرتم_

 دلربا داشتن دوست از نمیخواد  وقت هیچ من وامونده قلب این

 اونخواهد  برای بمقل هست بدنم تو جون وقتی تا.برداره دست

 .تپید 

 عادیم زندگی مانع عشقش اینکه از میشم عصبی خودمم گاهی

 .نیست هم بردار دست و میشه

 .یافت خواهد  پایان مرگم با عشق این

......... 

 ...دلربا

 حامد  دیشب حرف یاد  تازه شدم خارج مجتمع در از وقتی

 .افتادم

 سامان از چرا؟گفت ولی میبینمت امروز یعنی فردا بود  گفته

 .بپرس

 .میپرسم ازش میزنم  زنگ االن
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 شارژ بیشتر درصد  پنج که انداختم گوشیم باتری  به نگاهی

 .نداشت

 .میمونم لنگ حاال شارژ به بزنمش رفت یادم پاک احمق من

 اتفاقی ببینم قراره امروز حامدو چرا ندونم اگه حاال نیست مهم

 .نمیفته

 .افتادم راه و شدم ماشین سوار

 سیما و میتو به چشمم حیات توی دانشگاه به رسیدن زا بعد 

 .خورد 

 .شدن جور باهم حسابی اینکه مثل

 میتو چیشده_

 سیما عاشق

 خنده شدی؟سیما

 بغلم و اومد  کنان

 .کرد 

 خانوم؟ سیما خوشمیگذره_
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 .نیست بد  ای بلوند مو پسر آقا این با_

 .برم روتو_

 :گفت و من به کرد  رو میتو

 جانشین خودت برای نمیدونستم یول نیای میزدم حدس_

 .میفرستی

 .شدیم کالس وارد  گو و گفت و گپ کمی از بعد 

 .بودن فرسا طاقت همیشه تئوری های کالس

 داره دوز و دوخت به ربطی چه تجسمی هنرهای توضیحات

 .نمیدونم

 با و آوردم بیرون کیفم از رو گوشیم ها کالس اتمام از بعد 

 .شدم رو روبه گوشیم خاموش صفحه

 .لعنتی_

 چیشده؟_

 داری؟ شارژر تو سیما_

 شد؟ خاموش گوشیت.نه_

 .اره_
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 .هست من گوشی_

 .نیستم حفظ هم کس هیج شماره متاسفانه شد  نیاز هروقت باشه_

 نمیری؟  خونه مگه االن_

 میای؟ فروشی کتاب میرم نه_

 .بگم میتو به بذار اره_

 .ها نکشونی خودت با اونو کن صبر هی_

 .مگه مدیوان بابا نه_

 .شدیم سامان ماشین سوار میتو با خداحافظی از بعد  و خندیدیم

 .خوشگل هم شیطونه هم خودت مثل میتو_

 .موافقم_

 :گفتم خنده با

 کو؟ شیرینیش بسالمتی_

 .دوستیم که فعال بابا برو_

.......... 

 دلربا؟_
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 هوم؟_

 میشه  خریدم  هکتابارو ک حاال میگم_

 .فتهسرر حوصلم واقعا من خونه نریم

 .موافقم باهات منم اره_

 گذشت؟ خوش دیشب راستی_

 .میفتاد  خاصی اتفاق باید  مگه دیشب_

 .دیگه نکن اذیت عه_

 .شم دخترش دوست نمیخوام منکه ولی نبود  بد _

 .خوشتیپی خوشگلی پولداری اون به پسر دیگه احمقی_

 میکنی؟ پیدا رو ماشین ببین نگاه بگو چرند  کمتر سیما کن بس_

 .کردیم پارک جا همین که و؟ماک ماشین_

 .سیما رفت شدم سر بر خاک_

 چیشده؟_

 .بردن ماشینو ممنوعه پارک تابلو ببین اونجارو_

 دلربا؟ کنیم چیکار خدا ای_
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 .نمیدونم_

 .نیستم بلد  هم سامان شماره_

 خونه؟ بریم میخوای_

 .خودش میفهمه شب نه_

 .بنز اون حیف_

 .برمیگرده که هبمون پارکینگ تو ابد  تا نیست قرار_

 .میخوره زنگ داره گوشیت سیما_

 .شد خیره ناشناس شماره به و رفت گوشیش پی حواسش سیما

 نمیشناسیش؟_

 نه _

 .بده جواب خب_

 بله؟_

 هستید؟ سیما شما محترم خانم سالم_

 شما؟ بله سالم_

 دارید؟ یاد  به دوستتون دلربا نامزد  هستم فرشید  من_
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 نمیدونم.شد خشک دهنش آب و پرید  سیما رنگ یکهو

 .شد  دگرگون حالش اینطوری که بود  خط پشت کی

 :گفتم و شدم نگران

 دریااکبری #

 هفدهم _دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 خوبی؟ سیما کیه چیشده_

 دلربا صدای اون_

 پیشتونه نبود؟دلربا

 میکنم خانوم؟خواهش

 بدید رو گوشی ازتون

 .لطفا بهش
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 سیما میگم کیه_

 بدیه؟به هان؟خبر

 ازش گوشیو زور

 :گفتم و گرفتم

 .شده شوکه سیما بگید  بمن چیشده دلربام من سالم_

 داشتم عجیبی حس.بود شده تند  قلبم ضربان نزد  حرف هیچکس

 .یگوشممیپیچید  تو هاش نفس صدای بود خط پشت که کسی

........... 

 ...فرشید 

 میخواستم.اومد بند  زبونم صداش شنیدن با.بودم شده شوکه

 .نداشتم زدن حرف توان لیو بدم جوابشو

 :گفتم زور به

 ...دلربام_

 .اومدن فرود  زمین به اشکام قطرات کلمه این گفتن با

......... 
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 ...دلربا

 حجوم صورتم رگای تمام توی خون فرشید  صدای شنیدن با

 .آوردن

 .بود فرشید  این نمیشد  باورم.بودن افتاده شمار به هام نفس

 واقعا یعنی

 خودشه؟به

 دهافتا لکنت

 من من.بودم

 :گفتم  کنان

ود...خ...خ...رشید..ف...ف_

 تی؟

 .خودمم جونم اره....ا_

 خواهش.کن کمکم بیا بده نجاتم کجایی؟بیا تو فرشید _

 .کنم زندگی نمیتونم تو بدون من ازت میکنم
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 .بودم افتاده حق حق به

 .باشه کجایی بگو فقط دلربا_

 .لندن آورده رو من سامان_

 .باش منتظرم یامم دارم عشقم میام_

 ...توروخدا فرشید _

 .نداد  رو حرفام کردن کامل اجازه ممتد بوق صدای

 .شد  قطع تماس که افتاد  اتفاقی چه نمیدونم

 .بودم شده ها دیوونه عین

 .فرشیددددد شد؟الووووو قطع صاحاب بی این چرا چیشد؟هان_

 .میبردم رو اسمش و میزدم فریاد 

 .بود بریده رو امونم گریه

 .کنه آرومم میکرد  سعی هم میکرد  گریه هم خودش سیما

 .بود  شده جلب ما به توجهشون همه

 .لطفا بزن زنگ دوباره.بگیرش دوباره توروخدا سیما_

 .من بده گوشیتو
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 .نمیشد  میگرفتم تماس هرچی

 .نمیخورد  بوق

 .میشدم روانی داشتم

 .نبود  خودم دست کنترلم

 :گفتم و عابرا از یکی سمت کردم حمله

 .بدید  موبایلتونو میشه لطفا اقا_

 بوق بازهم ولی گرفتم رو فرشید  شماره هم مرد  اون موبایل با

 .نمیخورد 

 .میبردم رو اسمش و میکردم گریه

 :گفتم  و افتادم سیما گریبان به

 .بگیر تماس باهاش کست عزیزترین جون به تورو سیما_

 دریااکبری #

 هجدهم_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #
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 میری؟ کجا داری ربادل کن صبر:سیما

 کاری بامن دیگه میگفت اون اخه سامان سراغ میرم دارم_

 چرامیخواد  افتاد  من یاد چرا چیشد  حاال خوشه نامزدش با نداره

 .دنبالم بیاد 

 جنگ؟  میری داری مگه دختر باش اروم_

 ما رسیدن مانع که ناکسی هر و سامان تا جنگ میرم دارم اره_

 .بکشم شدو بهم

 .باشه بریم بعد  شی آروم بخوری چیزی یه کافه  یه بریم بیا_

 برگردم نمیخواد دلم اصال شدم پشیمون اصال سیما صبرکن_

 .خونه

 .من پیش میای نداره اشکالی خب خیلی_

 دیوونه دارم.برم راه خیابون تو و باشم تنها صبح تا میخوام نه_

 رو میخوادآدرسم چطوری حاال.کنم چیکار باید  نمیدونم میشم

 .کنم پیداش بتونم شاید  بزنم سر فرودگاه برم همش کنه؟باید  پیدا

 :گفت و فشرد  خودش به و گرفت محکم منو سیما

 میریم فعال االن.کنی کاری نیست قرار.هیس.دختر باش آروم_

 .نمونده تنت تو جونی که بشینی توهم بخوریم چیزی یک
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 .کافه ترین نزدیک سمت به افتادم راه و گرفت تاکسی  یک سیما

 .افتاده خون به چطور ببین دیوونه ی دختره کن نگاه چشماشو_

 و بشم رو روبه باهاش حتی نمیتونم ببخشم رو سامان نمیتونم_

 .کنم نگاه چشماش به

 .....نکرد  کاری اونکه_

 :کشیدم فریاد 

 .کردههههه چرا_

 که سیما بگرده دورت الهی.لطفا باش آروم عزیزم دلربا هیس_

 .داری غصه اینقدر تو

 :گفت  چشمام تو شدن خیره با و فشرد  دستاش توی رو دستام

 پس میاد  داره گفت فرشید  وقتی ولی میکشی چی  نفهمم شاید _

 پیداکرد  منو شماره و لندنی تو فهمید  که همونطور خودش

 برمیگرده زود  زودی به و میکنه پیدا هم رو تو آدرس

 و اول نشی چه بشی رو روبه سامان با چه تو پس.پیشت

 اون ولی کرده اشتباه سامان میدونم . میرسی فرشید  بهآخرش

 آوردت میکشی سختی داری دیده و میخواد تورو نفع فقط

 کیا شما جدایی عامل میدونی خوب خودت اینجاوگرنه
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 مقصر دنبال که نیست این سر بحث االن ولی.هستن

 آروم کمی باید  هم آشوبت حال این میرسه بهزودی فرشید .باشیم

 .ما خونه بیا وقعم اون تا شه

 تنهات خواستی.میزنی قدم بخوای هم هرچقدر تا نباش نگران

 .باش آروم کمی فقط ولی میذارم

 اون و خونه میرفتی باید  تو هم بردن رو سامان ماشین هم االن

 .نگرانته

 .میکشیدم چی من بفهمه باشه بذار.نگرانمه که بدرک_

 ماجرای میگم و سامان پیش میرم من ولی باشه خب خیلی_

 .ماشینشو

 نیاوردی؟ امروز چرا ماشینتو تو.نمیام من ولی بگو_

 بگو شدی آروم هروقت خب خیلی.حاضره فردا تعمیرگاهه_

 چطوره؟ تیمز رود  کنار برو توهم سامان پیش برم من

 .خوبه_

....... 

 روی نیمه تا رو خودم افتاده اتفاقات و روزگار این از خسته

 .بودم کرده رها تیمز رود  کنار نردهای
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 .کثیف و بد  اتفاقات این از شم رها تا بپرم.بپرم میخواست دلم

 .نحس اتفاقات این شر از شم زالل و خنک میخواست دلم

 .نیست هم کنم ول زندگیم روی افتاده مرگ سایه

 من ولی گرفت ازم زندگیمو افراد  تک تک سایه این کرد  پیرم

 داره وامید  هم کی؟این کجا؟تا تا ولی.هستم سرپا هنوز

 .شد خواهد  تموم مقاومت این روز یک وباالخره

 روز دوباره و میشم سرریز دارم؟همواره ظرفیت چقدر مگه

 .نو از روزی و نو از

 اونا یاد  بیشتر رو من فرشید  نبودن.شده تنگ مادرم برای دلم

 .جدیدم مادر پدرو بود  شده فرشید  انگار.میندازه

 .درمانه هم درده هم

 بمن درمانش چرا پس نشده من نصیب دردش جز چیزی االنم

 روزای قرار کی عشقه؟پس رنج و درد  نمیرسه؟فقط

 .وقت هیچ خوشبرسه؟شاید 

 .امشب هم شاید _

 .شدم خیره پشتم به و برگشتم  تعجب با
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 .میمونی جن میکنی؟مثل چیکار اینجا تو_

 :گفت خنده با

 مهه این با شما دارید  لطف واقعا ممنون خانم دارید  اختیار _

 .تمجید  و تعریف

 :گفتم و زدم نامحسوسی لبخند 

 میکردی؟ گوش حرفام به داشتی_

 تو بقیش گفتی بلند  تقریبا رو آخرت جمله فقط بود این مشکل_

 .بود  دلت

 اینقدر  تو رفتار چی برای ببینم امشب؟بگو هم شاید  گفتی چرا_

 .ندیدمت ببینیم؟ولی همو امروز قراره گفتی عجیبه؟چرا

 هستی؟ یرمم هرجا چرا

 .میبینی داری االن دیدی هکه البت_

 اومدی چطوری اصال ببینی اینجا منو قراره نمیدونستی که تو_

 کجام؟ فهمیدی ازکجا اینجا

 مشخصه چهرت از که بگم بهت بدم رو جوابت اینکه قبل_

 و اشک از مملو چشمات نیست راه روبه حالت اصال

 .نیمکت رو بشینیم بیاعقب.خونه
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 دریااکبری #

 نوزدهم_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .میام من االن همینجا بشین

 یک به رو خودش و شد  دور ازم دویدن با تقریبا هم بعدش

 .رسوند  سوپرمارکت

 .برگشت لیوان دوتا با دقایقی از بعد 

 بفرمایید _

نسوزی؟خند 

 و کردم ای ه

 :گفتم 

 .مشروبه کردم فکر_

 میخوای؟ مشروب_
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 تسکین توی تا دارم نیاز بهش سپرسوا از ببشتر.اره االن شاید _

 .کنه کمکم درد این

 .نمیخوری گفتی میکردم فکر ولی_

 دست شرایط بعضی توی میشه مجبور آدم ولی اره موقع اون_

 .نمیخواد  که بزنه کارهایی سری یک به

 .نشی عوض تو تا میکنیم عوض رو شرایط پس_

 چیه؟ منظورت_

 .فهمیدی خودت_

 :گفتم و فتمگر ازش رو اسپرسو عصبی

 .چین برای هات بازی مجی عجی این  کن تعریف_

 :گفت و کرد ای خنده ته

 بیاید  سامان با بود  قرار امروز.میگم نزن باشه عصبانی خانم_

 .بزنی گشتی هم شی آشنا اونجا با هم تو و شو سر

 بهم هامون برنامه داری دانشگاه گفت بهم سامان وقتی ولی

 .ریخت
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 خونه برو میگفت میزد  زنگ شرکت از هی غروب از سامان

 .نه یا هست کسی ببین بزن سر یه

 .شدیم نگران هردومون نیست کسی دیدم و  رفتم وقتی منم

 خواسته دلش احتماال گفتم بهش.میکرد  سکته داشت که سامان

 .بگرده بیرون دوستاش با بره

 بازم دید  وقتی ولی کرد  صبر شب تا و شد  راضی حرف این با

 .شدیم تر نگران بشدت هردومون نشد  خبری ازت

 سر تونستیم هرجایی به هرکدوممون گرفتیم تصمیم اینکه تا

 .کنیم پیدات شاید  تا بزنیم

 ببینی و برگشتی مبادا که نیومد  بیرون خونه از خودش سامان

 .نیست خونه کسی

 .سپرد  من و صمیمیش رفیقای از دوتا به همین برای

 کردم  حس انگار.اینجا یامب شد  باعث که چیشد  نمیدونم هم من و

 .دیدم تورو و اینجا به کشید  منو چیزی یک.اینجایی تو

 کشور نه؟توی شدی دیوونه تو.کردم پیدات که خوشحالم حاال و

 چی؟  بیفته اتفاقی میکنی؟اگه کارارو این غریب

 .افتاد ایران خود  توی بیفته بود  قرار  که اتفاقی_
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 چی؟  یعنی_

 .شکست قلبم یرانا توی ولی سالمم اینجا یعنی_

 نمیخوای؟ کمک_

 چی؟  برای_

 .کردنش فراموش برای_

 کسی کمک با نه خودمه کار کنم فراموشش باشه قرار اگه نه_

 .بریتانیا میاد  داره بشه فراموش نیست قرار ثانیا

 :گفت و شد  شوکه

 اینجا؟ میاد  داره چی؟کی_

 .خونه نمیام امشب من بگو سامان به و برو .نیست مهم_

 .اسپرسو بابت ممنون

 دریااکبری #

 بیستم _دویستو_پارت #

 دلفریبانه #
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 حماقته  این_

 زندگی حماقت به ارزه می حماقت این.داشتنی دوست حماقت_

 .سامان با کردن

 :گفت  محگم و شد  عصبی

 .کردی خودت ی دلبسته اونو چرا پس_

 تو و بود  دستم تو ای شده مچاله و خالی لیوان و شدم خشمگین

 :گفتم  و کوبیدم سینش

 رو قلبش ی دریچه بچگیمون از میخواست اون نکردم من_

 .نکنه باز من روی

 ....خیانتش وجود  با_

 راستش گونه روی به محکمی سیلی و رفتم در کوره از

 .خوابوندم

 خودت به نمیدونی هیچی وقتی چطور تو حامد  دهنتو ببند _

 خیانت.کار خیانت که بدی نظر دربارش میدی جرات

 .کارسامانه

 :گفت نشسته خون به های چشم با و برگردوند  سمتم رو سرش
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 .کنه کمکت میخواست سامان_

 .کرد  کور رو چشمش زد  کنه درست ابروشو میخواست اره_

 .چی باشه درست من حرف اگه_

 با و شده مشت دستای با و فشردم هم به محکم رو هام دندون

 :گفتم  بلند  نیمه صدای

 ....من اشهب شماها با حق هم درصد یک اگه_

 .نمیشم بیخیال نکنم حذف زندگیش از رو زن اون تا....من

 .بود  شده خیره بهم شد  گرد  های چشم با

 .دیوونه خیلی یا عاشقی خیلی یا_

 .میشه بهتر باشم هردوش اگه_

 راه به و برداشتم صندلی رو از رو کیفم خداحافظی بدون

 .افتادم

 :کشید  فریاد 

 نمیکنه تیمارت کسی دیگه رگردیب و بشکنه قلبت بار این اگه_

 .دلربا

 :گفتم برگردم اینکه بدون بلند  صدای با هم من
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 .ندارم احدی به نیاز هم من_

 هم قدرا اون که شنیدم رو صداش بودم نشده دور خیلی هنوز

 .نبود  آروم

 .هستم خودم من ولی_

 رو پشتش اخم با اون ولی شدم خیره بهش و برگشتم  تعجب با

 .رفت طرف اون از و کرد  بمن

 یعنی رفتارا این عجیبه خیلی

 و گیج همیشه چی؟چرا

 رو خودم کردم مبهمه؟سعی

 نصفه و مسخره افکار این بیخیال

 .کنم نیمه

 .دیدم رو سیما و قبلیم جای به برگشتم رفت حامد  اینکه از بعد 

 .رسوندم آغوشش به رو خودم و کردم حرکت سمتش به خنده با

 انتظارش که شدم رو روبه کسی با بودم سیما بغل توی وقتی

 .نداشتم رو
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 بود همیشه که همونطور و اخمو و غمگین چهره یک با سامان

 با و بود برده فرو هردوجیبش داخل به رو دستاش

 .بود  شده خیره بهم نگاهبرزخیش

 خیره بهش خودش از تر غمگین و دادم قورت رو دهنم آب

 .شدم

 عزیزم؟  خوبه حالت_

 .میام منم خونه برو تو.ممیش خوب سیما آره_

 .بریم باهم میکنم صبر نه_

 اومد؟ باهات این چرا باشه_

 .افتاد  راه سرم پشت نمیدونم_

 .میام االن بمون منتظر اینجا خب خیلی_

 .رسوندم سامان به رو خودم سیما از گرفتن فاصله با

 اومدی؟ چی برای_

 چی برای تو_

 رفتی؟خیلی
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 رک و راسخ

 .داد رو جوابم

 .عصبی هم بودم ناراحت و مگینشر هم

 هان؟ سامان کنم چیکار من_

 این کنم؟من چییکار بگو تو

 آره؟فریاد  سامان بودم

 :کشیدم

 .میدن ترحم بوی محبتات بودم؟این این آررره؟من_

 .باشه کرده ترحم از کاریو اگه دست این بشکنه_

 .باشم تنها میخوام.باشم آزاد  بزار پس خب خیلی باشه_

 میکنم لج بدتر  باشی مراقبم مادرا پدر عین یبخوا هی اگه

 شرایطفرق االن ولی زیاده خیلی مسئولیتت حس میفهمم.باهات

 بس برام تلخ تجارب همه این شده سالم بیست دیگه االن.کرده

 .بشم  پخته کافی اندازه به که بوده
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 بچه میکنم فکر اینکه نه نگرانیه یک فقط این میدونی خودت_

 .ای

 .خونه برمیگردم باشه نیاز هروقت تا پس خب خیلی_

 بری؟ میخوای کجا_

 .خودمه با_

 .باشه_

 .خداحافظ_

 منتظر و رفتم سیما سمت به معطلی بدون خداحافظی بعد 

 .نشدم جوابش

......... 

 .شدم بیدار خواب از دیوونه دختر یک کشیدن آژیر صدای با

 .دیگه شو ساکت سیما چته_

 .خوابالو پاشو_

 .نکش هارو ردهپ نکن سیما اه_

 .درنیاوردم رو پدرت تا پاشو گفتم_
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 نور تا کوبوندم صورتم روی و برداشتم سرم زیر از پالشتو

 .نکنه کورم پنجره پشت از خورشید 

 .میفهمی کردم لهت که االن_

 بلندی جیغ بیرون میاد  حلقومم از داره اندرونم دل اینکه حس با

 از انداختمپایین روم بود  افتاده زالو عین که رو سیما و کشیدم

 .تخت

 .کثافت گرفت درد  کمرم_

 .میپری من رو وحشی ترکید  شکمم سیما_

 :گفتم و دستم تو گرفتم محکم رو بالشت و گزیدم رو لبم

 .نکنی فرار اگه الکاتبینه کرام  با حسابت_

 .گذاشت فرار به پا کنان جیغ جیغ هم سیما

 .کنی  میتونی غلطی چه ببینم جلو بیا عرضه بی_

 و شکمش روی نشستم ها زده جنگ عین و گرفتمش االخرهب

 .بیفته شمار به نفسش مقداری تا فشردم سرش روی بالشتو

 :میگفت و میکرد  داد  و جیغ هی بالشت زیر از

 .بکشمت نخواستم من رحم بی_
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 :گفتم و شدم بلند  روش از و خندیدم

 کجاست؟ خاله.حقته_

 .آرایشگاه_

 و صاف پاهای روی ید کش دست راستش دست با هم بعدش

 .داد قیافش به خاصی حالت یه و قلمیش

 :گفتم و خندیدم بلند 

 .شده خرس مثل صورتم برم باید  منم اتفاقا  خوب چه_

 امروز مگه.بوتیک بریم بپوش لباس سریع ببینم پاشو_

 .نه یا میکنن قبول رو کارت درخواست ببینی بری  نمیخواستی

 .یادمه چرا چرا_

 دریااکبری #

 یکم _بیستو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .ترکید  بوکس کیسه دیوونه باش آروم_
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 .نمیتونم_

 خالی بیچاره این رو دیگه خشمگین؟خوبه اینقدر چرا حاال_

 .خودتو میکنی

 دستکش دراوردن از بعد و داشتم نگه دستام با بوکسو کیسه

 .کردم خالی صورتم رو و برداشتم رو ام آب بطری هام

 سیما _

 جان؟_

 رد  رو اونجا کار درخواست کردم درستی کار نظرت به_

 کردم؟

 یه.میکرد  نگاهت داشت بد  خیلی پسره اره راستش خب_

 .بود  طلبکارت انگار جورایی

 :گفت و خندید  هم بعدش

 به میکنی چیکار تو_

 همه چشم

 :گفتم  و میای؟خندیدم
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 نگاهم طلبکارا مثل اومدنه؟وقتی چشم به االن این اهان_

 میکرد؟

 .توجه جور یه باالخره یگهد  اره_

 .کنن توجه بهم نمیخوام کردناشون توجه این با بمیرن_

 چخبر؟ میتو از_

 خوشش من از کنم فکر چیزی نه  میزنه زنگ نه دیگه نمیدونم_

 .نمیاد 

 دلت.باشه خداشم از خوشگلی این به دختر بهتر تو از کی چرا_

 گیره؟ پیشش

 .مغروریه مرد  خیلی نمیدونم_

 .آویزونه همش رهمغرو کجاش_

 .نه من ولی بله تو آویزون_

 :گفتم و کردم اخمی

 .میشه پیدا بهتر یکی.باباش گور کن ولش اصال.کرده غلط_

 .گیره این پیش دلم من نیست مهم من برا:گفت و خندید 

 .هست مسیحیم تازه نمیخورنا بدرد  خارجیا_
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 .موهاش اون با درک به بره میگی راست_

 .دراورد  عداشو و داد  حالتی یه موهاش به هم بعدش

 .خنده زیر زدم بلند 

 ای پارچه بنفش دار دکمه پیراهن یک و کردم عوض لباسمو

 هایپاشنه کفش ست و تفنگی لوله مشکی شلوار با پوشیدم جذب

 .براقم رنگ بنفش سانتی پنج

 بریم  پاشو_

 بی صورت اون به بمال چیزی یه بابا.شدی خوشتیپ چه_

 .میتی عین.صاحابت

 پریده؟ قعا؟رنگموا_

 .قسمتی تا کمی ای_

 کشید و درآورد رنگ بنفش رژ یک و کیفش تو کرد رو دستش

 .لبام روی

 :گفت و چسبوند  بهم رو لباش

 .شدی عالی اهان.....کن اینطوری_

 .ببین خودتو و برگرد 
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 .کردم نگاه خودم به باشگاه پرو اتاق آینه توی و برگشتم

 قیافم رژ این با.بودم شده رو و رنگ بی چقدر میگفت راست

 .بود  شده تر تحمل قابل

 .کنن تحملت میتونن پسرا دیگه حاال_

 .خندید  بلند  هم بعدش

 .کنم حالیت تا کن صبر هوی_

 .افتادم راه سرعت به دنبالش به و کردم قفل رو کمدم در

 .خلوته چقدر ساعت این باشگاه

 .نبود  هیچکس

 .بیرون بود  رفته در من ترس از سیما

 از خالی کالسای باز های در از دونه دونه و میزدم قدم آروم

 .میکردم نگاه رو ادما

 .میپیچید  سالن توی کفشم های پاشنه صدای

 .افتادم راه خروجی در سمت به و دادم گوشم پشت موهامو

 حرکت از رو من و کرد  تیز رو گوشام در شدن باز صدای

 .کرد  متوقف
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 رو کسی تا بودم ظرمنت و بود  زده خشکم راهرو وسط همونجا

 .ببینم رو داخل اومده که

 .شدم شوکه دیدنش از.بود  مرد  یک

 .نبود  منتظره غیر دیگه جایی همچین توی دیدنش اینبار ولی

 .زد  خشکش و خورد  بمن چشمش اول همون هم اون

 بیخیال رو خودم کردم سعی و فشردم دستم کف توی رو کلید 

 .بدم نشون

 اینم هستم من هرجا همیشه ؟چرامیشه سبز جا همه آدم این چرا

 .میکنه تعقیبم هست؟نکنه

 کنم نگاهش ه اینک بدون و کردم اخمی افکارم از عصبی

 .کردم حرکت به شروع

 .پیچید  ها سالن و راهرو توی کفشام ی پاشنه صدای هم باز

 .بود  شده خیره بهم

 چپش سمت ی شونه روی قرمزمشکی ورزشی پشتی کوله یک

 .بود  جیبش توی دستش یکیاون و بود  انداخته

 ازم چشم و بود انداخته چپش پای روی رو بدنش سنگینی

 .برنمیداشت
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 مشکی جین شلوار یک با بود  تنش رنگ سورمه شرت تی یک

 .ای سورمه آدیداس های کتونی همراه به

 میزد  ژل هم رو موهاش میکرد  توجه جلب تیپش کافی اندازه به

 .د میکر جذاب حسابی خودشو و باال روبه

 اینکه بدون و گرفت رو دستم مچ سریع.شدم رد  کنارش از

 :گفت برگرده

 میکنی؟  فرار ازم چرا_

 .شد  خیره بهم اخم با و برگشت بعد 

 حتی میتونی میاری؟چطوری کجات از رو غرور همه این تو_

 خودت به آدمو بیشتر کارت نکنی؟این نگاهم کسی به

 که کنی ترک عادتو این بهتره باشی تنها میخوای اگه.جذبمیکنه

 حتیاگه مطمئنم.کنی کارو این ندارم دوست خودمم همچین البته

 جذب رو همه چهرت و رفتار و چشمات اون نباشی مغرورم

 .میکنه

 .نمیتونم_

 نمیتونی؟ چیو_

 .نباشم مغرور نمیتونم_
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 .میدونم_

 چیه؟ بگو میدونی اگه_

 جایی دلت هم.ذاتته تو هم چون.باشه داشته دلیل دوتا میتونه_

 .گیره

 :گفتم و کردم آزاد  دستش از رو دستم مچ

 به چون.نداره رو من محبت و توجه ارزش هیچکس چون نه_

 وبازم کرد  خیانت بهم یا دادم دستش از کردم محبت کسی هر

 .نیست الیق هیچکس بنابراین پس دادم دستش از

 :گفت اخم با و شد  متعجب

 .میدی ستد  از رو اطرافیانت که نیست تو تقصیر این_

 .دادم جواب کالفه و کردم بلند  رو صدام

 کیه؟هان؟ تقصیرررر پس_

 .ندارن تورو لیاقت که اینه خاطر به_

 مرد  بابام مرد  مامانم مرد  چی؟رامتین مردن که اونایی پس_

 چی؟ اونا
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 توهم منو برن دنیا از بوده خدا حکمت نیست تو تقصیر بازم_

 .میمیریم روز یک

 .برسه زودتر روز اون کاش ای پس_

 میکشی؟ منو چرا بمیری میخوای خودت_

 .بمیرم باید من ولی کن زندگی ابد تا تو نمیر تو باشه_

 عزرائل با میخای االن خب_

 جلو مرگتو بزارم قرار

 :گفتم و شدم بندازه؟حرصی

 .ای بامزه خیلی_

 دریااکبری #

 دو_بیستو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .کجاست ما سی میای؟پس دنبالم داری چرا_
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 کردم نگاه رو اطرافم هی و ایستادم باشگاه محوطه از بیرون

 .نبود  سیما از خبری ولی

 لعنتی _

 .شرکت نرفته امروز سامان_

 کنم؟ چیکار من خب_

 .بدونی علتشو بخواد  دلت شاید  گفتم هیچی_

 دیگه بره نخواسته دلش البد _

 و شده مریض شایدم_

 نشین خونه

 به شدهمضظرب

 :گفتم و برگشتم سمتش

 شده؟ چطوره؟چش چی؟حالش_

 نگرانشی؟_

 معلومه_
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 خونه؟ برنگشتی چرا پس_

 فشار تحت منو خیلی سامان.داشتم تنهایی به نیاز چون_

 .میزاره

 نمیتونی نخوای خودت تا تو نداره ای فایده میکنه هرکاریم_

 .کنی فراموش رو اون

 :گفتم و کردم پر رو بینمون فاصله کالفه

 فرشید  نمیتونم نخوام خودم تا من.تو با حق میگی راست اره_

 شمفردا عاشق امروز که نیست کشک عشق.کنم فراموش رو

 .پیش سال پنج به برمیگرده مسئله فارغ

 .گذروندم کنارش در رو عمرم از سال پنج

 چیز همه بوممم یکهو و کنم ازدواج باهاش بود  قرار

 شد؟خندیدم اینطوری چرا نظرت چرا؟به.شد  خراب

 :مگفت و

 نه.بوده سادم پسر دوست انگار میزنی حرف تو که جوری_

 باهاش بوده قرار.بوده من نامزد  نبوده خبرا ازاین حامد 

 .ازدواجکنم
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 کنی؟  چیکار میخوای االن_

 میگی تو.نمیشه ولی.سرم تو بریزم خاک دستی دو میخواد  دلم_

 .پوچه ولی عالیه ظاهر به زندگیم کنم؟االن چیکار

 .کنه کمکم تونهمی  چیز یک تنها

 چی؟_

 االن تا یکی با گذروندن وقت هست چیز یک البته و زمان_

 .بیفتم یادش به کمتر من شده باعث

 :گفت و باال داد ابروشو متعجب

 کیه؟ اون_

 حاال و زدم که بود حرفی دیگه ولی گفتنش از داشتم تردید  کمی

 .میدادم رو جوابش باید 

 تو_

 .شد شوکه و شدن گرد  هاش چشم

 :گفتم و گرفتم بدست رو اوضاع عسری

 عجیب  رفتارای و کارا که معنی به این نداره برت هوا_

 .ای دیگه چیز نه بیفتم فرشید  یاد  کمتر میشه باعث تو
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 چرا؟.عجیب میگی بمن که هستی کسی اولین تو_

 و میشه پیدات میرم هرجا اینکه نیست؟نگاهات عجیب خب_

 .حرفات

 :گفت و اومد  هاش لب روی به مندانه پیروز لبخند 

 ...خوبه_

 .نشو پرو بسه بسه_

 یک بریم میای رفیق خب_

 مهمون بزنیم مشتی معجون

 بیراه دیدم و کردم فکر من؟کمی

 .نمیگه

 .بیاد  اونم کجاست سیما ببینم کن صبر ولی باشه_

 :گفت و کرد  پوفی

 .مزاحم همیشه مثل_

 .گرفتم رو سیما شماره و کردم ای خنده
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 دریااکبری #

 سوم _بیستو_دویستو_ت پار#

 دلفریبانه #

 ...سیما_

 هوم؟_

 نشد؟ خبری فرشید  از چرا_

 .عزیزم نمیدونم.دلربا نمیدونم_

 .نگرانم_

 چی؟ نگران_

 خسته  وضع این از.زندگیم اوضاع خودم فرشید  چی همه نگران_

 فرار خاطراتفرشید  و زندگی از دوشا به کوله عین نمیخوام.شدم

 و خودم از نمیتونم.بدم ادامه دگیزن به اینطوری نمیتونم.کنم

 اصال رفت و ولکرد  نیمه نصفه چیو همه نمیشه.کنم فرار حقایق

 بدون باید  چرا داشته دلیلی مطمئنم من رفت فرشید  چرا نفهمیدم

 بشم؟ دور ازش بدونم دلیلشو اینکه
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 کرد؟ باید  چیکار میگی حاال باتوعه حق_

 بی و مسخره و پوچ افکار از پرم.میترکه داره سرم نمیدونم_

 .سروته

 به نیاز تو.شه بهتر حالت سفر بری روزی چند  اگه شاید _

 .داری آرامش

 سفر از منظورت اولش بخش ولی موافقم دومش بخش با_

 دیگه هستم غریب کشور تو االن سفری چه چیه؟دیگه

 .چقدردورتر

 دیگه و هستی لندن ساکن االن تو که اینه منظورم خره نه_

 یک به کنی سفر لندن از بهتره پس ینمیش محسوب مسافر

 دور جزیره یک برو قناری جزایر برو میدونم چه یا شهردیگه

 اونطوری.باشین افکارت و خودت و خودت تنها و افتاده

 های آشوب از دور به جایی هم خوشمیگذرونی هم همتنهایی

 هم کس هیچ دیگه هستی اطرافیانت و روزمره زندگی

 .بده نیستآزارت

 کامال داره دیدم کردم فکر بیشتر سیما حرفای هب که کمی

 .میگه درست
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 .میکنم  کارو همین.توعه با حق_

 .بیاما باید  منم آفرین_

 :گفتم  میپوشیدم رو هام کفش که همونطور و خنده زیر زدیم بلند 

 دیگه جای ندارم رو مناری قناری جزایر حوصله ولی باشه_

 .برم میخوام

 .جاعه بهترین اونجا احمق دختره ای_

 جزایر اونجا به افکارم این همراه رفتن تنها با الاقل بزار_

 و کاری گند  بدون جا یک الاقل بزار.نکنم خراب رو قناری

 خوش خاطرهای جا یک شد  الزم بعدا شاید  که بمونه خاطراتبد 

 از رهایی برای نمیخواد  دلم که رویایی اونقدر اونجا.بسازم

 .کنم خرابش مسخره اینچیزای

 شانکلین؟ جزیره بری میخوای نکنه جاک پس_

 .هدف به زدی دقیقا_

 .کنه چیکار نمیدونست شوق و ذوق شدت از و کشید  بلندی جیغ

 هاش مالی توف تو رو من که همونطور و آورد  هجوم بغلم به

 :گفت میکرد  غرق
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 پر بریتانیا خود  توی میگی راست.عالیه اونجا عاشقتم دیوونه_

 .گیری ماهی نجااو میریم قشنگه جزایر از

 اماده بعدش و کنم جمع رو وسایلم سریع ما خونه بریم بدو پس_

 .بشیم سفر

 همچون و کردم خمیده رو راستم دست کف انگشتان هم بعدش

 .دادم عبور صورتش جلوی از معلق هواپیمایی

......... 

 .میخوردم غلت افکارم توی میکرد  رانندگی سیما که مدت تمام

 و برم من اگه.تصمیم این با باشم کرده درستی کار امیدوارم

 چی؟ بیاد  فرشید 

 باید  کی کنم؟تا نگه؟چیکار بهم کسی و بیاد اگه خدا وای

 و نمیده جواب رو خط اون دیگه بمونم؟چرا منتظرش

 تماسنمیگیره؟ 

 ....لطفا بده نمیکنی؟نجاتم کمکم چرا میشم روانی دارم خدا ای

 نداری؟ خبر نیلو از سیما راستی_

 .میکنه جور اومدنشو کارای داره حامد  اینکه مثل چرا_

 :گفتم  و شدم زده ذوق
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 میگی؟  جدی_

 .تو جون_

 .کردم بازوش نثار مشتی و خندیدم

 .گرفت دردم بیشعور نزن_

 .میدونی کجا از اینارو ببینم کن میاد؟صبر کی خب_

 :گفت لبش گزیدن با و کرد  زیرپوستی ی خنده

 سوپرایز اومد  وقتی و نگم بهت من بود  قرار راستش.امممم_

 .کرد  پنهون ازتو چیزیو نمیشه که میدونی خب ولی بشی

 .کردی صحبت خودش با پس_

 .گفتماااا من نگیییی ولی میاد  هفته همین گفت اره_

 و نشه درست چیزی حتی نیلو اومدن با شاید .بودم خوشحال

 اینتنهایی از و میشه بهتر روحیم حال حداقل ولی نکنه تغییر

 .مدرمیا

 دریااکبری #
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 چهارم _بیستو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .کردم باز رو در و چرخوندم در توی رو کلید  آهسته

 .برمیداشتم قدم اهسته

 ریخته سکوت گرد  جا همه.بود  رفته فرو تاریکی توی خونه

 .بودن

 شده؟ متروکه های خونه شبیه خونه چرا عجیبه خیلی

 و نیست هوا اینجا رست؟انگا خفه و تاریک هوا اینقدر چرا

 .کشید  نفس نمیشه

 .بود شده پر خونه تو مه انگار

 .نکرده زندگی اینجا کسی چندساله کجاست؟انگار سامان پس

 استشمام خونه جای همه توی سیگار ی مونده دود  تلخ بوی

 .میشد 

 .کشیده سیگار اینقدر کرده خفه رو خودش سامان کنم فکر

 سامان؟ با کردم چیکار من.بگذرون بخیر خدایا
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 .نبود  سامان ولی گشتم هارو اتاق تک تک

 .خورد  تراس به چشمم.رفتم نشیمن به

 .بود  شده خم قامتش

 تراس  های میله روی دستش یک و بود ایستاده تراس تو

 .اش شده دود نیمه سیگار دیگرش دست توی و بود  عمود 

 تر پیر سال یک ی اندازه به هفته یک این توی میکنم حس چرا

 .شده تر هخمید  و

 آروم خیلی نشده متوجه میکنم نشنیده؟حس رو اومدنم صدای

 .اومدم

 .آزرد  رو گوشم خشدارش و گرفته صدای

 اومدی؟ باالخره_

 ...سامان_

 .برگشتی چرا_

 :گفتم  و کشیدم پشتش روی رو دستم و رفتم تراس به

 .کن نگاه من به_
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 روبه نامنظمش ریش ته و نشسته خون به های چشم با ناگهان

 .شدم رو

 ندیدی؟ بازنده یه چیه_

 .نیستی بازنده تو_

 .مربوطه خودم به اونش_

 در از میکنه تالش داره و شده محکم و سخت میکردم حس

 .نشه وارد  محبت

 .خودت با کردی شدی؟چیکار خشن اینقدر چرا_

 :گفت و کرد  نگاهم اخم با

 کردی؟ چیکار من با تو_

 ....من سامان_

 .کشید  نفس موهام توی و شید ک آغوش به رو من محکم

 برو.میمونی آرزو برام همیشه_

 .برم چی؟کجا_

 هرجا برو بلدی خوب رفتنو توکه.بری میخوای که هرجا_

 .عشقته
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 ...وگرنه داشتم احتیاج من سامان_

 .فهمیدم.میدونم باشه.باشه_

 لیوان و هدفون سیگارا؟این ته چیه؟این دستته که سیگاری این_

 تونبودی مدلینگی؟مگه خودت؟مثال با یکنیم چیکار داری.قهوه

 اون چیشد  سابق آدم اون هان؟چیشد  میکردی کار بوکس من با

 ..میخوام رو اون سرمست؟کجاست؟من و سرخوش آدم

 .کشتیش تو.مرد  پیش وقت خیلی اون_

 ...میکنی روانیم داری سامان_

 .کردی کارو این وقته خیلی تو_

 دوستت بگم قتم؟بهتعاش بگم بهت هان؟میخوای میخوای چی_

 دارم؟

 .بری  میخوام نه_

 ....ندارم رو کسی غیرتو من.میگی داری چی_

 :کشید  داد  بلند  حرفام مابین
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 هفته یک نداری.ندارم و هیچکس من.نزن حرف دیگه.بسه_

 نمیری میکنی؟چرا ول منو نداری رو رفتی؟کسی گذاشتی

 فرشید  عاشق هنوز تنهایی؟مگه میرسی من به پیشهمونا؟چرا

 .راهه تو.لندن بیاد  زدم نیستی؟زنگ

 .نشدم زده هیجان و شوکه حرف این از

 دست بهم حرف این به نسبت خاصی حس هیچ چرا نمیدونم

 و نبودم فرشید  عاشق من شدم؟مگه اینطوری چرا.نداد

 .نمیزدم له له برایدیدنش

 به قلبم چرا

 نیفتاد؟با تالطم

 خیره بهم تعجب

 :وگفت شد 

 نشدی؟ خوشحال_
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 خیلی...چرا..چ...چ_

 میاد؟هنوز کی خوبه

 بهم تعجب با هم

 .بود شده خیره

 .صبح فردا_

 .کردم رزرو بلیط فردا برای من ولی_

 اون نمیشه مگه.زدم حرفو این چرا و چطوری نفهمیدم خودم

 ببینیدلربا رو فرشید  نمیخواستی کرد؟مگه کنسل رو لعنتی بلیط

 فرار دارم میکنی؟نکنه اینکارو داری چیشد؟چرا پس

 .نبود  خودم دست حرفام اختیار.میکنم

 این کنی کنسلش نمیتونی مگه بری؟خب میخوای چی؟کجا_

 دیدن از تر واجب سفر واقعا؟این مهمیه ی مسئله

 پرپر اون بدون ببینی؟مگه فرشیدو نمیخواستی فرشیدشده؟مگه

 نمیزدی؟

 دریااکبری #
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 پنجم _بیستو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .برم باید...من...من_

 .کن صبر دلربا....دلربا_

 اسانسور ی دکمه سرهم پشت و شدم خارج خونه از دو حالت با

 .میدادم فشار رو

 .اومد می دنبالم به و میشد  خارج خونه از داشت سامان

 .میکردم پیدا خودم تو رفتارهارو این دلیل و میشدم تنها باید  من

 از پس یکی هارو پله و گرفتم پیش رو پله راه مسیر معطلی بی

 .میدویدم دیگری

 .بودم او به توجه از فارغ من و میزد  صدا رو اسمم بلند  سامان

 .دادم ادامه دویدن به و شدم خارج مجتمع در از سرعت به

 .بود  گرفته و بارونی شدت به هوا

 .شد  اش قوی و گرم دستان اسیر دستم مچ و جنبیدم دیر ولی

 :گفتم  التماس حالت با
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 ....لطفا سامان_

 بی شه رها تا میدادم تکون دستش توی رو دستم مچ هرچی

 .بود فایده

 .شو ماشین سوار.بزن حرف باهام_

 .بودم خیره روم روبه به و شدم سوار ناچار به

 .کرد  روشن رو ماشین و چرخوند  رو سوییچ و نشست

 ساکت هردو ولی میکردیم متر هارو خیابون بود  وقت خیلی

 .بودیم

 .یمشد  دور هم از چقدر_

 .تو به برسه چه شدم دور خودمم از وقته خیلی من_

 نمیفهمی؟ چرا نیست تو ی نیمه اون_

 .میفهمم دارم_

 .دوخت چشم بهم و برگشت تعجب با

 .کن نگا جلوتو_
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 نداری؟باور حس بهش دیگه میگی میگی؟داری داری چی_

 کنم؟

 روبه حقایق با رو خودم میکنم سعی دارم فقط.نگفتم اینو من_

 .مکن رو

 .خوبه_

 .زد  زنگ سیما به پیش روز سه فرشید _

 .بود  دوخته چشم دهانم به متعجب و زد  ترمز روی

 اینطوری چرا.نیومد ولی...میاد،ولی گفتش.زدیم حرف باهم_

 زنگ بعدش هرچی و شد قطع تلفن زدن حرف شد؟بین

 .نمیداد زدمجواب

 .عجیبه خیلی_

 واقعا سم،اگهمیتر.میشم ناامید  دارم انگار.عجیبه خیلی اره_

 اگه میاد  گفتش اون.میشدم ناامید  نباید  بودم عاشقش

 میموندم منتظرش و میمیردم دوریش از باید  بودم واقعاعاشقش

 .شم ناامید  االن مثل اینکه نه

 توی ایرانی های خط محدودیت خاطر به ندادناش جواب_

 .کشوره از خارج
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 داری؟هان؟ نیومدنش برای جوابی چه_

 .نیاورده گیر بلیط شاید _

 .نداره دوستم دیگه شاید .بیاد نخواسته دلش دیگه شایدم_

 اینکه بدون اینکه از سختره برام  حقیقت این با شدن رو روبه

 .کرده ولم چرا بفهمم

 راحت عوض در ولی.تره دردناک نداره دوستم بفهمم اینکه

 منتوی میفهمم عوضش.بوده چی رفتارا این دلیل میفهمم.میشم

 .نکشیدم عقب به رابطه این

 فشار دستاش توی رو فرمون دسته ناراحتی و خشم شدت از

 .شه تخلیه حرصش بلکه میداد 

 اتمام و بیاد  فرشید  تا میکنم صبر.کردم اذیت توروهم مدت این_

 .میرم بعدش کنم حجت

 :گفت و کرد  بلند  رو صداش تن

 میخوای گوری کدوم دیگه میری؟لعنتی بعدش چی یعنی_

 بری؟

 .نمیگم هم بدونم اگه.نمیدونم_
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 وقت؟ اون چرا_

 .باشم تنها میخوام چون_

 میری میزاری هی.نمیگم هیچی بهت هی.دلربا دیگه بسه_

 میکنی؟  سرزنش خودتو تنهایی؟چقدر چقدر کارا این چی یعنی

 یکی مزون برم میخوام.کنم پا و دست کار خودم برای میخوام_

 .کنم کار

 ایران؟ برگردیم میخوای چشه؟اصال مگه اینجا_

 .نمیرم نشه تموم درسم تا فعال نه_

 .نمیری دوری جای پس_

 .تقریبا_

 .دلربا نمیفهممت_

 داد  و کوبید  فرمون روی رو دستش و کشید  فریادی  عصبانی

 :کشید 

 .نمیفهمم_

 دریااکبری #
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 ششم _بیستو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 دادی؟ دست از بهش حستو_

 بمونم  در به خیره و کنم خوش دل خودمو نمیخوام دیگه ولی.نه_

 .االن تا میومد  میخواست اگه.برسه روزی یک باالخره تا

 کنی؟ چیکار میخوای_

 .کنم زندگی_

 .بندازم بیرون قلبت از رو اون میکردم سعی نباید  اولش از_

 تموم دیگه حاال ولی.کردی بزرگی اشتباه.میکردی نباید  اره_

 که اینه میزنه آتیش منو که چیزی.شد  خراب چی همه شد 

 چرا بودن دوخته ما عشق به چشم که دشمنایی و تو باوجود 

 شاید نبود؟نه قوی چرا؟مگه.شد  خراب ساده اینقدر ما رابطه

 .شد خراب که بود  سست.نبود  قوی کافی بهاندازه

 خوشبختیت مانع من میکنی میدونی؟فکر خودت دشمن منو_

 نه؟ مگه مقصری شدم؟دنبال
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 اندازه به.نشدی خوشبختیم انعم توهم.نبودی تو اصلی مقصر_

 .نبود  کافی

 نبود؟ کافی اندازه به چی_

 حاال  که بود  نیمه نصفه و ناقص.نبود  کافی عشقمون.عشقمون_

 .کنم زندگی نمیتونم اینطوری ولی.شده تموم نیمه نصفه هم

 آروم نکنم حجت  اتمام تا بفهمم چیو همه باید  کنم تمومش باید 

 .نمیگیرم

 .برداشت رو اش گوشی و شبورتدا روی برد رو دستش

 میکنی؟ چیکار داری_

 .میفهمی االن_

 ...گرفت رو ای شماره و تماس صفحه تو رفت

 میزنی؟همونطور زنگ کی به_

 چسبوند گوشش به رو موبایل که

 :گفت و شد  خیره بهم

 کجایی؟ االن سالم_
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 .منتظرتم اره.روکسی کافه بیا هشت ساعت شب فردا اره

 با. بودم خیره بهش تعجبم.کرد  قطع هم بعدش

 بود؟از کی دیگه بگو:میکردم سوال ازش چشمام

 :گفت و خوند  رو سوالم نگاهم

 .میفهمی فردا_

 من.باشه میخواد هرکسی نیست مهم برام اصال.حامده البد _

 .نمیام لعنتی کافه اون به فردا

 .نه یا مهمه میشه معلوم فردا_

 .نمیام من هرحال به_

 .بیای باید _

 .خستم نمیخوام_

 .میریم باهم فردا میکنی استراحت خونه_

 مجبور رو آدم.بودم متنفر بود  کالمش توی که صراحتی این از

 .نداشت دوست که میکرد  کاری به

 .نمیکردم ضرر هم طرفی از ولی
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 .برنمیخورد  جایی به خوشگذرونی هم کمی

 .میاد  خوابم خستم.خونه ببر منو_

 .د کر حرکت و زد  رو ماشین استارت دکمه

 .دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم و بستم رو چشمام

........ 

 .دیدم تکاپو حال در رو سامان شدم بیدار وقتی صبح

 همه داشت بدست دستمال و خونه اونور میرفت خونه اینور از

 بودتمیز گرفته هفته یک این توی که هایی کثافت این از جارو

 .میکرد 

 .سیگارش ته اشغاالی

 .شکسته یا و نیمه نصفه وبمشر های شیشه

 .خوندم رو روش و برداشتم هارو شیشه از یکی

 گران و معروف ویسکی نوعی)چیه؟بُوربن این_

 نماز ؟اینطوری(آمریکایی قیمت
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رد و نشون کثافت کاریاش...


با عصبانیت صدامو بردم بالا:


-اینجوری نماز



 

 

 سریع و شده زده خجالت و میخونی؟عصبی

 :گفت و کشید  دستم از رو شیشه

 بخونم نماز چه میخورم مشروب که وقتی کردی کافرم تو اره_

 .نیست قبول روز چهل تا نه چه

 نه؟ یا چیشد؟میخونی باالخره_

 گناه خوردنش خاطر به داره؟همینجوری فرقی چه تو برای_

 دنیاهم اون توی لعنتی دنیای این از بیشتر نمیخوام دیگه کردم

 .بکشم عذاب

 خوردی؟ چرا پس گناهه میدونستی اگه_

 .بود دست کف یک اندازه به فاصلمون.شد  نزدیکم و کرد  اخم

 باال رو سرم مقداری بود  بلندتر من از قدش اینکه خاطر به

 .دوختم دهنش به چشم و آوردم

 .تو دست از_

 .بست رو در و اتاقش تو رفت حرفی هیچ بی هم بعدش

 از رو نفسم و کردم  رها کاناپه روی رو خودم متعجب و کالفه

 .دادم بیرون وجودم اعماق
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نماز خوندن یا نخوندن من فرقی باهم نداره


در هر صورت اون نماز قبول نمیشه



 

 

 وضعشه؟این چه ینا اخه چیه کنم؟این چیکار باید  خدا ای_

 .میکنیم غلطی چه داریم نیست سرمون؟معلوم خیر زندگیه

 و میکرد  استفاده ازش بوربن خوردن برای سامان که لیوانی

 .شدم خیره بود  بوربن داخلش هنوز که لیوان ته به و برداشتم

 .شه تخلیه هم لیوان ی مونده ته تا کردم ته سرو رو لیوان

 .کوبوندمش زمین به محکم و البا آوردم رو دستم هم بعدش

 :کشیدم فریاد 

 پوچی به هارو آدم بخواد اینطوری که عشقی  به لعنت_

 .لعنت...بکشونه

 زخمی ام حنجره میکردم حس که بودم کشیده داد  بلند  اونقدر

 .شده

 .بود  شده تقسیم تکه هزاران به لیوان

 حیرون و بیرون اومد اتاق از زده شتاب و عجله با سامان

 :گفت

 دلربا؟چیشد؟_

 .اتاقم تو رفتم بدم رو جوابش اینکه بدون
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لیوانی رو که هنوز کمی از محتویاتش باقی بود رو برداشتم.



 

 

 دریااکبری #

 هفتم _بیستو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 و بودم ام چرمی مشکی سانتی پنج پاشنه های کفش به خیره

 .میدادم حرکت جلو و عقب روبه رو پاهام

 .میکردم سیر خودم دنیای تو

 میکنی؟  چیکار داری دلربا_

 .دوختم رو نگاهم سامان به و آوردم باال رو سرم

 یک اینجا نشستیم اینجا؟االف اوردی منو چی برای.هیچی_

 بشه؟ چی که ساعت

 .میادش االن_

 مهمیه؟ شخص میاد؟اینقدر کی_

 بمون همینجا بزنم ماشین به میرم سر یک دلربا میام االن من_

 .باشه

 .بیا زود  رفت سر ام حوصله خب خیلی_
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 خارج کافه از سرعت به و اشتبرد  رو ماشینش سوییچ سامان

 .شد 

 بود؟ شده غریب عجیب دیشب از رفتارش اینقدر چرا

 من ها اسمان اوج به و میشد  شدید گاهی.وزید  می مالیمی باد 

 امراه بینی روی مورچه همچو که آرام انقدر گاهی و میبرد  رو

 خود  با و میگرفت بازی به رو موهام و میداد  قلقلکم و میرفت

 .میبرد  وران و اینور به

 به متعلق که مقابلم سیگار پاکت به نگاهی انداختم باال ای شانه

 .انداختم بود  سامان

 .میکشیدم نخ یک نبود  بدک

 و چشمام با و کشیدم بیرون پاکت از نخ یک و بردم دست

 .گشتم فندک دنبال به سرم چرخش

 .بود برده همراهش رو فندکش اینکه مثل ولی

 به رو قلبم ضربان که خورد  گوشم به آشنا صدایی لحظه همون

 .خشکید دهانم در آب و برد  هزار

 همه و ایستاد  قلبم ضربان شدن تند از پس ای لحظه کردم حس

 .شد  متوقف لحظه یک چیز
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 :گفت که بخش آرامش و آشنا،گرم صدایی

_You do not want a 

lighter, lady? 

 (خانم؟ نمیخواهید  فندک)

 به راستم گوش از صدا این و بود  مقابلم روبه سرم و نگاهم

 .شه شنیده تا بود  رسیده مغز

 .کنم نگاه نداشتم جرات صدارو مالک صورت

 می پاهام و دستا و میشد  پایین و باال مترها سانتی ام سینه

 .لرزیدند 

 رو سرم راست سمت به باز دهانی با زده شوک و آرامی به

 که مشد  رو روبه آشنایی سیاه دوقلوی دریای با و چرخاندم

 دریا عمق به خود  با و میکرد  غرق همیشه مثل خودش مرادر

 .میبرد 

 را آن بستن قصد  کسی و مونده باز که آبی شیر همچون اشکهام

 .شد  جاری باشد نداشته

 میزد  ام سینه از داشت قلبم که بود  رفته باال قلبم ضربان آنقدر

 .بیرون
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 سرچشمه کجا از رویایی صحنه این

 یا بود  بود؟خواب کجا اش میگرفت؟منشا

 توهم؟ یا بود  بیداری؟رویا

 نبود؟ بیش شیرینی دروغ یا داشت واقعیت

 .ام کرده گم رو مکان و زمان.کنم درک رو لحظه این نمیتونم

 .میدید  تار رو سیاه دریاهای آن چشمانم

 .کردم نگاه صورتش دیگر اجزای به کم کم

 ابرواش، ای قلوه نیمه های زیبایش،لب و معمولی های گونه

 .نقصش بی و صاف اش،بینی کشیده و پر های

 .بود  او به متعلق همه اینها

 رو پلکم و دستم که میزد  محکم آنقدر راستم چشم و دستم نبض

 .میپرید  و بود  درآورده لرزه به

 نشانه عالئم؟اینها چیه؟این این

 مرگ؟این یا است حیات ی

 ضربان و ها تپش و احساسات
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 به هستند؟فقط چه برای ها

 مرد؟ یک دیدن خاطر

 معمولی و عادی مردان دیگر همانند  هم مرد  این چرا

 سحر مرا و جادوگران همچو است جادویی نیست؟گویی

 اخروی و دنیوی زندگی از.کرده علیلم و اسیر.خویشکرده

 ناتوانم و پیر.کرده فرتوتم و پیر جهان ز.کرده سیرم

 این.شتهگذا حراج به و فروخته ارزانی رابه ام جوانی.کرده

 است عشق هستند؟این عشق همه کیست؟اینها مرد  چیست؟این

 است؟این برده بردگی به و کرده اسیر قفسخویش در مرا که

 همین.بس و است عشق این چیست؟آری است؟این عشق

 این جد  به.بدوزد  بهم و بریزد  بهم را وزمان زمین تا کافیست

 رینزی ترین کف به هم و میبرتت اوج به هم که چیست عشق

 و شیرین عشق این.میبرد  اسارت به هم آزادمیکند  تورا هم ها

 گاهی ترسناک گاهی.خوشایند  گاهی دردناک گاهی.است تلخ

 ما رخ به را هایش زیبایی همیشه و نیست زیبا عشقهمیشه.زیبا

 را عقل معنی که میکشد  دیوانگان رخ به مارا عشق.نمیکشد 

 فرمانروای همچون و نموده انسان مارا عشق.فهمیدهاند 

 است پروردگار نماد  عشق که دهیم نشان تا داده قرار مخلوقات
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 مارا هم گاهی میکند  فرومایه مارا گاهی.است اینعشق.بس و

 .میکند  سر تاج مارا گاهی میکند  امتحان

 نباید  ماجرا این حین خطاست،فقط و آزمون با آمیخته عشق

 بهکجا و ایم آمده کجا از و هستیم چه و هستیم که کرد  فراموش

 .عاشقیم میفهمیم  که است موقع آن میرویم

 وحشی  گاهی و  میگیرد  آرام اگاهی ام ندارد  فراموشی عشق

 .است امتحان با آمیخته عشق.میشود دنیا درنده حیوان ترین

 دریااکبری #

 هشتم _بیستو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 که زندگی مره روزه امتحانات این در شویم قبول کاش ای

 وگرنه میاورد  بوجود  را انسان عشق.است عشق با آمیخته

 عاشق انسان.نیست انسان نامش نیست عاشق که کهانسانی

 گذاشته تاراج به عشقش خاطر به را چیزش همه عاشق.است

 خود دوش بر را انسان عشق.ندارد  دنیا و خود  حال به وتوجهی

 آن و میکند  سفر دنیا طرف آن و طرف این به و گذاشته
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 آگاه خویش ملیح عطر از را همه تا کند می راخرکش

 .میکند زنده و میکشد  عشق.سازد 

 .دوا است درد 

 .ناعالج و عالج

 .نمیگذرد  عاشق از ولی میگذرد  خود  از عشق

 .میکند  اضاف معشوق جان به و میکاهد  خود  جان از

 ما مرگ باعث گاهی و داشته نگه زنده مارا که است عشق

 .میدهد  ما به شرافت با عمری و عزت با و ابهت با مرگی.میشود 

 .عمرها تا میدهد  معروف اسم یاران نزد  سکوت کز

 .میبرد  شکوه و جالل به را ما عشق

 .هستند  زمین بر خداوند  نمایندگان عاشقان

 .عاشقان و عشقیم مخلصان همه ما

 .است شیرین تلخ، خوب چه عشق این

 .است آرامبخش قرص عشق

 .است کننده مست و دیوانه گاهی

 .هوشی بی و دارد  رختیک
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 .یار نزد  میبینی تار را دنیا و میروی گاهی

 .پیداست و آگاهی و بیداری عشق

 .یار نزد  عاقل و آشنایان ز نادان

 .یار ز عاشق و دنیا ز غافل

 .یار غیر به هوش بی و حواس بی

 و هدف ،بی بیهوده نیست انسان نیست عاشق که کسی

 به کرده؟مرگ زندگی چرا اصال.کرده زندگی معنا بی

 .عشق بی زندگی شرمندگی از

 تا رهنمود  و است روشنایی و نور نماد  عاشق.کامش به تاریکی

 ...تعالی حق

 .نبود انسان که وگرنه آفرید  را انسان (عاشق خدای)عشق

 دریااکبری #

 نهم _بیستو_دویستو_پارت #
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 دلفریبانه #

 پته تته به و بودم  گرفته زبان لکنت.نمیچرخید  دهانم در زبانم

 .بودم افتاده

 تند  حیرون و زده شوک و میکردم بسته و باز رو هام لب فقط

 .میکشیدم نفس تند 

 .میشه کشیده داره قلبم رگ میکردم حس

 طرز به نفسم هر با قلبم چون بکشم نفس درست نمیتونستم

 .میکشید  تیر وحشتناکی

 .شد  بلندتر هقم هق یواش یواش.بود  خشک دهنم

 .بود  من فرشید  این

 .کنم تحمل ناگهانیو فشار این بود؟نمیتونستم گشتهبر

 .کرد  لرزش به شروع شدت به بدنم

 .دادن دست از رو سیگار نخ اون داشتن نگه توان دستام

 گلوم ته از آرام و زده هیجان و خسته صدایی لرزش همون با

 .میشد شنیده زور به که شد  خارج
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 ...برگشتی_

 .بود  زده زانو مجلو و بودم شده جاری فرشید  های اشک

 :کشیدم داد  بلند 

 دیر که برگشتی؟حاال االن_

 فراموشت داشتم که شده؟حاال

 نیمه تعجب شدت از میکردم؟دهنش

 .بود  مونده باز

 باش...آروم....دلربا...دل :گفت لکنت با

 گرفته آتیش االن.بودم آروم مدت این تمام.باشم آروم نمیخوام_

 .ام

 خسته انتظار از که اختم؟االنس و سوختم ها ماه که اومدی االن

 با ومحکم شدم بلند  شتاب با صندلی رو کشیدم؟از دست و شدم

 برم لعنتی کافه اون از بتونم تا کردم پرتش عقب به دستم دو

 .بیرون
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 شدت از که کرد  بدنش حائل رو دستاش و شد  پرت عقب به

 .نشه زمین پخش من پرتاب

 .دبو اومده جوش به خونم هیجان و خشم شدت از

 .میترکه داره و شده خون از پر سرم توی میکردم حس

 .شده قرمز ام چهره االن البد 

 دور کافه از رو خودم سرعت به و برمیداشتم قدم محکم

 .میکردم

 .شد  جاری اشکاش و ترکید  من دل مثل هم ابرها دل باالخره

 مکان و زمان دوباره.کنم چیکار باید  سردرگمم،نمیدونم و گیج

 .میره در مدست از داره

 از فرار حتی چی همه از فرار.میگذره فرار توی داره عمرم

 .زندگی

 فرار  چیز همه و کس همه از همیشه.همینجاست اشتباهم

 .میدم انجامش دارم هنوزم.میکردم کارو این کردم،نباید 

 و است نیمه نصفه چی همه زندگیم تو همیشه همین برای

 .ناقصه
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 با وقت میره،هیج بین از زود .است پایه و اساس بی چی همه

 .نجنگیدم باهاش و نشدم رو روبه چیز هیج

 .نجنگیدم هام خواسته برای

 .کردم نشینی عقب و ترسیدم

 و هات خواسته برای داره؟اگه ارزشی چه زندگی پس

 کی داره؟پس ای فایده و مزه چه زندگی نجنگی عالیقت

 .زندگی نشد  کنم؟اینکه زندگی قراره

 .چیز همه ابشم،ب رو روبه باید 

 متوقف رو پیاده وسط جا همون و داشتم بر دست دویدن از

 .شدم

 تا میخواست دلم.کنم حجت اتمام فرشید  با نمیخواست دلم انگار

 .کنم نگاه صورتش به امشب میتونم

 رو خودم و برگشتم پشت به راستم ی شونه بر دستی احساس با

 .کردم پیدا آشنایی و گرم آغوش درون

 پایین باال شدت از میشد  خورد  اش سینه فسق داشت هم اون

 .شدن
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با احساس حضور کسی پشت سرم، به عقب برگشتم و حضور آشنایی رو حس کردم

هر دو به شدت نفس نفس میزدیم



 

 

 .بود  زنان نفس نفس و میلرزید  دستاش هم اون

 .من مثل بود،دقیقا تنها و ترسیده هم اون

 .شدیم هم شبیه چقدر نبودیم هم پیش که مدت این تو

 متعجب شدت به دیدم مقابلم که چیزی از و کردم باز رو چشمام

 .شدم

 تو که دختره مونه روح؟این اون...دختر اون

 چیکار اینجا.دیدمش چندباری ایران

 فرشید  که دیدمش وقتی سری میکنه؟آخرین

 ...کنار

 بلوری ی شیشه مثل قلبم روز اون خاطرات آوردن یاد  به از

 .شد  تقسیم تکه هزاران به و برداشت ترک

 این کنم باور کرده؟چطوری خیانت من به واقعا فرشید  یعنی

 .رو

 دلتنگشم اونقدر.کنم باورش نمیخوام امشب میدونم اینو حداقل

 .فکرکنم ای دیگه چیز هیچ به نمیخوام که
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 گردن بندازم فرشید با رو ام رابطه شدن خراب احمقانست این

 .دختر اون

 سرحال بنظرم امشب

 چی برای اصال ولی.میرسه

 کنم ول باز اینجاست؟یعنی

 پیدام نیست؟چطوری

 چشمام ثانیه سه کرده؟حدود 

 آروم کمی تا بستم مه روی رو

 .شم

 .نبود  کردم باز رو چشمام وقتی ولی

 اتفاقا؟ این چی  یعنی.عجیبه خیلی من خدای

 دریااکبری #

 سیم _دویستو_پارت #
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 دلفریبانه #

 نمیکنی؟ نگاه بمن دیگه چرا_

 :دادم جواب روح بی و خشک حالتی با و باال آوردم رو سرم

 برا کنی نگام میخواستی اگه من؟ به زدی زل اینقدر چرا تو_

 کردی؟ ولم اصال چی

 .میکنی اشتباه داری بدی گوش حرفام به باید  دلربا_

 کردن  فکر با که بود اشتباه ماه چند این میکنم اشتباه اره_

 .بود  اشتباه میزدم گول خودمو نکردی خیانت اینکه به

 .ندارن واقعیت اونا دیدی که عکسایی اون دلربا_

 فتوشاپ رو عکسات نشستن که داری بیکار دشمن اونقدر پس_

 کردن؟

 ...یعنی نه_

 :گفت کنان من من و داد  بیرون به رو نفسش خسته

 .کنم نامزد  آسایش با بودم مجبور من_

@romanbook_ir 



 

 

 جلو و زن اون بیاره؟اسم زبون به رو جمله این تونست چطور

 .گفت نامزدیشون درباره و آورد من

 .بگه رو جمله این که بوده سخت براش چقدر نیست مهم برام

 .کردی ازدواج باهاش هست که هرچی  باالخره_

 الکی همش نشدیم عقد  واقعا ما نداره حقیقت این نیست اینطور_

 .بود 

 باور دیگه رو دروغا این.بده تحویلم پرت و چرت کمتر بسه_

 .نمیکنم

 کنی؟ باورم کنم  باید  چیکار_

 راست تو بگن زمان و زمین و آسایش خود  حتی  اگه هیچی_

 .ندارم تباور میگی

 .من خدای اوووفف_

 صندلی خشم و شتاب با و کوبید  میز روی رو مشتش عصبی

 .شه بلند  تا داد هول عقب به رو اش

 رو کتش و کرد  شلوارش های جیب تو رو دستاش عصبانیت با

 .داد هول عقب روبه

 .بود  شده جذاب حسابی مشکی تنگ شلوار کتو این با
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 پشت از و بودن شده لند ب ای دیگه موقع هر از بیشتر موهاش

 .بودشون بسته

 عذاب همه این راحتی این به میتونستم چطور.بود  شکسته قلبم

 .کنم فراموش رو

 .رفتم سمتش به و شدم بلند  صندلی رو از

 ولی بود  شهر چراغای زدن چشمک به خیره و بود  بمن پشتش

 .نبود  آن پی حواسش و فکرش

 نزدی؟ زنگ اصال وقت چند  این چرا_

 آن و برد  اش الکچری سیگار پاکت به رو دستش که ورهمونط

 :گفت درآورد  جیبش از را

 انگلستان خط هم سیما نداشتم توروهم خط.نمیداد  خط چون_

 .بگیرم تماس باهاش نداشت

 چی؟ موقع اون...خب....خب_

 دراز سمتش دستمو آورد  درمی رو سیگار نخ که همونطور

 .کشیدم بیرون ازش نخ یک منم و گرفتم ازش و پاکت و کردم

 .ایستادم مقابلش و دادم قورت رو دهنم آب
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 فندک تا کردم کتش باالی جیب توی رو دستم و شدم نزدیکش

 .بردارم رو

 .بذارتش اونجا داشت عادت همیشه

 .کرد  برخورد  بدنش به دستم بردم جیبش سمت رو دستم وقتی

 بعد  و رسید  هام شانه به دستم از و سوخت دستم و زد  ای جرقه

 .د  کر سرایت بدنم کل به

 بیرون جیبش از رو فندک شدید قلب تپش و لرزون دست با

 .آوردم

 صدای که بود  گرفته قلب تپش اونقدر خورد  بهش دستم وقتی

 .میشندیم رو قلبش تولوپ تاالپ

 باید  حکمتیست؟چرا چه این خدایا

 باشیم؟کنارمی دور ازهم اینقدر

 .دورم ازت خیلی میکنم حس ولی

 گرفت رو دستم مچ یکهو ولی کردم دور ازش آهسته رو دستم

 .داشت نگه همونجا و

 .نداشتم رو فشار همه این تحمل.بودیم شده خیره بهم
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 .بود  کرده داغ ام کله

 :کرد  نجوا گوشم کنار آهسته و کرد  هدایت قلبش سمت رو دستم

 میشنوی؟؟؟؟ صداشو توهم_

 دریااکبری #

 یکم _سیو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .نداره ای فایده دیگه االن بشنوم اگه حتی_

 یا کردم ازدواج تو؟من یا کرده؟من فرق نداره؟چی چرا؟چرا_

 نمیشه؟ قبل مثل هیچی دیگه که تو؟چیشده

 .شکسته من دل بگم بهتره شاید .شکسته دالمون_

 بهش رو پشتم باید  حرف این زدن برای گرفتم فاصله ازش

 .میکردم

 و کرد  ترکم نمیکنه ولم وقت هیج میگفت که کسی.دیدم خیانت_

 .هردلیلی به کرد  نامزد  دیگه یکی با
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 .کردم تموم رو ام جمله بغض با

 .نمیشن قبل مثل اعتمادا و حسا_

 تعریف رو ماجرا کل برات یکبار من ندی چه بدی اجازه چه_

 اون.بگیری میتونی بخوای تصمیمی هر موقع اون میکنم

 باشه موندن تصمیمت میزارم،اگه احترام تصمیمت موقعبه

 ....اگه و نوکرتم عمر اخر تا و میمونم

 .داد ادانه رو اش جمله ناتوان و کشدار و کرد  مکث کمی

 .میرم....رفتنه تصمیمت اگه_

 این حوصله که خستم چی؟اونقدر بشنوم چیزو هیچ نخوام اگه_

 .ندارم هارو بهونه

 یاوه میدونم خودمم داری حق.اند  شنیدنی ولی هستن بهونه اره_

 .میبافم

 .میکردم فرار هم باز باید .نداشتم رو حرفاش شنیدن تحمل

 .بودم متنفر حس ازاین

 .میزد  آتیش رو من بقیه طرف از دلسوزی و ترحم حس

 .اشتباهه میدونم اینکه با میکردم فرار باید 
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 .شناسی وقت و قشنگ اشتباه چه راستی به

 دریااکبری #

 دوم_سیو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 برگردم؟یک چطوری.نمیتونم االن حداقل.فرشید  نمیتونم من_

 وداره نداره تمومی که رابطه این به نسبت دارم مضخرفی حس

 .میخوره وجودمو کل

 که اینه خاطر به همش اینا کن صبر ولی عزیزم میفهمم دلربا_

 .میره ازبین حس این بدونی اگه نمیدونی چیزیو

 .کردم رفتن راه به شروع عقب عقب و شدم بلند  صندلی رو از

 .ندارم رو شنیدنشون آمادگی نمیتونم نه_

 .شدم دور ازاونجا سرعت به و کردم تند  پا

 .نمیاد دنبالم فرشید  بشم مطمئن که شدم دور اونقدر

 .دویدم می و میریختم اشک
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 موهام از رو اون حرکت یک با و موهام کش سمت بردم دست

 .درآوردم

 نصفه رو صورتم تصویر و ختری دورم صافم و لخت موهای

 .کرد  پنهان خودش پشت نیمه و

 به سستم های زانو و دادم سر اشک با همراه بلندی ی ناله

 .نشستن زمین

 .افتادم زمین به لندن بزرگ رودخانه آهنی های نرده کنار

 .بود گذشته بودم اونجا اینکه از دقیقه چند  نمیدونم

 .بودم گیج انگار

 .کردم نگاه ماطراف به و چرخوندم سر

 .میدیدن تار چشمام

 .ببینیم واضح تا مالیدم رو چشمانم دستام با

 مشکی سوئیشرت و بود داده لم صندلی روی مردی مقابلم

 چشمانش تا سرش روی رو کالهش و بود  پوشیده رنگی

 .کشیدهبود

 .بود ندیده رو من کنم فکر
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 .نشنیده رو صدام حتی شاید 

 .گوششه به هندزفری احتماال

 .آشناس رچقد 

 فکرم و ذهن به که هست کسی همون مرد  این اینکه فکر از

 .گرفتم قلب تپش کرد  خطور

 .باشه اون نکنم فکر نه

 .نباشه میخواست دلم ولی خودشه داشتم اطمینان اینکه با

 شب تنهایی این توی رو خودش و نشسته مقتدرانه و سنگین چه

 .کرده غرق

 .نشسته دلم به چقدر

 .مهربونه و دلسوز العاده فوق نبود  جدی حین در

 .کنه پیدا راه قلبم به بزارم نباید .بگم نباید  اینارو

 .چرنده همش اینا

 جمع شکمم درون به رو زانوهام و دادم ها نرده به رو ام تکیه

 .کردم
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 .شدم خیره بهش و کردم پاهام ساق قفل رو دستام

 رو کالهش کردکه حس رو نگاهم سنگینی شاید  چیشد  نمیدونم

 .خورد  گره بهم نگاهش مستقیم و برداشت سرش از

 .بود  درست همیشه مثل بود،حدسم خودش

 .میشه ظاهر جا همه عجیب مرد  این

 تلخ و بدترین توی من نجات ی فرشته شایدم یا پری و جن عین

 .میره زود  و میاد  زندگیم های لحظه ترین دردناک و ترین

 اینطوریه؟ چرا

 .هستند  خوشایند  برام هم میدن آزارم هم کاراش این

 .میخواهد چی نمیدونم شدم تناقض دچار

 دوستی؟ یا دوری

 دریااکبری #

 سوم_سیو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #
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 .بودیم شده خیره دیگه بهم

 .بکنیم دل بهم کردن نگاه از نمیخواست دلمون انگار

 من چرا

 شده اینطوری

 تنم بودم؟تمام

 .بود  شده داغ

 .میکردم عرق داشتم کم کم

 دست به و کندم مرد  اون نگاه از رو چشمام  زور به

 .شدم خیره بود  گرفته قرار دوشم روی به که ای تیره

 :کردم زمزمه زیرلب و دادم فشار هم روی رو چشمام سریع

 .میبینم تورو که کردم غلطی چه من.برو میکنم خواهش_

 .میشه خراب چی همه هستی تو هروقت تازه

 .بیفته ام شونه روی از دستش تا دمدا تکون رو ام شونه سریع

 به هام موژه الی البه از و کردم باز رو چپم پلک الی اروم

 .انداختم نگاه سرم باالی
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 .بود  رفته

 .برگردوندم مقابلم به رو سرم و کشیدم اسودگی سر از نفسی

 خودم متری نیم فاصله با چشمام جلوی رو مرد  اون ناگهان

 .یدمکش خفیفی جیغ و ترسیدم و دیدم

 .بود شده خیره بهم و بود  نشسته زانو یک روی و من روبه

 حرف دختر اون با اینکه از کرده تعجب میخواست؟نکنه چی

 زدم؟

 با دارم و دیوونم کرده فکر ندیده دخترو اون چون کنم فکر ولی

 .میزنم حرف خودم

 میخوای؟ چی_

 میکردی؟ داشتی چیکار هیچی_

 .دادم ولشه عقب روبه و کردم ای تصنعی اخم

 رودخانه روبه ازش فاصله با و برخواستم زمین رو از سریع

 .برگشتم تیمز بزرگ

 .داری دوستش نه؟توهم زیباست خیلی_

 .منه تسکین مایه و زیباست همیشه تیمز اره_
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 .میشی پیدا اینجا گمشدی هرجا میای اینجا همیشه_

 یک جز کنم فکر البته.کنی پیدام کجا دیگه فهمیدی فکرکنم اره_

 باتیمز من از بیشتر تو انگار.نیومدی بدنبالم اینجا بیشتر بار

 .رفیقی

 گویی بذله پسر اینکه با.خودته الک تو سرت و اینجایی همیشه

 .تنهایی و دپرس تنهاییت تو ولی هستی

 ...هم شاید  جالبه برام این

 :گفت پرسشگرانه لحن با و لبخند  با و کرد  قطع رو حرفم

قشنگه؟ _

 لبخندی

 و زدم

 :گفتم 

 سرخوش همیشه میفهمم و سنگینی حداقل.قشنگه اره_

 .هستی عادی یعنی این.نیستی

 .آدمم منم اره_
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 حامد؟ میکنه اذیتت اینقدر که چیه_

 همون با و شد  خوشحال آوردم رو اسمش ام جمله آخر اینکه از

 :گفت بود  لبش کنج که لبخندی

 یرانا تو داره.گرفته خون سرطان مادرم که هست سالی یک_

 این توی من وقت اون میکنه نرم پنجه و دست مرگ با

 .افتادم گیر مونده صاحاب کشوربی

 پیشش؟ نمیری چرا_

 اجازه اصال شو پشت شو همش.مانعمه نمیزاره شغلم چون_

 توی خودم رو این.ندارم رو سال یک تا کشور از خروج

 .زدم امضا رو پاش و قراردادخوندم

 .بیفته سرطان دام به ادرمم که بود  این قبل این البته

 میخواستم که گروهی اون که برم قاچاقی خواستم هم بار یک

 .کنم فرار تونستم من و شدن دستیگر برم باهاشون

 نیست؟ راهی هیج یعنی.متاسفم_

 .نیست میبینی  که فعال_

 نیست؟ شدنش خوب به امیدی_
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 پای رو نه کلمه امضای و داد تکون رو سرش ناراحتی با

 .د ز حرفام

 محکم هارو اون و دستاش سمت رفت دستام که چیشد  نمیدونم

 :نداشتمگفتم سراغ خودم از که آرامشی نهایت با و فشردم

 .میده شفاش خدا باش مطمئن باشه خدا به امیدت_

 :گفت و کشید  رو لپم و زد  لبخندی

 .کوچولو خانم بشنوه دهنت از خدا_

 و آشنا شدت به که سرمون پشت از صدایی ناگهان

 .خورد  گوشمون به بود  ناجوانمردانه

 رو حامد  دستای سریع خیلی و رفت  باال قلبم ضربان سرعت به

 .صدا صاحب سمت برگشتم و کردم ول

 .برگردی نمیتونی  که گیره جایی دلت پس_

 تلف خاطرم به رو عمرت از چهارسال این که متاسفم

 .بشی خوشبخت امیدوارم.کردی

 .میکردم چیکار باید  نمیدونستم.بودم شده شوکه

 .فرشید _
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 .داد ادامه راهش به و نکرد  گوش

 .زدم داد  بلندتر اینبار

 .کن صبر فرشید _

 .داد  ادامه راهش به دوباره ولی شد  متوقف کمی

 .ایستادم جلوش و دویدم دنبالش به

 .میکنم خواهش.کن صبر گفتم بهت_

 گوش ولی افتادم پات به حتی کن صبر گفتم بهت کافه توی منم_

 .ندارم موندن برای دلیلی وایستم؟دیگه چرا ی؟ثانیاکرد 

 میکنی؟ معامله داری_

 میکنم؟ معامله چیو فقط ببخشید  نه_

 .عشقو_

 حاضر داری؟وقتی بمن هم حسی دیگه دلربا؟مگه عشق کدوم_

 ....که حاالم بدی گوش حرفام  به نمیشی

 :گفت و برگشت حامد  سمت عصبانیت با

 .تیگرف و مردک این دستای و اومدی
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 باهاش داشتم من نیست ما بین هیچی نکش وسط حامدو پای_

 .همین میکردم همدردی

 .خوبه اره_

 .میکنم خیانت تو مثل من  فکرمیکنی_

 :زد  فریاد 

 .نکردم خیانت من_

 .میزد  داد سرم فرشید  که بود  بار اولین

 .شدم شوکه بشم ناراحت  تا بیشتر

 واقعا چون.نمیشه اولش مثل هیچی میگی چرا میفهمم االن_

 زورهم به.بمن نمیدی دل.نیست من با دلت.کردی رها تو نمیشه

 .باشی خوشبخت ورزید،پس عشق نمیشه

 همراه و کشید  راستم ی گونه روی و آورد  باال رو چپش دست

 :گفت اشکش قطره شدن سرازیر با

 ...میمونم عاشقت همیشه.من دلربای خدانگهدارت_

 دریااکبری #
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 م چهار_سیو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 کسی به عشقت شده

 حد  از بیشتر

 خوبی باشدهرچه

 باشد بد تو دل با بکنی

 اینکه برسی ایمان به تو

 بر نیستاو او جز کسی

 هرچیز به تو عکس

 باشد مردد 

 تا بزنی در هر به تو

 آوریشو دست به که
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 یک تو به جوابش

 باشد  رد  فقط عمر

 شعر تا سه دو بنشینی

 مگریکی که بگویی

 شعری همه این از

 باشد بخواهد  ،که

 بشناسند  را تو فرد  ترین دلداده همه

 باشد زبانزد  فرد  ترین دلسنگ به او

 باران نم نم از شده

 شوی؟دایما خیس دلت

 نیامد  مرد  آن تو مشق

 باشد؟
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 سخت چه که ندیدی تو

 عشقتپیش بیبینی است

 نباید، که او با تو چشمان

 باشد 

 دیوانه دل با کنم چه

 مهه این با که

 به که دارد  بازسعی

 باشد مقید  عشق این

 من که است این بهتر

 آریبپذیرم بپذیرم هم

 باید  و است محال که

 باشد 
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 عباسي  فریبا

 .رفتم فرو فکر به و بستم رو شعرم دفتر

 .هوایی و حال چه با و گذشت چطور مدت این اینکه به

 رو مادرم و پدر دادم،اینکه دست از رو برادرم اینکه

 .کردم پیدا رو فرشید  عشق بعدش و ادمد دست از

 با منو و رفت  دنیا این از و بست سفر بار پدربزرگم  بعدش

 .گذاشت تنها فرشید 

 پیدا هست چی نمیدونم که دختر یک ی کله و سر وسط این

 .شده

 .قسمتشه بدترین دارم رو ارواح دیدن قابلیت اینکه

 .د ش زندگیم وارد  سامان و دادم دست از رو فرشید  بعدش

 .بیفته اتفاقا این میکرد  فکرشو دارم،کی عجیبی زندگی واقعا

 این از چی همه یکهو ولی داشتم معمولی کامال زندگی یک من

 .شد  رو اون روبه

 .کردم فرار لندن به سامان با من و کرد  خیانت فرشید 

 .فرشید  دست از کردم فرار اره
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 .میشدم دور باید .بمونم نمیتونستم ایران تو

 چی همه از که اومدن زندگیم تو جدیدی آدمای لندنم تو که حاالم

 .تره عجیب

 .حامد  یکیشون

 .میده آزار بشدت رو من حامد  عجیب رفتار

 جدید  چیز یک میوزه که هربار و میاد  و میره بهاری  نسیم مثل

 .میاره خودش با مهیج و

 به برگشت احساساتم تمام دوباره انگلستان به فرشید  برگشتن با

 .گذشته

 شکست عشق از فرار راه دنبال در دربه و شدم دیوونه وبارهد 

 .بودم فرشید ی خورده

 شب همون از میگذره ایران به فرشید  برگشتن از هفته دو االن

 .تیمز رودخونه کنار

 .شه بهتر حالم بلکه سفر اومدم

 دریااکبری #
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 پنجم _سیو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .است شب.ام بسته در

 شب من با

 همچو تاریک

 که آن گوربا

 نه ازو دور

 من از چنانماو

 .دور است

 یوشیج نیما

 جزیره به سیما با س هفته دو من و انگلستان رسیده نیلو

 .کردم سفر شانکلین
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 .نیفتاد  خاصی اتفاق هفته دو این تو

 بامن  دیگه هم سامان.نزدم هم زنگ  یک سامان به حتی

 .همیگیر خبرارو و میزنه حرف سیما با نمیزنه حرف

 داره خبر روحیم حال از چون ولی لندن برگردم داده گیر نیلو

 پیش هم اون مدت این تو.بگیرم تصمیم خودم که میذاره راحتم

 .سامانه

 تر پررنگ خیلی سامان با ارتباطش و بیرون میره حامد  با

 کم و رنگ کم همه زندگی از کم کم دارم من خوبه این.شده

 .میشم رنگتر

 دور جای یک به میکنم سفر همیشه برای مه دیگه روز چند  تا

 .میشم جدا شون همه از و

 .سیماست هام تنهایی رفیق فعال

 صورتم توی که مالیمی باد  از داشتم و بودم نشسته ساحل لب

 .میبردم لذت میگرفت بازی به رو موهام و میخورد 

 .داشت رو زمستون کردن قبول آمادگی زمین و بود  شب

 .آخرشه نفسای هم انگیز غم پاییز این باالخره

 .گذشت ممکن شکل بدترین به عمرم پاییز این
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 .نکنم احساس اینطوری رو پاییز وقت هیچ دیگه امیدوارم

 .میشه درست چی همه شم دور همه از وقتی.کرد  نخواهم البته

 .بزرگ دنیای این تو تنها و تک.خودم و خودم

 .آزاد و رها چیزی از ترس بدون

 سعی سمتم میومد  دوان دوان که همونطور کنان جیغ جیغ سیما

 .سرریزنشه لیموناد  بود دستش تو که هایی لیوان از داشت

 .بود  شده جذاب حسابی کوتاه و گشاد  گلی گل سفید لباس این با

 .میکرد  خودنمایی حسابی و سرش بود  زده هم سفید  گل یک

 کنم؟ کمک شم بلند _

 باشه ونادملیم به حواست.دستم رو ریخت.بگیر بیا.بشین نه_

 ...بشورم دستامو برم من

 باید  اینکه نشونه به چرخوند  صورتش دور دستشو هم بعدش

 .کنه آرایش ترمیم و بره

 :گفتم و کردم ای خنده

 ...بیا زود  گمشو_
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 دریااکبری #

 ششم_سیو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 سفید  ای برگه ناگهان که میگذشت سیما رفتن از دقایقی

 .شد  برداشته بعدش و شد  هگذاشت صورتم مقابل

 .گشتم کرده کارو این که کسی دنبال به برگشتم عقب به متعجب

 :گفتم و خندیدم

 .تویی میدونم درنیار بازی مسخره سیما_

 .شد  خیره بهم و نشست کنارم مردی ناغافل کامال

 :گفت و زد  لبخند 

 خوش چخبر.دیدنتون از خوشحالم منم به به.سالم علیک_

 .اونجا هفته  یک اینجا هفته یک میگذره

 :گفتم و شدم خیره حامد  به شده گشاد  های چشم با

 .میکنی چیکار اینجا تو_
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 .داشتم کار چون_

 کار؟  چی_

 .ست برگه این هم دومیش خودم کار برای یکی.کار دوتا_

 .انداختم نگاهی بهش متعجب و گرفتم دستش از رو برگه

 چیه؟ این_

 .که داری سواد  بخونش_

 نوشته مردونه لباس طراح یک درخواست ربارهد  توش.خوندم

 .بود شده

 این توسط بزرگ شوی یک پایانش که دوساله قرارداد  یک

 .شد  خواهد  برگزار بزرگ شرکت

 .بود  شده درج هنگفتی حقوق هم آخرش

 کنم؟ چیکار اینو خب_

 جا لندن نیاوردی؟اگه خودت با عقلتو شانکلین اومدی ببینم_

 .بیارمش برات بگو گذاشتی

 میخوره؟ من درد  چه به  فرم این خب_
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 لباس طراح یک نمیگشتی؟مگه کار دنبال تو مگه خانما خانم_

 نیستی؟

 .ندارم مدرک و نشده تموم درسم هنوز که من ولی چرا_

 نه میخوان اونا که تو ذاتی استعداد  مهم .نیست مهم_

 .نداره باهاش تداخلی میدی ادامه هم درست.مدرک

 کجاست؟ _

 .لندن.بخون االب اون نوشته_

 میخوان؟ منو واقعا_

 نخوان؟ چرا اره_

 چی؟این نتونم اگه گرفتم استرس کمی.راستش نمیدونم_

 .پره من از من؟بهتر چرا معروفیه و بزرگ شرکت

 نکن ردش پس افتاده تو نام به قرعه این فعال ولی پره آره_

 .کن امتحانش الاقل

 .فکرمیکنم بهش ممنون باشه_

 .کن قبولش چیه میکنم فکر بهش نکن حماقت_

 جانم؟؟ _
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 هیچ کنی قبول هوا رو باید  اینو کردی عصبیم خب ببخشید _

 .کن حقوقشو؟؟؟نگاه کردی نگاه

 .نیست مهم  فقط حقوق_

 .داری تو که استعداده مهم بله_

 دارم؟ وقت کی تا_

 .فردا_

 چی؟؟؟؟_

 پر فرمو این فکرکنی؟فردا روش سال یک داشتی انتظار چیه_

 .سه و چهل شماره اتاق یمیار کرده

 اینجایی؟ وقته چند  ببینم_

 .گرفتی لیموناد  برام که میبینم.تازه رسیدم امشب_

 .د  خور گوش به سیما صدای

 تا آوردم کندن جون با اونارو خوندی کور حامد  آقا نخیر_

 .اینجا

 :گفت و داد  جا حامد  منو بین رو خودش زور به

 .اه حامد  کنار بکش_

@romanbook_ir 



 

 

 .ممیخوا منم نامرد _

 .بگیر برو خب_

 .حامد  و سیما کل کل به کردم ای خنده

 نور سرعت به و گرفت سیمارو لیموناد  لیوان حامد  ناگهان

 .سرکشید  رو کلش

 حامد  ولی حامد  بازوی به میکوبید  مشت و میکشید  جیغ سیما

 .نمیکرد  ای توجه

 :گفتم و خندیدم

 !...بودیا تشنه خیلی_

 دریااکبری #

 م هفت_سیو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .شه پخش لبام روی رنگم قرمز رژ تا دادم فشار  بهم رو لبام
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 آینه جلوی چرخی و کشیدم گلدارم رنگ زرد  لباس روی دستی

 .زدم

 .گرفت رو و رنگ قیافم کمی خوبه

 با  میومد  زانوهام تا که  رنگ زرد  گلی گل لباس یک

 .کردم ست ریز گل زرد  سانتی پنج پاشنه های کفش

 .بود  شده لباسم ست کامال ولی بودم خریده جدا شاروکف اینکه با

 حامد  اتاق سمت به و کردم لول دستم تو رو ام کرده پر فرم

 .شدم راهی

 .میپیچید  چوب روی کفشام تق تق صدای

 رو حامد  اتاق در زنگ بعدش و زدم رو ام آفتابی عینک

 .فشردم

 .نشنیدم صدایی ولی کردم صبر ای ثانیه سه حدود

 .کنم صبر کمی بهتره خوابه هنوز شاید 

 اتاق روی روبه چوبی های نرده به بتونم تا رفتم تر عقب کمی

 .بدم تکیه ها

 کفشام های پاشنه تا گذاشتم ها نرده روی اریب رو راستم دست

 .کنند وارد  فشار پاهام  روی کمتر
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 .شد  باز در که بودم حالت همون در

 لوارش یک و رنگ لیمویی گشاد  شرت تی یک با رو حامد 

 .دیدم سفید  ای پارچه

 :گفتم  و زدم لبخندی

 باز بپوشی هرچی تو_

 که میشه؟همونطور تنگت

 لبخند  برنمیداشت ازم چشم

 :گفت و زد 

 میاد؟ بهت پوشی می هرچی توهم_

 :گفتم  معطلی ای ثانیه از پس و ماسید  لبام روی لبخندم

 .فرم اینم بیا_

 نکردی؟ اینکارو که من خاطر به_

 خاطر به د بای چی برای_

 کنم؟لبخند  کارو این تو
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 خاطر به زد  مصنوعی

 :گفت نشه ضایع اینکه

 خداروشکر که باشی نکرده گیر رودروایستی گفتم هیچی_

 .نکردی

 :گفتم و زدم ای پیروزمندانه لبخند 

 برم؟  قراره کی_

 .بریم باهم باید  پس منم ِمِعرفت.بریم نه برم_

 سامان؟ از خبر چه....خبر چه.خب خیلی_

 رو در و برداشت در کنار میز رو از رو اش آفتابی ینکع

 .شد  قدم هم من با و بست

 :گفت و انداخت بهم نگاهی

 داره؟ اهمیت برات مگه_

 .میپرسم دارم که داره البد _

 :داد  ادامه و داد  تکون رو سرش
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 بهم شدت به.نیست خوب اصال بشنوی بخوای رو حقیقت اگه_

 شههرچی داغون هاش یهر میترسم.میخوره الکل همش.ریخته

 .نمیده گوش میگم

 ....اون ولی_

 .کردم سکوت و خوردم رو حرفم

 .سامان روز و حال این از شکست شدت به قلبم

 چی؟هان؟؟؟؟؟؟ اون_

 سنگ نبود  قرار نی؟مگه پیشش میکنه؟مگه چیکار نیلی_

 باشه؟ صبورش

 نه نیلی نه تویی صبورش سنگ.میکردیم اشتباه اینه حقیقت_

 .یگهد  کس هیچ

 .درمونی هم دردی هم واقع در

 :گفتم و کردم پرتاب بیرون به رو نفسم کالفه

 ماست؟ خونه_

 داره حدی غرورم منم.من خونه میره.نمیذاره سامان نه_

 .کنه حقیر رو خودش نمیدم اجازه دخترخالمه
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داره به خودش آسیب میزنه. می ترسم ریه هاش داغون شه.


هر چی میگم گوش نمیده.



 

 

 عشق؟ حقیر_

 .طرفه یک عشق_

 .خوشن باهم میکردم فکر من.میگی راست آره_

 افتاده بینشون اتفاقاتی سری یک ولی باشه وراینط بود  قرار_

 .باشه نیلی پیش نمیخواد  سامان که

 چی؟_

 .کرده قاطی سامان و کرده ابراز احساساتشو نیلی_

 کرده؟ چیکار چی؟؟؟؟مگه_

 سامان و چسبونده سامان به زور به خودشو نیلی اینکه مثل_

 .زمین داده هولش

 میخواد دلش نه ینهبب میخواد  رو نیلی نه سامان موقع اون از

 .بزنه آسیب بهش

 .نبود  اینطوری که سامان....سامان ولی_

 .همین کنه بغلش نیلی نمیخواست اون نیست هنوزم.نبود آره_
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 ادامه راهم به کنم نگاه رو خیابون طرف دو اینکه بدون عصبی

 وبعدش پیچید  گوشم تو وحشتناکی بوق صدای ناگهان که دادم

 .یدمند  هیچی و بستم رو چشمام

 دریااکبری #

 هشتم _سیو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 بودم داده فشار بهم رو چشمام که همونطور و میزدم  نفس نفس

 .کردم پیدا حامد  آغوش تو رو خودم

 .نشد  هیچی گرفتمت  من باش آروم....هیس_

 ام خفه داشت بغض بود  شده وارد  بهم که شوکی خاطر به

 .میکرد 

 .کردم نگاه چشماش به و کردم جدا آغوشش از رو خودم آهسته

 باعث که دیدم توشون چی نمیدونم هاش چشم به کردن نگاه با

 .کنند  پیدا ریزش اجازه اشکام و بشه شکسته بغضم شد 

 .دادم ادامه راهم به عجله با و کردم جدا حامد  از رو خودم
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 به رو هوا ورود  اجازه و کرد  بسته و باز رو ام خشکیده لبای

 .دادم هام ریه

 حرکت از ای لحظه و بردم فرو بازم موهای توی رو ستامد 

 .ایستادم

 .کردم نگاه بود  ایستاده سرم پشت که حامد  به و برگشتم

 شد؟ اینجوری چرا_

 استرس و شوکی تو افتاد  ناگهانی که اتفاقی خاطر به_

 تا بیمارستان بریم باید  نیست خوب حالت عادیه این.داری

 .بگیرن  فشارترو

 :گفتم جون بی

 .خوبم نیست الزم نه..نه_

 تصادف تاحاال.نیستی  خوب نه_

 افتادی؟زیرلب چیزی داشتی؟یاد 

 :داد  ادامه

 .نمیبریم لذت یادآوریش از هست که هرچی  مطمئتم_
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 :دادم رو جوابش بلند 

 .دقیقا_

 .گذاشت ام پیشونی روی رو دستش و شد  نزدیک

 ...داغی چقدر_

 .کشید جلو سمت و گرفت دستمو

 .بیمارستان ریمب باید  بیا_

 :گفتم نکشه رو دستم میکردم تقال که همونطور

 .نمیام نمیخوام نه_

 :گفت و ایستاد  ناگهان

 نه؟  نمیای_

 :زدم لب آهسته

 .نه_

 .خواستی خودت کن نگاه پس باشه_

 چپش کول روی منو ناگهانی حرکت یک طی

 نگه رو کمرم راستش دست با و کرد  اویزون

 .داشت

@romanbook_ir 



 

 

 :گفتم  و وبیدمک بهش محکم رو دستام

 .زمین میکنی؟بذارم غلطی چه داری حامد _

 .میفتی نخور تکون.نوچ_

 ........حامدددد_

 دریااکبری #

 نهم _سیو_دویستو_پارت #

 ...نمیخوام_

 .بخور میگم بهت دختر_

 ذره یه گفت دکتر چی که حاال اصال؟خب هست چی این_

 .افتاده فشارم

 .اورد  لبام کنار و کرد  باز رو زا انرژی قوطی در

 بدم؟ بهت خودم یا میخوری_

 .بابا باشه خب خیلی_

........ 

@romanbook_ir 



 

 

 ی اندازه به

 ها دریا وسعت

 ی اندازه دلتنگمبه

 دورمبه ها دریا

 ها دریا ی اندازه

 تنهامدنیا و غریب

 و گشتم ها دنیا

 نیافتمسفر تو مثل

 را تو و کردم ها

 کنارم نیافتمدر

 ِپست و بودی

 و بودی زدمپیشم

 کردم دورت
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 چرا راستی به

 و تو فاصله چنین

 راستی من؟به

 هم غلطی و درست

 کدامش هست؟به

 شده دچار

 ایم مانده ایم؟غریب

 ز یکدیگرستم ز

 ز ما ایم دیده نیک

 .دگر یک

 ....من فرشید  عشق با تقدیم من پنهان ی نیمه

 ...بعد روز ده
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 میکردی؟ چیکار داشتی_

 ار؟ سرک برم بدی رو سوییچت امروز میشه.سامان هیچی_

 اخرین مثل_

 سری؟هردومون

 و خنده زیر زدیم

 :گفت

 .کردم شوخی_

 سمتم  به و برداشت رو سوییچ

 .گرفتتمش هوا تو من و انداخت

 ممنون_

 .کردم صداش که بره خواست و زد  لبخندی

 .سامان_

 :گفت و برگشت

 بله؟_
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 .ایران برگردم میخوام_

 .شد  خیره بهم و شد  خنثی اش چهره حالت

 .گردیم برمی بخوای هک وقت هر باشه_

 دریااکبری #

 چهلم _دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 ...فرشید 

 .بمن بده رو لعنتی سوییچ اون گفتم میثم_

 رنگاوارنگ ماشینای این با رو وقتت بس از نشدی خسته بسه_

 خوردیدیگه عشقی شکست پسر؟یه دادی؟چخبرته هدر رالی و

 ...اه که نشده چیزی

 .گفتم دهب کلیدو دهنتو ببند  میثم_
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 :گفت و کرد  پرت سمتم به رو کلید 

 سرگرم چرندیات این با خودتو برو لوس ی پسره  بابا بگیر_

 کوهستان؟هیچ اومدی و کردی ول چیو همه ماه چند  االن کن

 نه مهمه برات کار نمیکنی؟نه زندگی ادم مثل دیگه میفهمی

 .ایران تو زندگیت و خونه

 چی که شدی ساکن اهیمالی های کوهستان توی اینجا اومدی

 میمیره سرما این تو موجودی نمیبینی؟هر رو بشه؟هوا

 اوردی؟ طاقت توچطوری

 .نمیکشه اعصابم کن بس میثم_

 یک نمیگی میدی ویراژ ها یخ و برف این روی میری هی_

 بندازی؟ راه بهمن موقع

 .نمیشه هیچی داره جاده اینجا نترس_
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 .رفتم شینما سمت به و بستم رو کلبه در عصبانیتم با

 .نابسامان وضعیت این از شدم خسته

 .کردی چیکار من با ببین دلربا

 مچ  به همیشه که رو دلربا رنگ آبی روسری

 .بردم صورتم نزدیک و کردم باز میبستم دستم

 .پیچید  ام بینی توی دلربا موهای عطر

 ...تو کجایی آخ

 .برداشتم کنارم صندلی از رو گوشی

 .کنم زندگی اینجا دیگه نمیتونم کن جور رو لندن بلیط میثم_

 .رفتم فرو فکر به و کردم قطع رو گوشی بعدش

 .ببینمش دور از میتونم حداقل
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 دریااکبری #

 یکم _چهلو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 ...دلربا

 منتظری؟ وقته خیلی_

 لفتش چقدر کنن صدا رو پراوزمون شماره منتظرم سامان نه_

 .میدن

 اعالم هارو پرواز خروج و رود و که زنی صدای شنیدن با

 .شد  تیز گوشام میکرد 

 .بود  اومده انگلستان به چین از هواپیما یک

 چین از هواپیمایی هیچ بودم فرودگاه تو که مدتی تمام توی

 .بود  اولیش این.بود  نیومده

 .ببینم رو چین و برم خواست دلم چرا نمیدونم
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 تا زدم چسر رو چین کشور اسم گوگل تو و برداشتم رو گوشیم

 .بخونم اطالعاتی دربارش

..... 

 ....سامان

 فرودگاه توی و بودم کرده لول دستام توی رو ها بلیط

 .بخونن رو دلربا و من پرواز شماره تا میزدم قدم

 رو پاهام و میکردم نگاه رو  پاهام زیر های کاشی داشتم

 .میکشیدم روشون

 ایران میرفتیم اگه.بودم عصبی و کالفه کمی

 رو چی؟سرم میشد  روبرو فرشید  با ادلرب و

 دید  چشمام که  چیزی با ناگهان و آوردم باال

 .رفتم فرو عظیمی شوک توی

 پرواز میکنه؟با چیکار اینجا فرشید 

 چیکار اومده؟اونجا چین
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 چین مدت تمام میکرده؟یعنی

 انگلستان؟قلبم اومده االن بوده؟چرا

 .بیرون میزد  ام سینه از داشت

 روبه باهم اینجا دلربا و فرشید  وقت یه نکنه که میترسیدم ازاین

 .ببینن همو و بشن رو

 .میکردم کاری یک باید 

 شده تر پخته قبل به نسبت خیلی.بود کرده تغییر خیلی فرشید 

 .بود 

 .بود  شده تموم گرون براش خیلی دلربا دوری انگار

 .بود  باز هاش دکمه که بود  تنش رنگ ای قهوه چرم کت یک

 برانداز رو اطرافش و برداشت رو بود  تشصور رو که عینکی

 .کرد 

 نگاه موشکافانه رو اطرافش خیلی  میگشت چی دنبال نمیدونم

 .میکرد 
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 کرده حس نکنه

 اینجاست؟کفش دلربا

 با  رنگ هم های

 .بود پوشیده کتش

 .بود  پوشیده شلوارش رنگ هم پلیور با مشکی کتان شلوار یک

 .بود جذاب و خوشتیپ همیشه مثل

 .میکرد خودش تهشیف رو همه

 .بود ندیده رو من هنوز و کرد  حرکت به شروع

 که  ای صندلی کنار  از زنان قدم اینکه دیدن با

 .کشید  تیر قلبم کرد  عبور بود  نشسته روش دلربا

 .ببینه رو دلربا و برگرده نکنه

 .شد رد  دلربا کنار از فرشید  ازاینکه بعد 

 .شد  رو روبه فرشید  پشت با و برگشت دلربا
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 تشخیص پشت از اگه

 چی؟وای فرشیده بده

 .میکنم سکته االن خدایا

 .کرد  نگاهش عمیق و کرد  اخم کمی دلربا

 فرشیده؟ کرده شک نکنه

 طرف به و شد  بلند صندلی روی از و کرد  خاموش رو گوشی

 .کرد  حرکت فرشید 

 .بشینم بیکار نمیتونستم دیگه

 روی رو دستام تصنعی لبخند  با و رسوندم دلربا به خودم فورا

 :گفتم و گذاشتم هاش شونه

 بخوریم؟ قهوه بریم میای دلربا...آ_

 .میام االن سامان کن صبر_

 .رفت فرشید  سمت باز و شد  رد  من کنار از

 کنم؟ چیکار خدایا
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 .کردند  اعالم رو پروازمون شماره لحظه همون

 قدمیم چند  توی که دلربا دنبال به و گفتم ب زیرل خداروشکری

 .رفتم بود 

 :گفتم زده هول و یستادموا جلوش

 جا پرواز از اگه.خوندن رو پروازمون شماره بدو دلربا_

 .میشه بد  خیلی بمونیم

 سمت نگاهش هنوز ولی گفت ای باشه زیرلب نگران دلربا

 .بود  فرشید 

 با و برداشتم رو دلربا چمدون عجله با

 .کشیدم و گرفتم رو دستش ام دیگه دست

 .سامان میکنی عجله اینقدر چرا_

 .میمونیم جا پرواز از ما میرن همه االن دلربا نه_

 .انداخت نگاهی پشتش به و برگشت باز دلربا

 دلربا؟ میگردی کی دنبال_

 ندیدی؟ چرمی ای قهوه کت با مرد  یه تو_

 چی؟  برای نه_
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 ....میکنم حس بود  آشنا خیلی_

 میکنی؟ حس چی_

 ...هیچی_

 .بریم بیا خب خیلی_

 .شد  همراه من با و گفت یا باشه اخم با و نگران

 ....گذشت بخیر ازت ممنونم خدایا_

 دریااکبری #

 دوم_چهلو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 میکنم دور همدیگه از اینارو هم هرچقدر

 .کنند  می جذب رو همدیگه آهنربا عین باز

 .همن پیش باز  کنم هرکاری
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 ممکنه چطور.میبینم هردوتاشونو میرم هرجا

 این تا باشن؟یعنی جا یک همزمان هردوشون

 جادویی؟ اینا عشق گرده؟یا زمین حد 

 دور هم از بیشتر اینا میکنم هرکاری میشم روانی دارم خدایا

 .میشن نزدیک بهم بیشتر شن

 ام پیشونی روی سرد  عرق شد  پخش بلندگو توی که صدایی با

 .نشست

 خواهد  حرکت تاخیری با ما پرواز کردند  اعالم حرکت حین

 .کرد 

 .اومد سراغم به قبل بار از دوبرابر یقلب تپش

 نگه دور فرشید  از رو دلربا میکردم؟چطوری چیکار باید 

 میداشتم؟

 شاپ کافی سمت  به و گرفتم محکم رو دلربا دست معلطی بی

 .کردم حرکت فرودگاه
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 میکنی؟  چیکار داری هست معلوم هیچ سامان_

 .بیا من با و نگو هیچی میکنم خواهش_

....... 

 ....فرشید 

 .گذاشتم میز روی رو ام قهوه فنجون کالفه

 .میداد  آزارم قهوه تلخی

 .قلبم  تلخی مثل ای تلخی بود  خوب تلخی این ولی

 .کشیدم که دردی تلخی

 .بودم هیچ دلربا بدون میکردم؟من چیکار باید 

 اینقدر که حاال مخصوصا.درمیومد جاش از داشت قلبم

 .نزدیکشم

 میکشه  نفس که هوایی ویت.هستم میکنه زندگی که شهری توی

 .هستیم آسمون یک سقف زیر کشور یک توی .میکنم تنفس

 .هاست همین داریم که مشترکی های چیز تنها االن

@romanbook_ir 



 

 

 از یکیمون اونم که داشتیم هم مشترک عاشق تپنده قلب یک قبال

 .داد  دست

 .میشه خوشبخت حامد با اون.عاشقم فقط من االن

 .بودن هم با زتیم رود  کنار دیدمش که باری اخرین

 گرفته  رو دلربا دستای حامد  که جوری

 .داره عالقه بهش چقدر بود مشخص بود 

 .بخوره بهش من جز کسی دست نمیداد  اجازه قبال دلربا

 که  اومدم پس کنم تحمل دوریشو نمیتونم

 .کنم نگاهش دور از مزاحمت بدون

 .کردم کنکاش رو اطرافم چشمام با و اوردم باال رو سرم

 .بود  پر دیگه میز تا سه من جز  به کافه توی

 .میز یک جز بودن دونفره همشون

 میز روی رو سرش که بود  نشسته تنها دختر یک میز یک

 .بود  گذاشته

 دریااکبری #
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 سوم_چهلو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .آورد  باال رو سرش

 ...دلربام...بود  من دلربای....بود خودش

 .زدم هام چشم به رو عینکم سریع

 .بگیرم رو نگاهم جلوی نمیتونستم ولی

 .زد  زل بهم و شد  درشت چشماش ناگهان

 .میشد  پایین و باال شتاپ با اش سینه

 .شناخت و دید  رو من هم اون

 .میز پشت نشست و اومد ها فنجون با سامان

 .رسید  بمن و کرد  دنبال رو دلربا نگاه رد 

 .کرد  اخم و ماسید  لبش روی لبخند 

 سر تنها نمیتونستم

 .بیکاربشینم میز ناو

@romanbook_ir 



 

 

 با حامد  چرا پس

 نیست؟نکنه دلربا

 زدن؟دلربا بهم

 میره؟ کجا داره

 عینکمو دسته که همونطور و شدم بلند  میز سر از

 .برمیداشتم قدم میزشون سمت به اهسته بودم گرفته

 .بیاد  بند  زبونم بود شده باعث دلربا دیدن

 :گفت و شد  بلند  سامان

 اومدی کار واسه باشه رخی داداش فرشید؟سالم چطوری_

 لندن؟

 .نیومدم کار برای نه.نیستم بد  ممنون سامان سالم_

 .بود پایین سرش دلربا

 .داد آرومی سالم
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 کنار نزدیک فاصله با و کشیدم کنار رو دلربا کناری صندلی

 .نشستم دلربا

 .بود  بهش نگاهم مدت تمام

 مثل رو تنم تمام داشت و بود  شده زنده دوباره عشق طلسم این

 .میخورد خوره

 نکرد؟ نگاهش میشه  بکنم؟مگه میتونستم  چیکار

 ربا؟...دل...خوبی_

 :گفت و داد  قورت رو دهانش آب و آورد  باال رو سرش

 خوبم....خوب_

 چیکار....خبر چه_

 چیکار میکنی؟اینجا

 تای یک میکنی؟دلربا

 :گفت و باال داد  ابروشو

 بودی؟ رفته چی برای چین چی؟ خودت_

 ...تو کردن وشفرام برای_
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 .دادم جوابشو صریح و رک خیلی

 .شنیدم صداشو حتی شد  خرد  تو از قلبش میکردم حس

 به  اون خاطر به ببینه میخواستم فقط.نمیخواستم اینو من ولی

 .کنم فراموشش نتونستم و افتادم روزی و حال چه

 ...نشدم موفق متاسفانه ولی_

 :گفت جونش بی و حزین صدای لحن با

 تبه هم کسی_

 کرد؟لب کمک

 چیدم ور رو هام

 :گفتم و

 .اره_

 کی؟ _

 .میثم_

 کرده فکر هم شاید .دختر یک پیش رفته فکرش میکردم حس

 .آسایش دختر اون
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 .کردم خیانت بهش من.داره حق

 ...میدم حق بهش کامال

 ..سا...آ_

 :داد  ادامه تر محکم و کرد  قطع رو حرفش

 بود؟ باهات هم نامزدت_

 الکی همش اونا نکردم نامزد  گفتم بهت ندلربا؟م نامزد  کدوم_

 .بدم رو شرکت قسطای پول بتونم اینکه خاطر به بودن

 نبوده؟ پیشت مدت  تمام یعنی_

 .نبود  اولشم از.نه که معلومه...نه_

 .برد  دلمو که زد  زیبایی و محو لبخند  زیرپوستی

 نمیبینمش؟پیشت رسیدی؟چرا کجا به حامد  با چی تو_

 میکنی؟ ارچیک اینجا نیست؟نگفتی

 :گفت و کرد  دستی پیش سامان کنه باز دهن اومد  دلربا که همین

 .فرشید  میره پیش خوب خیلی شون رابطه_
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 .شدم عصبی و شوکه بشدت سامان حرف این از

 .کنم کنترل خودمو نمیتونستم

 .فشردمشون بهم و شدن مشت میز روی هام دست

 .میشه خرد  داره فکم حرص و خشم شدت از میکردم حس

 :داد  دامها

 .ایران برگردیم داریم تصمیم_

 دریااکبری #

 چهارم _چهلو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 .بود شده خیره سامان به گونه سوال زیبایش های چشم با دلربا

 دلربا؟ میگی راست_

 :گفت  ناراحتی با و پرید  اش چهره رنگ
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 ....خاطر به فقط من اما.برگردیم میخواستیم اره_

 :گفت سریع و کرد  قیچی رو دلربا فحر سامان دوباره

 .میرفتیم داشتیم حامد  مادر خاطر به فقط_

 :گفت بلند  دلربا اینبار

 میگی چی_

سامان؟ساما

 سریع ن

 :داد  جواب

 خیلی حامد  مادر حال میگفتم زودتر باید  دلربا میدونم اره_

 حامد  جای به و بری کردی قبول تو که میدونی وخیمه

 .بهشسربزنی

  

 که داشت اهمیت براش حامد  اینقدر دلربا واقعا نمیشد  باورم

 بود؟ پذیرفته رو مادرش مسئولیت

 شده؟ مهم برات حامد  اینقدر تاحاال کی از.اینطور که پس_
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 بعد  میکردیم تموم کامل الاقل نبودم؟میذاشتی من که وقتی از

 .دیگه یکی سراغ میرفتی

 وتسک چرا پس میگفتم دروغ اگه.بود شده خیره من به اخم با

 .میکرد 

 قلبم نمیکرد؟داشت روشنم میکنم؟چرا اشتباه دارم نمیگفت چرا

 .میشد  خرد 

 :گفتم  و فشردم دستام تو عینکمو

 کافی اندازه به چیز همه بدی توضیح چیزیو نیست نیازی_

 .روشنه

 خروجی در سمت به و بردم حجوم چمدونم سمت به عصبی

 .رفتم کافه

 .افتاد  راه به دنبالم اکنانصد  و شد بلند  میز پشت از سریع دلربا

 ...کن صبر فرشید...فرشید _

 کن صبر فرشید _

 خواهش...لطفا
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 نمیکردم فرشیدگوش...میکنم

 رو کافه خروجی مسیر و

 .میکردم طی

 توسط کنم بازش من ازاینکه قبل در رسیدم کافه  در به وقتی

 .شد  باز دیگری فرد 

 .شد  پیدا هم حامد  سروکله من خروج با همزمان

 :گفتم 

 برای بودی؟میترسیدی نگرانش خیلی.موقع به چه شد  عالی_

 برسی؟ دیر خداحافظی

 .میکرد  نگاه دلربا و من به متعجب حامد 

 .میدونم چیو همه من دیگه حاال.کنه تعجب بایدم

 توضیح چیزیو دلربا وقتی ولی نمیکردم باور این قبل تا شاید 

 جوابش و معلومه چیز همه  یعنی میکنه سکوت و نمیده

 .ارههست
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 .کردم نگاه بار آخرین برای دلربا به و برگشتم

 .میشد  تنگ معصوم چهره این برای دلم چقدر

 .داشتم دوستش چقدر

 کنم تحمل میتونستم کنم؟چطور تحمل دوریشو میتونستم چطور

 ای کسدیگه مال میتونست بشه؟چطور دیگری فرد  به متعلق

 باشه؟

 فراموشش میتونستم چطور

 ؟عینکموبود  شدنی کنم؟مگه

 :گفتم و زدم

 ...بفرمایید .خانم دلربا هم این و تو این_

 .شدم  خارج لعنتی کافه اون از سرعت به بعدش

 رو و فشردم حامد  سینه به محکم رو دستام رفتن بیرون موقع

 .دادم هولش عقب به

 .نگرفتمش لگدم و مشت زیر اورد شانس
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 .بود  دزد  یه اون

 ...دلربا قلب دزد.من خوشبختی دزد 

 دریااکبری #

 پنجم _چهلو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 ...دلربا

 .کرد  له پاش زیر منو قلب و رفت.رفت دوباره

 صداش نکرد؟چرا صبر چرا

 مهم براش دیگه میکردم

 .نداره دوستم دیگه نبود؟البد 

 فشار این زیر اره.میشم ذوب دارم میکنم حس.میکنه درد  قلبم

 .میمیرم و میشم ذوب لعنتی
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 اون و بود  مونده پیشش ام لعنتی دل.اشتمد دوستش من

 حتی میرفت؟چطور و کند می دل آسون اونقدر چطور

 کنه؟ نگاه پشتشو برنگشت

 باور سامانو های حرف چطور

 چیشد؟ایمان من به ایمانش کرد؟پس

 ...رفت عشق رفت اعتماد  رفت

 دلیلی چه پس نمونده برام هیچی دیگه

 تحمل هست؟دیگه من بودن اینجا برای

 .نداشتم ستادنای

 .نداشتن رو بدنم داشتن نگه توان زانوهام

 پخش تا گرفت رو من حامد  سریع و شد  خالی پام زیر آن یک

 .نشم زمین

 .بشنوم هیچی نمیخواستم دیگه
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 به کنه سعی باید  حاال که ام خورده شکست دختر یک من

 .داشتنی دوست و عشق هیچ بدون.بمونه سرپا تنهایی

 ...تره راحت اینجوری شاید 

 .نمیاد  چشمم به هیچکس دیگه

 .رفتیم و شدیم رد  هم رو از و کردیم له همدیگرو ما

 .شدیم بدی های ادم چقدر.شدیم عوض چقدر

.......... 

 بعد  هفته یک

 .بمونم لندن تو داشتم قصد  و بودم گرفته تصمیمو

 نیست فرشید  ببینم برم قراره وقتی شدم پشیمون برگشتن از

 جدیدیرو زندگی یک شایدم یا بپوسم و ینجاا بمونم بهتر همون

 .کنم شروع اون بدون

 .فاصله و دوری این از میکنه درد  قلبم
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 سلطنتی ابی رنگ یه داچیاست اسمش خریده برام ماشین سامان

 .زیباست خیلی

 حامد  دوست های مزون از یکی توی کار و دانشگاه درگیر

 .شدم

 ایران؟ ردمبرگ دارم نیازی چه دارم چی همه اینجا وقتی

 .ناراحته و زده غم روزم و حال

 کم بشدت رو یکی و ندارم میدونم ولی دارم چیز همه میگم من

 .میگیره قرار چیز همه جای به که دارم

 .ندارم هیچی فرشید  بدون من

 خونه نه درس نه کار این نه داشت ارزش برام ماشین این نه

 .مستقل

 .بسازم سامان بدون رو زندگیم مجبورم بسازم باید 

 دوست میتو با هم سیما و بود  شده صمیمی خیلی حامد  با رابطم

 .بودن شده

 و بیرون میرفتیم  و میذاشتیم قرار باهم چهارتایی وقتا اکثر

 .میموندیم هم های خونه نشینی شب هم گاهی
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 نزدیک  سامان به خودشو داره سعی لندن اومده وقتی از هم نیلو

 .باشن ساده دوست یلون با میخواد  فقط سامان ولی کنه

 .میتو خونه بریم باهم همه قراره شب

 .شم آماده و خونه برم کم کم باید 

 ...زد  زنگ نیلو

 نیلو؟ جانم_

 باهم دنبالت خونه میام نکنی دیر بیایا زود  دلی عزیزم سالم_

 باشه؟  بریم

 چی؟ سامان راستی.پس میبینمت نیلی باشه_

 چی؟  چی_

 نه؟ یا میاد _

 .نمیاد  که اسیشمیشن معمول طبق_

 .فعال پس خب خیلی_

 .عزیزم فعال_

........ 
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 رو گیتار اون جون دلی:میتو

 لطفا؟به میدی کنارت از

 :گفتم و برگشتم گیتار سمت

 .البته_

 :گفت و گرفتمش میتو سمت

 نمیزنی؟ خودت چرا_

 .نیستم بلد که من ولی_

 :گفت و گرفت دهنش جلو متعجب رو دستش حامد 

 بلد  سازم یه هنوز دیش گنده خرس دختر_

 مگه؟خندیدم چندسالته کن بزنی؟حیا  نیستی

 :گفتم و

 اونطوری خب ولی بلدم که معلومه جانم میگی چی...آ..آ_

 .نیستم ای حرفه
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 :گفت و خندید نیلو

 واقعا؟ دارید  انتظاری چه ساله ۲۰ دختر یه از_

 .برد  فرو فکر به رو من نیلو حرف

 ها سال این ریچطو نفهمیدم و بود  شده سالم۲۰ من

 زندگی و موندم فرشید  با گذشته تو هنوز من انگار.گذشتن

 .میکردم

 .برنداشته سرم از دست هم ثانیه یک  حتی فکرش

 .میندازه اون یاد  رو من هرچیزی

 دریااکبری #

 ششم_چهلو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #
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 .کنم چیکار باید  نمیدونم

 بگیرم؟قلبم آروم چطوری

 .دهش مچاله.میترکه داره

 .میکشه تیر میفتم یادش به هروقت

 .آوره عذاب دوری این.میفته کار از کم کم

 چند  حاال اما باشم اون بدون ساعت چند  نمیتونستم حتی اوایل

 .بودمش ندیده بود  ماه

 .ندیدمش چندساله انگار

 .کردن رشد  موهام الی البه سفید  موهای.شدم پیر میکنم حس

 .بینتشون می کنه دقت هرکی یاگه ول هستن کم

 اونم حال میکنه؟یعنی چیکار من بی اون

 هنوز نیست؟اون یادم به اصال خرابه؟یا
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 و کردم خیانت بهش من میکنه فکر

 .بلعکس

 اینطوری نبود  شد؟قرار اینجوری ای؟چرا زندگی چه دیگه این

 .شه تموم

 .شد  تموم ناتموم اینطوری

 ...دلتنگی دنیا یک و موندم من

........ 

 .دیگه بده جواب گوشیتو دلربا:سیما

 .بده جواب تو سیما بنده دستم_

 بفرمایید؟:سیما

 دلربا شما ببخشید  سالم_

 عزیزم نه:هستید؟سیما

 شما؟.دوستشم من
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 توی راستش.حامد  آقای های آشنا از یکی هستم صحرا من_

 بفروشم میخوام که دارم فروشی لباس مغازه یک تهران

 به نیاز که میشناسن یا حرفه طراح خانم یک گفتن ایشونبمن

 .هست بساطم در هم من که دارند  بزرگ مغازه یک

 خودشون میگم بهشون من بدید  اجازه پس عالی چه:سیما

 .بگیرن تماس باهاتون

 .بای ممنونم عزیزم باشه_

 .بای:سیما

 میکنی؟ جیغ جیغ چرا سیما چیشده_

 پسره این بگو هی حاال بعد . نمیشه باورت اصال دلربا وای_

 .نیست خوب حامد 

 چیشده؟ چرا_

 .کرده جور ایران تو مغازه واست_

 .شکست و افتاد  دستم از چینی ظرف

 چی؟:گفتم حیرون
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 هول چرا حاال میگه چی ببین دختره به بزن زنگ خودت بیا_

 میکنی؟ 

 چطور من.میفتاد  کار از داشت قلبم

 باشه ایران هاون ایران؟اگ برمیگشتم

 چی؟

 .بگیرم رو صحرا شماره و کنم حفظ رو ارامشم کردم سعی

........ 

 دلربا؟ چیشد :سیما

 .ایهام اسم به میشم شریک یکی با اونجا گفتش_

 چقدره؟ پولش خب:سیما

 .کنم حساب حامد  با باید  شده حساب گفت_

 اینقدر چرا عالیه:سیما

 پریشونی و ناراحت
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 مگه پس؟هان؟خره

 ایران؟ برگردی نمیخواستی

 .شکل این به نه_

 .شکلی هر  به حاال:سیما

 .کرد  خارج بحث از رو سیما و من آیفون زنگ صدای

 آیفون دی ای ال تو رو حامد  تصویر و رفتم آیفون سمت به

 .دیدم

 اومده حاال کرد  رو کارش اولش

 تماشا برده دین زیر که منو

 و چرت داری چرا:کنه؟سیما

 دوستت دلربا؟اون میگی پرت

 .احمق داره
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 .باشه تهنداش میخوام:کشیدم فریاد  عصبی

 ام  شونه روی رو دستش هولناک سیما

 هدایت آغوشش درون به رو من و گذاشت

 .کرد 

 دریااکبری #

 هفتم _چهلو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 نشدن دریا ی اندیشه در رود، دوتا ما

 هم به پاپیچ ی خورده گره زلِف دوتا ما

 تنش های تپش قِبل از رگ دو انسِداد 

 هم به هیچ ادوت گالویز، ِصفر دوتا ما
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 آذر_علیرضا#

 ...بعد  نیم و سال۱

 به کردم شروع و کردم باز رو رنگم ای قهوه چرمی دفتر

 ...نوشتن

 ازش رو بود  خریده برام حامد  که ای مغازه و ایران برگشتم

 اسمایهام به دختری با شدم مجبور نرسید  پولم چون ولی خریدم

 .بشم شریک

 ادامه زندگیم به و کردم کار ولی بودم دلشکسته خیلی اینکه با

 .دادم

 .داشت خونه حامد  که مجتمعی همون تو خریدم خونه

 .خریدم ماشین و کردم جمع پول بازهم

 .بشم موفق زود  اینقدر نمیکردم فکر وقت هیج

 نیاز جا هر و بودن پشتم کارام تو سامان و حامد  نبودم ا تنه من

 .داشتن هوامو داشتم پول به
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 رو ارثم و رسید  بمن هم خونه اون ولپ پدریم خونه فروش با

 .بدم رو هام قرض و وام پول تونستم باهاش و گرفتم

 پیشرفت و بود  گرفته مدلینگ توی هم حامد  و سامان کار

 .داشتن چشمگیری

 مدلینگ عرصه تو هنوز نمیدونستم و نداشتم خبر فرشید  از

 . میچرخونه رو شرکتشون داره یا داره فعالیت

 .نمیدونم داره یا دیگه شغل شایدم

 ماجرای خواست خدا یهو که شد چی هفته این توی نمیدونم اما

 .بشن باز دوباره مادرم پدر

 گفت و گرفت  تماس باهام سرهنگ روز یک هفته این تو

 .مونده ناتمام مادرم و پدر پرونده

 ممکنه و بوده مشکوک مادرم و پدر تصادف که میدن احتمال

 .باشه زنده مادرم

 تزریق قلبم به امید  دنیا یک میدونم فقط نمیدونم هیچی هنوز

 و تازهزده ای جوونه وجودم تو حیات و زندگی ی ریشه و شده

 .کردنه رشد  حال در
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 .شده عجین تنم در عجیبی خوشحالی

 ایران برگشته اونم که اینه میدونم فرشید  از که چیزی تنها

 ...همین

 و موندن ساده دوست و نشد  جدی سیما با اش رابطه هم میتو

 .ایران برگشت من با سیما

 تازه هوایی و لندن برم سر یک دوباره میکنم وقت  کی نمیدونم

 .کنم

 .داریم نزدیکی ارتباط باهم و هستند  ایران هم سامان و حامد 

 سامان با ای رابطه نتونست و برگشت ما بعد  چندماه هم نیال

 .بده شکل

 بهش حسی هیچ من ولی میده پیام و منه عاشق هنوزم هم میتو

 .ندارم

 ای آینده چه نمیدونم و میگذره عمرم از نیم و سال یک و بیست

 ...انتظارمه در
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 دریااکبری #

 هشتم _چهلو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 گوشیم زنگ صدای که بودم شستن ظرف مشغول آشپزخونه تو

 .کرد  جلب رو توجهم

 .رفتم سمتش به و کردم خشک دستامو

 .ناشناس شماره یک

 :گفتم و کردم لمس رو سبز ی دکمه تعجبم

 بفرمایید؟_

 :گفتم مجدد و نیومد  صدایی و گذشت ثانیه چند 

 زنید؟ نمی حرف الو؟چرا_

 .بود خط پشت که کسی نفس صدای شنیدم که صدایی تنها

 بودن مظطرب احساس بودم شده جوری یه.افتاد  تپش به قلبم

 .کردم می
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 .بودم شده وونهدی شایدم.شناختم می انگار نفسشو صدای

 .نباشه رسه می فکرم به که چیزی امیدوارم

 زندگی  کارو گرم سرم که بس از بودم شده خسته

 .خواست می سفر و تفریح یک دلم.بود شده

 .نبود  ناشناس شماره اینبار ولی خورد  زنگ گوشیم دوباره

 .شد می خاموش و روشن گوشیم روی فرشید  اسم

 .رفت باال قلبم تپش اسمش خوندن با

 .بودم شوکه و بود شده تنگ  بهم عرصه

 کردم؟باید  می چیکار باید 

 رو از اون دادم؟ولی می جواب

 من فرشید  .رفت و شد رد  من

 .گذاشت تنها رو

 .ندم جوابشو نمیومد  دلم حال این با ولی

 .بودم صداش دلتنگ
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 .میمیردم دادم نمی جواب اگه

 .ردمک لمس رو سبز دکمه زده هول.بشم پشیمون نمیخواستم

 .شد  وصل تماس

 .بزنه حرف اول اون تا بودم ساکت و بود  اومده بند  زبونم

 ....م...سال....دلربا_

 :گفت و داد  سالم کنان من من

 چطوره؟ حالت_

 تولوپ تاالپ این از بلکه تا گذاشتم قلبم روی رو راستم دست

 .بگیره آروم

 حلقم  ته از زور به و داد  قورت رو دهنم آب

 .شد  خارج مانند  ناله و اهسته صدای یک

 :گفتم کوتاه و سریع خیلی

 ...خوبم_

 .دونم می رو چی همه وقته خیلی.گفت بهم چیو همه حامد _
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 :گفتم  خشمگین

 ...کردی نمی باور گفتم می خودم که موقع اون_

 چی میفهمیدی باید .نکردی باور و گفتم منم که خودت مثل_

 .کشیدم

 .رفتیگ کنی؟انتقام کارو این اومد  دلت چطور_

 که کنی درک رو شرایطم خواستم فقط نبود  هیچی نبود  اننقام_

 .برگردی

 دریااکبری #

 نهم _چهلو_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #

 :گفتم  عصبانی

 هیجی نمیخوام بزنی زنگ دیگه نمیخوام.نمیخوامت دیگه بسه_

 .کردی نمی اذیتم اینقدر بودی عاشقم اگه.بشنوم ازت
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 نمی پارم تیکه.کردی نمی دار خدشه رو روانم و روح

 نمی رد  روم از و کردی نمی لورده و له زیرپاهات منو.کردی

 .شدی

 اولش که بودی تو هان؟این بدی نشون بهم میخواستی چیو تو

 چوبدروعگوییات و نبودی صادق اول از و گفتی دروع بمن

 .نکردم درکت من اینکه نه خوردی رو

 میتونستی م؟حداقلرفت کلنجار بقیه و خودم با جقدر من میدونی

 اگهواقعی حتی میکنی چیکار داری بگی بهم و بدونی الیق منو

 .نیست

 .گشتم دنبالت در دربه کرد  خبردارم سمیرا وقتی از

 شده آب انگار نکردم پیدا هیچی ولی ادرس و شماره دنبال

 .زمین تو بودی

 .کشیدم در دربه بیمارستان اون بیمارستان این چقدر

 .دیگران های طعنه از شدم خسته

 تو نبودم من گذاشت کم رابطه این تو که کسی نداره یادت اینو

 .بودی

 .خورد  بهم عقد  قبل و نیفتاد  بینمون ای جدی اتفاق که خوشحالم
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 تو ولی میرفتم میذاشتم خودم نداری دوستم میدونستم اول از اگه

 اینکارونمیکردی بودی اگه ولی عاشقتم گفتی زدی گول منو

 .میشکوندین دلمو حداقل

 مراقب.میبنمت زودی به و میام.میام دارم من ولی داری حق_

 .خدانگهدارت باش خودت

 .شد  اکو گوشم توی بوق ممتد  صدای

 ول اگه میکنه درستو کار داره نبود؟شایدم بردار دست چرا

 .میکردم شک داشتنش دوست به باید  میکرد 

 .اومدم خودم به در زنگ صدای با

 خوبی؟ همساده سالم_

 .فشردم رو راستش دست و خندیدم

 بزنیم؟  حرف میتونیم_

 :گفتم و کردم هدایتش داخل سمت به و زدم لبخند 

 .صدالبته_
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 بیارم؟  برات میخوری چی_

 .باشم داشته صحبتی یه باهات کوتاه میخوام هیجی ممنون:حامد 

 ...خیرباشه_

 .داره بستگی.خیره انشاءهللا_

 خیره بهش نگران و روییش روبه مبل رو نشستم مظطرب

 .شدم

 چیشده؟ بگو_

 میرم ای مقدمه هیچ بدون:حامد 

 خبر فرشید  از.مطلب سراصل

 تپش به قلبم اسمش شنیدن داری؟با

 .افتاد 

 مگه؟ میگی؟چیشده چی برا_

 مارو و لندن بود اومده که پیش نیم و سال یک حدود  من:حامد 

 .توضیحدادم بهش رو چی همه و زدم زنگ بهش بود  دیده باهم
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 درکش بگیره فاصله ازم داره حق دلربا فعال تشگف ولی

 گفتن دروغ با بهت و نداره تورو لیاقت اون گفتش.میکنم

 .خیانتکرده

 ایران مدت تمام گفت و زنگ بهم نیم و سال یک بعد  امروز

 .بوده تو گر نظاره دور از و بوده

 شده متوجه و بابات و مامان پرونده سراغ رفته که گفت بهم

 .دارن قضتنا  چیزایی یک

 ممکنه و بوده نقشه یک تصادف اون میره این احتمال یعنی

 .باشه زنده مادرت

 نام به سرهنگی با داره و پیگیرشو کارای کرده تقبل خودش

 .میکنه همکاری سعادت

 .فرشیده پدر دوست سعادت سرهنگ

 دریااکبری #

 پنجاه_دویستو_پارت #

 دلفریبانه #
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 من ڪه داد  همیتا بمن اون ڪنم؟مگه چیڪار من خب:گفتم 

 اونموقعڪه.دیره خیلی حاال.نمیخوامش باشم؟دیگه مهم براش

 تنهایی به و نمیخوامش حاالم تنهامڪذاشت و نبود میبود  باید 

 .عادتڪردم

 غم زندگسم تو دارم اسایش.راحترم اینجوری چیه میدونی اصال

 .نمیخورم هم رو چیزی غصه و

 .سمتم اومد  و شد  بلند مبل رو از زده شوڪ

 :گفت ریزی تڪون با و گرفت قاب دستاش با رو هام نهشو

 هست شدی؟معلوم دیوونه_

 میڪنی؟این غلطی چه

 میگی؟ چیه پرتا و چرت

 :گفتم و بازڪردم دورم از دستاشو عصبی

 چی من نمیفهمی حامد  حقیقتن چیه؟اینا پرت و چرت_

 نسوزونه دل من برا دیگه بگو بهش گفتم ڪه همین.میگم

 .شرشو نه میخوام شوخیر نه الزمنڪرده
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 میدونستم ولی میزدم حرفارو این اینڪه وجود  با

 .نیستن قلبم ته از هیجڪدومشون

 .شدم خسته بازیڪردن از چیڪارڪنم ولی

 .رفت عمرم

 دوباره نمیخوام و هاڪنارڪشیدم بازی ازاین دیگه

 .شروعڪنم

...... 

 ...بعد  ماه ۶

 حالو داریمق یه لندن میرم من شده جور بلیطم بهروز:دلربا

 .باشه مزون به حواست شه عوض هوام

 .میام بعدش و میمونم روزی چند  یه

 .بهت خوشبگذره باش خودت مراقب رئیس چشم:بهروز_

 سمت به و برداشتم رو چمدونم بهروز از خداحافظی از بعد 

 .رفتم فرودگاه
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 سر خیلی فرشید  درمورد حامد  با پیشم ماه شیش صحبت از بعد 

 .مگرفت شدیدی دردای

 .رابطه اون به برنمیگردم من گفتم بهش شد هرطورڪه

 فرودگاه ندادم اجازه و خداحافظیڪردم باهاشون صبح امروز

 .بیان

 .نداشتم رو چیز هیج و هیچڪس حوصله

 ....لندن سوی به پیش
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